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ÖZET 

Bu çalışma 1988-2005 yılları arasında yapılan Millî Eğitim Şûraları ve uygu-

lamalarını ele almaktadır. Çalışmada temel amaç Şûraların gündemini oluşturan konu-

ları, Şûrada alınan kararları, Şûrada alınan kararlarda ilköğretim kararlarının yerini ve 

uygulamalarını ortaya koymaktır. 

Türk Millî Eğitimi Cumhuriyet’in kurulmasından itibaren eğitim faaliyetlerin-

de büyük yol kat etmiştir. Osmanlı Devleti’nden kalan çok çeşitli eğitim kurumların-

dan sıyrılmasını bilmiş bütün eğitim kurumlarını kendi denetimi altına almıştır. Şüp-

hesiz yeni kurulan bir devletin eğitim eksiklikleri de fazlaca olmuştur. İşte bu amaçla 

Millî mücadele döneminde faaliyetlerine başlayan Heyet-i İlmiye, bu çalışmalarını 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında da devam ettirmiş ve daha sonra Millî Eğitim Şûralarının 

temelini oluşturmuştur. 1988 yılına kadar şûralarda pek çok konu görüşülmüş özellik-

le ilk şûralardaki kararlar hemen uygulamaya konulmuştur. Fakat devlet yapısı geniş-

ledikçe, nüfus sayısı artıkça eğitim alanında da eksiklikler de artmıştır.  

1988-2006 yılları arasında yapılan Millî Eğitim Şûralarında ise pek çok konu 

gündemi oluşturmuştur. Fakat Şûralardan çıkan kararlar tam olarak uygulanamamıştır. 

Bunun sebebi olarak da Millî Eğitim Şûrasının bir danışma kurulu görevi üstlenmesi 

ve Dönemin Hükümetlerinin eğitime bakış açılarıdır. 
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ABSTRACT 

In this study, it has been discussed National Educational Councils and their 

applications held in 1988 to 2005.   The major purpose of this study is to introduce the 

matters forming the agenda of the councils, the decisions made in Council and the 

significance of the decisions concerned with the primary education in the decisions 

made in Council.   

Turkish National Education System has traversed a long distance about 

educational activities from the establishment of Turkish Republic.  This system has 

managed to leave   the various educational institutes remained from Ottoman State 

and controlled on its own all-educational institutes.  Of course, there have been many 

deficiencies about education for a re-established state. For this purpose, the committee 

of scientists (Heyet – i İlmiye) beginning to act during the period of  the Turkish War 

of Independence  has maintained these activities in the earlier years of the Republic;  

and these activities have  formed a basis for National Educational Councils.  Until 

1988, a lot of matters have been discussed; especially, the decisions made the previous 

councils have been immediately implemented.  But, as the structure of the state has 

spread out and increased the population, the deficiencies in the educational area have 

also increased.  

In National Educational Councils held in 1988 to 2006, although a number of 

matters have been put on the agenda, the decisions made in the councils have not fully 

implemented. Its reason is the fact that National Educational Council functions as a 

consultative committee and is the perspective of the current governments about the    

education.    
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ÖNSÖZ 

Eğitim, insanların bir arada yaşamaya başlamalarından itibaren, yaşamlarının 

her alanında onlar için vazgeçilmez olmuş sosyal ve kültürel mirasın yaşatılması, yeni 

nesillerin yetiştirilmesi için önemli görülmüştür. Özellikle gelişmiş toplumlarda eği-

tim ve öğretim faaliyetleri devletin bir görevi olarak devlet tarafından üstlenilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan itibaren eğitimi, tek elden ve devlet dene-

timinde, devlet tarafından uygulanması görevini üstlenmiştir. 

Eğitim tarihimiz hakkında genel ve alan çalışmaları yapılmasına rağmen eği-

tim tarihimiz ve eğitim faaliyetlerimizin uygulamalarını yansıtan yeterli araştırmalar 

bulunmamaktadır. Bu konuda yeterli araştırmanın ve çalışmanın olmaması araştırma-

mıza zemin hazırlamıştır. Genel olarak Türk eğitim tarihinin özel olarak da 1988-2005 

yılları arasında yapılan Millî Eğitim Şûralarının incelendiği araştırmamızda şu sorula-

ra yanıt aranmıştır: 

1988-2005 yılları arasında yapılan Millî Eğitim Şûralarının gündemini hangi 

konular oluşturmuştur ve ilköğretim konuları nelerdir? 

1988-2005 yılları arasında yapılan Millî Eğitim Şûralarında hangi kararlar a-

lınmıştır, ilköğretimle ilgili olanları nelerdir? 

Şûralarda alınan ilköğretim kararları dönemin hükümetleri tarafından uygula-

nabilmiş midir? 

Tezimiz bir GİRİŞ’ten sonra 9 bölümden oluşmaktadır. 

Birinci Bölüm üç ana başlık altında toplanmış ve bu bölümde Türk Tarihinin 

kısa bir geçmişi verilmiştir. Bu bölümde geçen konular sırasıyla, 

İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Eğitim: Hunlar,Göktürkler,Uygurlar. 

İslamiyet Sonrasında Türk Devletlerinde Eğitim: Karahanlılar, Gazneliler, Sel-

çuklular. 

Osmanlı Devleti’nde Eğitim:1) Osmanlı Eğitim Kurumları; Sıbyan Okulları 

(Mahalle Mektepleri, İlkokullar), Medreseler, Enderun Mektebi, 2)Eğitimde Yenileş-

me Dönemi; Askerî Okullar, Sanat okulları, Yabancı ve Azınlık Okulları. 3) Tanzimat 

Dönemi. 4) Mutlakıyet Dönemi, 5) I. Meşrutiyet, 6) II. Meşrutiyet şeklindedir. 
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İkinci Bölümde Millî Mücadele Dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Eğitim 

konusu içersinde; Millî Mücadele Dönemi; Maârif Kongresi, Birinci Heyet-i İlmiye 

toplantısı, Cumhuriyet Dönemi içersinde; Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Laik Eğitim- 

Yabancı ve Azınlık okullarına karşı vaziyet alış, İkinci ve Üçüncü Heyet-i İlmiye 

Toplantıları, Harf devrimi, Millet mektepleri ve halk evlerinin açılması ve Köy ensti-

tüleri konularına yer verilmiştir. 

Üçüncü bölümde, 1939-1987 yılları arasında yapılan Millî Eğitim Şûraları ele 

alınmış, Şûralarda ele alınan konulara kısaca değinilmiştir. 

Dördüncü bölümde, 1988 yılına kadar ki Cumhuriyet dönemi eğitim faaliyetle-

rinin kısa bir değerlendirmesi yapılmış, dönemlerin genel özelliklerinin yanında ilko-

kul öğrenci sayıları, ilkokul sayıları ve Devlet bütçesinden Millî Eğitime ayrılan pay 

oranları verilmiştir.  

Buraya kadar ki eğitim tarihinin çok geniş bir alanı ve süreyi kapladığı dikkate 

alınırsa, bazı eğitim faaliyetlerinin ele alınamadığı ya da gözden kaçmış olabileceği 

muhakkaktır. Bunların hepsinin dikkate alınması çok geniş ve daha uzun süreli bir 

çalışmayı gerektirecektir. Çalışmamızda buraya kadar anlatılan bölümler, bu dönemler 

ile ilgili genel bir izlenim vermek amacıyla oluşturulmuştur. 

Çalışmamız Beşinci Bölümden itibaren 1988-2006 arasında yapılan 5 Millî E-

ğitim Şûrasını yani; On Birinci, On İkinci, On Üçüncü, On Dördüncü, On Beşinci ve 

On Altıncı Şûrayı içermektedir. Bu bölümlerde Şûra gündemi, oluşturulan komisyon-

lar, ilköğretimle ilgili alınan kararlar, ilköğretim kararlarının uygulamaları ve şûralar-

da alınan bütün kararlar yer almaktadır. 

Çalışmamızda kaynak olarak, Millî Eğitim Bakanlığı’nın kaynakları, eğitim 

faaliyetlerini içeren diğer kaynaklar ve özellikle son yıllara ait gelişmelerin yer aldığı 

Millî Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden yararlanılmıştır.  

Son olarak yardımlarını esirgemedikleri ve duydukları güven için Sayın Prof. 

Dr. Süleyman Büyükkarcı hocama ve Sayın Prof. Dr. Ekrem Memiş hocama teşekkü-

rü bir borç bilirim. 

Canan ÜÇLER 

Konya, 2006 
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KISALTMALAR 

 

AT : Avrupa Topluluğu 

C. : Cilt 

DPT   : Devlet Planlama Teşkilatı  

MEB   : Millî Eğitim Bakanlığı 

MTO   : Meslekî ve Teknik Okullar  

S.    : Sayı 

s.     : Sayfa 

TBMM  : Türkiye Büyük Millet Meclisi 

TD    : Tebliğler Dergisi 

YİBO   : Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 

PİO    : Pansiyonlu İlköğretim Okulu 

YÖK   : Yükseköğretim Kurulu 
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GİRİŞ 

Problem Durumu 

Eğitim, insanların bir arada yaşamaya başlamalarından itibaren, yaşamlarının 

her alanında onlar için vazgeçilmez olmuş sosyal ve kültürel mirasın yaşatılması, yeni 

nesillerin yetiştirilmesi için önemli görülmüştür. Özellikle gelişmiş toplumlarda eği-

tim ve öğretim faaliyetleri devletin bir görevi olarak devlet tarafından üstlenilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan itibaren eğitimi, tek elden ve devlet dene-

timinde, devlet tarafından uygulanması görevini üstlenmiştir. 

Eğitim tarihimiz hakkında genel ve alan çalışmaları yapılmasına rağmen eği-

tim tarihimiz ve eğitim faaliyetlerimizin uygulamalarını yansıtan yeterli araştırmalar 

bulunmamaktadır. Bu konuda yeterli araştırmanın ve çalışmanın olmaması bizi bu 

araştırmayı hazırlamaya sevketmiştir. 

 

Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı, 1988- 2005 yılları arasında yapılan Millî Eğitim Şûrala-

rında alınan kararları ve bunların uygulamalarını ortaya koymaktır. Bu amaçla doğrul-

tusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır: 

1988-2005 yılları arasında yapılan Millî Eğitim Şûralarının gündemini hangi 

konular oluşturmuştur ve ilköğretim konuları nelerdir? 

1988-2005 yılları arasında yapılan Millî Eğitim Şûralarında hangi kararlar a-

lınmıştır, ilköğretimle ilgili olanları nelerdir? 

1988-2005 yılları arasında Şûralarda alınan ilköğretim kararları dönemin hü-

kümetleri tarafından uygulanabilmiş midir? 

 

Araştırmanın Önemi 

Araştırma, eğitim tarihimiz, eğitim politikalarımız ve eğitime verilen önemin 

yansıtılması bakımından önemlidir. Tezde Millî Eğitim Şûralarında alınan kararlar, 
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tartışılan konular ve bu kararların uygulamaları yer alacaktır. Bu açıdan baktığımızda 

hem eğitim tarihimizin bilinmesi hem de şûraların öneminin ve işlevinin yansıtılması 

bakımından önemlidir. 

 

Varsayımlar (Sayıltılar) 

Araştırmada kullanılan tarama yöntemi konuyu açıklamak için yeterli görül-

mektedir. 

Yazılı kaynak olarak toplanan bilgilerin geçerli ve güvenilir olduğu varsayılmıştır. 

 

Sınırlılıklar 

Bu çalışma eğitim tarihimizin yansıtılması bakımından başlangıçtan günümüze 

kadar ki Türk eğitim tarihini yansıtacak kaynaklar ve özellikle 1988-2005 tarihleri 

arasında yapılan Millî Eğitim Şûralarıyla ve şûraların uygulamalarını gösteren kay-

naklarla sınırlıdır. 

 

Yöntem ve Plan 

Çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Konuyla ilgili tüm kaynaklara ula-

şılmaya çalışılmıştır.  
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I. BÖLÜM 

İLK TÜRK DEVLETLERİNDEN CUMHURİYET  

DÖNEMİNE KADAR EĞİTİM TARİHİ 

1. İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 

1.1. Hunlar 

M.Ö. üçüncü yüzyıldan, M.S. üçüncü yüzyıla kadar hüküm süren Büyük Hun 

Devleti ilk defa farklı Türk kavimlerini bir bayrak altında toplayarak bir birlik oluş-

turmuştur. 

Hunların atlı bozkır kültürüne sahip olmaları ve sürekli hareket halinde olma-

larını yanında belli yerleşim yerlerinin de olduğu şüphesizdir. Özellikle Fergana böl-

gesi Hun kültürünün aydınlanmasında önemli bir yer teşkil eder. 

Hunların eğitim anlayışından bahsedecek olursak, Hunların eğitimini yaşayış 

biçimleri şekillendirmiştir. Hunlar atlı göçebe kültüre sahiptirler. Çinlilerle sürekli 

savaş halinde olmaları da onları yerleşik hayattan çok göçebe hayat tarzı benimseme-

ye itmiştir. Bu yüzden özellikle savaşçılık, el sanatları ve hayvansal ürünlerin değer-

lendirilmesi hususunda çocuklarına ve gençlerine eğitim verdiklerini söyleyebiliriz. 

Tabi ki bu eğitim de töre içersinde gerçekleşiyordu. 

Savaşçı bir milletin elbetteki her an savaşa hazır olacak bir teşkilata sahip ol-

ması gerekmektedir. ‘‘Düşününüz ki bir toplum, binlerce seneden beri aynı hayatı 

yaşar ve aynı tehlikeleri her an burnunun dibinde hissederse, nasıl bir düzene girer ve 

nasıl teşkilatlanırdı? Atlı toplumların çok az bir zamanda hazırlanması lazımdı. Eli 

silah tutan ve düşmana karşı koyabilecek kimseler, nerede ve nasıl göreve başlayacak-

larını çok önceden bilmeliydiler. Kadınları ve çocukları kimlerin, nasıl ve nerede ko-

ruyacakları kesin kaidelerle belirtilmiş olmalıydı. Bütün bunları topluma kim talim 

ettirir ve kim öğretir hiç kimse! Yalnızca asırlardan beri devam eden ve olgunlaşan 

‘Töre ’ve toplumun köklü an’anesi, bu askerlik hazırlığını meydana getirir ve düzen-

lerdi.’’(Ögel, 2003, s. 273). 
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Hunlar bildiğimiz gibi büyük ordular kurmuş ve Çin gibi kalabalık bir devlete 

sürekli akınlar düzenlemişlerdir. Çin Seddi bu yüzden yapılmıştır. Bütün bunlar Hun-

ların çok iyi savaş ve askerlik eğitimi aldıklarını kanıtlar.  

Ayrıca tüm Türk devletlerindeki ve Hunlardaki bağımsız devlet kurma isteği 

onları diğer milletlerden ayıran bir özelliktir. Bu onların özgür yaşama isteklerinden 

kaynaklanmaktadır. Bu özgür yaşama istediğinin kaynağı Töre ve Türklerin bağımsız 

yaşama biçimidir. Etnologlara göre atlı-göçebe Altay-Ural toplumlarının belirgin özel-

liklerinden biri üstün devletler kurma ve örgütleme yeteneğidir. Büyük hayvan sürüle-

ri besledikleri ve çok geniş alanlarda dolaştıkları için onlarda sürü idaresi, mera çatış-

maları, yabancılarla temas gibi konularda bilgi ve tecrübe birikimi meydana gelir. Bu 

toplumların fertleri son derece cesaret sahibi olmaya mecburdurlar (Akyüz, 2001). 

Sürü besleyen atlı göçebe ve savaşçı bir toplumda hayvan ürünlerinin değer-

lendirilmesi için bazı tekniklerin, araç-gereçlerin gelişmesi doğaldır. Özellikle hay-

vanların derileri, tüyleri, kürk ve halı yapımında, kemikleri ise alet yapımında kulla-

nılmıştır. Ayrıca silah, madeni eşya yapımında ve demirin işlenmesi konusunda Türk-

lerin o dönemde de ileri bir seviyede olduğunu biliyoruz. 

 

1.2. Göktürkler 

552 yılında Bumın ve İstemi Kağan tarafından kurulmuştur, en önemli özellik-

leri ilk defa Türk adını devletlerinin adında kullanmalarıdır.  

Göktürklerdeki eğitim anlayışı Hunlardakine benzemektedir. Aynı kültüre 

mensup insanların farklı eğitilmesi elbette ki düşünülemez. Göktürklerde de eğitim 

töre ve töre kanalıyla verilmektedir. Göktürklerin eğitiminin Hunlarınkinden farkı 38 

harfli bir alfabeye sahip olmalarıdır. Bu sayede günümüze yazılı eseler bırakmışlardır. 

Bu yazılı eserler o dönemde örgün, planlı bir eğitim verilmiş olabileceğini düşündürse 

de bu konuda yeterli bilgi mevcut değildir. Ayrıca Göktürkler törelerini hem sözlü 

hem de yazılı biçimde devam ettirmişlerdir. Özellikle Orhun Abideleri bize sosyal 

hayat ve askerlik düzeni ile ilgili bilgi vermektedir.  

Göktürkler kullandıkları ileri bir dil ve yazı ile taş üzerine yazı yazarak bize 

çok değerli belgeler bırakmışlardır. Orhun Anıtlarında yaklaşık 6000 kelime vardır. 
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1.3. Uygurlar 

Uygurlar, 744 yılında Orhun nehri üzerinde Uygur devletini kurmuş ve Çin 

kültürü ile temasa geçmişlerdir. Fakat, gerek mani dini gerekse sahip oldukları kültür 

dolayısıyla, Çin kültürü içinde kaybolmamışlardır. ‘‘ Uygurların daha dördüncü asırda 

yüksek bir kültüre ve birikime ulaşmış olduklarını Çin tarihleri yazmaktadır. Dördün-

cü asra ait Çin kaynaklarında Uygurlardan hayatı şöyle anlatılmaktadır: ‘ Uygurlar…, 

disiplinleri ve cezaları çok şiddetli kendileri de çok cesur idiler. Yüksek tekerlekli 

arabaları vardı. Göçlerde ve harplerde bu arabalarına çok güveniyorlardı. Başlangıçta 

konar göçer oldukları içinde sürekli olarak bir yerde oturmuyorlardı.’ Çin kaynakla-

rında sözü edilen bu tekerlekli arabalar halk kitlelerinin hareket kabiliyetlerini fazla-

laştırmış, durmadan hareket halinde olmaları da Uygurlara diğer Türklerden önce bü-

yük kültürlerle temas kurma, bilgi, ticaret gibi bir çok yeni şeyler öğrenme fırsatı 

vermiştir (Binark, 2002). 

Ayrıca matbaanın tarihi ve icadı hakkında da bugün şüphe götürmez bir gerçek 

de matbaanın ilk defa Uygurlar tarafından kullanılmış olmasıdır. 

Uygurlardaki eğitim Hunların ve Göktürklerin eğitim anlayışından biraz fark-

lıdır. Çünkü Uygurlar döneminde yerleşik hayat önem kazanmış ve Uygurlar öteki 

kültürlere geniş ölçüde açılmışlardır. Ayrıca Maniheizm dinini kabul etmişlerdir ve 

kültürleri de bu yönde değişikliğe uğramıştır. 

‘‘Uygurların 14 harflik bir yazıları vardı. Bu yazı ile kütüphaneleri dolduran, 

edebiyat, sanat, din… konularında kitaplar yazıldı. Okur yazarlık çok arttı ve toplu-

mun bilgi düzeyi yükseldi. Yerleşik hayat nedeniyle, planlı ve örgün bir eğitim öğre-

timin de bir dereceye kadar varlığı düşünülebilir. Bilginin önemine ilişkin geleneksel 

Türk değerleri de gelişerek devam etti. Uygurlar bilgi ve kültür düzeyleri yükseldiği 

için, yüzyıllarca çeşitli Türk ve yabancı saraylarda katiplik, bürokratlık, danışmanlık, 

kültür elçiliği yapmışlardır, böylece çeşitli ulusların bir çeşit eğitimcisi, danışmanı 

rolünü oynamışlardır.’’ (Akyüz, 2001, s.15). 
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2. İSLAMİYET SONRASINDA TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 

2.1. Karahanlılar 

Türklerin Müslüman oldukları 10. yüzyıl Karahanlılar dönemine rastlar. Bu 

dönemde Türk gelenek ve kültürü ile İslam gelenek ve kültürü birbirleriyle karşılaştı.  

Semerkant, Buhara, Taşkent, Balasagun, Yarkent, ve Kaşgar gibi kentlerde 

medreseler açıldı. Buralarda din öğretimi ile hayata yönelik bazı bilgiler verildi. Bu 

dönemin temel özellikleri: 

1. Karahanlıların Müslüman olmaları, yerleşik bir düzene geçmeleri onların 

eğitimini olumlu yönde şekillendiren iki etmen olmuştur (Akyüz, 2001). 

2. Bu dönemde Semerkant, Buhara, Taşkent, Balasagun… gibi pek çok şehir-

de medreseler kurulmuştur. 

3. Bu medreselerde Farabi, İbn Sina, Birunî, Yusuf Has Hacip, Kaşgarlı 

Mahmud gibi pek çok bilim adamı yetişmiş ve daha sonra medreseler de dersler ver-

mişlerdir. 

4. Medreselerden yetişen bilginler, 8-10. yüzyıllarda Arapça’ya çevrilmiş olan 

eski Yunan eserlerinden de yararlanmışlar böylece eski Türk ve İslam gelenekleri ile 

eski Yunan ve Roma filozoflarının görüşlerinin bir anlamda, bir sentezini yapmışlar-

dır. Bunun için bu Türk filozoflarının anlayışında eski Yunan ve Roma filozoflarının 

etkileri görülür (Binbaşıoğlu, 1999). 

Bu dönemde Farabî eğitim tarihinde ilk kez doğrudan eğitim bilimine ilişkin 

görüşler ileri sürmüştür. Ona göre eğitimin amacı, mutluluğu bulmak ve bireyi toplu-

ma yararlı hale getirmektir. 

İbn Sina’nın Tıp bilimine katkısı Kanun ve Şifa adındaki eserleridir. Kitapla-

rından Tıp biliminde yüzyıllarca yaralanılmıştır. 

Yusuf Has Hacip yazdığı ‘‘Kutadgu Bilig’’ adlı eseriyle devlet yönetimine i-

lişkin görüşlere yer vermiştir. Bu özelliği ile eser, bir siyasetnâmedir. 

Kaşgarlı Mahmud, 1072-1074 yılları arasında Araplara Türkçe öğretmek mak-

sadıyla ‘‘Divanü Lügati’t-Türk adlı eserini yazar. Eser zengin bir sözlük gibidir, fakat 

bunun yanında, Türk kültürü ile ilgili çok önemli bilgiler de içermektedir. 
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2.2. Gazneliler 

Gaznelilerin ortaya çıktıkları bölge Horasan, Tus, Nişabur, Nesa, Herat, Merv 

ve Belh civarlarıdır. Gazneli Devletinin bütünüyle Türk kültürünü kapsayan bir siya-

seti olmamış, gerek devlet teşkilatında görev alan Türklerin gerekse devlet teşkilatı 

dışında kalan Türklerin İslamiyet öncesi Orta Asya’daki hayatı yaşamları yani eski 

kültürlerini tamamıyla muhafaza etmiş olmadıkları görülür. Gazne devleti askeri bir 

teşkilattan ibaretti ve Millî bir esasa dayanmıyordu.  

En ünlü hükümdarı Gazneli Mahmut’tur. Gazne Devletinin resmi dili Arapça 

olmakla birlikte Gazneli Mahmut devrinde Farsça bir kültür dili olarak kullanılmıştır. Bu 

dönem her ne kadar Arap ve Fars kültürünün etkisi altında ise de Ünlü Türk Dilcisi Fah-

reddin Mübarekşah ve bu dönemin tarihini yazan tarihçi Utbî de bu devirde yetişmiştir. 

 

2.3. Selçuklular 

Selçuklularda eğitimin temel özellikleri şunlardır (Akyüz, 2001): 

1. Selçuklu devlet adamları eğitime ve bilimin gelişmesine önem vermişlerdir. 

2. Medreseler gelişmiş, ülkenin her tarafına yayılmıştır. 

3. Ahîlik gibi bir yaygın eğitim kurumu, atabeylik gibi şehzadelerin yetişmesi 

için bir uygulama bu dönemde ortaya çıkmıştır. 

4. Selçukluların ilk dönemlerinde, daha eski Türk değerleri ve Türk dili henüz 

canlı ise de zamanla bunlar unutulmaya başlamıştır. 

5. Selçuklularda alp, gazi ve velî tipleri beraber görülmüştür. 

Selçuklular devri ilmî faaliyetleri dünya eğitim-öğretim tarihinde bir dönüm 

noktası teşkil eder. Selçuklular, gerek devletlerini sağlam temellere oturtma, gerekse 

Bâtınî inançlara karşı en faydalı ve semereli yolun ilmi yaymak olduğunu anlamışlar-

dı. İşte medreseler bu gaye ile ortaya çıkmıştır. 

Özellikle bu dönemde Nizamiye Medresesi’nde dinî ilimlerin yanı sıra; astro-

nomi, fizik, matematik, tıp, felsefe okutulduğu ve Avrupa’da benzer müesseselerin 

dah sonraki yüzyıllarda kurulmuş olmasından dolayı Bağdat Nizamiyesi, yeryüzünde 

ilk üniversite sayılmaktadır (Anadol, Abbasova, Abbaslı, 2002). 
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Bu dönemde yaygın eğitim kurumu olarak kabul edilen Ahilik başlamış-

tır.Ahilik, küçük esnafın, kalfanın, ustanın, çırakların meslekî manada, dürüstlük ilke-

lerince eğitildiği bir kurum olarak kabul edilebilir.  

Dönemin önemli ilim ve din adamları; Mevlâna, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı 

Velî, Nasrettin Hoca’dır. 

 

3. OSMANLI DEVLETİ’NDE EĞİTİM 

3.1. Osmanlı Eğitim Kurumları 

3.1.1. Sıbyan Okulları (Mahalle Mektepleri, İlkokullar) 

‘‘Sıbyan Okulları çocuğa ilk eğitimi veren okullardı. Çocuklar bu okullara beş 

altı yaşlarında başlar ve erkek- kız beraber okurlardı. Bu okullar her mahallede ve 

hemen her köyde mevcuttu, ekseriya camilere bitişik olarak yapılırlar, bazen caminin 

bir köşesinde yer alırlardı.’’ (Akyüz, 2001, s. 78). 

Sıbyan Okullarında eğitim ve öğretim parasızdı. Derslere ve çocukların eğiti-

mine dini bilgiler egemendi. Öğretimin temeli çocuklara Müslümanlığın ana ilkelerini 

belletmekti. Öğrenciler sıbyan okullarında Kur’an okuyor, namaz başlıklarını öğreni-

yor, birazda yazı görüyorlardı. Ama yazı dersi güzel el yazısı öğrenme dersinden öte-

ye geçmiyordu. Çocuklar süslü metinleri kopya etmeyi öğrenirler, yazı yazmayı bil-

mezlerdi. Anadil Türkçe’nin okutulması ve öğretilmesi sıbyan okulları için önemli 

değildi. Kur’an ve namaz başlıkları Arapça olduğu halde, bu okullarda, bugünkü an-

lamıyla bir Arapça öğretimi de yapılmıyordu. Çocukların yaptıkları iş anlamadıkları 

bir dille yazılmış metinleri körü körüne ezberlemekti. Ders kitapları, Kur’an, elifbe ve 

bir ilmihalden meydana geliyordu (Başgöz, 1995). 

Sıbyan Okullarını devlet değil, özel kişiler kuruyorlar veya elbirliğiyle halk 

yaptırıyordu. Padişahların, saraylı kadınların, vezirlerin, beylerin, varlıklı esnafın, 

çelebi ve şeyhlerin okul yaptırması güzel bir gelenekti (Ergin, 1977). Ayrıca köylerde, 

mahallelerde halk elbirliği ile de mektep yapar, o zaman öğretmen ücretlerini veliler 

öderdi (Akyüz, 2001). 
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3.1.2. Medreseler  

Osmanlı Devleti’nin kurulmasından sonra ilk hükümdarlar ve devlet adamları, 

askeri ve idari teşkilatı düzenlerken eğitime de büyük önem vermişleridir. Fakat Fa-

tih’in düzenlemesine kadar, ilk Osmanlı medreselerindeki derslerin neler olduğu tam 

olarak bilinmese de, Fatih’in düzenlemeleri daha sonraki dönemler için örnek olmuş 

ve klasik Osmanlı medrese düzeni oluşmuştur. (Özodaşık, 1999; Akyüz, 2001) 

Fatih’in kurduğu medrese, aslında bir birimler bütünü idi. Onun içinde cami, 

yüksek dereceli medrese, daha aşağı dereceden sekiz medrese, Konuklar evi ve bir 

sağlık yurdu vardı. Fatih zamanında medreseler tamamen kurumlaşmış ve mükemmel 

işleyen bir sistem üzerine oturtulmuşlardı.  

Fatih’ten sonra Kanunî’ni tarafından kurulan Süleymaniye Medreseleri de 

medrese teşkilatını daha ileriye götürmüş ve bu dönemde de medreseler en parlak de-

virlerini yaşamış, Dini bilimlerin yanında müsbet bilimler de ders programlarında ö-

nemli bir yer tutmaya başlamıştır. 

Medreseler, bir yandan daha yüksek öğretime hazırlayan, bir yandan da öğren-

cilere yüksek öğretim ve eğitim veren, parasız ve yatılı okullardı. Medrese, öğrencile-

rine yalnız barınak sağlamakla kalmıyor, onların yiyecek ve giyecek gereksinimlerini 

karşılıyor, çok defa ufak tefek masrafları için bir cep harçlığı da veriyordu. Medrese 

kuranlar tıpkı sıbyan mekteplerinde olduğu gibi, okula kaç öğrenci alınacağını, bunla-

ra ne yiyecek verileceğini, harçlıklarının ne kadar olacağını kararlaştırabilirlerdi. Vakıf-

nameler medrese hocaların alacağı maaşları derece derece belirtirlerdi. Bu giderler medre-

seye bağışlanan vakfın gelirinden karşılanıyordu. Vakıf gelirlerinin yetmediği hallerde, 

‘imaret’ gibi sosyal yardım kurumları öğrencilerin geçimini ve barındırılmasını üzerine 

alıyordu. Bu eğitim sistemi, medrese okumayı varlıklı ailelerin bir ayrıcalığı olmaktan 

çıkarmıştı. Fakir çocuklara da yüksek öğretim yolları açıktı (Başgöz, 1995).  

Medresede okutulan bilimler üçe ayrılıyordu: Dinî-hukukî bilimler, müsbet bi-

limler, âlet bilimleri(Akyüz, 2001, s. 64-65):  

‘‘1) Dinî- Hukukî Bilimler: Osmanlı medreselerinde en çok üzerinde durulan-

lar bunlardır. Ulûm-i âliye yani yüksek İslamî bilimler denen bu bilimler sırası ile şun-

lardır: Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelâm. 
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2) Müsbet Bilimler: Ulûm-i akliye denen Felsefe, Matematik, Heyet (Astro-

nomi)’in 16. yüzyılın ortalarına kadar, zaman zaman bazı medreselerde okutulduğu 

görülür. Ancak bu bilimler daha ziyade bireyse ilgi çekmiş, daha sonra kaldırılmıştır.  

3) Âlet Bilimleri: Ulûm-i âliye de denen bunlar, başka bilimleri öğrenmek için 

araç sayılırlar. Başlıcaları:  

Sarf, Nahiv: Arapça ile ilgilidir.  

Mantık, Belâgat, Manîa, Bedî, İnşa: ifade ve yazımla ilgilidir.’’ 

Medreselerde öğretim dili olarak en önemli yeri Arapça tutuyordu, Anadil ola-

rak Türkçe medreselerde yer almıyordu.  

Medreseler Osmanlı’nın kuruluşundan 17. yüzyılın başlarına kadar Osmanlının 

pek çok alanında olumlu etkileri olmuştur bunlar: Toplumda itibarı yüksek olan ve 

önemli görevlere gelebilecek insanları yani, Şeyhülislam, Müderris, Padişah hocaları, 

kadıları (Ulemâ sınıfını) yetiştirmek; Sıbyan mektebi muallimlerinin medrese bitirme-

si gerekliliği olduğu için sıbyan mekteplerine muallim yetiştirmek; İmam, vaiz yetiş-

tirmek (bu görevliler medresede başarılı olmuş kişiler içersinde seçilirdi); devlet me-

murları yetiştirmek; cer yolu ile özellikle ramazan aylarında medrese öğrencilerinin 

halkın aydınlatması; huzur dersleri ile padişah ve bilim adamlarının birbirlerini ilmi 

manada etkilemesi ve padişahın da aydınlanması şeklindedir. Bu da bize göstermekte-

dir ki medreseler, hem halkın hem de yönetimin ihtiyaç duyduğu bilgili ve ilmi konu-

larda yeterli insanları yetiştirmekle yükümlüydüler. Fakat 17. yüzyılın başlarına doğru 

bozulmaya başladılar.  

Medreselerin bozulma sebepleri: 17. yüzyıldan başlayarak medreseler bütün 

müsbet ilimleri içinden atmış, İslamî nâsların körü körüne tekrarcısı durumuna düş-

müştür. Serbest tartışmaya, düşünce özgürlüğüne, gözlem ve deneye yönelen her ders 

ve öğretmen medreseden sürülüp çıkarılmıştır. Küfür ve felsefiyat gibi silahlar düşün-

ce özgürlüğünün her yerde yolunu kesmeye başlamıştır. Bundan sonra medreseler 

çöküş devrine girmiştir. Müderrislik hiçbir değer aramadan verilen bir rütbe halini 

almış, babadan oğla geçer olmuş, içinde ders bile okutulmayan yıkık binalara müder-

ris tayin edilmeye başlanmıştır. Çeşitli bilim rütbeleri, ûlema çocukları için bir ayrıca-

lık haline gelmiştir. Daha doğdukları gün çeşitli rütbeler alan bir ‘beşik ûleması’ sınıfı 
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türemiştir. Zengin kimselerin çocuklarına okuyup yazmaları olmasa bile ‘icazetler’ 

verilmiş; sıraları geldikçe kadı ve müftü olarak derece derece, kolaylıkla yükselmiş-

lerdir. Sınav ve eleme yalnız fakir çocuklarına kalmış, böyleleri ‘rüûs’ alsalar bile, 

ömürlerini bir kaç kuruş maaşla geçindirmek zorunda kalmışlardır. Matematik ve bi-

yoloji gibi bilimlerin medreselerde adı bile unutulmuş, hadis ve tefsir gibi İslami ders-

ler yerlerini kuru ve anlamsız tartışmalara ve çekişmelere bırakmıştır. İkinci Abdül-

hamit (1876-1909) devrinde çıkartılan bir kanunla, medrese öğrencileri askerlik yap-

maktan da affedilince buralar tam bir asker kaçağı yuvası halini almıştır. Böylece bil-

gisizlik ve gerilik ocağı haline gelen medreseler her yeni fikrin küfürdür diye karşısına 

çıkmışlar, diktatörlüğün ve bağnazlığın destekleyicisi haline gelmişler; ordudan destek 

buldukça, isyanlar ve kazan kaldırmalar kışkırtarak, vezirlerin ve padişahların başını 

yemişlerdir (Başgöz, 1995). 

(Ünal, 2001)’e göre Osmanlı medreselerinde okunan müsbet ilimler ve Dinî i-

limler dozaj bakımından şöyle bir seyir takip etmiştir: 

1300-1600’de müsbet ilimler %50, dini ilimler %50; 1600-1700’de müsbet i-

limler %40, dini ilimler %60; 1700-1800’de müsbet ilimler %30, dini ilimler %70; 

1800-1920’de müsbet ilimler %20, Dini ilimler %80 şeklindedir. Görülüyor ki müsbet 

ilimler ile dini ilimler ilk üç yüzyıl içinde tam bir denge ile okutulurken, 1600’den 

sonra bu denge müsbet ilimlerin aleyhine, dini ilimlerin lehine olmak üzere bozulmuş-

tur. Dinî ilimler ve dinî kültür de bozulmaya uğramış, İslam Dinî abdest alıp namaz 

kılmak, cehennem ile tehdit, cennet ile taltiften ibaret bir hale getirilmiştir. 

 

3.1.3. Enderun Mektebi 

Enderun mektebi, öncelikle Hıristiyan yetenekli çocukların sarayda, ve orduda 

görev alması amacıyla ailelerinden alınarak eğitilmesi amacıyla Fatih döneminde ku-

rulmuş okullardır. Üstün zeka ve niteliklere sahip çocukları alıp yetiştirdiği için Ende-

run bir özel eğitim kurumu sayılabilir. 

Osmanlılar, Enderun kanalıyla, Hıristiyan çocukları neden önemli devlet gö-

revlerine getiriyorlardı sorusunu Türk Eğitim Tarihçisi Prof. Dr. Yahya Akyüz (2001) 

kitabında şöyle açıklamıştır: 
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‘‘Osmanlı devlet yönetimi bir yandan medrese çıkışlı ulemâ’ya, öte yandan 

Enderun Mektebi’nin kul sistemine dayanıyordur. Padişah, devlet gücünü yalnızca, iyi 

yetişmiş yetenekli kişilere teslim edebilirdi. İşte Enderun, bu amacı gerçekleştiren, 

yöneticilerin bir kısmını yetiştiren, bazı Hıristiyan gençlerin Müslüman yapılıp eğitile-

rek yönetime katılmasını sağlayan bir okuldu. Yoksa Enderun, tüm Hıristiyanları İs-

lamlaştırma amacı gütmüyordu. Öğrencilerin sağlandığı devşirme usûlü, bazı sınırlı-

lıklarla dar tutulduğu için bunun Hıristiyanların İslamlaşmasında ve Türkleşmesinde 

etkisi pek az olmuştur. Aslında Osmanlılar, Hıristiyan tebaaya din ve dillerini değiş-

tirme politikası izlememişler, bu da onların kültürlerini korumalarına ve sonraları ba-

ğımsızlıklarını kazanmalarına yol açmıştır. Ayrıca Osmanlılar, özellikle yükselme 

dönemlerinde, ırk ve dini ne olursa olsun, yetenekli insanlara çok değer verip gelişme 

imkanı tanımışlardır. Bu onların, sadece devlet yönetimi ile ilgili düşünce ve tutumları 

değil, genel olarak insan anlayışlarını, insan eğitimine verdikleri önemi de gösterir. 

Yine Osmanlılar yükselme dönemlerinde, kişisel yetenek ve başarı ile, dürüst ve top-

luma yararlı davranışlarla yükselmeye dayanan bir terfi ve ödüllendirme sistemi uygu-

lamışlardır.’’ 

Bu okullarda Türkçe, Arapça, Farsça, Türk ve İran edebiyatı, Kur’an, Şerh, İs-

lam teolojisi, Türk Tarihi, Müzik, aritmetik ve geometri okutuluyordu. Bunlardan mü-

zik, aritmetik ve geometri medrese programlarında yer almayan derslerdi. Enderun 

okullarında spor pek önemli bir yer tutuyordu. Öğrencinin vücut sağlamlığı, çoğu ata 

yadigarı olan ok atmak, güreş, cirit, yük taşıma, ağırlık kaldırma gibi sporlarla gelişti-

riliyordu. Zaten seçilerek alınan öğrenciler dikkatli bir beden eğitiminden sonra iyice 

pişiyorlar, vücutlarını sağlamlığı ve güzelliği hiçbir okulda görülmemiş bir şekilde 

gelişiyordu. O kadar ki, Enderun okulu öğrencileri sağlam yapısı, güzel yüzü ve temiz 

elbiseleriyle İstanbul sokaklarında hemen tanınır ve saygı uyandırır olmuşlardı. Batı 

dünyası zihninde yer alan güçlü ve yakışıklı Osmanlı Paşası Enderun okulunu bitirip, 

devlet hizmetine giren öğrencilerden kaynaklanmıştır (Başgöz, 1995). 

Enderun ile ilgili olarak değişik bir bakış açısını, Necdet Sakaoğlu ‘Osman-

lı’dan Günümüze Eğitim Tarihi’ adlı eserinde (2003, s.39) şöyle dile getirmiştir: ‘‘ 

Enderun, amacı bakımından kamu hizmetleri için aydın ve işbilir eleman yetiştirmeyi 

değil; padişaha en iyi ve kusursuz hizmeti vermeyi hedefleyen bir kurumdu ve dar 
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kadroluydu. Enderunlular, toplumdan soyutlanmış, saray dışına ancak izinle çıkabilen 

gençler olarak daha önemlisi Türk asıllı olmadıklarından, toplumu tanımayan, ulusal 

duygudan yoksun bir kesimdi. Buradan yetişerek veziriazamlık, vezirlik, beylerbeyliği 

gibi yüksek görevlere gelenler ise toplum için değil padişah için canla başla çalışmak-

taydılar. Enderunluların büyük çoğunluğu ise Türkleri ‘‘Etrâk-i bîidrak’’ nitelemesiyle 

aşağılayan saray aydınlarıydı. Bu kurumdan yetişip fırsat bulunca Anadolu halkına her 

çeşit kötülüğü reva görenler az değildir. Buna karşılık, 17. yüzyılın sonlarına kadar 

devşirme kökenli zeki ve yetenekli genç kadrolara dayanan bu kurum, devletin yöne-

tim ve ordu kademlerine sürekli başarılı elemanlar vermiştir. Ama, devşirme sistemi-

nin körelmesi, hazırlık okullarına saray ve Enderun’una han-zâde, bey-zâde sanlı soy-

lu çocuklarının, padişaha yakın kişilerin alınmaya başlamasından sonra giderek yoz-

laşmış; bir dalkavuklar yuvası olmuştur.’’ 

 

3.2. Eğitimde Yenileşme Dönemi (1776-1839) 

Osmanlı’nın on sekizinci yüzyılda savaşta uğradığı yenilgiler ve kaybedilen 

topraklar artık Osmanlı’yı Batı’nın üstünlüğünü kabul etmeye zorlamış ve bu dönem-

de yenileşme hareketleri başlamıştır. Osmanlı Devleti’nin uğradığı yenilgiler onu ilk 

önce askerî alanda bazı yenilikler yapmaya zorlamıştır. 

 

3.2.1. Askerî Okullar 

Osmanlı’da eğitim- öğretim alanında yapılmak istenen yenilikler önce Batı’da 

bulunan askeri okulların benzerlerinin açılması şeklinde olmuştur. Çünkü Osmanlılar 

savaşta yenilgilerinin çoğalmasıyla birlikte bunu, Batı askerlerinin iyi yetişmiş olma-

sına ve kendi ordularının bu konuda eksik kalmalarına bağlamışlardır. Ayrıca Batı’dan 

gelen yabancı uzmanlar da Osmanlı için öncelikle askerî yenileşmeyi tavsiye etmiş-

lerdir. Bu amaçla İlk olarak Osmanlı’nın donanma ihtiyacının karşılanması amacıyla 

(1770’de Rus donanması Çeşme’de Osmanlı donanmasını yakmıştır) Mühendishane-i 

Bahri-i Hümâyûn(Deniz Mühendis okulu) kurulmuştur. Bu ilk askeri deniz okuludur. 

Bunu orduya topçu subayları yetiştirmek için Mühendishane-i Berri-i Hümâyun’un 

(Kara Mühendis Okulu) açılması izlemiştir. Daha sonra II.Mahmut’un Yeniçeri oca-
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ğını kaldırmasıyla eğitimde yenileşme hareketleri hızlanmış, Yeniçeri ocağını yerine 

Asakir-i Mensure-i Muhammediye adlı bir ordu kurulmuştur. Bu ordunun doktor ve 

subay gereksinimini karşılamak için de daha sonra Tıphane-i Amire (Askeri Tıp Oku-

lu) ve Mekteb-i Ulum-ı Harbiye (Harp Bilimleri Okulu) açılmıştır. Daha sonra da Ye-

niçeri ocağının kaldırılması ile Mehterhane de ortadan kalktığı için Mızıka-i Humayun 

(Bando Okulu) kurulmuştur. 

Askeri okulların sayılarının çoğalması bir süre sonra sivil okulların da açılma-

sını sağlamıştır. Açılan askeri okullar orta derecenin üstünde eğitim veren kurumlardı 

ve Osmanlı’da sıbyan mektebinden sonra herhangi bir ortaöğretim kurumu olmadığı 

için Sıbyan mektebi bitirenler bu okullara devam ediyorlardı. Fakat Sıbyan mekteple-

rinden gelenlerin okumada yazmada çektiği sıkıntılar bu okullarda okuma-yazma öğ-

retimi yapılmasına neden oluyor bu da uzun zaman alıyordu. Askeri okulların progra-

mı bu yüzden yavaşlıyordu. İşte bu boşluğu ve aksaklığı gidermek için de orta dereceli 

sivil okulların kurulmasına ihtiyaç vardı. Bu amaçla ilk Rüşdiye’lerin amacı, askerî 

okullara öğrenci hazırlamak olmuştur. 

Asker okullarının eğitim ve öğretim usuller, sivil okullardan pek farklı idi. Ya 

doğrudan doğruya ordudan gelen, ya da ordu geleneğinin içine alınan öğrenciler bura-

da iş esasına dayanan bir eğitim görüyorlardı. Bu okulların ilk öğrencileri, koğuşlarını 

kendi temizler, yemeklerini kendileri hazırlar, sofralarını kurar ve karavanalarını yı-

karlardı. Daha sonraları bu işlerden bir kısmı profesyonel işçilere bırakılmakla bera-

ber, eğitim hiçbir zaman kuru bir ezber ve teorik bir tekrar esasına dayanmamıştır. 

Deniz okulu uygulama dersleri bir gemi de yapılıyordu. Askeri tıp öğrencileri dersle-

rinin bir kısmını hastanelerde çalışarak görüyordu. Okulların geniş laboratuarları var-

dı. Bu laboratuarlar Avrupa’dan getirilen küre, harita, dürbün, elektrik makinesi gibi 

ders aletleri ile donatılmıştır…Harbiye ve Deniz okullarının iyi donatılmış, büyük 

birer matbaası vardı. Bunlar İbrahim Müteferrika matbaasından sonra, memlekette 

çalışmakta olan ilk matbaalardı. İbrahim Müteferrika matbaası ancak dini kitapları 

basarak pek sınırlı bir çalışma ile kalırken, asker okullarının matbaaları Türkçe ders 

kitapları basmaya başlamışlardı. Bunlar, özellikle, fizik, hendese gibi bilim konuların-

da ve yabancı dillerden yapılan çevirilerdi. Batıdan yapılan ilk çeviriler bu nedenle 

asker okullarında görülmüştür (Başgöz, 1995). 
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3.2.2. Sanat Okulları 

Osmanlılılarda ilk sanat okulunu 1860 yılında Mithat Paşa açmıştır. Bir çeşit 

yetimhane ve iş evi niteliğinde olan bu okulun ihtiyaçlarını karşılamak için kurulduğu 

görülüyor. Mithat Paşa buraya, yetim ve fakir çocukları toplatmış, onların terzilik, 

ayakkabıcılık, dokumacılık gibi sanatları öğrenmelerini sağlamıştır (Başgöz, 1995). 

Bunun haricinde Osmanlıda pek çok meslek okulu da açılmıştır bunlardan ba-

zıları:Ziraat Mektebi, Fatih Darûlmuallimi, Darûlmuallimin-i Rüşdi, Mekteb-i Sanayî, 

Telgraf Mektebi, Lisan Mektebi, Mekteb-i Tıbbıye-i Mülkiye, Orman ve Maadin 

Mektebi, Muallimhane-i Nüvvab okullarıdır.  

 

3.2.3. Yabancı ve Azınlık Okulları 

On yedinci yüzyıldan itibaren yaygın şekilde görülmeye başlayan yabancı ve 

azınlık okulları, özellikle Tanzimat’ın kendilerine tanıdığı aşırı özgürlüklerden de ya-

rarlanarak eğitimde önemli mesafeler aldılar. Islahat Fermanı ile de kendilerine veri-

len ilk, orta ve yüksek derecede okul açma izni ile Rumlar, Ermeniler, Bulgarlar ve 

Hıristiyan toplumlar her tarafta okullarını açtılar.  

Azınlık ve yabancılar tarafından açılan okullar zamanla eğitim-öğretim faali-

yetleri dışında da faaliyetler yapmaya başlamışlar, Osmanlı aleyhinde her türlü etkin-

liğe katılır olmuşlardır.  

‘‘Osmanlı Devleti, asker ve yöneticilerin eğitilmesi konusunda kendini sorum-

lu tutmasına karşılık, halkın bir bütün olarak eğitilmesi noktasından uzak oluşu devlet 

denetiminden uzak eğitim kurumlarının ortaya çıkmasına, çoğu kez ulusal çıkarlara 

aykırı eğitimin yapılmasına, devlet aleyhtarı kişilerin yetiştirilmesine neden olmuş, 

sonunda buraları düzeltmek yerine pratik çözümleri zorunlu kılmıştır. Böylece söz 

konusu eğitim tüm cepheleriyle kişilerin, vakıfların denetimine bırakılmıştır. Azınlık-

lar da bu çerçeve içinde kendi eğitim kurumlarını kurup örgütlenmesi çalışmalarına 

girişmişlerdir.’’ (Büyükkarcı, 2003a s. 609). 

 

3.3. Tanzimat Dönemi (1836-1876) 

Tanzimat dönemi eğitimde ve başka alanlarda etkilerini bugüne kadar sürdüren 

çok önemli bir dönemdir ve bu dönemin eğitim özellikleri şöyledir (Akyüz,2001): 
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Tanzimat döneminde özellikle eğitim alanında yenileşmeye gidilmesinin sebe-

bi, halkın eğitilmesinin ‘devlet ve hükümetin önemli bir görevi’ olarak görülmesidir. 

Eğitimin geliştirilmesi devleti felaketten kurtaracak bir yol olarak görülmüştür. 

Eğitim bir bilim olarak görülmeye ve eğitim bilimi kitapları yazılmaya baş-

lanmıştır. 

Medrese dışındaki örgün eğitimde ilk, orta, yüksek şeklinde bir derecelendir-

meye gidilmiş ve kısmen kağıt üzerinde kalsa da, kapsamlı düzenlemeler düşünülmüş-

tür (1869 Maârif-i Umumiye Nizamnamesi).Eğitim yönetiminde yeni bir örgütlenme-

ye gidilmiştir. 

Örgün eğitimin kurulup geliştirilme çabaları mantıki bir sıra izlememiş ilköğ-

retime hiç el atılmadan orta ve yüksek öğretimde düzenlemeler gidilmiştir. 

Örgün eğitiminde mantıkî sıra izlemeyen girişimler, esas olarak, mendereslerin 

tepkisinden kaçınmak, medreseler ve geleneksel sıbyan mektepleri dışında yeni okul-

lar açmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Fakat, medrese zihniyeti, eğitimdeki yenileş-

meleri yine de kolay benimsememiştir. 

Medreselerin düzeltilmesine gidilmemiş, bazı meslek medreseleri açılmıştır.  

Öğretim kurumlarında birlik olmadığı için uzun yıllar, Medrese, Tanzimat 

Mektepleri, Askeri mektepler, Azınlık ve yabancı mektepler gibi çeşitli kaynaklardan 

çok farklı bilgi, düşünce, ideal ve dünya görüşüne sahip insanlar yetişmiştir. Bu zıtlık-

ların toplumda olumsuz sonuçları görülmüştür. 

Avrupa’daki gelişmelerin topluma tanıtılmasında ve eğitimdeki yenileşmelerde 

Avrupa’da görev yapan Osmanlı elçilerinin ve öğrenim gören aydınların önemli katkı-

ları olmuştur.  

Tanzimat döneminde, siyasi gelişmelerin sonucu olarak, çeşitli dil, din ve kül-

türlerden oluşan ülke insanlarını bir arada tutmak amacıyla ‘‘ Osmanlılık’’ ideali orta-

ya çıkmış ve Osmanlı insanı tipi meydana getirmek için eğitimden de yararlanılmaya çalı-

şılmıştır. Ancak azınlıklar, esasta ayrılıkçı ve Millî emellerinden vazgeçmemişlerdir. 

Azınlık ve yabancı okulları çok büyük gelişmeler göstermiş, devlet için tehlike 

haline gelmeye başlamışlardır.  
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Açılan yeni okulların programlarına hayata dönük dersler konulmuştur. 

Tanzimat’ın kökleşmesi için aydınlar ve memurların yetiştirilmesi gerekli gö-

rülmüş, bu nedenle sivil okullara ve memur yetiştirmeye fazla önem verilmiştir.  

Medrese dışındaki okullarda, Osmanlıca denen Türkçe öğretim dili benimsen-

miştir. Maârif-i Umumiye Nizamnamesi (1869)’nin gerekçesinde ‘‘bir milletin eği-

timde ilerleme sağlamasını, kendi dilinde eğitim öğretim yapmasında aramak gerekir; 

bir topluma yabancı dille bilim sanatta ilerleme yolunu göstermek zordur’’ denilmesi 

çok önemlidir. Bu dönemde, dilin öğretimdeki önemi yanında, sadeleşmenin de gerek-

tiği anlaşılmaya başlanmıştır.  

Mesleki ve teknik eğitimin temelleri atılmaya başlanmıştır, ilk kez öğretmen 

meslek okulları açılmıştır. 

İlk kez, kızlar için, orta dereceli okullar açılmıştır. 

Öğrenci ve öğretmenlerin kılık ve kıyafetleri belirlenip düzenlenmeye başla-

nılmıştır. Disiplin arası olarak falaka – yasal olarak – kaldırılmıştır. 

Az zamanda çok iş yapma düşüncesi v.s. nedeniyle sivil okulların pek çoğu i-

çin uygun binalar yapılmamış, bunlar öğreti binalarda öğretimlerini sürdürmüşlerdir. 

Halk eğitiminin önemi daha iyi anlaşılmaya başlanmış, bu alanda gelişmeler 

görülmüştür. 

Aslında Tanzimat Maârif siyasetinin temeli, “Osmanlılık” düşüncesine da-

yanmaktadır. 

Tanzimatçılar öngördükleri siyaset için, ilköğretimin yaygınlaştırılmasını – 

vakıfların, halkın, cemaatlerin işi sayarak rüşdiye sayısını çoğaltmak suretiyle, Os-

manlı ulusları mozaiğini kaynaştırmayı; bir yandan da Batıdaki eğitim kurumlarının 

benzerlerini açarak her alanda eleman ve uzman yetiştirmeyi hedeflemişlerdi. Çizilen 

bu hedef; geleneksel din eğitiminin yanına “Osmanlılık” ve “asrilik” eğitimlerini de 

getirmiş olmaktaydı. (Sakaoğlu, 2003) 

Tanzimat’ın başından 1869 Maârif-i Umumiye Nizamnamesi’ne kadar ki uy-

gulamalarda, okullarda düzenli bir plan – programın uygulanmadığı görülür. Nizamna-

mede Sıbyan mektepleri (ilköğretim zorunluluğu getirilmiştir.), Rüşdiyeler, İdadiyeler ve 

Sultaniyeler hakkında programlar, öğretmen tayinleri, açılma şartları v.s. bütün ayrın-
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tılara yer verilmiş böylece eğitim, bir plan – program ve denetim dahilinde uygulan-

maya çalışılmıştır. 

Tanzimat döneminde gerçekleştirilen kanunlaştırma hareketleri Batılılaşma a-

çısından ne kadar önemli ise de sonuçları yönünden Maârif alanında yapılan reformlar 

bundan çok daha önemlidir. Ayrıca hemen belirtilmeli ki Tanzimatçıların en büyük 

başarıları, Maârif alanında olmuştur (Kafadar,1997). 

 

3.4. Mutlakıyet Dönemi 

Mutlakıyet dönemi eğitiminde göze çarpan belirgin değişiklik, 18. yüzyıldan 

itibaren ve özellikle Tanzimat döneminde revaçta olan batıl, insan tipi oluşturma çaba-

larının yerini, doğu kültürüyle yoğrulmuş, Millî ve manevi değerlere sahip bir insan 

tipine yavaş yavaş bırakmaya başlamasıdır (Özodaşık, 1999) 

Mutlakıyet dönemi eğitiminin temel özellikleri (Akyüz, 2001, s. 206-207): 

- Bir çok meslek ve sanat okulu açılmıştır. 

- İlk kez özel eğitim alanında bir girişim olmuş, sağır, dilsiz ve körler için 

bir okul açılmıştır. 

- Yerli ve yabancı özel öğretim büyük gelişme göstermiştir. 

- Genel eğitimde ve okulların yaygınlaşmasında önemli gelişmeler kayde-

dilmiştir. Rejimin ilk yılları içinde, bu alandaki çabaların daha yoğun olduğu görülür. 

- Nicelik bakımından gözlenen başarılar eğitimin niteliğini yükseltmek gibi 

bir amaçla beraber yürütülmemiştir. Aksine okullar, öğretmenler, programlar, kitaplar 

ve basın sıkı bir denetim altına alınmış, yeni düşünceler engellenmeye çalışılmıştır. 

Eğitimdeki sayısal gelişmeler yanında niteliğin yükselmesi, gelişmesi yolunda da çaba 

gösterilmiş olsaydı, eğitim tarihimizde bu dönemin yeri başka olurdu. 

- Bu dönemde yetiştirilmek istenen insan tipi, Tanzimat’ın “Osmanlılık” i-

dealine bağlı, dindarlık, itaatkârlık, Padişah Abdülhamit’e sadakat özellikleri güçlen-

dirilmeye çalışılan bir insan tipidir. Eğitimin amaçları, ders kitapları, programlarda 

buna özen gösterilmiştir. Ancak azınlıklar ve yabancılar, Millî, dinî, siyasî, ayrılıkçı 

emellerini yine de eğitim yoluyla sürdürmektedir. 
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3.5. I. Meşrutiyet (1876 – 1878)  

I. Meşrutiyet dönemi kısa bir süreyi kapsadığı için ve savaş nedeniyle bu dö-

nemde eğitime ilişkin çalışmalar yapılmamıştır. Fakat 1876 Tarihli Kanun – ı Esasiye 

eğitimle ilgili önemli maddeler konulmuştur. Maddelerde; ilköğretimin zorunlu oldu-

ğu, farklı dinlere mensup kişilerin din ve inanışlarına ilişkin yöntemlere dokunulma-

yacağını, fakat tüm mekteplerin devlet denetiminde olduğu, öğretimi herkesin, kanun-

lara uymak şartıyla yapabileceği belirtilmiştir. 

 

3.6. II. Meşrutiyet (1908 – 1918) 

Parlâmentolu rejimin başladığı ve Anayasanın tekrar yürürlüğe konduğu 

1908’den Mondros Mütarekesi’ne kadar geçen zamana I. Meşrutiyet ya da sadece 

Meşrutiyet Dönemi denir. 

Dönemin en önemli askerî olayları, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ve I. 

Dünya Savaşı ve ardından Mütareke Dönemi’dir. 

Meşrutiyet Dönemi Eğitiminin Özellikleri (Yahya Akyüz, s. 241 – 242): 

– Siyasi hayat ve fikir hareketleri canlanmış yayın özgürlüğünün başlamasıyla, 

Balkan Savaşları, aydınları toplumsal sorunları ve dertleri acımasız bir dille ortaya 

koymaya itmiştir. Eğitim sorunları da, üzerinde önemle durulan bir alan olmuştur. 

– Balkan savaşları ve felaketlerinden sonra toplumda “ çökmekte olan Devleti 

eğitim ve öğretmenler kurtaracaktır” şeklinde bir görüş benimsenmiştir. Fakat bu ge-

nellikle, slogan görünümünden öteye gidememiştir. 

– Kızlar için ilk kez bir yüksek öğretim kurumu açılmıştır. 

– Dönemin sonuna doğru geleneksel sıbyan mekteplerinin çoğu kapatılmıştır. 

– Okul öncesi eğitimde ilk ciddi adımlar atılmıştır. 

– Medreselerin ıslahı için fikirler ve teşebbüsler yaygınlaşmıştır. 

– Öğretmenler ilk defa bu dönemde meslekî örgütler kurmuşlardır. 

– Eğitimde niceliğe önem verilmiş, nitelik ikinci planda kalmıştır. 

– Programlara sosyal, siyasal muhtevalı, hayata dönük bazı dersler girmiştir. 
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– Daha önce öğretimde öğretmen, kitap, hafıza çok önemli idi. Meşrutiyet dö-

neminde bunların yerine tabiat, eşya, olay, deney getirildi. 

– Eğitim Bakanlığı ilk kez ülkenin renkli eğitim haritalarını yayınlamıştır. 

– Eğitimde yeterli girişim ve atılımlar yapılmamışsa da, eğitim ve öğretmen 

sorunları mesleki dergiler ve genel basında ilk kez geniş ölçüde tartışılmış, yeni ve 

orijinal görüşler ortaya çıkmıştır. Bunlardan bazıları Cumhuriyet dönemindeki uygu-

lamaların tohumunu teşkil etmiştir. (Köy Enstitüleri v.s.) Böylece, Meşrutiyet dönemi, 

eğitimde ve başka alanlarda kısmen, gerekli bir laboratuar dönemi olarak değerlendiri-

lebilir. 

– Balkan ve I. Dünya Savaşları ve bunların yol açtığı felaketler, Meşrutiyet 

dönemi eğitiminin gelişmesini önleyici temel nedenler arasında yer almıştır. 

– Kadınlar Devlet Dairelerinde memur olarak çalışmaya, böylece, kırk yıldır 

yapılan “öğretmenlikten” başka hizmetlere de geçmeye başlamışlardır. 
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II. BÖLÜM 

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ VE CUMHURİYET’İN  

İLK YILLARINDA EĞİTİM 

1. MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİ (1920-1923) 

23 Nisan 1920’de Ankara da kurulan T.B.M.M. savaşla uğraşırken, eğitim ve 

öğretim faaliyetlerini ihmal etmemiştir. 5 Mayıs 1920’de T.B.M.M.’de Maârif vekilli-

ğine seçilen Rıza Nur, yeni halk hükümetinin eğitim stratejisini şu şekilde belirlemiştir 

(Sakaoğlu,2003, s.157-158) :  

• Dini ve Millî eğitim, 

• Hayati, işe dönük, üretkenliği aşılayan eğitim, 

• Millî yapıya, coğrafyaya, kültüre, geleneklere uygun ders kitapları,  

• Çağdaş ve bilimsel olanaklara sahip okul, 

• Yazdırılacak sözlük, tarihsel, toplumsal, edebi eserlerle ulusal duyguların 

geliştirilmesi, Doğunun ve Batının bilim-fen kaynaklarının Türkçe’ye çevrilmesi, 

• Elde bulunan okulları en iyi biçimde, dikkatle ve özel çabayla yönetmek, 

Rıza Nur imzasıyla 10 Mayıs 1920’de yayınlanan ilk genelgede ise öğretmen-

lere şöyle demekteydi: 

‘‘Batının köle etmeyi amaçlayan emperyalist saldırısına uğrayan ulusumuz bir 

buhran yaşıyor. Dinimiz ve ulusumuz tehdit altındadır. Eğitim ve öğretim görevlileri 

olan siz aydınlar, ulusumuzu uyarmakla yükümlüsünüz…’’ 

 

1.1. Maârif Kongresi (16 Temmuz 1921) 

Hükümet programlarında yer alan ve öncelikle gerekli işler üzerinde çalışmalar 

sürdürülürken, eğitim sistemimizde örgütleme, eğitim kurumlarında ve programların-

da reform yapılması için planlama teşebbüsüne girişilmiş ve bu amaçla Sakarya sava-

şından kısa bir süre önce ilk defa Ankara’da bir Maârif Kongresi yapılmıştır. Bu kong-
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reye, düşman işgali altında bulunmayan illerin Millî Eğitim ve okul müdürleri ile öğ-

retmenler, Bakanlık Daire Müdürleri ve Telif ve Tercüme Heyeti üyeleri katılmıştır. 

(Sakaoğlu, 2003). 

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Atatürk, Millî eğitimimizin yeniden dü-

zenlenmesi için alınacak önlemlere işaret etmiş ve Türk Devletinin eğitim politikasını 

çizmiştir(Atatürk’ün Kültür ve Medeniyet Konusundaki Sözleri, 1990): 

‘‘Bugüne dek izlenen eğitim ve öğretim yöntemlerinin milletimizin gerileme 

tarihinde en önemli etken olduğu inancındayım. Onun için bir Millî Eğitim progra-

mından söz ederken, geçmişin boş inanlarından yaradılışımızın nitelikleriyle hiç de 

ilgisi olmayan düşüncelerden, doğudan ve batıdan gelen tüm etkenlerden uzak, Millî 

yaradılış ve tarihimize uygun bir tarih düşünüyorum. Çünkü Millî dehamızın tam ola-

rak gelişmesi ancak böyle bir kültürle sağlanabilir. Herhangi bir yabancı kültürü, şim-

diye dek izlenen yabancı kültürlerin yıkıcı sonuçlarını tekrar ettirebilir. Kültür, yapıl-

dığı, geliştiği yerin özelliklerine bağlıdır. Bu milletin karakteridir…’’  

‘‘Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara özellikle varlığı ile, hakkı 

ile çatışan bütün yabancı öğelerle savaşma gereği ve Millî değerleri tam bir coşku ile 

karşı düşünce önünde şiddetle ve özveriyle savunma zorunluluğu iyice öğretilmeli-

dir…Biz bu kurultaydan yalnız çizilmiş eski yollarda şöyle ya da böyle yürümesi ge-

rektiğinin tartışılmasını değil; belki ileri sürdüğüm koşulları kapsayan yeni bir sanat 

ve bilim yolu bulmak, millete göstermek ve yeni kuşağı bu yolda yürütmede önder 

gibi kutsal bir görev bekliyoruz.’’  

Atatürk 1 Mart 1922’de TBMM’nin açılış konuşmasında da Millî Eğitimle il-

gili olarak şunları söylemiştir (Cumhuriyet Döneminde Eğitim, 1983): 

‘‘ Hükümetin en verimli ve önemli görevi eğitim hizmetleridir. Bu görevi ba-

şarabilmek için eğitim programlarının, milletimizin bugünkü durumu ile sosyal ve 

ekonomik ihtiyacı ile çevrenin şartları ve asrın gereği ile tamamen orantılı ve uygun 

olması lazımdır. 

Yüzyıllardır milletimizi idare eden hükümetler, eğitimin yayılmasını istemiş-

lerdir.Fakat Doğu ve Batı taklidi devam edildiğinden, milletimiz ve özellikle köylüle-

rimiz cehaletten kurtulamamışlardır. 
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Eğitim sistemimizin temeli evvela mevcut cehli ortadan kaldırmaktır…Bütün 

köylüye okumak, yazmak ve vatanını, milletini, dinini, dünyasını tanıtacak kadar tari-

hi, coğrafi ve ahlaki bilgileri vermek ve aritmetik öğretmek Maârif programımızın ilk 

hedefidir. Bu hedefe varmak Maârif tarihimizde mukaddes bir merhale teşkil edecektir. 

Bir taraftan cehaleti yok etmeye uğraşırken bir taraftan memleket evladına 

sosyal ve ekonomik hayatta fiilen etkili ve yararlı kılabilmek için gerekli olan temel 

bilgileri uygulayıcı bir şekilde vermek eğitim sistemimizin temelini teşkil etmelidir.  

Ortaöğretimin amacı, memleketin muhtaç olduğu hizmet ve erbabını yetiştir-

mek ve yüksek öğretime aday hazırlamaktır. 

…kadınlarımızın da aynı eğitim kademelerinden geçirilerek yetiştirilmesine 

önem verilmelidir. 

Milletimizin yaratma gücünün geliştirilmesi ve bu sayede layık olduğu mede-

niyet düzeyine yükseltilmesi, şüphesiz yüksek meslek erbabını yetiştirmekle ve Millî 

harsımızı yüceltmekle mümkün olacaktır. 

Çocuklarımıza ve gençlerimize, her eğitim kademesinde her şeyden önce Tür-

kiye’nin istiklâline kendi benliğine ve Millî geleneklerine düşman olan bütün elaman-

larla mücadele etmek gereğinin öğretilmesi lazımdır. Bunlardan yoksun bulunan kişi-

lerden oluşan toplumlarda hayat ve istiklâl yoktur.’’ 

 

1.2. Birinci Heyet-i İlmiye Toplantısı (15 Temmuz- 15 Ağustos 1923) 

Millî eğitimin ilk ilmi toplantısı ve Maârif Şûralarının başlangıcıdır. Maârif 

vekili İsmail Safa Bey başkanlık etmiştir. Toplantıda incelenecek konular şu şekilde 

belirlenmiştir (Ergün, 1997): 

1) Maârif-İ Umumiye İcraat Programı, 

2) Millî Hars, 

3) Çevirilerde Uyulacak Esaslar, 

4) İstatistiksel Umum Müdürlüğü Teşkili, 

5) Millî Kamus ve Sarf, 
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6) Millî Musiki, Lisan Ve Edebiyat, 

7) Millî Tarih Kütüphanesi, 

8) Millî Hazine-İ Evrak, 

9) Millî Tarih ve Coğrafya Enstitüleri, 

10) Etnografya Müzesi, 

11) Millî Müze, 

12) Mektep Müzesi, 

13) Ankara’da Âli Dersler, 

14) İlköğretim Programları 

15) İlkokul Sonrası Hayatî Öğretim Programı, 

16) Tedrisat-I İbtidaiye Kararnamesinin Tadili Lâyihası, 

17) Öğretmen Okulları Program ve Yönetmelikleri,  

18) Sultani Teşkilâtı, Ad Değiştirme ve Öğretim Süresi, 

19) Sultani Programlarını Değiştirme, 

20) Ortaöğretim Muallimleri Yasa Tasarısı, 

21) İzcilik Teşkilât-I Esasiyesi, 

22) Heyet-İ Teftişiye Nizamname Lâhiyası,  

23) Asâr-I Atika Nizamnamesi Tadili, 

24) İstanbul Öğretmen Okullarında Tâli Kısımların Açılması, 

25) Galatasaray Sultanisi Teşkilât Ve Programı, 

26) Dârülmuallimîn-İ Âliye Öğrencilerine Meslekî Bilgi Verilmesi. 

Toplantıda altı komisyon oluşturulmuştur: 

1) Millî ve İlmi Teşkilat Encümeni 

2) İlköğretim Teşkilat Encümeni 

3) Ortaöğretim Teşkilat Encümeni 

4) Yükseköğretim Teşkilat Encümeni 
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5) İzcilik ve Beden Eğitimi Encümeni 

6) İcraat Encümeni 

Birinci Heyet-i İlmiye’nin aldığı önemli kararlar şöyle sıralanabilir (Ergün, 1997): 

İlköğretim altı yıldır. Öğretim zorunluluğu 7-14 yaşları arasındadır. Birinci ve 

ikinci sınıf mevcudu 30’u diğerleri 40’ı aşamaz; öğrenci çok olursa şubelere ayrılır. 

Zorunlu eğitim yaşında bulunan çocukların yabancı okullara devamları yasaktır. 

Maârif Vekaletinden başka bakanlıklar ilköğretim yaptıramaz. Bu bakanlıkla-

rın elinde var olan Maârife devredilecektir. Yabancılar dahil, bütün özel okullar Maâ-

rif Vekaleti’nin denetimi altındadır. Yasa ve yönetmeliklere uymayan ve başka amaç-

larla açıldığı anlaşılanlar derhal kapatılacaktır. 

Küçük köyler için, seçilecek yerlerde ‘‘Leyli Köy Mektepleri’’ (Yatılı Bölge 

okulları gibi) kurulacak, hatta gezici öğretmenler kullanılacaktır.  

Ayrıca çalışmaların tamamlanmasından bir gün önce 14 Ağustos 1923’te Mec-

lis’te okunan hükümet programında, eğitime uzun bir bölüm ayrıldığı görülmektedir. 

Öngörülen eğitim faaliyetlerine, söz konusu Heyet-i İlmiye görüşmelerinin ve kararla-

rının esin kaynağı olduğu açıktır. Çocukların eğitimi, halkın eğitimi, seçkinlerin eği-

timi için imkanlar hazırlanması; ilköğretim çağındakilere, mesleklere yönelmelerini 

sağlayıcı pratikler kazandırılması; ilköğretimi bitirenlerin devam edecekleri ta-

rım,sanat,ticaret alanlarında iki yıllık bütünleme sınıfları açılması; kız liseleri, kız sa-

nayi idadileri ve kız öğretmen okullarının çoğaltılması; ilköğretimin bütün yurtta zo-

runlu kılınması programda yer almıştır (Sakaoğlu, 2003). 

 

2. CUMHURİYET DÖNEMİ 

29 ekim 1923’ten itibaren Cumhuriyet rejimine geçildi ve meclis hükümetinin 

yerini kabine hükümeti aldı. Bu dönemde CHP tek parti olmanın verdiği rahatlıkla 

Atatürk’ün fikir ve düşüncelerini direk yürütmeye aktarıyordu.  

Cumhuriyet kurulduğunda, her ne kadar zafer kazanılmış olsa da kurum ve ku-

ruluşlar yetersiz ve işlevsizdi, teknik eleman ihtiyacı büyüktü. Türkiye’nin bütün bu 

olumsuzluklardan kurtulması ve kalkınması için okumuş ve Cumhuriyeti anlamış va-
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tandaşların yetişmesi gerekliydi. Bunun olabilmesi için de eğitim ve öğretim alanında 

reformlar gerçekleştirilmeli, kurumlar modernleştirilmeli ve eğitimde yeni bir politika 

izlenmeliydi. Bunun için eğitim alanındaki en büyük adım olan Tevhid-i Tedrisat Ka-

nunu çıkarıldı. 

 

2.1. Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3Mart 1924) 

Cumhuriyet’in en önemli reformlarından biridir. Öğretimin birleştirilmesi an-

lamına gelen bu kanunla şu düzenlemeler getirilmiştir (Akyüz, 2001): 

Md.1. Ülkedeki tüm bilim ve öğretim kurumları Maârif Vekaletine bağlanmıştır. 

Md.2. Şer’iye ve Evkaf Vekaleti ya da özel vakıflarınca idare edilen tüm med-

rese ve mektepler Maârif Vekaletine bağlanmıştır. 

Md.3. Şer’iye ve Evkaf Vekaleti bütçesinde mektep ve medreseler ayrılan pa-

ra, Maârif bütçesine geçirilecektir. 

Md.4. Maârif Vekaleti yüksek din uzmanları yetiştirmek için Darülfünûnda bir 

ilahiyat Fakültesi, imam ve hatip yetiştirmek için de ayrı mektepler açacaktır. 

Bu kanun yüzyıllar boyunca din eğitimi veren medreseleri kaldırılmış ve Türk 

Eğitim sistemine Laik bir nitelik kazandırmıştır. Millî bir kültürün oluşması nesillerin 

aynı çağdaş çizgide birleşmesini, ilk, orta ve yüksek öğretimde ortak bir amaç birliği 

sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca eski kurumların tasfiyesi ve yabancı okulların denet-

lenmesi bu kanun sayesinde başarılmıştır. Bu açıdan Cumhuriyet tarihinin en önemli 

kanunlarından biridir. 

 

2.2. Laik Eğitim-Yabancı ve Azınlık Okullarına Karşı Vaziyet Alış 

Türk hükümetleri kendi sıbyan mekteplerini ve medreselerini kapatma kararı 

aldıktan sonra, aynı tutumu yabancı ve azınlık okullarına karşı da gösterme yoluna 

girdi. Türkiye kendi sınırları içinde hiçbir dinin ve mezhebin propagandasının yapıl-

masını istemiyordu. Okullar bu yönlerden tarafsız olmalı ve Millî hislerle uygar gö-

revlere yer vermeliydi (Ergün, 1997).  
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3 Mart 1924 tarihli itibariyle yürürlükte bulunan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile 

azınlık ve yabancı okulları doğrudan Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı duruma getiril-

miş, söz konusu okullarda din propagandası yasaklanmış, aynı yıl yollanan bir genelge 

ile dinî sembollerin kaldırılması, kitaplardaki dinsel tasvirlerin çıkartılması, okul giriş-

lerine haç asılmaması, yabancı devlet büyüklerinin resimlerinin, bayraklarının bulun-

durulmaması istenmiştir(Büyükkarcı, 2003a, s. 41). 

 

2.3. İkinci Heyet-i İlmiye Toplantısı (1924) 

Eğitim ve kültür sorunlarını görüşmek üzere Ankara’da 1924 yılınca ikinci 

Heyet-i İlmiye toplantısı yapılmıştır. 

Heyet-i İlmiyenin ele aldığı ve karara bağladığı konular: 

1. İlköğretimin altı yıldan beş yıla indirilmesi, 

2. Ortaokul ve lisenin 3’er yıllık iki aşamada olarak sayılması, ve böylelikle 

orta tahsilin 7 yıldan 6 yıla indirilmesi, 

3. Öğretmen okullarının süresinin dört yıldan beş yıla çıkarılması, 

4. Orta mektep, lise ve öğretmen okullarının programlarının düzenlenmesi, 

5. Ders kitaplarının yazdırılması. 

Tüm bu kararlar alındıktan sonra 1924-1925 öğretim yılından itibaren aşamalı 

olarak yürürlüğe konulmuştur. İlköğretim 6 yıldan 5 yıla indirilmiş, 3 sene ortaokul, 3 

sene lise uygulamasına geçilmiştir. Ayrıca kitapların yazımı ve müfredat programları-

nı düzenlenmesi için komisyonlar oluşturulmuştur. 

1924 yılının diğer önemli bir özelliği, Türk eğitim sisteminin eksiklerinin be-

lirlenmesi, incelenmesi ve görüşlerinin alınması için Amerika’dan eğitimci John 

Dewey’in Türkiye’ye davet edilmesidir. John Dewey raporunda, eğitimle birlikte bi-

reye, doğru siyasi fikirler ve siyasi kültürün aşılanması gerektiğini, okulların aşırı teo-

rik bilgilerden arındırılmış ve günlük ihtiyaçları da karşılayan bilgilere yer verilmesi 

gerektiğini, eğitim planlarının gelişigüzel değiştirilmemesi için hukuki bir esasa bağ-

lanması gerektiği, meslek okullarında programların, okulların bulunduğu yörenin du-

rumuna bağlı olarak esnek olması gerektiğini, öğretmen okullarının programlarının, 
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öğretmenlerin mezuniyetten sonra çalışacakları okullara göre düzenlenmesi gerektiği, 

üzerinde durmuştur. 

Ayrıca okul sistemini değerlendirirken, ısrarla eğitimin üretken olmasını ve 

belli bir amaca hizmet edecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Yapılacak 

eğitim ile öğrencilere diploma dağıtmanın bir anlamı olmayacaktır. Okullarda eğitim 

gören herkesin şu veya bu şekilde ülke kalkınmasına katkısı olmalıdır. İlkokulların 

programları yapılırken,yerel zorunluluklar ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmalı-

dır. Yerel şartlara uygun yapılamayan ders programları çocuklara günlük hayatta bir 

yarar sağlamayacak ve okulda geçen zaman büyük ölçüde kaybedilmiş olacaktır 

(Akkutay, 1996). 

 

2.4. Üçüncü Heyet-i İlmiye Toplantısı (26 Aralık 1925-8 Ocak 1926) 

1925 yılına gelindiğinde, rejim karşıtı faaliyetler ve sonrasında yaşanan geliş-

meler (Şeyh Sait ayaklanması, İzmir Suikast girişimi, Takrir- i Sukûn Kanunu), Cum-

huriyet ülküsünün aşılanması için, eğitimin ve okulun önemini bir kez daha ortaya 

koymuştur. Üçüncü Heyet-i İlmiye toplantısı da ‘Cumhuriyet Maârifinin Sorunları’ 

için şu gündemde toplanmıştır (Sakaoğlu, 2003):  

1. Devlet ve vilayet bütçelerinden Maârife ayrılan paraları en verimli tarzda 

harcamak ve okulları bütün başvuranları alabilecek surette genişletmek, 

2. Liselerin düzenlenmesi, belirli merkezlerde büyük ve sağlam öğretim veren 

liseler yapılması ve bunların sayısının yavaş yavaş çoğaltılması, 

3. Muallim mekteplerinin belirli merkezlere toplanarak takviyesi, 

4. Meslek mekteplerinin de yine belirli merkezlerde toplanıp takviye edilmeleri,  

5. Yatılı olmayan okullarda karma öğretimin yaygınlaştırılması, 

6. Stajyer öğretmenlerin pedagojik formasyon kazanmaları için düzenleme, 

7. Öğretmenlerin terfilerinin yasal kurallara bağlanması, 

8. Öğretim ve eğitim işleriyle ilgilenecek bir Talim ve Terbiye Dairesi kurul-

ması. 
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Bu toplantının ardından 22 Mart 1926’da 789 sayılı Maârif Teşkilatı Kanunu 

kabul edilmiş ve Millî eğitim teşkilatlanmasında ilk önemli adım atılmıştır, daha sonra 

Dil Heyeti ve Talim ve Terbiye Dairesi kurulmuştur. Ayrıca 24 Nisan 1926 tarih ve 

822 sayılı kanunla ilkokullar gibi lise ve ortaokullarda da gündüzlü okuyan öğrenci-

lerden para alınmaması, 8 Haziran 1926 tarihli 915 sayılı kanunla da bir kısım okulla-

ra parasız yatılı öğrenci kabulü gerçekleştirilmiştir. 

1926 yılına kadar yapılmış olan üç Heyet-i ilmiye toplantısı, o dönemim ihti-

yaçlarını sorunlarını ve yapılması gerekenleri görüşmek, bunlara gerekli çareleri bul-

mak için toplanmıştır. Buradan çıkan kararlar ise tavsiye kararları olarak algılanmadan 

direk uygulamaya konulmuştur. Ayrıca Heyet-i İlmiye toplantıları, ileride toplanacak 

olan Eğitim Şûralarının oluşumuna yapılış ve işlev olarak örnek teşkil etmiştir.  

 

2.5. Harf Devrimi, Millet Mektepleri ve Halk Evlerinin Açılması 

1 Kasım 1928’de kabul edilen ‘Yeni Türk Harflerinin Kabul Ve Tatbiki Hak-

kında Kanun’ 11 maddeden oluşmaktadır, bu kanunla 1 Ocak 1929 tarihinden başla-

mak üzere haziran 1929’a kadar yazışma ve işlemlerin Yeni Türk Alfabesine dönüştü-

rülmesi kararlaştırıldı.  

Yeni Türk harflerini kabul ve uygulaması yasa tasarısının gerekçesinde ise A-

rap harflerinin Türk diline uymadığı, bu harflerle Türkçe kelimelerin yazılamadığı ve 

yazılanlarında doğru okunamadığı, böylece doğru-okuma yazmanın bir sınıfın imtiya-

zı haline geldiği, matbaacılık ve başka alanlarda eski harflerin çok masraflı olduğu belirti-

lerek, hükümetin bir yazı sistemi hazırlattığı, bunun tecrübesinin de yapıldığı açıklanmış-

tır. Cumhuriyet döneminde de Tanzimat ikilikleri gibi bir yazı ikiliği yaratılmaması için 

hükümet bu inkılabı bir yasa ile tespit etmek gereği duymuştur (Ergün, 1997). 

11 kasım 1928 tarihinde ‘‘Millet Mektebi Teşkilatına Dair Talimatname’’ Ba-

kanlar kurulunca kabul edilerek yürürlüğe kondu. 51 maddelik yönetmelikle Mustafa 

Kemal Atatürk Başöğretmen kabul edilerek büyük bir eğitim seferberliği başlatılmış 

oldu. Bu yönetmelikle 16-40 yaş arasında okuma yazma bilmeyen herkes Millet mek-

tebinin öğrencisi sayıldı ve bu okullara devam etmeye ya da dışardan sınav vererek 

belge almaya mecbur idiler. 
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Millet mektepleri ilk önce sadece halka okuma yazma öğretmek maksadıyla 

açılmış olsa da daha sonra, bunun yanında insanlara hayat ve geçiminin gerektirdiği 

ana bilgileri kazandırmak gibi görevleri de üstlenmiştir.  

Halkevleri, okullar dışında kalan halka inkılabı anlatmak ve benimsetmek, aynı 

zamanda inkılap hükümetinin Batılı kültür politikasını halka yaymak maksadıyla ku-

rulmuştur. Halkevleri Türk Halk Kültürünün gerek araştırılması gerekse bunların teş-

viki konusunda hayli etkili olmuştur. 

1932-1952 arasındaki dönemde 478 Halkevi ile 4322 Halk odası açılmıştır. Bu 

kuruluşların amacı, ‘‘ Ulusu, aynı ülkeye bağlı bir kitle yapmak, kır-kent, köylü- aydın 

ayrımlarını azaltmaktı.(1952’de Demokrat parti iktidarınca Halkevlerinin kapatılması, 

binalarına ve birikimlerine CHP düşmanlığı ile el konulup bunların tavsiye edilmesi, 

eğitim ve kültür tarihimizin acı bir yarası sayılmıştır.) ’’ (Sakaoğlu, 2003, s. 197-198). 

 

2.6. Köy Enstitüleri 

Köy Enstitüsü, çağdaş eğitim ve öğretim ilkelerini ve yöntemlerini uygulaya-

rak, çevresini, ileriye ve çağdaşlığa yönelik olarak değiştirerek ‘önder’ tipte bir öğ-

retmen yetiştirmeyi amaçlamıştır. Programı buna göre yapılmış, öğrencileri buna göre 

değerlendirerek mezun edilmiştir. Öğretim yöntemleri, ‘yaparak ve yaşayarak öğren-

me’ ilkesine uygun olarak ‘iş yöntemi’dir. Öğretimde kullanılan yöntemlerin hepsi 

‘Proje Yöntemi’ ile ilişkilidir. Hepsinde de belli bir amaca göre, ortaya ‘somut bir eser 

çıkarmak’ esastır (Binbaşıoğlu, 1995). 

Fay Kırby, ‘Türkiye’de Köy Enstitüleri’ adını taşıyan ve Colombia Üniversite-

sinde yapılmış Doktora tezinde Köy Enstitüleri ile ilgili şu tespitlerini yazmıştır 

(1962): 

Köy Enstitüleri, Türkiye’nin 19. yüzyılın ilk yarısından beri giriştiği modern 

uygarlık davası yolunda yaptığı savaşlar içinde, en büyük davalardan biri olan eğitim 

davasının en verimli, en makûl, en ekonomik ve en orijinal çözümlemesi olarak mey-

dana gelmiştir. Kısa hayatı yüzünden verdiği sonuçlarla Köy Enstitüsü hareketi, Tür-
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kiye’nin köy eğitimi davasının ‘her köye bir okul, her okula bir öğretmen’ gibi dar 

çerçeveli bir görüşten çok daha geniş bir görüş içinde modern bir ulus yaratmak ama-

cını gerçekleştirmenin yolu olduğunu göstermiştir. Onun temelinde yepyeni bir eğitim 

görüşü vardı ve bütün yapılanlar ancak bu görüşün çerçevesi içinde anlam taşıyordu. 

Büyük zorlular içinde yürütüldüğü halde müsbet başarılar vermesi, görüşün doğrulu-

ğunu göstermiştir. Türkiye harp sonunda yeni bir ilerleme safhasına geçerken bu görü-

şü yalnız köy eğitiminin değil, bütün Türk eğitiminin temeli yapmak en doğru yol 

olacaktı. 
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III. BÖLÜM 

(1939-1987) YILLARI ARASINDA YAPILAN  

MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARI 

 

1. I. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI 

Toplanma Tarihi: 17-29 Temmuz 1939 

Dönemin Millî Eğitim Bakanı: Hasan Ali Yücel 

17-29 Temmuz 1939 tarihleri arasında toplanmıştır.Şûrada her derecede ve 

türdeki eğitim kurumlarına ait program ve yönetmeliklerin incelenmesi yapılmıştır. 

İlköğretim: I.Millî Eğitim Şûrasının en önemli uygulama alanı ilköğretim ol-

muştur. ilköğretim komisyonu, Millî eğitim ve memurları ile ilköğretim müfettişlikleri 

ile okul programını inceleyerek kabul etmiş, bir öğretmen tarafından yönetilen üç sı-

nıflı köy okullarının beş sınıfa çıkarılmasını benimsemiş ve 1939/1940 yılından itiba-

ren bakanlık tarafından bu uygulanmaya konulmuştur. Ayrıca ‘‘ Köy Öğretmen Kurs-

larıyla Köy Okullarının İdaresine Dair Kanun’’un yürürlüğe konması ve aynı kanunun 

2. ve 3. maddelerinde ilköğretim gelir kaynaklarıyla ilgili mevzuat vardır. Bu alanda 

en önemli uygulama Millî Eğitimde uzun yıllar gündemden düşmeyecek olan Köy 

Enstitülerinin kurulmasıdır. Köy Enstitüleri 1940’ta ‘‘3803 Sayılı Köy Enstitüleri Ka-

nunu’’nun kabulüyle oluşturulmuştur. 1944’te ise Köy Enstitüleri ilk mezunlarını 

vermiştir (Dinç, 1999). 

Ortaöğretim: Ortaokul lise ve ilköğretim okulları sınav yönetmelikleri, disip-

lin yönetmelikleri ile öğretim programları incelenerek kabul edilmiştir. Ayrıca, toplan-

tıda bu okullara ait ‘Kooperatif Yasası’, ortaöğretimde öğrencilere yaptırılacak yazılı 

ödevler hakkında yönetmelik, Galatasaray Lisesi Öğretim programı, Prevantoryum ve 

Sanatoryum Yönetmeliği incelenerek uygun görülmüştür.Bu okullarda bütün derslerin 

öğleden önceye alınması ve öğleden sonraki zamanın, ortaokullarda isteğe bağlı, lise-

lerde zorunlu olarak öğretmen yönetiminde serbest ve ortak faaliyetlere ayrılması ko-
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nusunda Şûrada yapılan öneriler ve alınan kararlar bakanlıkça uygulamaya konulmuş-

tur. Şûrada, ortaöğretimde kurumların il ve çevre ihtiyaçlarına göre açılması önerilmiş 

ve bu konuda bir plan hazırlanmıştır. Planlama fikrinin ağırlık taşıdığı bu ilk Şûrada 3-

4 yıl içinde yardımcı öğretmenliğin tasfiye edilmesi ve öğretmen ihtiyacının planlı bir 

şekilde giderilmesi için çözüm yolları da önerilmiştir. 

Yükseköğretim: İstanbul Üniversitesi ve bağlı fakülteleriyle Ankara Dil ve 

Tarih-Coğrafya Fakültesine ait eğitim, öğretim, sınavlar, öğrenci işleri ve doktora ça-

lışmaları yönetmelikleri; Gazi Eğitim Enstitüsü sınav ve kayıt kabul yönetmenliği; 

Yüksek Öğretmen Okulu ve Siyasal Bilgiler Okulu yönetmelikleri incelenerek uygun 

görülmüştür. 

Şûra genel kurulunda, Üniversitede yabancı dil sorunu bütün boyutlarıyla tartı-

şılmış ve bu kurumlara devam eden gençlerin Batı dillerinden hiç olmazsa birini ve o 

dilde bir metini okuyacak ve inceleme yapacak kadar bilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

Şûra, yüksek öğretim kurumlarının başlıca hedefinin memlekete yararlı ihtisas 

elemanları yetiştirmek olduğunu; öğrencilerde gözlem ve muhakemeye dayanan bir 

çalışma ve araştırma alışkanlığı geliştiren bir eğitim sistemi uygulanmasını ve yüksek 

öğretimde ana dilin arılığı gereği kabul edilmiştir. 

Şûrada yapılan konuşmalarda yüksek öğretimde öğrenci kontenjanlarının ülke 

ihtiyaçlarına göre ayarlanması ve ticaret lisesi mezunlarının olgunluk sınavını verme-

den üniversiteye alınmaması benimsenmiştir. 

Yayın İşleri: İlgili komisyonda basma, yazı ve resimleri derleme işleri kanun 

tasarısı ve yönetmelik; okul kitaplarının Millî Eğitim Bakanlığınca bastırılması hak-

kında kanun tasarısı ve yönetmelik; özel kişi ve kurumlarca yayımlanan mecmualar 

için Bakanlıkça yapılacak yardımlar hakkında yönetmelik; okul mecmuaları yönetme-

liği; Türk Resim ve Heykel Sergisi Yönetmeliği incelenerek uygun görülmüştür. 

Okul ders kitapları konusunda yapılan görüşmeler sonunda tek tip kitap siste-

mine gidilmesi teklif ve kabul edilmiştir. 

Teknik Öğretim: Şûrada erkek teknik, kız teknik ve ticaret ve ticaret öğretim 

kurumlarının eğitim program ve yönetmelikleri incelenerek kabul edilmiştir. 
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Şûrada mesleki ve teknik öğretimde, her iki yüz ilkokul mezunu olan yerde 

mesleğe yönelik değişik programlar uygulayan meslek kurs veya okulların açılması, 

orta ticaret okullarıyla liselerin bir plan çerçevesinde çoğaltılması da kabul edilmiştir. 

Beden Eğitimi: Şûrada ‘Jimnastik Şenlikleri’ Okul Flamaları ve Okul Öğrenci 

Spor yurtları yönetmelikleri incelenmiştir. 

Planlama: İlk, orta, yüksek ve mesleki ve teknik öğretim alanlarında öğretmen 

yetiştirme, okullaşma, okul kapasiteleri, verimlilik, öğretmene huzur sağlama, yüksek 

öğretimde aynı amaçla okullar arasında birlik sağlanması, bütün yüksek öğretim ku-

rumlarının Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması ve bir Yüksek Öğretim Yasası çıka-

rılması kararlaştırılmıştır. 

 

2. II. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI  

Toplanma Tarihi:15-21 Şubat 1943 

Dönemin Millî Eğitim Bakanı:Hasan Ali Yücel 

Şûra Gündemi: 

• Okullarda Ahlak eğitimin geliştirilmesi,  

• Bütün öğretim kurumlarında ana dili çalışmaları verimin arttırılması,  

• Türklük eğitiminde tarih öğretiminin metot ve vasıtalar yönünden incelen-

mesi konuları oluşturulmuştur. 

II. Millî Eğitim Şûrasının ağırlıklı konusunu kültür ve kültürün Millî Eğitimde 

program, ilke ve müfredatlara yansıtılması teşkil etmiştir. 

Anadil öğretimi: Bütün öğretim kurumlarında anadili çalışmalarının verimin 

artırılması; Türkçe ve özellikle ‘yazma’ öğretiminin daha verimli bir hale getirilmesi 

için gerekli önlemlerin saptanması; okullarda ve resmi özel yayın alanlarında yazım 

birliği sağlama yöntemlerinin belirlenmesi; Türkçe terimlerin yüksek öğretimde ya-

yılması yollarının kesin bir esasa bağlanması hususları Şûra çalışmalarında, ayrıntılı 

bir bir şekilde incelenmiştir. Çalışmalarda programlar açısından Türkçe programların 

daha bağlantılı ve daha az tekrarlı bir yapıya kavuşturulması; ortaokulla programları-

nın dil ve ifade bakımından tekrar gözden geçirilmesi; programda ‘ezber ve inşat’ ile 

temsillere daha fazla önem verilmesi ve lise edebiyat programlarının da gözden geçi-
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rilmesinin yararlı olacağı belirtilmiştir. Öğretmen okullarında ise, Türkçe ders saatle-

rinin artırılması, bu okullara alınacak öğrencilerin Türkçe’den sıkı bir sınava tabi tu-

tulması gereği vurgulanmıştır. 

Ahlak Eğitimi: Şûrada üzerinde önemle durulan ahlak eğitimi konusunda 

Türk ahlakının toplumsal ve kişisel ilkeleri belirtilmiş, ilk ve orta dereceli okullarda 

bu ilkelerin gerçekleşmesini sağlayacak önlemler önerilmiştir. Mesleki ve teknik öğre-

tim kurularındaki toplum bilim ve ahlak dersleri programının sözü geçen ilkeler bakı-

mından incelenmesi; yüksek öğretim gençliğinde de ahlak ilkelerine bağlılığın işlen-

mesi; öğrencinin okul dışı yaşayışının kontrolü ve alınması gereken önlemler üzerinde 

de Şûrada titizlilikle durulmuştur. 

Tarih öğretimi: Şûrada ilk ve ortaokul tarih programı ver ders kitaplarının ço-

cuğun seviyesine uygun olup olmadığı ileri sürülerek program ve kitapların çocuğun 

fikri gelişimini, ruh yapısını, Millî duygu ve karakterinin yoğruluşunu sağlayacak, 

tarih sevgisini uyandıracak, olayların zaman içinde oluşlarını kavrayacak bir değerde 

ve kitapların üslubunun açık ve olabildiğince hikaye şeklinde olması; Millî tarihe daha 

fazla ağırlık verilmesi ve kitaplara öğrencinin tarih ve görüş bilgisini genişletmek için 

‘ tarih okumaları’ eklenmesi önerilmiştir. 

 

3. III. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI 

Toplanma Tarihi:2-10 Aralık 1946 

Dönemin Millî Eğitim Bakanı:Reşat Şemsettin Sirer 

Şûranın Gündemi: 

• Ticaret ortaokulları ve liseleri program ve yönetmeliği, 

• Erkek sanat okulları ve enstitüleri program ve yönetmeliği, 

• Kız enstitüleri program ve yönetmeliği, 

• İstanbul Teknik okulu yönetmeliği, 

• Orta derecedeki teknik öğretim okulları öğretmen ve öğrencileriyle ilgili 

mevzuatın günün ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi, 

• Aile ve okul arasında işbirliği sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması. 
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Ticaret Ortaokulları ve Liseleri: Şûrada, ticaret okullarında öğrencilerin, ço-

ğunlukla, öğrenim sırasında, bir yandan da iş hayatında çalışmak zorunda bulundukla-

rı gerekçesiyle bu okullarda derslerin öğleden önceye alınması, toplum bilim dersleri-

nin kaldırılması, birinci ve ikinci sınıflara birer saat geometri dersi eklenmesi ve diğer 

derslerin ders saatlerinin yeniden düzenlenmesi kabul edilmiştir.  

Erkek Sanat Okulları ve Enstitüleri ve İstanbul Teknik Okulu: Şûrada sa-

nat okullarında ve enstitülerinde atölye saatlerinin artırılması; elektrikçilik ve tesviye-

cilik özel sınıflarının öğretim sürelerinin ortaokullardan sonra iki yıl olarak tespit e-

dilmesi ve ikinci devrede müzik ve beden eğitimi dersi için ders dağıtım çizelgesinde 

birer saatlik zaman ayrılması benimsenmiştir. 

Kız teknik eğitim: Bu konuda kız enstitülerinde kültür dersi programı olarak 

ortaokul müfredat programının aynen uygulanması ve buna ek olarak meslek ve atölye 

derslerine yer verilmesinin kız enstitülerinde eğitimi ağırlaştırdığı, bu sebeple kültür 

derslerinin hafifletilmesi, meslek ve atölye programlarının toplum ihtiyaçlarına daha 

uygun hale getirilmesi önerilmiştir. 

Öğretmen Yetiştirme: Orta ve bu derecedeki teknik öğretim okullarına öğ-

retmen yetiştiren kaynaklarımızın durumlarının gözden geçirilmesi ve memleketin 

kültür hayatındaki gelişmeye paralel olarak yakın gelecekte bu kurumlara nitelik ve 

nicelik bakımından nasıl bir biçim verilebileceği hakkında Şûrada benimsenen görüş-

ler şöyledir. 

Sekiz yıllık öğretimin ülkenin her tarafına yayılması; ortaokul ihtiyacının kar-

şılanması; kız ve erkek meslek öğretmen okullarının dört yıllık bir okul haline getiril-

mesi; Ankara’da bir yüksek öğretmen okulu açılması; ‘ ‘ Millî Eğitim hizmetlerinde 

asıl olan öğretmenliktir.’’ hükmünün yeni baştan düzenlenmesi; yöneticilerin görev-

den alınmalarının yasal esaslara bağlanması; yüksek öğrenim görenlerden öğretmenlik 

mesleğine girmek isteyenlerin bir meslek sınavı geçirmesi; üstün başarılı öğretmenle-

rin hakkındaki yasal hükümlerin yeniden düzenlenmesi; öğretmenlikte stajyerlik dö-

neminin daha faydalı bir şekilde geçmesinin sağlanması; eğitim ve öğretim konusunda 

araştırmalar yapacak bir enstitünün kurulması; öğretmenlere konut sağlanması ve sos-

yal durumlarını geliştirme önlemlerinin bakanlıkça alınması konuları ele alınmıştır. 
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Okul - Aile Birliği Şûrada bu konudaki tüzük taslağı incelenerek kabul edil-

miştir. Şûrada ayrıca, “bugünün pedagojik formasyon almış öğretmeni, görevini hak-

kıyla yapabilmek için, tek tek öğrencisini tanımak zorunda olduğundan eğitim işine 

kendinden önce başlayan ailenin çocuk hakkındaki bilgilerini devir almağa çalışır. Bu 

sırada çocuğun okul dışı çevresi ve hayatı ile ailenin çocuğa karşı davranış ve tavrının 

ne olduğunu öğrenir; eğitimini kabul ettiği öğrencisinin ilerlemesi yolunda ailenin de 

kendisine yardımını sağlamak için uğraşır...” görüşü belirtilmiş ve okul - aile birlikle-

rinin okul hayatına hakim olan eğitim ve öğretim ilkelerinin ailelere tanıtılması, temiz-

lik sağlık ve devam sorunlarıyla fikir, duygu, ahlak ve beden eğitimi konuları üzerinde 

durulması ve okul - aile birlikleri çalışmalarını kolaylaştırıcı önlemler alınması öne-

rilmiştir. 

 

4. IV. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI 

Toplanma Tarihi: 22-31 Ağustos 1949 

Dönemin Millî Eğitim Bakanı: Tahsin Banguoğlu 

22-31 Ağustos 1949 tarihleri arasında toplanan Dördüncü Millî Eğitim Şûrası-

nın gündemini eğitim ve öğretimde dayanılan demokratik esasların gözden geçirilme-

si; ortaokullara ve liselere öğretmen yetiştiren eğitim enstitüleri ve yüksek öğretmen 

okulu teşkilatının ihtiyaçlara göre düzenlenmesi; 1948 -1949 öğretim yılından itibaren 

uygulanmaya başlayan ilkokul programının incelenmesi; yeni ortaokul programı pro-

jesinin incelenmesi ve lise ders konularının dört yıllık teşkilata göre saptanması konu-

lan teşkil etmiştir. 

Başbakan Şemsettin Günaltay ve Millî Eğitim Bakanı Tahsin Bengüoğlu'nun 

açış konuşmaları ile çalışmalarına başlayan Şûrada varılan sonuçlar kısaca şöyledir: 

Eğitim ve Öğretimde Dayanılan Esaslar 1946 yılında çok partili hayata giri-

şimizin sonucu 1948 ilkokul programına demokrasi anlayışının daha geniş ölçüde 

yansıdığını görüyoruz. Otuz beş yıldır eğitimimizin temeli sayılan demokrasi ideali ve 

buna göre vatandaş yetiştirme amacı 1949 yılında toplanan bu Şûranın da özünü oluş-

turmuştur. Ayrıca, Şûrada, hem, öğretimde demokrasinin sağlanması, hem de eğitim 

ve öğretim düzeyinin değişmesinde oynayacağı rol bakımından tek kitap usulünden - 
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öğretmenlerin araştırma, inceleme ve eser verme isteğini öldürmekte olduğu gerekçe-

siyle - vazgeçilmesi önerilmiştir. 

Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okullarının Yeniden Düzenlen-

mesi Şûrada öğretmen adaylarının daha iyi yetişmelerini sağlamak üzere eğitim ensti-

tüleri öğretiminin ikişer yıl süreli fen ve edebiyat bölümleri halinde ikiye ayrılması; bu 

bölümlere alınacak öğrencilerin resim-iş, beden eğitimi, müzik ve ev-iş derslerinden 

birini ek branş olarak almaları; eğitim enstitülerinde yabancı dil bölümlerinin üç yıla 

çıkarılması ve bu enstitülerde beden eğitimi, müzik ve resim-iş'in ayrı bölümler halin-

de devam etmeleri önerilmiş ve kabul edilmiştir. Bu kararlar Bakanlıkça uygulamaya 

dönüştürülmüştür. 

Yüksek öğretmen okulu konusunda ise, Ankara'da ikinci bir yüksek öğretmen 

okulu açılması birbirinin çalışmalarını teşvik etmesi bakımından yararlı görülmüştür. 

Bu okullarda öğrencilerin mesleki formasyonlarına hizmet edecek kurumsal ve uygu-

lamalı bilgilerin, kendi branşlarına ait öğrenime paralel olarak, verilmesi ilkesi kabul 

edilmiştir. 

İlkokul Programı Daha önce büyük değişikliklere uğrayan 1948 programında 

yeniden köklü değişiklikler öngörülmemiştir. Fakat programın başarı ile uygulanma-

sını sağlamak üzere, öğretmen yetiştiren kurumların programlarında da gerekli deği-

şikliklerin yapılması; yakın yurt araştırmaları yapabilecek nitelikte öğretmen yetişti-

rilmesi; ilkokul ikinci devrede ayrı ayrı okutulan tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi 

derslerinin bir ders halinde ve çocuk psikolojisine göre düzenlenmesi; köy enstitüle-

riyle ilköğretmen okullarının, öğretmenlerin aynı kaynaktan yetiştirilmesi amacıyla 

birleştirilmesi kabul edilmiş, ve Bakanlıkça uygulamaya konulmuştur. 

Ortaokul Programı Şûrada, Bakanlıkça hazırlanan yeni ortaokul programı 

taslağı eğitim ve öğretim anlayışı ve uygulanışı bakımından ilkokul programına para-

lel ve ortaokulları özlenen bir eğitim kurumu haline getirici nitelikte görülmüştür. Bu-

na göre ortaokul; eğitim ve öğretim anlayış ve uygulanışı bakımından ilkokula yaklaş-

tırılmış, bu iki kademe arasında tam bir uyum sağlanarak, öğrencilerin hayata atılma-

ları, meslek okuluna gitmeleri veya liseye devam etmeleri hallerinde kendileri için 

gerekli bilgi ve becerileri kazandıracak, araştırma ve teşebbüs yeteneklerini geliştire-

cek bir mahiyet kazanmıştır. Şûrada tarih ve tabiat bilgisi müfredat programlarının 
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yeniden gözden geçirilmesi ve sınavların objektif esaslara göre yapılması kararlaştı-

rılmıştır. 

Lise Öğreniminin Dört Yıla Çıkarılması Şûrada, öğrencilerin yetiştirilmesinde 

ve özellikle anadili ve yabancı dil bakımından gelişmesinde zamanın çok önemli bir fak-

tör olduğu, üç yıllık lise uygulamasında, normal süre içinde öğrencilerin ancak yüzde otuz 

beşi'nin başarı gösterdiği, geri kalanın liseyi dört veya daha çok yılda bitirebildiği, öğre-

nimde serbestçe araştırma ve çalışma yönteminin üç yılda sağlanamadığı gibi, neden-

ler ileri sürülerek liselerin dört yıla çıkarılması; bu eğitim kurumlarında gençlerin ye-

teneklerinin geliştirilmesini sağlayan yöntem ve tekniklerin uygulanması; objektif 

ölçme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi; öğretmenlerin yetiştirilmesine önem 

verilmesi; sınıf mevcutlarının 35-40 öğrenciye indirilmesi kabul edilmiştir. 

 

5. V. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI 

Toplanma Tarihi: 5-14 Şubat 1953 

Dönemin Millî Eğitim Bakanı: Tevfik İleri 

5-14 Şubat 1953 tarihleri arasında toplanan Beşinci Millî Eğitim Şûrasının 

gündemini 'Okul öncesi eğitim ve öğretimin ana okulları için hazırlanmış olan prog-

ram ve yönetmeliğinin incelenmesi”, “ilkokullarda sağlık konusu ile ilgili alınması 

gerekli tedbirlerin tespiti”, “özel eğitime muhtaç çocuklar için hazırlanmış olan rapo-

run, yetiştirme yurtlarına ait yönetmeliklerin incelenmesi ve korunmaya muhtaç ço-

cuklar hakkındaki kanunun gözden geçirilerek değişiklik gerektiren kısımlarının araş-

tırılması”, “ilköğretim kanunu tasarısının incelenmesi ve mecburi ilköğretimin plan-

lanması”, “ilkokul programının yeniden gözden geçirilmesi”, “yeni ilkokul yönetmeli-

ği tasarısının incelenmesi”, “ilkokullara öğretmen yetiştirilmesi, öğretmen okulları ile 

köy enstitüleri yeni öğretim programı ve meslekte olgunlaşma konularının incelenme-

si” konuları teşkil etmiştir. 

Millî Eğitim Bakanı Tevfik İleri'nin açış konuşması ile çalışmalarına başlayan 

Şûrada varılan sonuçlar özetle şöyledir: 

Okul Öncesi Eğitim ve Öğretim Okul öncesi eğitim ve öğretim kurumlarının 

gerçek ve tüzel kişilerle, belediyeler, özel idareler ve Devlet tarafından açılması; bu 
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kurumlarda öğretmen okullarından veya bu maksatla açılacak özel şubelerden mezun 

olanlarla kız enstitüsü mezunlarından özel kursları başarı ile bitirmiş olanların görev-

lendirilmesi ve bu okullarda çocukların iş eğitimi alması, kendi işini kendi yapması, 

sorumluluk kazanması, güzeli, iyiyi ve doğruyu seçebilmesi, serbestçe konuşmasına 

imkân verilmesi ve doğa sevgisi uyandırılmağı gibi konulara önem verilmesi Şûrada 

benimsenmiştir. 

İlkokullarda Sağlık Konusunda Alınması Gereken Önlemler Öğrencilerin 

beslenme sorunlarının çözümlenmesi; ders ve dinlenme saatlerinin temizlik, prensiple-

ri çerçevesinde düzenlenmesi; özellikle, ana ve ilkokullarda güvenlik önlemlerinin 

alınması; öğretim görevlileriyle hizmetlilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi; bulaşıcı 

hastalıklara karşı etkili bir mücadele programının Devlet Sağlık Teşkilatı ve velilerin 

işbirliği ile uygulanması, beden eğitimi çalışmalarının çocukları gruplara ayırarak hij-

yen prensiplerine uygun şekilde uygulanması Şûrada görüşülmüştür. 

Özel Eğitime Muhtaç Çocukların Eğitimi Şûrada özel eğitime muhtaç bütün 

çocukların eğitimi için alınması gereken bazı önlemler belirlenmiş; normal okullar 

bünyesinde özel sınıflar açılması önerilmiş ve korunmaya muhtaç çocuklar yasası de-

ğişiklik tasarısı görüşülmüştür. 

6972 sayı ile çıkarılan bu yasa bugün için ihtiyacı karşılayamadığından, ko-

runmaya muhtaç çocukların bakımı ve eğitiminin tamamen Devletçe karşılanmasını 

öngören yeni bir tasan hazırlanmıştır. 

İlköğretim ve Eğitim Yasası Tasarısı ve İlköğretimin Planlanması Zorunlu 

öğrenim çağına gelmemiş çocukların eğitimi ile ilkokuldan sonra üst öğrenime devam 

edemeyecekler için onları iş hayatına hazırlayıcı yetiştirici ve tamamlayıcı kursların 

açılmasını da düzenleyen yasa tasarısı Şûrada, incelenerek benimsenmiştir. Yasa tasa-

rısı ilköğretim görevlileri, öğrenci devam işleri, ilköğretimin gelir ve giderleri, nüfusu 

az ve dağınık. yerler için yatılı veya gündüzlü bölge okulları açılması konularına açık-

lık getirmiş ve ilköğretim hedefleri için bir plan öngörülmüştür. Taslak 6.1.1961 tari-

hinde 222 sayı ile yasalaşmıştır. 

İlkokul Programı İlkokul programının amaçları ile muhtevası arasında ahenk 

sağlanması; toplu öğretim anlayışının ikinci devrede de uygulanması; yıllık, aylık ve 

haftalık çalışma saatlerinin kullanılmasında okullara esneklik tanınması; ilk okuma - 
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yazma öğretimine büyük ve küçük harflerin birlikte kullanılarak başlanması; verimli-

liğin artırılması için Öğretmenlerin seminerlerden geçirilmesi hususları bu konuda 

Şûrada benimsenen temel esaslar arasındadır. 

Yeni İlkokul Yönetmeliği Şûrada, yasa tasarısına paralel olarak hazırlanan 

yönetmelik tasarısı tartışılmış ve geleneksel sınav sisteminin değiştirilmesi, ancak 

objektif ölçme ve değerlendirme sistemine bugün için geçmenin olanaksız olduğu 

vurgulanmıştır. Okulda sosyal kuruluşlara önem verilmesi ve okul disiplinin karşılıklı 

sevgi, saygı ve sorumluluk anlayışına dayanması üzerinde özellikle durulmuştur. 

İlkokullara Öğretmen Yetiştirme ve Yeni İlköğretmen Okulu Programı 

ilkokul öğretmeni yetiştiren kurumların liseye dayalı, iki veya üç yıllık öğrenim veren 

yüksek dereceli öğretim kurumları haline getirilmesinin bugün için güç olduğu, ancak 

programlarında değişiklik yapılarak amacına daha iyi hizmet eder hale getirilmesi; 

ilkokul öğretmenlerinin mesleğe zevkle sarılmaları için bir üst dereceden göreve baş-

latılması; seminer ve toplu çalışmaların öğretmen ve diğer ilgili elemanların sınıf ve 

atelyelerinde uğradıkları güçlükleri ortaya koyacak şekilde planlanması; radyo, film 

vb. yollarla öğretmene yardımcı olunması; öğretmen yetiştiren kurumların deneme 

dersleri, konferanslar gibi etkinliklerle çevredeki öğretmenlerin yetişmelerine yardım 

edici birer pedagoji merkezi olması ve bu kurumların bünyesinde uygulama okulları 

kurulması Şûrada başlıca tartışma konularını oluşturmuştur. 

 

6. VI. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI 

Toplanma Tarihi: 18-23 Mart 1957 

Dönemin Millî Eğitim Bakanı: Ahmet Özel 

18-23 Mart 1957 tarihleri arasında toplanan Altıncı Millî Eğitim Şûrasının 

gündemini mesleki ve teknik öğretim ve halk eğitimi konuları teşkil etmiştir. 

Erkek Teknik Öğretim Mesleki ve teknik eğitimin, gelişen endüstri ve top-

lum ihtiyaçlarına uygun bir yapıya kavuşabilmesi ve sorunlarının çözümlenebilmesi 

için ilgili bakanlıklar, resmi ve özel kuruluşlar temsilcilerinin katılması ile Mesleki ve 

Teknik Öğretim Danışma Kurulu teşkil edilmesi; yapı ve sanat enstitülerinin ilk iki 

sınıfında atölye çalışmalarının o yaş çocuğunun özellikleri dikkate alınarak azaltılma-
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sı; enstitü kısımlarının öğrenim sürelerinin üç yıla çıkarılarak sanat lisesi haline geti-

rilmesi; bu okulların programlarının gözden geçirilerek yabancı dil, müzik ve beden 

eğitimi derslerine de yer verilmesi;. araç ve gereçler tamamlanmadıkça yeni okul a-

çılmaması; ilkokul mezunları için çırak okulları açılması; teknikerlerin sorumluluk ve 

görevlerini tespit eden mevzuatın yeniden ele alınması; tekniker okullarının öğretim 

süresinin, gündüz tekniker okulları için iki, akşam tekniker okulları için üç yıl olması; 

bu okullarda günün ihtiyaçlarına göre yeni şubeler açılması; kalkınma ihtiyacının ge-

rektirdiği tekniker niteliğindeki personelin yetiştirilmesi işinin önceden planlanması 

ve sanat enstitülerinin bazı bölümlerine kız öğrenci alınması konulan Şûrada tartışıla-

rak kabul edilmiştir. 

Kız Teknik Öğretim Kız enstitülerinin iki devreye ayrılması; birinci devrede 

genellikle ortaokul kültürü verilmesi; ikinci devrenin daha çok sanat ve meslek bö-

lümleri karakterini taşıması; haftalık ders saatinin 36'ya indirilmesi; Kız orta sanat 

okullarının faydalı olabilmesi için enstitüye dönüştürülmesi, bu mümkün olmadığı 

takdirde kapatılmaları ve sınıf geçme yerine ders geçme sisteminin kabulü başlıca 

tartışma konuları olmuştur. 

Ticaret Öğretimi Ticaret ortaokullarının ve ticaret liseleri bünyesindeki birin-

ci devrelerin klasik ortaokullara denkliğinin sağlanması; ticaret liselerinde öğrencilere 

daha fazla uygulamalı meslek bilgisi verilmesi; yabancı dil saatlerinin arttırılması; 

yabancı dille öğretim yapan kolejlerde, ticaret; kız enstitülerinde sekreterlik şubeleri 

açılması Şûrada tartışılan başlıca konulardır. 

Halk Eğitimi Şûra; halk eğitiminin amaçlan, cehaletin giderilmesi, okuma - 

yazma oranının yükseltilmesi, Millî birliğin kuvvetlendirilmesi, toplum kalkınması, 

hizmet ülküsünün geliştirilmesi, ahlak terbiyesi, tarih ve tabiat sevgisi, iç ve dış turizm 

bilgisi verilmesi, halk eğitimi için gönüllü eleman yetiştirilmesi, halk eğitiminde gör-

me ve işitme yolu ile eğitim, şehir okullarında “köycü kardeş kolları”, ordunun ve 

diğer bakanlıkların yardımı, köy sanat ve endüstrisi halk eğitimi için eleman yetişti-

rilmesi konularını ve halk eğitim faaliyetleri için gerekli teşkilatla ilgili yasa tasarısını 

inceleyerek kabul etmiştir. 
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7. VII. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI 

Toplanma Tarihi: 5-15 Şubat 1962 

Dönemin Millî Eğitim Bakanı: Hilmi İncesulu 

5-15 Şubat 1962 tarihleri arasında toplanan Yedinci Millî Eğitim Şûrasının 

gündemini; ilköğretim, ortaöğretim, kız teknik öğretim, erkek teknik öğretim, ticaret 

öğretim, eğitimde ölçme ve değerlendirme, çeşitli olgunluk sınavları sistemi, yüksek 

öğretim, özel okullar, dış kültür ilişkileri, din eğitimi, beden eğitimi ve sağlık, Millî 

savunma eğitimi ve eğitim vakıfları konulan teşkil etmiştir.  

İlköğretim 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince çıkarılması ön-

görülen İlkokullar Yönetmeliği, İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği, Millî Eğitim Mü-

dürleri ve İlköğretim Müdürleri Yönetmeliği, Beslenme Eğitimi Yönetmeliği, İlköğre-

tim Kurumlan Sağlık İşleri Yönetmeliği, Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Yönetmeliği, 

İlkokul Öğretmenleri Tayin, Nakil ve Becayiş Yönetmeliği, Yetiştirici ve Tamamlayı-

cı Sınıf ve Kurslar Yönetmeliği, Gezici Okul ve Gezici Öğretmenler Yönetmeliği, 

Ana Okulları ve Ana Sınıfları Yönetmeliği, Bölge Okulları Yönetmeliği, Şûrada yapı-

lan görüşmeler ışığında Bakanlıkta oluşturulan Komisyonlarca hazırlanarak Talim ve 

Terbiye Kurulunun incelenmesine sunulmuş ve kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur. 

Ortaokul Şûra ortaokulu şöyle tanımlamıştır: “Ortaöğretimin ilk kademesi o-

larak, ilkokulu bitirmiş olan öğrencilerin genel eğitimlerinin yaş ve fikir seviyelerine 

uygun surette sağlanması; çevrenin ekonomik özellikleri de gözönünde bulundurula-

rak öğrencilerin ilgi, istidat ve kabiliyetlerinin meydana çıkarılıp geliştirilmesi; öğren-

cilerin daha sonraki eğitim ve öğretim kademelerini takip için gerekli olan bilgi ve 

becerilerle ehliyetli hale getirilmeleri ve hayata atılmak isteyenlere tutacakları işlerde 

başarı şartlarının kavratılması ile görevli bir kurumdur.” Bu tanım diğer orta dereceli 

okulların ortaokul kısmı için de aynen kabul edilmiştir. 

Çeşitli Olgunluk Sınavları Sistemi “Lise ve dengi meslek okullarını bitiren 

öğrencilerin ilgili fakültelere giriş hakkını elde edebilmeleri için yetiştirildikleri alan-

lara göre ihdas edilecek ve tek elden idare olunacak çeşitli olgunluk sınavları sistemi-

ne tabi tutulmaları” Şûrada kabul edilmiştir. 
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Liseler Şûrada lise şöyle tanımlanmıştır: “Lise, ortaokula dayalı ve akademik 

öğrenime başlangıç olmak ve kaynaklık yapmakla görevli, genel kültür veren; bunun 

gerekliliğine göre organize edilmiş bk kurumdur.” Ancak Bakanlıkça şu tanım benim-

senmiştir: “Lise, genel eğitim veren bir okul olup esas fonksiyonu yüksek öğretime 

gidecek öğrencilerle, liseden sonra hayata atılacak gençlere hem genel kültür, hem de 

ilgi, istidat ve kabiliyetlerine uygun gerekli meslek öncesi bilgi ve becerileri kazandı-

ran bir kurumdur.” 

Kız Enstitüleri Kız Enstitüleri için Şûraca ve Bakanlıkça şu tanım benim-

senmiştir: “Ortaokula dayalı ve genç kızlarımıza iyi ev kadınlığı ve vatandaşlık nite-

likleriyle birlikte verimli bir üretmen olarak hayatlarını kazanabilmelerini mümkün 

kılacak bilgi ve becerileri kazandıran üç yıllık bir meslek okuludur.” 

Erkek Sanat Enstitüleri Ortaokula dayalı ve üç yıllık meslek okulu haline ge-

tirilmesi kabul edilen Erkek Sanat Enstitülerinin amaçları şöyle belirtilmiştir: 

Yapıcı ve yaratıcı bir muhakeme yeteneğine sahip, müteşebbis, işini, mesleğini 

seven ve bununla iftihar edip iş ahlakım benimseyen; mesleği ite ilgili makine, alet ve 

malzemeleri iyi kullanarak iş idaresine vakıf, görev ve sorumluluk duygusu gelişmiş 

elemanlar yetiştirmek; 

Bu elemanları, endüstri, bayındırlık ve diğer iş alanlarının ihtiyacı olan çeşitli 

sanat dallarında beceriler isteyen işlere kulaklıkla uyabilecek hale getirmek; 

Bu okullara devam eden üstün kabiliyetli gençleri branşları ile ilgili yüksek öğ-

renime hazırlamak. 

Akşam Kız Sanat Okulları Bu okullar şöyle tanımlanmıştır: “Türk kadınını 

besin, beslenme, çocuk bakımı ve eğitimi ile ilgili problemlerin çözümünde ehil hale 

getiren; evini becerilikle idare etmeye yeterli kılan ve ona gerektiğinde el sanatların-

dan birisiyle hayatını kazanma imkânı sağlayan kurs mahiyetinde okullardır.” 

Din Eğitimi ve Öğretimi Bu çerçevede “Amaçlar”, “Din Öğretiminde Türk-

çe”, “İlköğretmen Okullarında Din Öğretimi”, “Ortaokullarda Din Öğretimi”, “İmam-

Hatip Okulları için Bir Yıllık Kurs” ve “Yüksek İslam Enstitüsü” konularında hazırla-

nan esaslar Şûrada benimsenmiştir. 
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Öğretmen Yetiştirilmesi Şûra öğretmen yetiştirme konusunda şu ilkeleri ge-

tirmiştir: 

Her öğrenim, Millî Eğitimin temel ilkelerini benimsemiş ve bunları uygulama 

seviyesine ulaşmış olması; 

Meslek hayatına atıldığı zaman genel kültür ve bilgi yönünden en az lise sevi-

yesinde olması; 

Mesleki formasyon ve okutacağı derslerin bilgi ve becerileri ile donatılmış ve 

gerekli uygulamaları geçirmiş olması; 

Türkiye Cumhuriyetinin, devrimlerinin ve Millîyetçiliğinin ilkelerine bağlı, ki-

şilik ve ahlaki karakter sahibi; mesleğin değerine inanmış ve kendini meslekte hizmete 

vakfetmiş olması. 

Bu ilkelere göre Şûraca İlköğretmen okullarının ilkokula dayalı olanlarının 7, 

ortaokula dayalı olanların 4 yıla çıkarılması kararlaştırılmıştır. 

Şûra, Eğitim Enstitüleri Edebiyat Bölümlerinin Türkçe ve Tarih-Coğrafya -

Yurttaşlık Bilgisi; Fen bölümlerinin de Matematik-Fizik ve Kimya-Tabiat Bilgisi ol-

mak üzere ikişer branşa ayrılmasını uygun görmüştür. 

Şûrada, yüksek öğretmen okullarının üniversiteye bağlı veya müstakil birer e-

ğitim fakültesi haline getirilmesi önerisi olumlu karşılanmıştır. 

 

8. VIII. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI 

Toplanma Tarihi: 28 Eylül-3 Ekim 1970 

Dönemin Millî Eğitim Bakanı: Orhan Oğuz 

Sekizinci Millî Eğitim Şûrası Bakanlık Merkez Teşkilat Kanununun Şûra ile 

ilgili hükümlerini değiştiren 21.5.1970 tarih ve 1261 sayılı Kanun hükümlerine göre 

toplanmıştır. 

28 Eylül-3 Ekim 1970 tarihleri arasında toplanan Şûranın gündemini “Orta 

Öğretim Sisteminin Kuruluşu ile Yüksek Öğretime Geçişin Yeniden Düzenlenmesi” 

konusu teşkil etmiştir. 
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9. IX. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI 

Toplanma Tarihi: 24 Haziran-4 Temmuz 1974 

Dönemin Millî Eğitim Bakanı: Mustafa Üstündağ 

24 Haziran-4 Temmuz 1974 tarihleri arasında toplanan Dokuzuncu Millî Eği-

tim Şûrasının gündemini “Millî Eğitim Sistemimizin Bütünlüğü İçinde Programlar ve 

Öğrenci Akışını Düzenleyen Kurallar” konusu teşkil etmiştir. 

 

Yeni Ortaokul Programı 

a. Ortaokul temel eğitimin ikinci kademesi olarak yeniden düzenlenmiş ve a-

maç ve görevleri şöyle belirlenmiştir: 

“Ortaokul, temel eğitimin ikinci kademesi olarak, Türk Millî eğitiminin genel 

amaçları ve temel ilkeleri uyarınca:” 

Öğrencilerin, genel eğitimlerini yaş ve gelişim seviyelerine uygun surette sağla-

mak; onlara günlük yaşantıları ile yakından ilgili bilgi, beceri ve tavırları kaşandırmak; 

Öğrencilere ortaöğretim programlarına geçebilmek için gerekli olan temel bilgi 

ve becerileri kazandırmak; 

Çevrenin ekonomik, sosyal ve kültürel özelliklerini de göz-önünde tutarak çe-

şitli iş ve uğraşı alanlarında ilgi ve kabiliyetlerini deneme ve geliştirme fırsatı vermek; 

böylece ileride işe yönelmede meslek seçiminde daha isabetli karar vermelerine yar-

dımcı olmakla görevli millî bir eğitim ve öğretim kurumudur. 

b. Ortaokul programının bu amaç ve görevleri gerçekleştirmek üzere, 

(1) Öğrencilere temel nitelikte genel kültür kazandıran “ortak dersler” ile; 

(2) Öğrencinin ihtiyacına ve çevrenin özelliklerine cevap veren “seçmeli ders-

leri” ve 

(3) Öğrencilerin ilgi, ve yeteneklerinin belirmesine, gelişmesine ve kişilik-

lerinin oluşmasına yardımcı olan (1) rehberlik faaliyetlerini (2) eğitsel çalışmaları 

kapsaması öngörülmüştür. 

c. Şûrada üzerinde önemle durulan seçmeli derslerin amaçlan şöyle ifade edil-

miştir: 
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Öğrencilerin kendilerine özgü bireysel ilgi ve yeteneklerini tanıyıp anlamaları-

na ve geliştirmelerine olanak sağlamak; 

Okul ve çevrenin olanaksızlıklarından doğan eşitsizlikleri gidermeğe yardımcı 

olmak; 

Okul ile çevre arasında yakın bir ilişkinin kurulmasını sağlamak; böylece öğ-

rencilerin hayata ve iş alanlarına uyumlarını kolaylaştırmak ve onları çevrelerinde 

etkili hale getirecek nitelikleri kazanmalarına yardımcı olmak; 

Öğrencilerin çeşitli iş ve uğraş alanlarına yönelmeleri için gerekli rehberlik ça-

lışmalarına katkıda bulunmaktır. 

d. Ortaokulda uygulanması kararlaştırılan seçmeli derslerle ilgili olarak getiri-

len esaslardan bazıları şöyledir: 

(1) Okulun ve çevrenin olanak ve koşullarına göre kullanılmak üzere haftalık 

ders dağıtım çizelgesinde 8 saatlik yer ayrılır. Gerekli koşullar hazırlanıncaya kadar en 

az dört saat olarak uygulanır. 

(2) Öğretmenler Kurulu, kendi okulunda yer alacak seçmeli derslerin çeşitlerini, 

zamanını ve programlarını, öğrencilerin de isteklerini dikkate alarak, çevre koşullan, öğ-

retmen durumu, eldeki araç/ve gereçler ve diğer olanaklara göre kararlaştırır. 

(3) Belli bir seçmeli derse çeşitli sınıflardan öğrenciler katılabilir. 

(4) Seçmeli derslerden bir kısmı belli mevsimlerde veya tatil aylarında ya da 

kısa bir dönemde yoğun olarak yapılabilir. 

(5) Seçmeli derslerin uygulanmasında diğer okulların her türlü olanaklarından 

da yararlanılır. 

Yukarıda kısaca belirtilen yeni ortaokul tipi için bir yönetmelik taslağı ha-

zırlanarak 24 ortaokulda 1974/1975 öğretim yılından başlamak üzere denenmeye baş-

lanmıştır. 

Ortaöğretim Programları Millî Eğitim Temel Kanununda tanımlanan ortaöğ-

retimin yine bu yasada belirlenen amaç ve görevleri yerine getirebilmesi için bu ku-

rumların çeşitli programlarında şu dersler öngörülmüştür: (a) Bütün programlar için 

ortak dersler, (b) yüksek öğretime hazırlayan özel dersler, (c) seçmeli veya mesleki 

dersler. 
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a. Ortak dersler: Her programda, her öğrenci için zorunlu olan derslerdir. 

b. Özel dersler: Öğrenciyi ileride gireceği yüksek öğrenim dalına yönelten ye 

ona bu yönde gelişme ve derinleşme olanağı veren, yalnız ilgili programlardaki öğren-

ciler için alınması gereken derslerdir. 

c. Seçmeli dersler veya meslek dersleri: Belli bir programa girmiş öğrencinin 

ortak ve özel dersler dışında seçtiği derslerdir. 

Ortaöğretimde Ders Geçme ve Kredi düzeni Bu konuda şu ilke getirilmiştir: 

“Ortaöğretim Kurumlarında çeşitli programlar, ders geçme ve kredi toplama düzenine 

göre tamamlanır.” 

Ortaöğretimde Yıllık Ders Çeşidinin Azaltılması ve Derslerinin Teksifi 

Olarak Okutulması Bu maksatla Şûrada yeni bir ders dağıtım çizelgesi hazır-

lanmıştır. 

Ortaöğretimde öngörülen ders geçme ve kredi düzeni ve teksifi program uygu-

laması 1974/1975 öğretim yılından itibaren deneme niteliğinde uygulanmaya başlan-

mış ve dört yılda yaygınlaştırılması kararlaştırılmıştır. 

Değerlendirmenin Genel İlkeleri Türk Eğitim Sistemi içinde öğrenci akışını 

düzenleyen kurallar çerçevesinde değerlendirme için belirlenen ilkeler başlıklar halin-

de şöyledir: 

Değerlendirme sürekli bir süreç olarak düşünülmelidir. 

Değerlendirmede bütünlük esas olmalıdır. 

Değerlendirmede tutarlık sağlanmalıdır. 

Değerlendirme modeli basit ve anlaşılabilir olmalıdır. 

Değerlendirme modeli ile ilgili hükümler uygulanabilir olmalıdır. 

Değerlendirmede çok yönlü ve kapsamlı olmalıdır. 

Değerlendirme tüm ilgililer tarafından ortaklaşa yürütülen bir süreç olarak ele 

alınmalıdır. 

Değerlendirmede açıklık ve karşılıklı güven esas olmalıdır. 

Değerlendirmede modeli ve uygulamaları denetlenmen ve zaman zaman de-

ğerlendirilerek gerekli ayarlamalar ve düzeltmeler yapılmalıdır. 
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Değerlendirme, öğrencilerin ya da öğrenci gruplarının özel durumları dikkate 

alınarak düzenlenip yürütülmelidir. 

Öğrenci Akışı Bu konu ile ilgili olarak ayrıca ölçme işlemi ve ölçme sonuçla-

rının kullanılmasına ilişkin ilkeler belirtilmiş ve beşli not sistemine dayalı bir ölçek 

getirilmiştir. 

 

10. X. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI 

Toplanma Tarihi: 23-26 Haziran 1981 

Dönemin Millî Eğitim Bakanı: Hasan Sağlam 

23-26 Haziran 1981 tarihleri arasında toplanan Onuncu Millî Eğitim Şûrasının 

gündemini Türk Millî Eğitim Sisteminin yapısı, programlar ve Öğrenci Akış Kuralları 

teşkil etmiştir. 

Okulöncesi Eğitim Bu eğitim kademesi, 0-6 yaş çocuklarının eğitimini kap-

sar. Okulöncesi eğitimin 4 ve 5 yaşlarına tekabül eden kısmı anasınıfı eğitimidir. Ana-

sınıfı eğitimi başlangıçta zorunlu olmayıp zamanla zorunlu kılınacaktır. Okulöncesi 

eğitimin anasınıfları, öncelikle, az gelişmiş yörelerde, gecekondu bölgelerinde, işçile-

rin yoğun olduğu yerlerde ve Türkçe bilmeyenlerin bulunduğu yörelerde Türkçe eği-

timine ağırlık verecek biçimde yaygınlaştırılacaktır. Uygulamaya, temel eğitim öncesinde 

bir yıllık bir eğitim olarak başlanacaktır. Okulöncesi eğitim programında amaçlar şöyle 

sıralanmıştır: “Anasınıfını bitiren her çocuk (a) Türk olduğunu bilir ve Türk olmaktan 

kıvanç duyar; (b) Bayrağını tanır ve ona saygı duyar (c) Atatürk'ü tanır ve sever...” 

Okulöncesi eğitim kurumları için öğretmen yetiştirme konusunda getirilen te-

mel ilke şudur: “okulöncesi eğitim kurumlan öğretmenleri, uzun dönemde dört yıllık 

bir lisans eğitimi ile ve tek kaynaktan yetiştirilecek, ancak başlangıçta iki yıllık bir 

yüksek öğretimle yetinilecektir...” 

Temel Eğitim “Temel eğitim 6-14 yaşlarındaki çocukların eğitimini kapsar. 

Bu eğitim her Türk vatandaşı için zorunludur.” Bu kararla, Türk eğitim sisteminde 

zorunlu öğrenim yaşı bir yıl önceye alınmış olmaktadır. Temel eğitini bir bütün olarak 

kabul edilmiştir. Ancak öğrencilerin bireysel ayrılıklarına ve yaşlarına göre, değişik 

nitelikte ve sürede eğitim programları uygulanabilmesi de kabul edilmiştir. 
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Temel eğitim programında birinci sınıftan başlayıp gittikçe derinleşen oranda, 

şu faaliyet şeritlerine yer verilecektir: Türkçe, sosyal bilgiler, fen bilgileri, matematik, 

güzel sanatlar, beden eğitimi ve iş eğitimi. Temel eğitim okulunun çevresi ile bütün-

leşmesi ve yetişkinlerin ihtiyaçlarına cevap verecek bir kurum olması öngörülmüştür. 

Temel eğitimde öğrenci akışı ile ilgili kurallar şöyle saptanmıştır: 

Temel eğitime geçişte herhangi bir sınav uygulanmayacak, özürlülük halleri 

dışında her Türk çocuğu temel eğitim okuluna girecektir. 

Özel eğitimi gerektiren çocukların tanınması ve özel eğitim programlarına ge-

çirilmesi temel eğitim süresince yapılacaktır. 

Bazı özel öğretim kurumlarınca temel eğitime girişte sınavla öğrenci alma iş-

lemine, bu kurumlar var oldukları sürece devam edilecektir. 

Temel eğitim okulunda sınıf bütünlüğü esas alınacak ve öğrenci akışında sınıf 

geçme sistemi uygulanacaktır. 

Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde beşli not düzeni uygulanacaktır. 

Temel eğitim kademesine öğretmen yetiştirme konusunda benimsenen il-

kelerden bazıları şunlardır: 

Temel eğitimin ilk beş yılı için sınıf öğretmenliği, son üç yıl için alan öğret-

menliği esas olacaktır. 

Temel eğitim kurumlan öğretmenleri uzun dönemde dört yıllık bir lisans eği-

timi ile ve tek kaynaktan yetiştirilecektir. Ancak başlangıçta, temel eğitimin tümü için 

iki yıllık bir yüksek öğretim ile yetinilecektir. Sınıf öğretmenlerinin alan öğret-

menliğine geçişleri açık tutulacaktır. 

Ortaöğretim Şûra ortaöğretimin kapsamını ve kuruluşunu şöyle çizmiştir: 

“Ortaöğretim çok amaçlı (değişik programlı tek tip) lise ile mesleki ve teknik okulları 

kapsar.” 

“Çok amaçlı okul yüksek öğrenime ve aynı zamanda bir mesleğe hazırlama 

görevini başarmak amacıyla “akademik programlar”la birlikte olanaklara ve ihtiyaçla-

ra göre bölüm programlarından (teknik, tarım, ticaret - turizm vb.) en az birini uygular.” 

Buna göre çok amaçlı okulların programlarında ortak dersler bulunacak ayrıca yerel ola-

naklara ve ihtiyaçlara dayalı mesleklere hazırlayıcı çeşitli dersler yer alacaktır. 
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“Mesleki ve teknik okullar (MTO) bir yandan tam zamanlı ve üç yıl süreli 

mesleki teknik eğitim programlarını, öte yandan ihtiyaçlara göre çeşitli tür ve düzey-

de, süresi amaçlara göre değişen örgün ve yaygın mesleki teknik eğitim programlarını 

uygular.” Böylece, mesleki ve teknik okullar bir yandan tam zamanlı ve üç yıl süreli 

mesleki ve teknik eğitim programlarını, öte yandan ihtiyaçlara göre çeşitli tür ve dü-

zeyde süresi amaçlara göre değişen örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim prog-

ramları uygulayacaktır. 

Bu iki okul tipi arasında yatay ve dikey geçişlere olanak verilecektir. Ortaöğre-

timde öğrenci akışı için şu kurallar getirilmiştir: 

Temel eğitimden ortaöğretime geçişte yöneltme ve yerleştirme esas alacaktır. 

Yöneltme temel eğitimin son üç yılında bir süreç, olarak yer alacaktır. Yöneltmede 

öğrencilerin yetenekleri, ilgileri, becerileri ve başarıları yanında fırsat eşitliği ilkesine 

de yer verilecektir. Ayrıca ortaöğretimdeki kapasite ve insangücü ihtiyacı da dikkate 

alınacaktır. 

Ortaöğretimden yüksek öğrenime geçişte öğrencinin, (a) ilgi ve isteği, (b) ye-

tenek ve istidatları, (c) ortaöğretimdeki başarısı, (d) ortaöğretimde izlediği program 

türü birlikte dikkate alınacaktır. 

Öğrenci başarılarının değerlendirilmesinde ve öğrencilerin öğrenim progra-

mında yetiştirilmelerini izlemede her eğitim düzeyinde test tipi sınavlardan geniş öl-

çüde yararlanılacaktır. 

Temel eğitimin sonunda ve ortaöğretimin başında öğrenciler çeşitli kriterlerle 

programlara yerleştirilecektir. 

Ortaöğretimde yaygın bir rehberlik hizmeti verilecektir. 

Sınıf geçme yerine ders geçme ve kredi sistemi uygulanacaktır. 

Bakanlık Şûrada alman kararların bir uygulama planına bağlayarak gelecek öğ-

retim yılından itibaren kademeli bir şekilde gerçekleştirmeyi kararlaştırmıştır. 
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11. XI. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI 

Toplanma Tarihi: 8-11 Haziran 1982 

Dönemin Millî Eğitim Bakanı: Hasan Sağlam 

Şûra Başkanlık Divanı: Hasan Sağlam 

Şûra Gündemi:  

Millî Eğitim hizmetlerinden öğretmen ve eğitim uzmanları (durum ve sorunları) 

1) Öğretmen eğitiminin gelişimi. 

2) Öğretmen eğitiminde hizmet öncesi sorunlar. 

3) Eğitim uzmanlarının eğitimi. 

4) Öğretmen ve uzmanların hizmet-içi eğitimi. 

5) Öğretmen ve uzmanların sorunları, çözüm ve öneriler 

 

İlköğretimle İlgili Alınan Kararlar  

XI. Millî Eğitim Şûrası’nda Öğretmen ve Eğitim Uzmanları sorunu işlenmiştir. 

Bu nedenle Şûra’da İlköğretim okulları ile ilgili kararlar yer almamaktadır. Öğretme-

nin nasıl olması gerektiği, öğretmenlere sağlanacak imkanlara geniş ölçüde yer veril-

miştir.  

III.Bölümde yer alan ‘1939-1987 yılları arasında yapılan Millî Eğitim Şûraları’ 

bölümünün büyük bir kısmı Reşat Özalp ve Aydoğan Ataünal’ın ‘Türk Millî Eğiti-

minde Düzenleme Teşkilatı’ kitabından ve Sait Dinç’in ‘Cumhuriyet Döneminde Ya-

pılan Millî Eğitim Şûraları ve Alınan Kararların Uygulamaları ‘1923-1960’ adlı Yük-

sek lisans tezinden derlenmiştir. 
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IV. BÖLÜM 

GENEL DEĞERLENDİRME (1923-1988) 

1. 1923-1928 (CUMHURİYET’İN İLK BEŞ YILI) 

Bu beş yıllık dönemin en önemli özelliği Tevhid-i Tedrisat ile Harf devrimidir. 

İkinci ve Üçüncü heyet-i ilmiyeler bu dönemde yapılmıştır.  

İkinci Heyet-i İlmiye de alınan; ilköğretimin 6 yıldan 5 yıla indirilmesi, ortao-

kul ile lisenin 3’er yıllık iki aşma sayılması ve orta öğretim bölümünün 6 yıl olarak 

okutulması kararlaştırılmış ve 1924- 1925 öğretim yılından itibaren aşamalı olarak 

yürürlüğe konmuştur. 

Üçüncü Heyet- i İlmiye’de alınan kararlarda uygulanmaya konulmuş, Maârif 

Teşkilatı Kanunu kabul edilmiş, bununla birlikte Dil Heyet-i, Talim ve Terbiye Daire-

si oluşturulmuş, ilkokul, lise ve ortaokulda gündüzlü okuyan öğrencilerden para alın-

maması sağlanmıştır. 

1923-1928 yılları arasındaki ilkokul ve ilkokul öğrencisi sayısı: 

1923-1924 öğretim yılında okul sayısı 4894, öğrenci sayısı 341941, 

1924-1925 öğretim yılında okul sayısı 5987, öğrenci sayısı 390368, 

1925-1926 öğretim yılında okul sayısı 5975, öğrenci sayısı 406788, 

1926-1927 öğretim yılında okul sayısı 5995, öğrenci sayısı 435563, 

1927-1928 öğretim yılında okul sayısı 6043, öğrenci sayısı 461985, 

1928-1929 öğretim yılında okul sayısı 6600, öğrenci sayısı 477569 şeklindedir. 

(Kalaycı,1988) 

1926’da devlet bütçesinden Millî Eğitime Ayrılan oran %3,9; 1927’de % 3,1; 

1928’de 3,1 olmuştur. 

 



 

 

54 

54 

2. 1928-1938 (HARF DEVRİMİ, MİLLET  

               MEKTEPLERİ, HALKEVLERİ) 

Bu dönemin en önemli özelliği 1 kasım 1928’de Yeni Türk Harflerinin 

Kabulû, Millet Mekteplerinin ve Halkevlerinin açılmış olmasıdır. 

Millet Mekteplerinin açılmasıyla Türkiye’de bir okuma yazma seferberliği 

başlatılmış ve eğitim ülke gündeminin en önemli konusu olmuştur. Çalışmalar ve gay-

retler sonucunda 1929-1937 yıllarında toplam 2520779 kişi okur-yazar olmuştur.  

‘‘Halkevleri, Atatürk devrimlerinin benimsetilmesini, Cumhuriyet’in kültür et-

kinliklerini, Millî Eğitim’in yanında yürütmek için, 1931’de kapatılan Türk Ocakla-

rı’nın yerine kurulmuştur. 1932-1952 arasındaki dönemde 478 Halkevi ile 4322 Halk 

odası açılmıştır. (1952’de Demokrat Parti iktidarınca kapatılmışlardır.’’ (Sakaoğlu, 

1992, s. 51). 

1928-1939 yılları arasında ilkokul ve ilkokul öğrencisi sayısı; 

1928-1929 öğretim yılında okul sayısı 477569, öğrenci sayısı 6600, 

1929-1930 öğretim yılında okul sayısı469071, öğrenci sayısı 6542, 

1930-1931 öğretim yılında okul sayısı489299, öğrenci sayısı 6598, 

1931-1932 öğretim yılında okul sayısı 523611, öğrenci sayısı 6713, 

1932-1933 öğretim yılında okul sayısı 567361, öğrenci sayısı 6778, 

1933-1934 öğretim yılında okul sayısı 591169, öğrenci sayısı 6383, 

1934-1935 öğretim yılında okul sayısı 647360, öğrenci sayısı 6402, 

1935-1936 öğretim yılında okul sayısı 688102, öğrenci sayısı 6275, 

1936-1937 öğretim yılında okul sayısı 714178, öğrenci sayısı 6202, 

1937-1938 öğretim yılında okul sayısı 764691, öğrenci sayısı 6700, 

1938-1939 öğretim yılında okul sayısı 813636, öğrenci sayısı 7862 şeklindedir 

(Kalaycı, 1988). 

1929’da Devlet Bütçesinden Millî eğitime ayrılan oran % 3,6; 1930’da 3,6; 

1931’de 3,5; 1932’de 3,5; 1933’de 3,8; 1934’de 4,7; 1935’te 4,1; 1936’da 4,8; 

1937’de 5,2; 1938’de 5,8 şeklindedir.  
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3. 1938-1950 (MİLLÎ ŞEF DÖNEMİ) 

Bu dönemin büyük bir bölümünde (28.12.1938-5.8.1946) Hasan Ali Yücel’in 

çalışmaları dikkat çekicidir. H.Ali Yücel, Bakan olur olmaz 9 Ocak 1939 tarihinden 

itibaren T.C.Maârif Vekilliği Tebliğler Dergisi’ni yayın hayatına sokmuştur.  

1938 sonunda ülkede 6700 ilkokul varken, Hasan Ali Yücel dönemi biterken 

bu sayı %100’lük bir artışla 13655’e yükselmiştir. 496 ciltlik klasikler dizisi, Batı ve 

Doğu kültürlerinin yüzlerce yıllık birikimlerini Türkiye’ye getirirken, 14 ayrı mesleki 

ve edebi dergi ve ansiklopedi de bu dönemde yayımlanmıştır. Üniversite özerkliği, 

Yücel’in yüksek öğretime dönük ödenilmez bir hizmetidir (Sakaoğlu,1992). 

17 Nisan 1940’ta Köy Enstitülerinin Kuruluş Kanunu yürürlüğe konmuş, 

1940-1945 arasında Köy Enstitüsünden 20000 öğretmen mezun olmuştur. 

1938-1950 yıllarını kapsayan 12 yıllık dönemde 4 Millî Eğitim Şûrası toplan-

mıştır. 

Bu dönemdeki ilkokul sayıları ve ilkokul öğrenci sayısı şu şekildedir: 

1938-1939 öğretim yılında okul sayısı 7862, öğrenci sayısı 813636 

1939-1940 öğretim yılında okul sayısı 9418, öğrenci sayısı 905139 

1940-1941 öğretim yılında okul sayısı 10596, öğrenci sayısı 955747 

1941-1942 öğretim yılında okul sayısı 10948, öğrenci sayısı 939829 

1942-1943 öğretim yılında okul sayısı 11404, öğrenci sayısı 940411 

1943-1944 öğretim yılında okul sayısı 12182, öğrenci sayısı 995999 

1944-1945 öğretim yılında okul sayısı12903, öğrenci sayısı 1246818 

1945-1946 öğretim yılında okul sayısı14010, öğrenci sayısı 1357740 

1946-1947 öğretim yılında okul sayısı15131, öğrenci sayısı 1413983 

1947-1948 öğretim yılında okul sayısı15925, öğrenci sayısı 1448093 

1948-1949 öğretim yılında okul sayısı16119, öğrenci sayısı 1468382 

1949-1950 öğretim yılında okul sayısı 17106, öğrenci sayısı 1591039 şeklin-

dedir. 
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1938 yılında Devlet Bütçesinden Eğitime ayrılan bütçe % 5.8; 1939’da %6.1; 

1940’da % 6.6; 1941’de % 6.1; 1942’de % 8.5; 1943’te % 8.8; 1944’te 6.0; 1945’te 

%9.4; 1946’da %10.8; 1947’de 9.8; 1948’de % 9.5; 1949’da % 13.2; 1950’de % 13.4 

şeklindedir (Kalaycı, 1988). 

 

4. 1950-1960 (DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ) 

Demokratik bir devrimle başlayan bu dönem askerî bir ihtilalle kapanmıştır. 

Eğitimin daha çok yaygınlaşması beklenirken, eğitimde bazı olumsuzlukların yaşan-

dığı görülmüştür. Bunlardan en önemlisi Köy Enstitülerinin ve Halkevlerinin kapatıl-

masıdır.  

5828 ve 5210 sayılı Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilat Yasası’nın koyduğu 

köylüye dönük okul yapımı yükümlülüklerinin kaldırılması ilköğretim hamlesinde 

gerilemenin yaşanmasına neden olmuştur (Sakaoğlu,1992). Bu gerileyiş, Köy enstitü-

lerinin, İlköğretmen okuluna dönüştürülmesi, Halkevlerinin kapatılması, okur- yazar-

lığın yaygınlaşmasını da olumsuz etkilemiştir. 

Nurdan Kalaycı’nın ‘Cumhuriyet Döneminde İlköğretim’(1988) kitabında 

Yahya Kemal Kaya’dan naklettiğine göre; ‘‘ Halkevleri ve halkodaları, tarımsal ve 

tekniksel gelişmede yetişkinlerin eğitim merkezleri olarak ülke ihtiyacına cevap ver-

memiş olmasına rağmen 1950 yılına kadar bazı eğitim alanlarında başarılı olmuşlardı. 

Bunların kapatılmasına Köy Enstitüsü hareketinin de önlendiğini eklersek; 1950-1955 

yıllarında, ulusumuzun ciddi bir yetişkinler eğitimi programından yoksun bırakıldığı 

anlaşılır…’’ 

1950-1960 yılları arasındaki ilkokul ve ilkokul öğrencisi sayısı; 

1950-1951 öğretim yılında okul sayısı17428 , öğrenci sayısı 1616626, 

1951-1952 öğretim yılında okul sayısı 17417, öğrenci sayısı 1643034, 

1952-1953 öğretim yılında okul sayısı 17763, öğrenci sayısı 1692135, 

1953-1954 öğretim yılında okul sayısı 17948, öğrenci sayısı 1762351, 

1954-1955 öğretim yılında okul sayısı18393, öğrenci sayısı 1866666, 

1955-1956 öğretim yılında okul sayısı 18727, öğrenci sayısı 1983668, 
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1956-1957 öğretim yılında okul sayısı19390, öğrenci sayısı 2140347, 

1957-1958 öğretim yılında okul sayısı20030, öğrenci sayısı 2260451, 

1958-1959 öğretim yılında okul sayısı20665, öğrenci sayısı 2402855, 

1959-1960 öğretim yılında okul sayısı 21429, öğrenci sayısı 2514592 şeklindedir.  

1950-1960 yılları arası devlet bütçesinden Millî Eğitime Ayrılan Ödenekler: 

1951’de % 14; 1952’de % 12.8; 1953’de % 11.9; 1954’de% 11.5; 1955’de % 

12.9; 1956’da % 18.8; 1957’de % 14.2; 1958’de % 12.06; 1959’da % 10.2; 1960’da % 

12.9 şeklinde olmuştur (Kalaycı,1988) 

 

5. 1960-1988 DÖNEMİ 

1963-1977 yıllarını kapsayan Planlı Kalkınmanın beş yıllık hedefleri ve strate-

jisinde İlköğretimle ilgili önemli kararlar alınmıştır. Bu kararlar; ‘‘ On beş yıl içinde 

ilköğretim çağında bulunan bütün çocuklar okula kavuşturulacak, on beş yıl sonunda 

bugünkü duruma göre ilköğretimde okuyanların sayısında yüzde yüz iki gibi bir artış 

sağlanacaktır.’’ şeklindedir.  

1964 yılından itibaren, eğitilebilir çocuklar için 11 yıl sürecek olan program 

geliştirme çalışmalarına başlanmış ve aynı yıl ilkokul düzeyinde üstün çocuklar için 

özel sınıf uygulamasına geçilmiştir. (Kalaycı, 1988) 

1960 yılında % 40 dolaylarında olan okur- yazarlık oranı, 1970 yılında % 55’ e 

ancak ulaşabilmiştir.  

14 Haziran 1973 tarihinde 1739 sayılı ‘‘ Millî Eğitim Temel Kanunu’’ kabul 

edilmiştir. Buna göre 7- 14 yaş arası olan ilköğretim çağı en az sekiz yıllık bir zorunlu 

öğrenimi kapsamaktadır. Temel eğitim okulları beş yıllık birinci ve 3 yıllık ikinci ka-

deme eğitim kurumları haline dönüştürülmüştür. 

1978-1979 öğretim yılında ilkokullardaki okullaşma oranı % 74, temel eğiti-

min ikinci kademesinde ise% 37.3 olduğu saptanmıştır (Kalaycı, 1988). 

1980-1988 yılları arasındaki ilköğretim öğrenci sayısı, ilköğretim okullaşma 

oranı şu şekildedir (Türkmen, 2002): 
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1980-1981 öğretim yılında ilkokul öğrenci sayısı 7008000, İlkokullaşma oranı % 77.4 

1981-1982 öğretim yılında ilkokul öğrenci sayısı 7498000, İlkokullaşma oranı % 80.6 

1982-1983 öğretim yılında ilkokul öğrenci sayısı 7802000, İlkokullaşma oranı % 82.1 

1983-1984 öğretim yılında ilkokul öğrenci sayısı 8134000, İlkokullaşma oranı % 83.3 

1984-1985 öğretim yılında ilkokul öğrenci sayısı 8288000, İlkokullaşma oranı % 82.9 

1985-1986 öğretim yılında ilkokul öğrenci sayısı 8491000, İlkokullaşma oranı % 82.9 

1986-1987 öğretim yılında ilkokul öğrenci sayısı 8667000, İlkokullaşma oranı % 83.8 

1987-1988 öğretim yılında ilkokul öğrenci sayısı 8972000, İlkokullaşma oranı % 86.1 

1988-1989 öğretim yılında ilkokul öğrenci sayısı 9029000, İlkokullaşma oranı %85.9 

şeklindedir. 
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V. BÖLÜM 

XII. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI 

1. XII. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI 

Toplanma Tarihi: 18-22 Haziran 1988 

Şûra Gündemi:  

1-Türk Eğitim Sistemi 

• İlköğretim (Temel Eğitim), 

• Genel ve Mesleki- Teknik Orta Öğretim, 

• Yükseköğretime geçiş, 

• Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi (Ölçme ve Değerlendirme) 

2-Yükseköğretim 

3- Öğretmen Yetiştirme 

4-Eğitimde Yeni Teknolojiler 

5-Türkçe ve Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimi 

• Türkçe Eğitim ve Öğretim, 

• Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimi 

6- Eğitim Finansmanı 

• Türk Eğitiminin Finansman Kaynakları, 

• Eğitim Yatırımları  

7- Öğretim Programları(Müfredat Programları) 

Dönemin Millî Eğitim Bakanı: Hasan Celal Güzel 

Şûra Başkanlık Divanı:  Hasan Celal Güzel  

          Prof. Dr. Orhan Oğuz 

       Doç. Dr. İhsan Sezal 
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Turgut Özal XII. Millî Eğitim Şûrası açılış konuşmasında, şûranın önemi hak-

kında; “XII. Millî Eğitim Şûrası, çok önemli bir dönüm şûrasıdır. Bu şûrada alınacak 

kararlar, Türk Millî Eğitimine yeni bir veche verecek ve Millî Eğitim, eğitim yoluyla 

asrın sonunda ileri ülkelere yetişme hedefimizde çok önemli bir rol oynayacaktır.’’ 

sözlerini söylemiştir. 

 

1.1. Türk Eğitim Sistemi Komisyonu 

1.1.1. Türk Eğitim Sistemi Komisyonu'nun Üyeleri 

1. Prof. Dr. Yahya Akyüz      Davetli Üye 

2. Doç. Dr. İnci San        Müşahit 

3. Doç. Dr. Sadık Tural      Seçimle Gelen Üye 

4. Dr. Nihat Bilgen        Seçimle Gelen Üye 

5. Cemil Çetin           Seçimle Gelen Üye 

6. Mehmet Başhan        Müşahit 

7. H. Hüsnü Tekışık        Davetli Üye 

8. Rasim Altıntaş          Seçimle Gelen Üye 

9. Mustafa Uçkan         Seçimle Gelen Üye 

10. Şemsettin Gedikli        Seçimle Gelen Üye 

11. Necdet Ünal           Seçimle Gelen Üye 

12. Remziye Köse         Seçimle Gelen Üye 

13. Lamiye Tokgöz         Seçimle Gelen Üye 

14. Selâhattin Özdemiroğlu     Seçimle Gelen Üye 

15. M. Selim Uran         Seçimle Gelen Üye 

16. Ahmet Şahin          Seçimle Gelen Üye 

17. Selma Aktan          Seçimle Gelen Üye 

18. Mehmet Ali Bingül       Seçimle Gelen Üye 
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19. Sadettin Tanga         Seçimle Gelen Üye 

20. Hüseyin Coşkun        Seçimle Gelen Üye 

21. Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş   Seçimle Gelen Üye 

22. Prof. Dr. Amiran Kurtkan   Seçimle Gelen Üye 

23. Sabri Salman          Seçimle Gelen Üye 

24. H. İbrahim Hayati Pektaş   Seçimle Gelen Üye 

25. Isa Soytürk           Seçimle Gelen Üye 

26. İlhan Dülger          Davetli Üye 

27. Tahsin Erdinç         Müşahit 

28. Özgür Demiral         Müşahit 

29. Prof. Dr. Orhan Türkdoğan  Seçimle Gelen Üye 

30. Fevzi Çelebci          Seçimle Gelen Üye 

31. Lütfi Özhan           Tabiî Üye 

 

1.1.2. İlköğretim (Temel Eğitim) Komisyonunun Raporu  

                     (XII. Millî Eğitim Şûrası, 1988)  

Yaş Tanımı 

İlköğretim Komisyonunda öncelikle çocukların okula alınabilmeleri için ge-

rekli olan yaş tanımı üzerinde çalışılmıştır. 

İnsan hayatında ilk 0-12 ay yaş sayılmayıp 0 yaş grubu olarak değerlendirildi-

ğinden, 72’nci ayını dolduran çocuğun 6 yaşına başladığı kabul edilmektedir. Buna 

göre 72-84 aylar arasını yaşayan çocuk 6 yaşını sürmekte, 78’inci ayda 6,5 yaşında 

olmaktadır. 

Türkiye'de ilkokul birinci sınıflar için yapılan uygulama halen buna uygun ola-

rak okul yaşına 72’nci ayda başlamakta olduğundan, tatbikatta bir değişiklik söz ko-

nusu değildir. Milletlerarası tanımlara uygun olarak karşılaştırma yapabilmek için 

yaşların adlarıyla ilgili yaklaşım netleştirilmiştir. 
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Yine aynı şekilde halk arasında 6 yaş uygulaması olarak bilinen tatbikat ise, 

esasen 60-72 aylar arasını kapsayan 5 yaş uygulaması olup, 66 nci ayda çocuk 5,5 

yaşındadır. Buna göre mecburi öğretim yaşı çocuğun doğumundan itibaren 72 nci ayın 

bitiminde başlamaktadır. 

Ancak, Eylül ayı sonuna kadar 66. ayını dolduran ve “okul olgunluğu çağına 

eriştiği” okulca yapılacak değerlendirme sonucu tespit edilen çocukların, o öğretim 

yılında 1. sınıfa kaydı yapılabilmelidir. 

Öğretim kademelerinin sürelendirilmesine gelince; şu silsile içinde devam edi-

yoruz. Ana okulu; 48-72 nci ay arasında, yani 4-5 yaşlar arasında çocukların eğitimini 

kapsar, isteğe bağlıdır.      

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları arasında okulöncesi ve ilköğretim kavramı 

konusundaki çelişki ve belirsizlikler Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bu 

kuruluşların yapacakları görüşmelerle giderilmeli ve gerekli norm birliği sağlanarak 

resmi belgeler bu şekilde düzenlenmelidir. 

Ana sınıfı 60-72 nci aylar arasını kapsar. 60-72 nci ay arası eğitimiyle ilgili 

uygulama yeterli imkân sağlanan yerlerde ilköğretim kurumları bünyesinde ana sınıfı 

olarak devam ettirilmelidir. Bu eğitim, isteğe bağlı olmakla birlikte, ileride mecburi 

eğitim haline gelebilmesi için hızla yaygınlaştırılmak suretiyle ortam hazırlanmaya 

başlanmalıdır. Dolayısıyla, 5 yaş grubu çocukların hazırlık sınıfı, ana sınıfı diye-

bileceğimiz bir sistemde ilkokul bünyesine alıştırılmaları programı başlatılması teklif 

edilmektedir. 

İlköğretim; Mecburi öğretim 6-13 yaş öğrencilerin öğretim ve eğitimini kap-

sar. 72 nci ay sonunda başlar ve 8 yıl sürelidir. 8 yıllık mecburi öğretime geçişte halen 

mevcut olan güçlükler, bu uygulamadan vazgeçilmesi için bir sebep olarak kabul e-

dilmeli; uygulama, bir program ve sistem bütünlüğü içinde 6 ncı plân dönemi sonuna 

kadar tedricen yaygınlaştırılmalıdır. 

Burada tedricilikten ne kastediliyor; 

1. Hayata atılacak geniş kitleler ile eğitimini en son noktaya kadar sürdürecek 

olanları birlikte eğiten bu kademenin amacı, 8 yıllık ders programlarını geliştirirken, 

son yılları için çeşitli sosyal ve ekonomik grupların isteklerine ve ihtiyaçlarına uygun 

çeşitli programlar veya seçmeli programlar hazırlayabilmesidir. 



 

 

63 

63 

2. Kırlık alanda uygulamanın yaygınlaştırılması için bir kademelendirme ya-

pılmasıdır. 

Böylece halen ve fiilen yüzde 60'ı aşmış olan ortaokullarda okullaşma oranına 

dayanmak suretiyle Türkiye'de 8 yıllık mecburi eğitime geçiş için ortamın hazır oldu-

ğu ve buna derhal başlanması kabul edilmiştir. Bunun için merkez yerlerde bir yıl ana 

sınıfı, artı 8 yıl mecburi ilköğretim olmak üzere toplam 9 yıllık bir eğitim bazı üzerin-

de çalışma yapılmalıdır. İlkokul 5. sınıftan sonra verilen diploma kaldırılmalıdır. 

Kırlık alanlarda ise, l yıllık ana sınıfı, kalkınmada öncelikli yörelere tercihan 

öncelikle götürülmek suretiyle şimdilik isteğe bağlı, ancak ileride mecburi, 5 yıl ilko-

kul mecburi ve 3 yıl ortaokul veya gençlik okulu, önce isteğe bağlı, sonra mecburi 

olmak üzere burada da toplam 9 yıllık bir eğitim süresi için programlama yapılmalıdır. 

Kırsal alana götürülecek olan hizmetlerde etkinliği sağlayabilmek için dağınık 

yerleşmelerin merkezini teşkil edebilecek yerlerde ikinci kademenin toplu olarak gö-

türülebilmesi ve çeşitli programları uygulayabilecek nitelikte olabilmesi öngörülmek-

tedir. 

Nüfusu az ve dağınık yerleşim birimlerine ortaokul açılması veya buralardaki 

ilkokulların ilköğretim okullarına dönüştürülmesi mümkün olmadığı için, binalardaki 

çocuklara ikinci kademe öğretimi götürülmek üzere VI. Beşyıllık Kalkınma Plânı dö-

nemi sonuna kadar, merkezî durumda olan köylerde ilköğretim bölge okulları ve bun-

lara bağlı ikinci kademe için yeterli sayıda ve kapasitede pansiyon kurulmalıdır. 

Mevcut ortaokulların ilköğretimle bütünleştirilmesi; 

a. Lise bünyesinde bulunan ortaokullar için öncelikle yeni bina sağlanarak 

bunlar 8 yıllık müfredat programı ile birleştirilmeli; bu liseler ise tam gün tedrisata 

geçmelidir. 

b. Zaman olduğu takdirde, mevcut müstakil ilkokullar ile mevcut müstakil or-

taokullar, öğrenci kayıt kabul sayılarını ayarlamak suretiyle ilköğretim okuluna dönüş-

türülmelidir.           

c. Zaman olmayan yerlerde, uygun ilkokul binaları aynı müdüre bağlanarak 

hızla 8 yılda diploma vermeye geçilebilir. 
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d. Yapılacak müfredat düzenlemeleri dikkate alınarak, Anadolu liselerinin orta 

kısımları tedricî olarak kaldırılmalıdır. 

e. Meslek v. b. liselerin bünyesinde bulunan ortaokullarda, Millî Eğitim Gençlik 

ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edilecek 8 yıllık eğitim programı uygulanmalıdır. 

(Bu durumda, bu okullar öğrencilerini mevcut ilköğretim okullarından nakil yo-

luyla elde edebileceklerdir.) Bünyelerine uygun seçmeli programları tercih edebilirler. 

Mevcut ortaokul kademesinin kaldırılması ve yeni bir fonksiyon kazanılması 

sonucu, ortaöğretimin ağırlığı ve yüklenmesi gerekli görevler artacaktır. Hem mesleğe 

iyi hazırlama, hem de yüksek öğretim kademesine geçiş fonksiyonları olacak, teknolo-

ji ilerledikçe ve nitelik talepleri arttıkça yükü de artacaktır. 

Bu bakımdan, ortaöğretim (lise) kademesinin 14-17 yaş arası 4 yıl olması tek-

lifi değerlendirilmelidir. 

Bu kademede, liseye başlama yaşı ve normal okuyan çocuklar için 8 yıllık il-

köğretimi bitirme yaşı, Millî Eğitim Temel Kanunu ve Yönetmelikleri bünyesinde 

yeniden düzenlenmelidir. 

Sistem dendiği zaman, sistemi sadece içi boş kutular olarak, bir birine eklenen 

kutular olarak görmek mümkün olmadığına göre, sis tem; canlı, uyum sağlayan, yaşa-

yan bir organizma olduğuna göre, bu nün hayatiyetini meydana getiren unsurlar da 

incelenmiştir. Bunlar: üç grupta ele aldık; öğrenci, öğretmen ve ders programları. 

Müfredat Programları 

Millî eğitimin genel hedeflerinden ilki, çocuğu ana dilini kullanma başarısını, 

duyma, düşünme, hayal etme ve ilişki kurma başarısıyla bütünleştirmek, doğru telaf-

fuz ile dilin doğru kullanılmasını ve çocuğun sosyalleşmesini sağlamaktır. Okul önce-

si eğitimin yaygınlaşmasıyla, ilkokuldan davranış farklılıkları azaltılacaktır. Bu arada 

ailenin rolü de önemle üzerinde durulması gerekli bir konudur. Aileye temel çocuk 

terbiyesi, sosyalleşme ile ilgili görevlerini hatırlatacak tedbirler mutlaka geliştirilmeli-

dir. Anaokulu programları yapılırken tercüme yerine, Türkiye'nin şartlarına, sosyal ve 

kültürel yapısına, değer sistemlerine uygun programlar hazırlanmalıdır. 
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Bakanlık, bu konuda çok etkili iki müessesenin aile ve TRT'nin görevleri ko-

nusunda bilgilendirilmelerini sağlamalıdır. TRT'de ailenin bilgilendirilmeleri, Millî Eği-

tim Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanacak programlarla yapılmalıdır. Günlük 

gazetelerin spor sayfalarına ilâve olarak haftada bir öğretim sayfalan yayınlanmalıdır. Bu 

sayfalar Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı denetiminde hazırlanmalıdır. 

Bugüne kadar yapılan beş yıllık 60-72 ay uygulaması başarılı sonuçlar verme-

miş olmakla birlikte, 60-72 ay grubuna uygulanmış olan eğitimle ilgili ilmi araştırma-

lar yapılmalı, gelişmeler bu konuda sürekli ilmi bilgi desteği sağlanmalıdır. 

60-72 ay grubu için “oyunla eğitim” yöntemi daha geliştirilerek ayrı bir müf-

redat programı hazırlanıp uygulamaya konmalı ancak mevcut 1. sınıf programlan bu 

yaş grubuna kesinlikle uygulanmamalıdır Öğretmenler ve eğitmenler buna uygun bir 

hizmetçi eğitiminden geçirilmeli; öğretmenin ve okulun aile ile ilişkisi sıklaştırılmalı; 

okul-aile uyumunun sağlanmasına itina gösterilmelidir. 

8 yıllık öğretimin, ortak ve aynı müfredat programına kavuşturulmasının mev-

cut ilkokul - Ortaokul farklılığının ortadan kaldırılması için asıl kalıcı tedbir olduğu 

görüşü ağırlık kazanmıştır. 

İlköğretimde esas, ilkokulun 8 yıla çıkarılması olmayıp, mecburi eğitimin 8 yı-

la çıkarılmasıdır. Dolayısıyla, birbiriyle tutarlı 5 ve 3 yıllık programlarda çocuğun yaşı 

ile ilgili düzenlemelere imkân verilmelidir. Sınıf öğretmenliği ve ders öğretmenliği 

sistemleri her yaş grubunun ihtiyaçlar ve geliştirilen eğitim teknolojisine göre ayrı ayrı 

değerlendirilebilmelidir. 

İlköğretimin temel amacı: öğrencilerin temel seviyede hayat, vatandaşlık ve 

fen bilgilerini almaları, ahlâk temelinin yerleştirilmesi, toplumun kültürünü tanımaları, 

tarih fikrini geliştirebilmeleri, demokratik davranışı yerleştirebilmeleri, çeşitli yete-

neklerini deneme fırsatını bularak meslek ve üst eğitim kademelerine yönlendirmeleri 

için imkân sağlanması, şahsiyet gelişmesi ve temel sağlam şahsiyet özelliklerinin yer-

leşmesi, çevreye ve topluma uyumun sağlanması, çevre ve sosyo-ekonomik grupların 

ihtiyaçlarının dikkate alınmasıdır. 

Bu ilkelerle, 

Mevcut ortaokul ders programları ile mevcut ilköğretim okulu programlar kal-

dırılmalı; son yılı değerlendirmeye ve yönlendirmeye dayalı 8 yıllık ve temel dersler 

dışında program çeşitliliği sağlayan ortak bir müfredat programı hazırlanmalıdır. 
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Bütün dünyada, mecburi okulda bulunma süreleri 9-13 yıl arasında değişken, 

teknolojinin gerektirdiği eğitim dolayısıyla, öğrencinin mesleğe yöneltilmesi daha 

erken yaşlara çekilmekte ve işbaşı tecrübelerin geliştirilmesine çalışılmaktadır. Türki-

ye ise son yirmi yılda, ortaokul seviyesinden meslek eğitimini kaldırmakla Türkiye'nin 

sosyo-ekonomik şartlarına uygun davrandığını görmüş; ortaokul seviyesinde okul-

laşmanın arttırılmasında güçlükle karşılaşılmıştır. Bu sebeple, 8 yıllık öğretimin son 

yılları çeşitli sosyal grupların ihtiyaç ve isteklerine göre seçmeli çeşitli programlar 

desteklenmelidir. 

Bu ilke ile 8 yıllık mecburi öğretimin son yıllarında, bütün öğrencilerin haftada 

ortalama belli gün sayısı kadar ortak ders göreceği, ayrıca altı çeşit de seçmeli prog-

ramın (ihtiyacına göre arttırılabilir) kullanacağı müfredat uygulamalarına imkân ve-

rilmelidir. Seçmeli programlar: Genel kültür, yaygın eğitimle çıraklık, kırlık alan için 

yaygın eğitimle çiftçilik, örgün eğitimle zanaat dalları, din öğretimi ile ilgili dersler, 

ağırlıklı yabancı dil. 

Bu uygulama ile: 

a. Okullar, yöreye ve talebe göre seçmeli program bulundurulmalıdır. 

b. Okullar yaygın eğitimle örgün eğitimi bağdaştıracak, çevredeki çeşitli eği-

tim kurumlarının imkânlarını kullanabilecek esnekliğe ve yetkilere sahip kılınmalıdır. 

c. Bütün bağımsız veya toplu ilk, orta veya ilköğretim okullarında aynı 8 yıllık 

ilköğretim müfredatının uygulanması mecburiyeti getirilmelidir. 

d. Merkezi yerlerden başlanarak, diplomalar 8. yılın sonunda verilmeye baş-

lanmalıdır. 5. yılın sonunda verilen diplomalar kaldırılmalıdır. Kırlık alanda 5-3 uygu-

laması tedricen kaldırılmalıdır. 

Talim-Terbiye Kurulunun yeniden teşkilâtlandırılması; 

1. Müfredat çalışmaları ilgili öğretim dairesinin hazırlayacağı ön-çalışmayı de-

ğerlendirmek ve geliştirmek üzere: 

a) Okul öncesi eğitimini ve programını geliştirmek, 

b) Türkçe eğitimini ve programını geliştirmek, 

c) Fen Bilgisi öğretimini geliştirmek, 
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d) Sosyal Bilgileri geliştirmek, 

e) Matematik öğretimini geliştirmek,  

f) Yabancı Dil eğitimini geliştirmek, 

g) Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisini geliştirmek,  

h) Sanat eğitimini geliştirmek üzere, 

2. Talim ve Terbiye Kurulunun teşkilâtlanması ve çalışma modelleri geliştiril-

mesi sağlanmalıdır. Talim ve Terbiye Kuruluna bağlı veya irtibatlı destek mekanizma-

ları kurulmalıdır. Bunların başında TÜBİTAK ile ve Meslekî Eğitim Enstitüsü ile irti-

batı sağlayacak mekanizmalar gelmektedir. 

3. Ayrıca, ilgili öğretim dairelerinde, program uzmanı, saha uzmanı, Türkçe 

uzmanı, psikolog istihdam edilmelidir. 

4. Müfredat programı hazırlığı ve eğitim teknolojisi seçiminde kullanılmak ü-

zere her kademe ve yöre için “öğrenme güçlükleri araştırmaları” yapılmalıdır. 

Diğer yandan öğrencilere çevrelerini koruma, geliştirme, insan ve çevre sağlığı 

şuuru yeterince verilmek üzere; önemli çevre meseleleri, programlar içinde gerçekten 

uygulamaya dönük bilinç ve köklü davranış kazandıracak şekilde işlenmelidir. 

Öğretmen yetiştiren kurumların programları da bu doğrultuda düzenlenmelidir. 

Çevrenin korunması ve geliştirilmesi için Belediyelerle okulların işbirliğini amaçlayan 

bir hafta tesis edilmelidir. (Belediyelerle Bütünleşme Haftası). 

Yaygın eğitim yoluyla (TV, Radyo, çizgi filmler vs.) okulun bu alandaki ça-

lışmaları desteklenmelidir. 

Okullarımızda gözlem ve deneye dayalı çalışmalar, yeterli seviyeye getirmek 

üzere; 

a) Okullar yeterli ders araç-gereçleriyle donatılmalıdır. 

b) Okullarda mevcut laboratuarlara işlerlik kazandırılmalıdır. 

c) Okullarda tabiat koleksiyonları, müzeler, sergiler, seralar, hayvan yetiştirme 

yerleri kurulmalı, öğrencilerin gözlem, araştırma, uygulama yapmaları teşvik edilmeli, 

çevrede mevcut müzeler vs. gezdirilmelidir. 
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d) Öğretmenler gözlem, deney, araştırma yapabilecek yeterlikte ve yapmaya 

istekli biçimde yetiştirilmelidir. 

Öğrencilerle İlgili Konular 

1. Gezici tarım işçileri ve göçer ailelerin mecburi öğrenim, çağındaki çocukla-

rın eğitim problemini çözmek üzere, gezici okullar kurulmalı, bu konunun önem ka-

zandığı bölgelerde bir an önce pilot uygulamaya geçilmelidir. 

2. Ortaokullar ile İlköğretim okullarının son iki yılında her öğrenci için ayrı bir 

değerlendirme dosyası tutulmalıdır. 

a- Okul ile aile işbirliğinin geliştirilerek öğrencinin ilgi ve yeteneklerini belir-

leme konusunda daha fazla durulmalı, veliler çocuklarının durumu ve yönelmesi ya-

rarlı olacak meslekler ve bilgi alanları konusunda aydınlatılmalıdır. 

b- Yönlendirmenin gereğini ve yararını velilere anlatmak, yönlendirmenin hem 

çocuklarının başarısı mutluluğu hem de ülkemizin gelişmesinde kaçınılmaz bir durum 

olduğuna onları inandırmak için TV ve radyo programlarında bu konu sürekli olarak 

ve önemle ele alınmalıdır. 

3. Öğrencilerin okula devamı ile köy, kent ve bölgeler arasındaki dengesizlik-

leri gidermek üzere; 

Köy, kent ve bölgeler arasında gözlenen eğitim imkânlarındaki eşitsizlik gide-

rilmelidir. (Öğretmen, bina, araç gereç.) 

Ayrıca, Yatılı İlköğretim Bölge okullarından mezun olan kız öğrencilerin mes-

lek kazandırıcı okullara imtihansız alınmaları sağlanarak, kız öğrencilerin okula de-

vamları özendirilmelidir. 

4. Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimine önem verilmelidir. Bu cümleden 

olarak, zekâ seviyesi yüksek çocuklar için üst özel sınıflar açılmalıdır. Ayrıca, zihin 

ve beden bakımından özürlü çocukların eğitimi yaygınlaştırılmalıdır. Bunların eğitimi 

için gerekli kaynak kitap, araç ve gereç sağlanmalıdır. 

5. Korunmaya muhtaç kimsesiz çocukların yatılı İlköğretim bölge okulları ile 

parasız yatılı okullara sınavsız olarak alınmaları sağlanmalıdır. 

6. Yurt dışında çalışan işçi çocuklarının eğitim ve öğretimi ciddi bir şekilde ele 

alınmalıdır. Bunların eğitimi ve öğretimini sağlayacak öğretmenler, mutlaka Türkiye'-
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den seçilerek gönderilmelidir. Seçim işi, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 

ilgili öğretim dairesinde yapılmalıdır. 

7. Okul kitaplarında bilginin ifadelendirilmesi, resim, plân, kroki, harita ve 

şemaları ile kâğıt, baskı, renk kaliteleri ve ciltleri bakımından eğitim sevdirici, oku-

maya ve korumaya özendirici, savurganlıktan alıkoyucu değildir. 

Ayrıca, yardımcı ders kitabı, dergi ve serbest ders kitaplarının resmi ve özel 

okulların öğretmen veya okul müdürlerinin seçimine bırakılması problemi devam et-

mektedir. 

Kitapların mevcut aksak ve eksik yönleri açılarından değerlendirilmesi için öğ-

retmen, okul müdürü, İl millî eğitim müdürü zinciri -içerisinde standarda esas olacak 

anket formu geliştirilip, buna verilecek cevaplar belirlenecek ders kitapları standardına 

esas olmalıdır. 

Talim ve Terbiye Kurulu'nda bu amaçla eserlerin belirlenen esaslara uygunlu-

ğunu incelemek için ayrı bir komisyon oluşturulmalıdır. Bu komisyonda ilgili öğretim 

dairesinin bir temsilcisi bulundurulmalıdır. 

Dergi ve diğer kaynakların, standartlara uygun olmak şartı ile müfettişlerin gö-

zetiminde, okul müdür ve öğretmenlerince seçilmesi ilkesi benimsenmelidir. 

 

1.1.3. İlköğretim(Temel Eğitim) Komisyonunda İlköğretimle İlgili  

                     Alınan Kararlar (XII. Millî Eğitim Şûrası, 1988)  

Karar 1. İlköğretimin temel amacının, öğrencilerin; temel seviyede hayat, va-

tandaşlık, matematik ve fen bilgilerini almaları, ahlâkî değerleri benimsemeleri ve 

yaşamaları, içinde yaşadığı toplumun kültürünü tanımaları ve tarih fikrini geliştirebil-

meleri, demokratik davranış kazanmaları, çeşitli yeteneklerini deneyerek, üst eğitim 

kademelerinden birini veya bir mesleği seçebilme olgunluğunu kazanmaları, şahsiyetli 

olmaları, çevreye ve topluma uyum sağlamaları için gerekli eğitim öğretim imkânları-

nı veren eğitim kurumları olarak düzenlenmesi. 

Karar 2. Halen liselerin bünyesinde bulunan ortaokulların tamamen ilköğretim 

bünyesine alınması, 
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Karar 3. ilköğretime başlama yaşının 72 ay olarak belirlenmesi; ancak, velisi-

nin isteği ile, “okul olgunluğu”na gelen çocukların da okula kaydının yapılması ve 

bunun yaş bakımından alt sınırlarının 66 ay olarak tespit edilmesi. 

Karar 4. Sekiz yıllık mecburî öğretime geçişin, bir program ve sistem bütünlü-

ğü içinde uygulanması; VI. plân dönemi sonuna kadar tedricen yaygınlaştırılması. 

Karar 5. Mevcut ortaokulların, ilköğretimle bütünleştirilmesi. 

Karar 6. Gezici tarım işçileri ve göçer ailelerin mecburî öğrenim çağındaki ço-

cuklarının eğitim problemlerini çözmek üzere gezici okulların kurulması, bu konunun 

önem kazandığı bölgelerde bir an önce pilot uygulamaya geçilmesi. 

Karar 7. Ortaokullar ile ilköğretim okullarının son iki yılında her öğrenci için 

ayrı bir değerlendirme dosyası tutulması. 

Karar 8. ilköğretimde (8 yıllık) ortaöğretim kurumlarına geçişin, ilke olarak 

imtihansız sağlanması; ancak, talep çokluğu dolayısıyla, ilgili ortaöğretim programla-

rına geçişte sıralama imtihanı yapılabilmesi; talebin boyutlarına göre bu imtihanların 

okullar veya merkezce uygulanması.. 

Karar 11. Sekiz yıllık ilköğretimin ortak ve aynı bir öğretim programına ka-

vuşturulması; mevcut ilkokul, ortaokul farklılığının ortadan kaldırılması. 

Karar 13. Okullarda, yöreye ve talebe göre seçmeli programların bulundurulması. 

Karar 15. Merkezi yerlerden başlanarak diplomaların sekizinci yılın sonunda 

verilmesi uygulamasına geçilmesi; beşinci yılın sonunda verilen diplomaların kaldı-

rılması. 

Karar 16. Öğretim programları hazırlığı ve eğitim teknolojisi seçiminde kullanıl-

mak üzere; her kademe ve yöre için “öğrenme güçlükleri araştırmaları” nın yapılması. 

Karar 17. okullarda tabiat koleksiyonları, müzeler, sergiler, seralar ve hayvan 

yetiştirme yerlerinin kurulması; öğrencilerin gözlem, araştırma ve uygulama yapmala-

rının teşvik edilmesi; çevrede mevcut müzelerin ve benzeri yerlerin gezdirilmesi. 

Karar 19. Yatılı ilköğretim bölge okullarından mezun olan kız öğrencilerin, 

meslek kazandırıcı okullara imtihansız alınmaları; kız öğrencilerin okula devamlarının 

özendirilmeleri. 
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Karar 20. Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimine önem verilmesi; zekâ se-

viyesi yüksek çocuklar için üst özel sınıfların açılması; zihin ve beden bakımından 

özürlü çocukların eğitiminin yaygınlaştırılması. 

Karar 21. Dergi ve diğer kaynakların, standartlara uygun olmak şartı ile mü-

fettişlerin gözetiminde, okul müdürü ve öğretmenler tarafından seçilmesi ilkesinin 

benimsenmesi. 

 

1.2. Eğitimde Yeni Teknolojiler Komisyonu 

1.2.1. Eğitimde Yeni Teknolojiler Komisyonu’nun Üyeleri 

1. Prof. Dr. Y. Büyükerşen     Seçimle Gelen Üye 

2. Prof. Dr. Yaşar Ersoy      Müşahit 

3. Prof. Dr. Oğuz Manas.      Seçimle Gelen Üye 

4. Tahir Özgü           Müşahit 

5. Prof. Dr. Rauf Nasuhoğlu    Davetli Üye 

6. Doç. Dr. Hasan Güran      Müşahit 

7. Alb. İlhan Bingöl        Müşahit 

8. Recep Işık            Müşahit 

9. İrfan Çiftçi           Müşahit 

10. Yrd. Doç. Dr. Petek Aşkar   Müşahit 

11. Nesrin Özmen         Müşahit 

12. Ali Çorlu            Müşahit 

13. Mustafa Saka          Seçimle Gelen Üye 

14. Mehmet Özdemir        Seçimle Gelen Üye 

15. Sönmez Akbay         Seçimle Gelen Üye 

16. Süleyman Serçe        Seçimle Gelen Üye 

17. Necdet Ürün          Seçimle Gelen Üye 
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18. Durmuş Ali Erfidan       Seçimle Gelen Üye 

19. Tahir Karagüllü        Seçimle Gelen Üye 

20. Osman Nuri Ekiz        Seçimle Gelen Üye 

21. Yaşar Öztürk          Seçimle Gelen Üye 

22. İshak Güner           Seçimle Gelen Üye 

23. Mehmet Kepteoğlu       Seçimle Gelen Üye 

24. Kenan Yomralı         Seçimle Gelen Üye 

25. Prof. Dr. Kâmuran Çilenti    Müşahit 

26. Nusret Karcıoğlu        Davetli 

27. Prof. Dr. Aydın Öztürk      Müşahit 

28. Prof. Dr. Rauf Nasuhoğlu    Davetli 

29. İlhan Kayan           Müşahit 

30. Prof. Dr. Cevat Alkan      Davetli 

31. Nevin Sorguç          Seçimle 

32. Dr. Nabi Avcı         Müşahit 

33. N. İrfan Tanrıkulu       Seçimle Gelen Üye 

34. Doç. Dr. Aydın Koksal     Müşahit 

35. Prof. Dr. Süleyman Arslan   Seçimle Gelen Üye 

36. Feyza Turan           Seçimle Gelen Üye 

37. Metin Alkan          Seçimle Gelen Üye 

 

1.2.2. Eğitimde Yeni Teknolojiler Komisyonu Raporu  

                      (XII. Millî Eğitim Şûrası, 1988)  

Giriş ve Tanımlar 

Genel anlamıyla Teknoloji, insan makine sistemlerinin düzenlenmesi, organi-

zasyonu ve işletilmesini kapsayan ve bu konuda yeni fonksiyonel yapılar geliştiren 

bilimsel ilkelerin uygulanması etkinliğidir. 
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Eğitim teknolojisi, eğitimin içeriğinde devamlılık sağlamak öğretimin etkinli-

ğini artırmak ve Öğrenme süreçlerini öğrenci yeteneklerine uydurmak üzere eğitimin 

analiz ve organizasyonunda yeni bir yaklaşımdır. 

Bu yaklaşım öğretme - öğrenme sistemleri tasarımlama, geliştirme, uygulama 

ve değerlendirmeye yönelik sistematik bir yaklaşımdır. 

Çağdaş eğitim teknolojisi bireysel eğitim ve kitle eğitimi olmak üzere iki yön-

de gelişmektedir. 

Çağdaş teknolojik imkânlar eğitimde ders kitabından bilgisayara kadar uzanan 

ve öğrenci durumunun dikkatle kontrol edildiği çok geniş ve çeşitli eğitim ortamları 

sağlamaktadır. Bu ortamlar sayesinde eğitimde birinci kaynaktan bilgi temini, fırsat 

eşitliği, kalite, bireysel ve kitle eğitimi gibi uygulamalar mümkün olmaktadır. 

Bugün eğitim teknolojisine ilişkin gelişmeleri (Yeni teknolojileri) beş ana ka-

tegoride özetlemek mümkün görülmektedir. 

Bunlar: 

1. Yeni teknolojik sistemler 

2. Öğrenme öğretme süreçleri 

3. Eğitim ortamları 

4. Program düzenleme yöntemleri 

5. Eğitimde insan gücüyle ilgili gelişmeler. 

Bilgisayarlar, televizyon sistemleri, eğitim amaçlı uydular, tele iletişim, bilgi 

işlem sistemleri veri bankaları ve veritabanı sistemleri gibi uygulamalar yeni teknolo-

jik uygulamalara bir kaç örnek oluşturmaktadır. 

Tam öğrenme, yeterliliğe dayalı öğrenme, bireysel ve bağımsız öğrenme, 

uzaktan öğretim, açık öğretim, mikro öğretim, ortamlara dayalı öğretim gibi gelişme-

ler öğrenme - öğretme süreçleriyle yakından ilgili yeni teknolojilerdir. 

Çoklu ortamlar, video, teleks, telefaks, teleteks, eğitim teknolojisi merkezleri, 

program geliştirme laboratuarları, elektronik laboratuarlar, öğretme makineleri, robot-

lar, benzeşim ortamları gibi örnekler de eğitim teknolojisinin ortam boyutu ile ilgili 

bir kaç yeni teknoloji örneğidir. 
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Davranış analizi, içerik analizi, iç analizi, görev analizi, programlı öğretim, 

modüler öğretim, paket programlar ve bireysel esasa göre düzenlenmiş öğretim sis-

temleri gibi uygulamalar ise eğitim teknolojisinde program düzenleme konusundaki 

gelişme ve uygulamalara ait bir kaç örnektir. 

Öğrenci gruplarının sayı, nitelik, ilgi ve beklenti yönünden değişmesi, eğitim-

de hiyerarşik personel yapısı ve yeni uzmanlık alanları gibi gelişmeler eğitimde insan 

gücü ile ilgili yeni uygulamalardır. 

Son zamanlarda bilgisayarlar eğitimde bilgisayarı öğrenme ve bilgisayar des-

tekli öğretim gibi değişik yaklaşımlar şeklinde öğretim amacıyla kullanılmaktadır. 

Televizyon kitle iletişim ortamı olarak kullanıldığında öğrenciye zengin ve çe-

şitli öğrenme yaşantıları sağlamakta, birçok durumlarda etkili biçimde uygulanmakta-

dır. Değişik yerleşim yerlerinde büyük kitlelere hizmet sunma olanağı veren uydularla 

iletişim sistemleri, uzaktan öğretim için büyük umutlar veren bilgisayarlı tele iletişim, 

önemli bir potansiyele sahip olan video disk sistemlerinin öğrenme ortamlarını güç-

lendirmek üzere mikro bilgisayarlarla birleştirilmesiyle oluşturulan akıllı video disk 

sistemleri, video tekst, veri tabam sistemleri ve robotlar eğitime büyük katkılar ve yeni 

ufuklar açan önemli çağdaş teknolojilerdir. 

Video tekst sistemlerinin belirgin özelliği, kullanımının çok çeşitli veri banka-

larına sahip olması ve bu veri bankalarıyla kullanıcı arasındaki etkileşimi belirgin hale 

getirmesidir. 

Tele iletişim bir anlamda mektupla iletişime benzemekle beraber sistemde bil-

gisayarın gücünden yararlanıldığından mesaj iletme zamanı gün yerine saniye ile öl-

çülmektedir. Bu yolla bilgiye ulaşma ve bilgi işleme büyük ölçüde kolaylaşmaktadır. 

Bu sistemler potansiyel olarak eğitimde kullanışlıdır. Çünkü uzaktan eğitime imkân 

vermektedir. 

Video disk sistemleri, genellikle televizyon programlarının takdiminde yeni bir 

ortam olarak düşünülmektedir. Bu sistem akıllı video disk sisteminde olduğu gibi bir 

çok özelliği bir araya getirerek öğrenmek için zengin bir ortam yaratmaktadır. 

Robotlar genellikle endüstri ve otomasyonla ilgili görünmekte ise de bunların 

eğitim maksadıyla kullanılabilir olduğuna ilişkin örnekler vardır. Logo dilinin yaygın-
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lık kazanması ve Bıgtrak oyuncağının buna uygulanması bu konuda bir gelişme belir-

tisidir. Yaratıcı öğretmenlerin elinde bu ortamlar öğrencilere güdüleyici yaşantılar 

sağlayabilir. 

Tüm bu ve benzeri gelişmeler sadece son zamanlarda kullanılmaya başlanmış 

bazı örnekler olup teknolojik devrimin öncüleridir. Bunların dışında şimdiden tahmin 

edilebilen teknolojiler arasında “Celluler Radyo” denilen yerel radyo istasyonlarının 

birbirleriyle bağlantıları, kullanımları mevcut bilgilerin tümüne ulaşma olanağı vere-

cek “optik disk depolama ve işleme” sistemleri, uydu firmalarının video ses ve diğer 

iletişim için 22.000 ve 48.000 kanal sağlama girişimleri evlerin iki yönlü iletişim kab-

loları ile donatılması uzmanlaşmış Özel izleyicilere düşük güçlü televizyon istasyonla-

rının hizmet sunması, bilgi disklerinin depolama maliyetinin yazılı evraka bilgi depo-

lamaya kıyasla çok düşük düzeyde (1/100) olması gibi henüz araştırma düzeyindeki 

teknolojilerde dikkate alındığından eğitimin yenilenmesi için çok geniş imkânların 

mevcut olduğu anlaşılmaktadır. 

Ayrıca, eğitim teknolojisinin bu görünümünün dikkate alınması gereken diğer 

bir boyutu da bireysel teknolojileri bilgi sistemleri şeklinde bütünleştiren sistem tasa-

rımlama işidir. Bu anlamda sistem tasarımlama her teknolojinin kapasitesinden yarar-

lanarak onların matematiksel toplamlarından daha büyük bütünler oluşturma işidir. 

Görüldüğü gibi kitle iletişim ortamları, bilgisayarlar ve yeni teknoloji bileşim-

leri şimdiden yeni teknolojiler olarak eğitimde kullanma alanları bulmuştur. 

Yeni teknolojiler örgün eğitimin boyutlarını geliştirmenin yanında, yaygın eği-

tim yoluyla yeni öğrenci gruplarına ulaşma olanağı vermiştir. Örneğin bu teknolojiler-

den yararlanılarak eğitim uygulamalarında uzaktan öğretim açıköğretim, mikro öğre-

tim kendi kendine öğretim gibi yeni düzenleme ve uygulama modelleri geliştirilmek-

tedir. Görsel işitsel yardımcılar, radyo ve televizyon her düzeyde ve her türlü eğitimde 

kullanılma imkânı bulmaktadır. Radyo ve televizyon okuma yazma öğretiminde,, ge-

nel eğitimde, fen ve yabancı dil derslerini iyileştirmede, kapalı devre televizyon ve 

mikro öğretim öğretmen eğitiminde, video kasetler teknik eğitim, yüksek öğretim, 

mühendislik ve tıp alanlarında kullanılmakta, uydular aynı bölgedeki üniversiteler 

arası iletişimde ve toplum eğitimi projelerinde kullanılmaktadır. 
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Eğitimde Yeni Tekniklerden Yararlanmanın Temel İlkesi 

Eğitimde temel sorun, nereden bakılırsa bakılsın kaynak sorundur.. Çünkü tüm 

diğer sorunlar, gerekli kaynak temin edildiği takdirde şu veya bu biçimde çözülebilir. 

Kaynak sorununun hızla artan nüfus ve yükselmesi gerekli olan okullaşma oranı karşı-

sında daha da önem kazanacağı aşikârdır. 

Bu bakımdan eğitimde yeni teknolojinin kullanılmasında öngörülen temel ilke, 

klâsik derslik eğitiminin mahkûm ettiği kaynak çıkmazına çözüm aramaktır. Başka bir 

deyişle komisyonumuz esas olarak, eğitimde yeni teknolojinin endüstride, evlerde ve 

yaşanan diğer mekânda kurulup maddi kapasitenin ve insangücü kaynaklarının eğitim 

sistemine teknoloji yoluyla entegre etme çarelerini göz önünde tutmuştur. 

Yeni Teknolojilerin Kullanılmasında İzlenecek Politikalar ve Esasları 

1. Yeni teknolojilerin, eğitim sisteminde uygulanmasında, bilimsel yaklaşım 

biçimi esas alınması gerektiğinden, bunu sağlamak üzere M. E. G. ve S. Bakanlığı 

koordinatörlüğünde üniversitelerden ve diğer ilgili kurumlardan oluşturulacak bir sü-

rekli çalışma grubu vasıtasıyla, eğitim teknolojisinin dünyadaki yenilikleri bunların 

uygulama şekli ve sonuçları, yurdumuzdaki eğitim teknolojisi uygulamaları ve sonuç-

ları sürekli izlenmeli, alınan sonuçların yani uygulamalara ışık tutması sağlanmalıdır. 

2. Yeni teknolojilerin, uygulamaya konmasında üretim, donatım ve bunları 

kullanacak bilgili, becerikli insan gücü gibi gerekli altyapı faktörlerinin yeterli düzey-

de dikkate alınmasına özen gösterilmelidir. 

3. Yeni teknolojilerin uygulanmasında programlarla ortamlar arasında organik 

ilişki kurulmalıdır. 

4. Yeni teknolojilerin ve eğitim araçlarının üretiminde, seçiminde kullanılma-

sında davranış bilimlerinin verileri ve çağdaş program geliştirme ilkeleri esas alınma-

lıdır. 

5. Her teknoloji, kendisinden önce gelişmiş olan bir teknolojiye dayalı olarak 

uygulamaya konmalıdır. Bu nedenle yeni teknolojilerin uygulanmasında, bunların 

önceki teknolojilerle ilişkisi dikkate alınmalıdır. 

6. Yeni teknolojilerin uygulanmasında değişik uzmanlık alanları, arasında iş-

birliği sağlanmalıdır. 
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7. Yeni teknolojilerin gerektirdiği nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde ve 

kullanılmasında özendirici önlemler alınmalıdır. 

8. Yeni teknolojilerin kullanılmasında yurt içi imkânları değerlendirilerek yerli 

üretimine öncelik verilmeli, zorunlu durumlarda ithali, yoluna gidilmelidir. 

9. Yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılmasında (bina, telekomünikas-

yon sistem, ulaşım, iletişim, haberleşme, basın yayın organları gibi.) mevcut potansi-

yelin optimum düzeyde kullanılmasına öncelik verilmeli bu kaynakların yetersizliği 

durumunda yeni kaynaklar bulma cihetine gidilmelidir. 

10. Yeni teknolojilerin işe koşulmasında eğitim hizmetlerinin büyük kitlelere 

ulaştırılması ve aynı zamanda eğitimin kalitesinin yükseltilmesi esas alınmalıdır. 

11. Yeni teknolojilerin uygulanmasında örgün eğitim, yaygın eğitim ve kendi-

liğinden eğitim, bütünlük içinde ele alınmalıdır. 

12. Yeni teknolojilerin uygulanmasında yatırım ve işletme masrafları gereke-

ceğinden ve mevcut kaynaklar da sınırlı olduğundan bu konuda önceliklerin belirlen-

mesine özeri gösterilmelidir. 

13. Yeni teknolojilerin kullanılmasında eğitimde maliyeti düşürme, verimi ar-

tırma, hizmet yaygınlaştırma ve kaliteyi yükseltme esas alınmalıdır. 

14. Eğitimde yeni teknikler, bina, donatım ve öğretmen darboğazım aşacak şe-

kilde, çok ortamlı yeni eğitim sistemleri geliştirmeye ve-böyle yaşanılan her mekân-

dan eğitim ortamı olarak yararlanmaya fırsat sağlayacak biçimde kullanılmalı ve böy-

lece örgün mekân kuramının malî baskısı azaltılmalıdır. 

Bu alanda teknolojiler konusunda yeterli birikime sahip yüksek öğretim kuru-

luşları arasında işbirliği sağlayarak yeni extern programlar geliştirilmeli ve (okulönce-

si temel eğitim, özel eğitim, ortaöğretim, gibi) eğitimin diğer kademelerinde de TV., 

radyo, basılı malzeme, yüz-yüze eğitim gibi çok ortamdan yararlanan açık öğretim 

uygulamaları başlatılmalıdır. 

15. Öğretmen yetiştiren kurumlarda eğitim teknolojisi zorunlu olarak okutul-

malı ve bu dersleri okutacak öğretim elemanları yetiştirilmelidir. 

16. Tüm eğitim kurumlarında, yeni teknolojilerin uygulanmasından sorumlu 

birimler oluşturulmalıdır. 
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17. Yeni teknolojilerin etkin biçimde uygulanabilmesi için XI. Şûrada bu ko-

nuda uzman yetiştirilmesi ile ilgili alınan kararların uygulama alanına konulması sağ-

lanmalıdır. 

Televizyon- Video - Telekominikasyon’un Eğitim ve Öğretimde Kullanılması 

Türk Eğitim Sisteminin bugün içinde bulunduğu darboğazların aşılmasında, 

hiç şüphe yok ki, kitle iletişim araçları olarak, televizyon ve radyo, eğitim teknolojisi 

ve uzaktan öğretim yöntemleri ile birlikte kullanılarak, mevcut eğitim ve öğretimin 

gerek yaygınlaştırılması, gerek, etkinliğinin arttırılmasında en önde gelen araçlardır. 

Günümüzde radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçları bir yandan eğitim 

ve öğretimde büyük yatırımları gerektiren mekân, donatına ve vasıflı öğretici sayısın-

daki sınırları aşarak, yaygın bir şekilde uzaktan öğretimin önemini arttırırken, diğer yan-

dan da okuldışı öğretim ve eğitim imkânlarını veya potansiyelleri okul içine getirerek, 

öğretici kadroların, öğretim fonksiyonlarındaki en etkili yardımcıları olmaktadırlar. 

Video, tele-konferans, tele-video, teleteks, İSND ve; kablolu TV kapalı devre 

TV. gibi teknolojik imkânlar da ayrıca gruplar veya bireyler arasında bilgi değişimi 

suretiyle öğrenime önemli katkısı olan araçlar olarak ortaya çıkmaktadırlar. 

Yirminci yüzyılın sonunda, yalnızca gelişmekte olan ülkelerin, gelişmişlerle 

aralarındaki farkı kapatmak için eğitim ve öğretim sistemlerinde yeni teknolojiler ile 

tekniklere başvurdukları sanılmamalıdır. Ekonomik ve teknolojik yönden ileri ülke-

lerde, her biri diğerinden farklı olarak, kendi eğitim ve öğretim sorunlarının çözümün-

de, bu teknolojik imkânlardan hem zamanla yarış ve hem de etkinliği nedeniyle yarar-

lanmaktadırlar. 

Ne var ki, ileri teknolojinin ürünü olan ve adeta her geçen gün, geliştirilmiş bir 

yenisinin piyasaya çıkartılarak, kendinden öncekileri kullanım dışı bırakan bu araç ve 

gereçlerin pahalılığı, kalkınma sürecinde ve çabasında olan ve dolayısıyla her sektörde 

dış kaynak ihtiyacı içinde bulunan ülkelerin bu konuda kararlarını verirken çok dik-

katli olmalarının gerektiği de bir gerçektir. 

Bugün Türkiye'de her öğretim kademesinde, nüfusa paralel olarak artan talep 

ile toplumun eğitim, bilgi ve beceri düzeyini, sürekli olarak yükseltmek isteği, okul-

lardaki mevcut eğitim ve öğretimi iyileştirmenin yanı sıra bu programları okul duvar-



 

 

79 

79 

larının dışına taşırarak en ücra köşelerindeki mekânlara taşımak zaruretini ortaya çı-

karmış bulunmaktadır. 

Komisyonumuz bu zaruretin giderilmesinde, ilk, orta ve yükseköğretim ile 

yaygın eğitimde, okulların ve hizmet birimlerinin video-teyp, monitör gibi toplam 

maliyeti trilyonla ifade edilen sistemlerle donatılması çözümünü bugün için öncelikli 

görmektedir. 

Bu sebeple, Türk ekonomisinin ve devletin bütçe imkânları da göz-önünde bu-

lundurularak, eğitim ve öğretimin yaygınlaştırılması ve etkinliğinin artırılmasında 

“Ulusal Radyo ve Televizyon Yayınlarına Önem ve Ağırlık verilmesi” prensibini ha-

reket noktası olarak görmektedir. 

Bunun için önerimizi, Türkiye'de ilk önce, özellikle sabahın erken saatlerinden 

gecenin geç saatlerine kadar yayın yapan bir televizyon kanalının münhasıran ve yal-

nızca her kademede örgün eğitim yapan genel ve meslekî öğretim kurumlarımızın 

programlarına paralel “destekleyici” programlar ile örgün eğitim yapan kurumların 

programları ve yaygın eğitim sorumlusu birimlerin programlarını yayınlaması, bütün 

bu kuruluşların beceri kazandırma amacına dayalı eğitici programlara yer vermesi, 

gelecekte de, doğacak imkânlar ve ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre eğitim kanalı sayı-

sının ileri ülkelerdeki gibi çoğaltılmasıdır. 

Ancak Türkiye'de televizyonun bugün iki kanalla sınırlı bulunması, ikinci ka-

nalın halen tüm ülkeyi kapsayamamış olması, tüm ülkeyi kapsayacak bir III. eğitim 

kanalının kuruluşunun alacağı zaman, bu alanda her geçen gün artan eğitim ve öğre-

tim ihtiyaçlarının şiddeti karşısında en büyük güçlüğü oluşturmaktadır. 

Komisyonumuz, mevcut II. Kanalın ülke sathına bir an önce yayılması ve aynı 

şekilde III. kanalın kuruluşu tamamlanıncaya kadar, I. kanalın ulusal eğitim ve öğre-

tim kanalı olarak kullanılmasını bu konudaki güçlüğü aşmanın en kısa ve akılcı çözü-

mü olarak görmektedir. 

Ayrıca, müstakil kanal tahsisine kadar, mevcut I. ve II. kanallarda TRT tara-

fından gündüz saatlerinde yayınlanan ve eğitici olmaktan çok,, boşuna enerji tüketimi 

sayılabilecek programların saatlerinden yapılabilecek tasarruflarında, eğitim ve öğre-

tim yayınlarına tahsisi üzerinde durulmalıdır. 
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TRT programlarından müstakil ve yalnızca eğitim, öğretime tahsis olunacak 

“Ulusal Eğitim ve Öğretim Kanalı”nda, ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirmek isteyen-

ler için, örgün programlar yapılması düşüncesi üzerinde de durulmalıdır. 

“Ulusal Eğitim Televizyonu Kanalı” (ileride kanalları) yayınları için özellikle 

Fen bilimleriyle ilgili programların tamamının ülke içinde üretimi gibi masraflı yatı-

rımlara yol açacak tercihlerden kaçınılmalı, evrensel bilgilere ait öğretici niteliği yük-

sek dış yapımların gerekenlerinden yararlanılmalıdır. 

Hızlı ve sürekli eğitici TV programları üretimi için ilk ve ortaöğretime destek 

programların FRTEM imkânlarıyla yapılabilenlerin dışındakilerin serbest piyasada 

yaptırılabileceği imkânlar yaratılmalıdır.. 

Ulusal Eğitim Televizyonu kanalı yayınlarının kasetleri, devlet bütçesi dışın-

daki kaynaklarla edinilmesi, video teyp'lere sahip okullara ders araçları merkezlerince 

dağıtılması, bunlar için merkezlerde video kütüphaneleri oluşturulması belli bir plana 

bağlanmalıdır. 

Üniversitelerimizin bilhassa, ileri ülkelerin üniversiteleri ile sık ve yakın ilişki-

si ve akademik çalışmalar konusunda televideo, telekonferans, teleteks ve ISDN gibi 

imkânlardan yararlanmaları sağlanmalı PTT'nin her türlü yatırımını tamamladığı tek-

nolojinin kullanılması üniversitelerimizce alışkanlık haline getirilmelidir. 

Bütün bunların ötesinde, 2954 sayılı Kanunda TV de öğretim programları ya-

yınlayan kuruluşlardan yayın bedeli alınmasını öngören hüküm çıkarılmalıdır. 

Bilgisayar Destekli Eğitim 

Mikrobilgisayarların piyasaya çıkarak bilgisayar kullanma olayını basitleştirip 

ucuzlatmasının üzerinde yaklaşık on yıl geçtiği şu günlerde ülkemiz, gelecekteki başa-

rısını ve bütün hızıyla devam etmekte olan teknolojik mücadele ayakta kalabilme şan-

sını yakından ilgilendiren bir tercihi yapma mecburiyeti ile karşı karşıyadır. Bu tercih; 

eğitim sistemimizi, eğitimdeki çocuk ve gençlerimizi hatta toplumumuzun öğrenmeye 

açık tüm unsurlarını bilgisayarlar ve onların getirdiği imkânlardan faydalandıracak 

çalışmaları sağlam temeller üzerine başlatmayı gerektirmektedir. 

Bu konuda değerlendirmeler yapılırken uzak tutulması gereken bir husus dış 

dünyanın yerinde sayıp bizi beklemeyeceği, aksine duraklama ve gecikmelerin bizi 
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nisbi olarak daha da gerilere düşüreceğidir. Çünkü bilgisayar ve bilgi işlemle ilgili 

gelişmeler çok hızlı olmakta; ayak uydurabilen toplumların potansiyel ve refahlarına 

önemli katkılar yapmaktadırlar. Bu nedenle, Türkiye'de bilgisayar destekli eğitim ko-

nusu ele alınırken; eğitim sisteminin diğer ihtiyaçlarının ürkütücü boyutlarda olmasını 

engelleyici bir faktör olarak kabul etmemek, aksine bilgisayarların getireceği imkânla-

rın diğer problemlerin çözümüne de katkıda bulunacağını dikkate almak gerekir. 

Burada bilhassa vurgulamak istenen bir husus; bilgisayarlı eğitime başlangıç 

için okulları acele bilgisayarlarla doldurup sayısal hedeflere kısa zamanda ulaşmaya 

çalışmanın çok yanlış olacağıdır. Zaten, bu tür bir yaklaşım israfa yol açacağı gibi, 

malî kaynakların buna imkân vereceği de şüphelidir. Ancak, şimdi doğru tercihler 

yapılıp uygun stratejiler belirlenmezse ilerde ortaya çıkacak zararlar çok daha fazla 

olacak, kaybedilen zamanın telafisi daha büyük fedakârlıklar gerektirecektir. 

Görüldüğü gibi Türkiye eğitimde bilgisayar gerçeğini kabullenmek ve vakit 

geçirmeden en uygun millî stratejileri belirleyip uygulamaya koymak zorundadır. Bu 

konudaki daha fazla gecikme, gelişmenin başıboş ve kendi mecrası içinde olmasına 

yol açacak, bundan da millî eğitim sistemimiz ve diğer kurumlarımız zarar görecektir. 

O halde, hükümet hedefleri ile tutarlı, kısa vadede önemli kaynak tahsisi gerek-

tirmeyen, ancak millî menfaatleri ön planda tutarak zarurî alt yapıyı oluşturmaya yö-

nelik çalışmaları hemen başlatmak gerekmektedir. Bu dönemde kazanılacak tecrübeler 

ve ortaya çıkacak müesseseler daha ilerideki genelleştirme çalışmalarında yol gösteri-

ci olacağı gibi kaynakların iyi kullanımı ve bu alanda millî potansiyelin artmasını da 

sağlayacaktır. 

Bilgisayarlar ve bunlara dayanan teknolojinin insan hayatını giderek daha çok 

etkileyeceği kesindir. Eğitimin bu gelişmenin dışında kalması beklenemez. Bu neden-

le konunun, bir boyutu; yetişen nesilleri bilgisayar konusunda eğitmek, bir boyutu da 

eğitimin diğer amaçlarım gerçekleştirebilmek için bilgisayardan faydalanmaktır. Çün-

kü bilgisayarlar konuların öğretiminde yardımcı olarak kullanıldıkları gibi; simülas-

yon yoluyla deneyler düzenleme yeni modeller kurarak bunları irdeleme, bilgi banka-

larına ulaşma ve benzeri modern imkânları da öğrenci ve öğrencilere sunabilmektedir-

ler. Bunlar ise öğretime daha aktif bir yapı getirmekte öğrenciye daha fazla düşünme, 

araştırma, daha geniş kaynakları kullanma imkânları sağlamaktadır. Diğer ülke çocuk-
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larının böyle ortamda eğitildiği bir çağda eğitim sistemimizi bu gelişmelerin dışında 

tutmak doğru değildir. 

Bilgisayarlı eğitini konusunda mesafe almış ülkelerin dikkat ettikleri en önemli 

hususlar; gelişmeleri Millî kaynaklara dayandırmaları, yazılım ve donanım konusunda 

bir karmaşa yaratmaktan dikkatle kaçınmış bulunmalarıdır. Türkiye, eğitimin Millî 

olması konusunda hassasiyet göstermek zorunda bulunduğundan, bilgisayarlı eğitimin 

yabancı kültür unsurlarının nüfuzunu kolaylaştırıcı bir vasıta haline gelmesini önle-

mek zorundadır. Bunun için temel şart gerekli eğitim yazılımlarının Türkçe ve millî 

eğitimin temel ilkelerine uygun olacak şekilde hazırlanmasıdır. Gerekli potansiyel 

Türkiye'de mevcut olduğu gibi, diğer ülke ve kuruluşların tecrübelerinden faydalan-

mak ta mümkündür az kaynakları sınırlı ülkeler bile yazılımların millî olması ko-

nusunda ısrarla bağlı kalmışlar ve başarılı sonuçlar almışlardır. 

Türkiye'de millî eğitim teşkilâtının merkezi olması öğretmen eğitimi konusun-

da da kolaylıklar sağlayabilir. Seçkin öğretmenlerin yoğun eğitime alınması ve bunla-

rın gittikleri yerlerdeki öğretmenleri eğitimleri birçok ülkede uygulanmış bir sistem-

dir. Ancak öğretmen sayısının fazla olduğu ülkemizde asıl hedef öğretmenleri bu ko-

nuda aktif hale getirmek olmaktır. Bunun için, öğretmenlere önü açık ve gelişmeleri 

ödüllendirici sistemler sunmak gerekir. 

Yukarıda ele aldığımız hususlar, bilgisayar destekli eğitim alanında kullanıla-

cak mikrobilgisayarların belli bir program çerçevesinde okullara yerleştirilmelerini 

gerektirmektedir. Kanaatimizce bu konuda Türkiye'nin yapması gereken, en kısa za-

manda kendi mikrobilgisayarlarını üretecek kullanıma sokmasıdır. Bunu ülkenin in-

formatik çağı teknolojisine ayak uydurabilmesi için bir dönüm noktası teşkil edecek 

çok önemli bir fırsat olarak değerlendirmek gerekir. Büyüklü küçüklü pek çok ülkenin 

rahatlıkla başardığı bu işi Türkiye'nin başaramaması için hiçbir sebep yoktur. Aslında 

öncelikle eğitim alanında kullanılacak bilgisayarların tasarım ve üretimleri hiç de zor 

değildir. Çünkü bilgisayarlar; bütün dünya da belli bir mimari prensipler çerçevesinde 

ve standart sistem elemanlarının çeşitli kaynaklardan temin edilerek birleştirilmesi 

esasına göre üretilmektedirler. Yani, şu anda Türkiye piyasasını da işgal etmiş bulu-

nan çok sayıda markadan bilgisayarlar temelde montaj ürünüdürler. Türkiye'nin kendi 

yapabileceği montaj nitelikli işler yüzünden dışarıya büyük boyutlarda para kaptırıl-
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masının hiç bir makul gerekçesi olamaz. Eğer millî donanım geliştirme hedefine ulaşı-

lamaz veya bu konuya gereken önem verilemezse Türkiye'nin ihtiyaçlarını dışardan 

tam olarak karşılamak mümkün olmayacaktır. Diğer taraftan Türkiye, bu teknolojiyi 

hiçbir zaman yakalayamayacağı gibi her üç beş yılda yetersiz kalmış ve demode ol-

muş sistemler ve bunlara bağımlı yazılımın yarattığı karmaşanın sıkıntılarını yaşata-

caktır. Türkiye artık gelişmiş ve hatta gelişmekte olan ülkelerin ömrünü doldurmuş 

teknoloji ürünlerim çok yüksek fiyatlarla satmaya çalıştıkları bir ülke olmaktan kur-

tulmalıdır. Bilgisayarlı eğitime geçiş bu konuda önümüze tarihi bir fırsat çıkarmıştır. 

Bu fırsatı iyi değerlendirmek hepimizin görevi olmalıdır. Cumhuriyet hükümetinin bu 

misyonu benimseyerek gerekli tedbirlere başvurması ülkeye ve geleceğine yapılmış 

büyük bir hizmet olacaktır. 

Buraya kadar ki açıklamalarda Türkiye'nin bilgisayarlı eğitim alanına altyapı 

oluşturma çalışmalarını başlatarak girmesinin zorunlu olduğu vurgulanmaya çalışıldı. 

Türkiye bu konudaki tercihini olumlu yönde yapmaya mecburdur. Zira unutmayalım 

ki, şu anda ilköğretimdeki çocuklarımız 2000'li yıllarda aktif hayatın içinde olacaklar, 

onların eğittikleri öğrenciler ise yirmibirinci yüzyıl dünyasında yaşayacaklardır. 

Bilgisayarlar eğitimde şu alanlarda kullanılması önemli yararlar sağlayacaktır. 

— Ölçme ve değerlendirme 

— Rehberlik faaliyetlerinde, 

— İdarî işlerde,  

— Öğretimde; 

— Araştırma ve tekrarlar, 

— Problem çözme 

— Simülasyon 

— Konuların öğretimi 

— Laboratuarlarda araç olarak 

— Etkileşimli eğitim araçlarının yönetiminde 

Ayrıca bilgisayar kültürünün (Okur-Yazarlığının) her öğretim kademesindeki 

kişilere kazandırılması çağımızın bir gereğidir. 
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Yukarıda açıklanan hususlar ışığında komisyonumuz aşağıdaki konuların ivedi 

olarak gerçekleştirilmesini önermektedir. 

Bilgisayar destekli eğitim konusunda uygun stratejileri belirleme, yapılan ge-

liştirme, öğretmen eğitimi ve donanım çalışmaları ile bunların PTT'nin paket anahtar-

lamalı data şebekesinden ve video-teks sisteminden yararlanabilme imkânlarını, deği-

şik pilot ve gerek uygulamaları koordine etmek, bu teknolojilerdeki gelişmeleri izle-

mek ve araştırma geliştirme çalışmaları yapmak üzere özel bütçeli bir enstitü ku-

rulmalıdır. 

Bu enstitüde görev alacaklar ilgili alanlarda yaptıkları çalışmalarla tanınan Ü-

niversite öğretim üyeleri ile ilgili diğer kuruluşların temsilcilerinden seçilmelidir. 

Pilot çalışmaların biran önce başlatılması da komisyonumuzca da önerilmektedir.      

Klasik Ders Araç - Gereçleri 

Yeni teknolojik gelişmelerin eğitim alanına getirdiği son derece modern ve et-

kili eğitim araçlarının yanında klasik araç - gereçler yer ve önemlerini korumaktadır. 

Bunların başında yaparak - yaşayarak öğrenme yöntemlerinde kullanılan ders, 

laboratuar ve atölye araçları ile bugün eğitim alanına girmekte olan modern araçlara 

temel teşkil eden görme - işitme yoluyla eğitim araçtan ve kitaplar gelmektedir. 

Klâsik ya da modern tüm Fen Bilimleri, Doğa olaylarının gözlenmesinden ve 

olaylarla ilgili deney sonuçlarının değerlenmesine dayanarak geliştiği için bu bilimle-

rin öğrenilmesi de deneye dayanarak sağlanır. Deneysel çalışmanın amacı bir olayın 

deneycinin uygun gördüğü koşullar altında yinelemek ve deneysel veriler arasında 

matematiksel bağlantılar kurmaktır. Tüm fen dalların ortaya çıkarılan doğa yasaları bu 

yöntemle elde edilmiştir. 

Deneysel çalışma Gallilea'nın gününden beri bu yolla geliştiği için fen bilimle-

rinin temel ilkeleri ancak bu doğal yolla öğrenilebilir. Öğrenci kafası ile ellerini birlik-

te çalıştırıp bir takım sonuçlara varabilirse anlama süreci oluşur. 

Bunun tersi yani bir metni sadece okuyarak ya da dinleyerek öğrenmek ezber-

lemekten başka bir şey değildir ve hiçbir bilimsel niteliği yoktur. 
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Deneysel çalışma öğrenim düzeyine göre araçlar ve gereçler ister. İlköğrenim 

düzeyinde çok yalın araçlarla o düzey için çok öğretici deneyler yapılmasını sağlaya-

bilir. Bu gibi araçlar öğretmenin hatta öğrencinin sağladığı gereçlerle yapılabilir. Öğ-

renim düzeyi yükseldikçe olayın niteliğine göre daha duyarlı ölçümler yapabilecek 

araçlara gerek duyulur. Durum Ortaöğretim 2. Basamağı için böyledir. Bunun için 

gerekli ölçü ve gözlem aletlerinin yeterli miktarda sağlanması gerekmektedir. 

Bu düşünce daha 1960'lı yıllarda anlaşıldığı için Avrupa Konseyinin tavsiye ve 

yardımları ile Ankara'da bir Ders Aletleri Yapım ve Onarım Merkezi kurulmuştur. 

Bu merkez ilk ve orta öğretimde kullanılan tüm aletleri ülkemizin ihtiyaçlarım 

da aşarak kütle halinde yapabileceği gibi ön lisans düzeyinde fen programları için ge-

rekli araçların büyük bir kesimini yapabilecek kapasitededir. Üzülerek belirtelim ki 

tam teşkilâtlı bir kurum olan Ders Aletleri Yapım Merkezinden yeterince yararlanıla-

madığı bilinmektedir. 

Ders Aracı geliştirme, üretme ve eğitimin hizmetine sunma bakımından mer-

kezde yetkili uzman kişilerden oluşan bir danışma birimi kurulmasının uygun olacağı-

nı düşünüyoruz. 

Bu birim ders programlarım ve alet geliştirme tekniğini iyi bilen kişilerden o-

luşmalıdır. Bugün okullarımızda bulunan araç ve gereçlerin öğretmenlerimizce verim-

li şekilde kullanılmadığı özellikle öğrencilere deney yaptırılmadığı bu durumun sonu-

cu olarak da öğrencilerin fen derslerini sevemediği bilinen bir gerçektir. Bu aksaklık-

ları gidermek için öğretmenin çok ciddi bir programla hizmet içinde yetiştirilmesi hiç 

ihmal edilmeyecek bir konudur. Bunun öğretmen yetiştiren kurumlarda dikkate alın-

ması gerekmektedir. Bu problemin ülke genelinde çok ciddi olarak ele alınması gere-

kir. Öğretmen, deneyleri yapmadıkça öğrencilere de yaptıramayacaktır. Fen öğretimi 

hiçbir zaman başarılı bir düzene giremeyecektir. 

Ders araçlarının taşradaki İl Eğitim Araçları Merkezi Başkanlıklarında bulunan 

atölyelerde ya da gezici teknik elemanlarca devamlı olarak çalışır durumda tutulması-

nın sağlanması gerekir. Okullarda zamanla doğal olarak eksilen ders araçlarının za-

manında tamamlanması zorunluluğu vardır. Ders Aletleri Yapım Merkezinin her dü-

zeydeki dersler için belirli deney kitleri geliştirerek bunları okulların hizmetine sun-

ması gereklidir. Bununla birlikte, İlk ve Orta öğretimde kullanılacak öğretmene ve 
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öğrenciye hitap eden laboratuar kılavuzları geliştirilerek bunlardan ilgililerin yarar-

lanmasını sağlamak da gereklidir. 

Özel Eğitini okullarında özürlü çocukların durumlarına uygun bir Eğitim öğre-

tim biçimi kurabilmek ve yürütebilmek için gerekli özel araç ve gereçlerin yeterli mik-

tarda sağlanarak okulların kullanımına verilmesi de komisyonumuzca gerekli görül-

müştür. 

Meslekî Teknik Ortaöğretim ve Halk Eğitim Merkezlerinin Özel Eğitim okul-

larının 3308 sayılı yasanın getirdiği yeni yapılaşmayı gerçekleştirmek ve buna paralel 

olarak yapılan program değişikliklerinin ortaya çıkardığı ihtiyaçları karşılamak üzere 

bu okullardaki araç - gereç donanım gereksinimlerinin çağdaş teknolojiye uygun ola-

rak yenilenmesi ve geliştirilmesi gerekir. 

Bakanlığımıza bağlı olarak 1950'lerden bu yana görme-işitme yoluyla eğitim 

araçları yapan Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Merkezinin yapıp illere dağıtmakta 

olduğu manyetik teyp, slayt, film, film şeridi, levha, flaşkart, figürin, harita gibi araç-

ların da maalesef bütün okullardaki öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak miktar ve 

nitelikte olmadığı gözlenmektedir. Bu çeşit araçların yapımına da, ders programlarına 

paralel seri halinde kitlerin hazırlanması yoluna gidilmesi ve üretilen görsel araçların 

eğitimdeki çağdaş gelişmelere uydurulabilmesi için Film Radyo ve Televizyonla Eği-

tim Merkezinin organizasyonu, personel araç - gereç donatım yönünden çağın gerek-

lerine uygun hale getirilmesi gereklidir. 

Ders araçları arasında hiçbir zaman önemini yitirmeyen ders kitaplarının da ele 

alınarak çağdaş hale getirilmesi mutlaka gereklidir. 

Ders programlarına uyan ders kitabı, öğretmen kitabı, atölye kitapları, ne kadar 

modern ve yeni teknolojiler kullanılırsa kullanılsın mutlaka gerekli ve çok önemli ders 

araçlarıdır. Bunların iyi kalitede kâğıda basılmış, iyi okunabilir, cazip ve güzel eserler 

olması Türk Millî Eğitimi için özlenen bir amaçtır. 

Komisyonumuz, kitap konusunun Bakanlığımızca ele alınmasının, her ders 

grubu için iyi yetişmiş editörler kullanılarak, göze hitap eden bu önemli araçların ısla-

hı yoluna gidilmesinin gerekli olduğu kanaatindedir.  
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1.2.3. Eğitimde Yeni Teknolojiler Komisyonunda İlköğretimle İlgili  

                     Alınan Kararlar (XII. Millî Eğitim Şûrası, 1988)  

Karar 1. Televizyonun mümkün olan ölçüde bütün kanallarıyla eğitimde kulla-

nılması. 

Karar 2. Yeni teknolojilerin, eğitim sisteminde uygulanmasında, bilimsel yak-

laşımın esas alınması; Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinatörlüğünde 

üniversitelerden ve diğer ilgili kurumlardan oluşturulacak bir sürekli çalışma grubu 

vasıtasıyla, eğitim teknolojisinin dünyadaki yenilikleri, bunların uygulama şekli ve 

sonuçlan, Yurdumuzdaki eğitim teknolojisi uygulamaları ve sonuçlarının sürekli iz-

lenmesi, alınan sonuçların yeni uygulamalara ışık tutmasının sağlanması. 

Karar 9. Yeni teknolojilerin uygulanmasında örgün eğitini, yaygın eğitim ve 

kendiliğinden eğitimin bütünlük içinde ele alınması. 

Karar 14. Bütün eğitim kurumlarında, yeni teknolojilerin uygulanmasından so-

rumlu birimlerin oluşturulması. 

Karar 17. Bilgisayarlı eğitime geçebilmek için, millî menfaatleri ön plânda tu-

tarak zarurî alt yapıyı oluşturmaya yönelik çalışmalara başlanılması. 

Karar 18. Bilgisayarlı eğitimde, yabancı kültür unsurlarının nüfuzunu önlemek 

maksadıyla gerekli eğitim yazılımlarının, Türkçe ve millî eğitimimizin temel amaç ve 

ilkelerine uygun olarak hazırlanması. 

Karar 21. Özel eğitim okullarında özürlü çocukların durumlarına uygun bir e-

ğitim öğretim şeklini kurabilmek ve yürütebilmek için gerekli özel araç ve gereçlerin 

yeterli miktarda sağlanması ve bu okullarda kullanılması. 

Karar 23. Görme ve işitme yoluyla eğitim araçlarından olan teyp, slayt, film, 

film şeridi, levha, flaşkart, figürin ve harita gibi araçların çağdaş nitelikte ve yeterli 

miktarda üretilmesi. 

Karar 24. Her türlü ders kitaplarının, yeni teknolojiler kullanılarak daha kaliteli 

kağıtlara basmak suretiyle cazip, güzel ve daha eğitici, öğretici nitelikte üretilmesi. 

Karar 25. Okullardaki mevcut laboratuarlara işlerlik kazandırılması. 
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1.3. Türkçe Ve Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimi Komisyonu 

1.3.1. Türkçe ve Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimi Komisyon Üyeleri 

1. Prof. Dr. Zeynep Korkmaz   Seçimle Gelen Üye 

2. Prof. Dr. Şerif Aktaş       Seçimle Gelen Üye 

3. Prof. Dr. A. Güzeî        Seçimle Gelen Üye 

4. Prof. Dr. Şükrü Elçin      Seçimle Gelen Üye 

5. Doç. Dr. Orhan Okay      Davetli Üye 

6. Yrd. Doç. Dr. A. Yalçın     Müşahit 

7. Sabahat Emir          Davetli Üye 

8. Nevin Kardaş          Davetli Üye 

9. Ayhan Doğan          Seçimle Gelen Üye 

10.  Alb. Dursun Yaşa       Müşahit 

11.  Gürkan Söylemez       Seçimle Gelen Üye 

12. Nesrin Taşer           Seçimle Gelen Üye 

13. Hüseyin Dağlı         Seçimle Gelen Üye 

14. Cevdet Sezgin         Seçimle Gelen Üye 

15. Kasım Çoban          Seçimle Gelen Üye 

16. Hasan İlpars           Seçimle Gelen Üye 

17. Osman Uludağ         Seçimle Gelen Üye 

18. Şevki Yıldırım         Seçimle Gelen Üye 

19. Ahmet Kabaklı         Seçimle Gelen Üye 

20. Hüsnü Kaya           Seçimle Gelen Üye 

21. Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu   Davetli Üye 

22. Selim ileri            Seçimle Gelen Üye 

23. Haluk Şahin           Davetli Üye 

24. Ahmet Kot           Müşahit 
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25. Prof. Dr. Ömer Saatçıoğlu   Davetli Üye 

Yabancı Dil Eğitimi Ve Öğretimi 

1. Prof. Dr. H. Sebüktekin     Seçimle Gelen Üye 

2. Hamdi Binay           Tabiî Üye 

3. Prof. Dr. Himmet Umunç    Davetli Üye 

4. Yrb. Veysel Gani        Müşahit 

5. Yrd. Doç. Dr. F. Alturkaya   Davetli Üye 

6. Doç. Dr. Zülâl Balpınar     Müşahit 

7. Kadriye Burcaklı        Seçimle Gelen Üye 

8. Ülkü Özgüler           Seçimle Gelen Üye 

9. Vicdan Erkır           Müşahit  

10. Feriha Gürsoy         Seçimle Gelen Üye 

11. Necdet Doğanata        Seçimle Gelen Üye 

12. Budak Kirzioğlu        Seçimle Gelen Üye 

13. Bahir Gürer           Seçimle Gelen Üye 

14. Nerenin Şahin         Seçimle Gelen Üye 

15. Meral Çerçi           Seçimle Gelen Üye 

 

1.3.2. Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Komisyon Raporu  

                      (XII. Millî Eğitim Şûrası, 1988)  

Türkçe Eğitimi ve Öğretiminin Amacı Ve Önemi 

Bu eğitim ve öğretimin amacı, okul öncesinden başlayarak yüksek öğretimin 

sonuna kadar, Türk insanının konuşma ve yazı dili olarak Türkçe'yi doğru ve güzel 

kullanabilecek, duygu ve düşüncelerinin ifadesinde yaratıcılığını geliştirebilecek bir 

formasyon ve kişilik yapısına sahip kılmaktır.           

Ayrıca, millet varlığımızın aslî unsuru, sosyal yapımızı şekillendiren kültür 

değerlerimizin en yüksek taşıyıcısı, aktarıcısı ve geliştiricisi durumunda olan dilimiz, 
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bu özellikleriyle aynı zamanda toplumumuzun fertlerini birbirine bağlayan ve kaynaş-

tıran en önemli unsurlardan biridir. Bundan dolayı, millî birlik ve bütünlüğümüzün de 

güvencisi durumundadır. Nitekim Atatürk de millî şuurun canlı tutulabilmesi için dil 

ve tarihin önemine işaret buyurmuştur. 

Bunun dışında dilimizin Osmanlıca'dan Türkçe'ye uzanan çeşitli gelişme saf-

halarında geçirdiği dalgalanmalar, özellikle Arap ve Fars dillerinin yoğun baskısı al-

tında yazı dili ve öğretim dili olarak ikinci plâna itilmiş olmanın getirdiği tıkanmalar, 

Tanzimat devrinden II. Meşrutiyet'e kadar uzanan tez ve antitez halindeki çatışma ve 

çabalar, Cumhuriyet devrinde bu konunun millî dil anlayışı ve dil inkılâbıyla özel ola-

rak sistemli ve sentezci bir devlet politikası halinde ele alınmasını gerekli kılmıştır. 

Türkçe’nin Edebiyat, Felsefe, öğretim ve bilim dili olarak kendi kendine yeterli, ge-

lişmiş, zengin bir kültür dili 

Kompozisyon dersleri ayrı bir ders hüviyetine kavuşturulmalı; Türkçe dersi de 

sınıf geçmede ağırlıklı olmalıdır. 

Türk Dili öğretiminin yeterince yararlı olabilmesi için Dilbilgisi derslerinin ay-

rı saatlerde okutulması gerekli görülmektedir. 

Gramer konuları arasında, Türk Dili ile ilişkisi açısından, Dilbilimi'nin bazı 

konularının da verilmesi uygun olacaktır. 

Ortaokul ve lise müfredat programlarının dilleri arasındaki farklılık giderilme-

lidir. Özellikle, program dili ile terimler açısından yüksek öğretimle lise arasındaki 

ayırımı ortadan kaldırıcı çalışmalar yapılmalı; bu konuda Bakanlık ile Yüksek Öğre-

tim Kurulu ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu arasında işbirliği sağlan-

malıda. 

Müfredat Programları 

— Programa diksiyon çalışmaları ile ilgili esaslar konulmalıdır. Güzel konuş-

ma ve yazma derslerinde öğrenciye davranış incelikleri kazandıramaya özen gösteril-

melidir. 

— Kompozisyon dersleri ayrı bir ders hüviyetine kavuşturulmalı. Türkçe dersi 

de sınıf geçmede ağırlıklı olmalıdır. 

 



 

 

91 

91 

Ders Kitapları 

— İlk ve ortaokul kitaplarıyla lise kitaplarının programlara göre, Bakanlıkça 

seçilecek şahıslara ve oluşturulacak komisyonlara yazdırılması uygun görülmektedir. 

Ayrıca her sınıfın ders kitabı için öğretmen kılavuz kitabı hazırlanmalıdır. 

Bunun yanında, öğrencilere okuma sevgi ve alışkanlığının kazandırılması için, 

ilkokuldan başlayarak, sınıf seviyesine göre, edebi değer taşıyan, yılda en az beş kita-

bın okutulması uygun olacaktır. Bu hususta Talim ve terbiye kurulu Başkanlığında bir 

liste düzenlenmelidir. 

Metot ve Teknikler 

Bu hususta ön çalışma raporunun tespitleri bugün okullarımızdaki Türkçe öğ-

retiminin gerçeklerini aksettirme bakımından önemli görülmüştür. 

Bunlara ek olarak; 

Alfabe'den başlayarak imlâ, okuma, telâffuz, anlama ve anlatını (Kompozis-

yon) bütünlüğünün metinler yoluyla ele alınması, bu derslerin metot birliği olarak 

düşünülmelidir. Yalnızca telâffuz eğitiminin bir dil eğitiminden ibaret olmadığı, her 

öğretim kademesi için kabul edilmelidir. 

Dil öğretiminin aynı zamanda bir kültür eğitimi olduğu dikkate alınarak, Ede-

biyat Tarihi, Dilbilgisi ve Kompozisyon dersleri arasında birliği sağlayıcı bir ilke ola-

rak metin, hareket noktası olarak kabul edilmelidir. Muhteva öğretilirken dilin kuralları 

üzerinde durulmalı, soyut kavramların tek başına öğretilmesinde ısrar edilmemelidir. 

Türkçe’nin Dilbilgisi öğretiminde de konuların metinlere dayalı olarak kavra-

tılması esas alınmalıdır. 

Kompozisyon çalışmalarında, başlangıçta somut konulan ele alan, güzel örnek 

metinlerden yararlanılmalıdır. 

Sonuç ve Teklifler 

1. Ortaöğretimde, hemen bütün derslerde sözlü sınavlar kalkmış gibidir. Yazılı 

sınavların büyük bir bölümü de test tekniğine dönüşmektedir. Böylece öğrencinin 

doğru ve güzel yazma, bir fikri en iyi şekilde ifade edebilme ve yazarak düşünme im-

kânları giderek azalmaktadır. Bunun için yazılı ve sözlü sınavlara ağırlık verilerek test 

usulü en düşük seviyeye getirilmelidir. 
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2. Anayasamızın 42. maddesinde yer alan “Türkçeden başka hiçbir dil eğitim 

ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğreti-

lemez” hükmüne dayanarak Anadolu Liseleri ve benzeri özel okullarda bir kısım ders-

lerin öğretiminin yabancı dille yapılması, yanlış ve Türkçe eğitimi ve öğretimi için 

zararlı bir yol olmuştur. Yabancı dillerin öğrenimi, yabancı dil veya bunu takviye edi-

ci derslerle yapılmalıdır. 

1. Yurtdışında bulunan ve yurda kesin dönüş yapan Türk çocuklarının Türkçe - 

Türk kültürü bakımından istenilen seviyede olmadığı bir gerçektir. Kaybolmasını is-

temediğimiz bu çocuklarımızın Türkçe ve Millî kültürümüzle beslenmesi de en büyük 

arzumdur. Bu cümleden olarak iki dilli bu çocukların yetiştirilmeleri için ayrıca ted-

birlerin alınmasının zarurî olduğuna inanıyoruz. 

 

1.3.3. Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Komisyonu Raporu 

                     (XII. Millî Eğitim Şûrası, 1988)  

Durum ve Durum Değerlendirmesi 

Batıda yabancı dil öğretiminde ilk önemli değişiklikler, 1950'lerden itibaren 

görülmeye başlanmıştır, özellikle, yeni bir öğretim ve araştırma alam olarak dil bili-

minin gelişmesi; dillerin yapı, kelime, anlam, ses ve daha birçok açıdan bilimsel ola-

rak incelenmesi ve araştırılması sonucunda yeni dil teorileri ve öğretim yöntemleri 

geliştirilmiş, buna paralel olarak da geleneksel dil öğretimi köklü değişikliklere uğra-

mıştır. 

Dünyada yabancı diller öğretimi alanında görülen gelişmeleri dikkate alan Mil-

lî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, ülkemizde 1970'li yıllara kadar bütünüyle klâsik 

metodlara göre yürütülen yabancı dil öğretimini bu tarihlerden başlayarak Avrupa 

Konseyi ve ilgili ülkelere yakın ve uzun yıllar süren bir işbirliğine girmek suretiyle 

devamlı şekilde geliştirmiştir. 

Ancak, Devletin konuya olumlu yaklaşımına, halkın yabancı dil öğretimine 

karşı her geçen gün artan ilgisine, alınan bütün tedbirlere ve yapılan bütün çalışmalar 

rağmen en iyi şartlar içinde faaliyet gösteren ortaokul, lise ve dengi okullarda bile 

istenilen düzeyde yabancı dil öğrenilmediği görülmüştür. 
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Optimal şartlarda öğrenciden beklenen, öğrenmekte olduğu yabancı dilin ta-

mamını öğrenmesi ve o dili akıcı bir şekilde kullanması değil, öğretim programlarının 

öngördüğü seviyede bir iletişim gücü kazanmasıdır. Ne var ki, ülkemizde aşağıda be-

lirtilen nedenlerden ötürü bu düzeye de çoğu kez ulaşılamamaktadır. Bu nedenlerin 

büyük çoğunluğu ekonomik nitelikte olup altyapı eksikliğinden kaynaklanmaktadır. 

Bunlardan bazıları şunlardır: 

Öğrenim-Öğretim ve Sınıf Ortamı Açısından: 

a. Öğrenciler genellikle yabancı dilin önemini kavrayamamaktadırlar. 

b. Yabancı dil öğretimine, “faydacılıktan çok, kültür geliştirme aracı olarak bakıl-

maktadır. 

c. Bir çok öğrenci yabancı dilin nasıl öğrenileceğini bilmediğinden derslerde 

ve ferdî çalışmalarında yeterli gelişme gösterememektedirler. 

d. Dili öğretilen ülkelere uzaklık dolayısı ile, öğrenciler öğrendikleri dili, sözlü 

anlatımda hemen hemen hiç kullanamamaktadırlar. 

e. Sınıf geçme konusunda sağlanan kolaylıklar öğrenmeyi olumsuz yönde etki-

lemektedirler. 

f. Lise sınıflarında üniversiteye girme kaygısına kapılan öğrenciler, üniversite-

ye giriş sınavlarında, genel puan durumuna çok az etkisi olan yabancı dile gereken 

önemi vermemektedirler. Hatta lise son sınıfta bu öğrenimi ihmal etmektedirler. 

g. Öğretim ve Öğrenimde “hata” konusunda, çağdaş dil öğrenim metodolojile-

rinin tavsiye ettiği tolerans gösterilmemektedir. 

h. Derslerde, iletişim gücü sağlanmasına yönelik beceriler kazandırılmasından 

ziyade, bilgi amaçlanmaktadır. 

Ayrıca, öğrenilen dilin sosyal kullanımı konusunda da gerekli olan bilgi ve be-

ceriler de ihmal edilmektedir. 

ı. Dersler grup çalışmaları, ikili ve ferdî çalışmalar şeklinde düzenlenmemekte, 

iletişim alıştırmalarına yeteri kadar yer verilmemektedir. 

j. Okullarımızın çoğunda, etkili bir yabancı dil öğretimi için gerekli olan radyo 

-kaset, projeksiyon makinesi, video, pazen tahta, tepegöz vb. araç ve cihazlar bulun-

mamaktadır. 
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k. Derslik sayısının yetersizliğinden, uygun sınıf düzeni ve gerekli öğrenim or-

tamı (u şeklinde veya yuvarlak (o) şeklinde sınıf düzeni) sağlanamamaktadır. 

1. Okullaşma oranında görülen hızlı artış, eğitimin alt yapısını yetersiz kılmak-

ta, bunun sonucunda sınıf mevcutları normalin üzerine çıkmaktadır. Bu durum, özellikle 

daha çok “sayıda öğrencinin seçtiği İngilizce sınıflarında güçlükler yaratmaktadır.. 

Basamaklı Kur Sisteminin Esasları ve Uygulaması: 

Yabancı dil eğitimini etkileyen olumsuz sebepleri gözönüne alan, yabancı dil 

eğitiminde fırsat eşitliğini zedelemeden ve mevcut sınırlı kaynakların istekli ve yete-

nekli öğrencilere götürülmesini hedef alan Bakanlık, bir kısım derslerin öğretimim 

yabancı dille yapan okullar dışındaki ortaokullar ile genel ve meslekî liselerde, 1988 -

1989 öğretim yılından itibaren Basamaklı Kur Sistemine geçilmesi kararını almıştır. 

(Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Makamdan alınan 20.6.1988 tarih ve 3235 

sayılı Onay). Bu karar komisyonumuz tarafından da uygun görülmüştür. 

Bu sistemin esasları, uygulama şekli ve alınması gerekli tedbirler aşağıda açık-

landığı gibidir: 

Esaslar: 

a. Ortaokul birinci sınıftan lise son sınıfa kadar her sınıf bir basamak kabul 

edilecek, böylece sistem 6 basamaktan oluşacaktır. 

b. Basamaklı Kur Sistemi, ortaokul birinci sınıfta zorunlu, diğer sınıflarda ise 

isteğe bağlı olacaktır. 

c. Her basamak sonunda, merkezi sistemle bir sınav yapılacaktır. 

d. Bu sınavla başarılı olan öğrenciye o basamağı tamamladığını gösterir bir 

sertifika verilecektir. 

e. Öğretmen, yıl içinde, öğrencinin gelişme durumunu izlemek ve böylece onu 

yönlendirmek amacıyla yetiştirme ve geliştirmeye yönelik sınavlar yapacaktır. 

f. Sistemde haftalık yabancı dil ders saati sayısı her basamak için 5 olacaktır. 

g. Sistem kademeli olarak uygulamaya konacaktır. 

h. Basamak sonu sınavında başarısız olan öğrenciler isterlerse, sistemin dışına 

çıkabilecekleri gibi, istedikleri takdirde yeniden sisteme girebileceklerdir. 
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i. Basamak sonu sınavlarına alman notlar hiçbir şekilde sınıf geçmeyi etkile-

meyecektir. 

Uygulama: 

a. Uygulama, 1988-1989 öğretim yılından itibaren ortaokul 1. sınıftan başlaya-

cak, kademeli olarak yürütülecek, diğer sınıflardaki öğrenciler eski uygulamaya tâbi 

olacaklardır. 

b. Sınıf mevcutları ortalama 25'er öğrenciden oluşacaktır. 

c. Uygulamaya katılacak yabancı dil öğretmenleri hizmetiçi eğitiminde geçiri-

lecektir. Bu çerçevede okul yöneticileri için de seminerler düzenlenecektir. 

Uygulama, kısa ve uzun vade içeren çalışmalar gerektirmektedir. 

Sonuç ve Teklifler: 

Mevcut Öğretim ve Eğitimle İlgili Teklifler 

a. Zorunlu durumlarda kalabalık sınıflar için özel öğretim teknikleri geliştiril-

melidir. 

b. Farklı yetenekteki öğrenciler ve otonom çalışmalar için özel alıştırmalar ve 

ek materyal hazırlanmalıdır. 

c. Yaz aylarında, dili öğretilen ülkelerle öğrenci ve öğretmen mübadelesi ya-

pılması için tedbir alınmalıdır. 

d. Öğretmen ve Öğrencilere plânlı, yoğun ve sürekli çalışma teknikleri öğre-

tilmelidir. 

e. Öğrenciler ve velilere, meslekler ve yabancı dilin önemi konusunda aydınla-

tıcı bilgiler verilmelidir. 

f. Basamaklı Kur Sistemi dışında kalan okulların yabancı dil müfredat prog-

ramları yeni gelişmeler doğrultusunda gözden geçirilmelidir. 

g. İkinci ve Takviyeli Yabancı Dil Öğretimi için çerçeve programlar hazırlan-

malıdır. 

h. Yabancı dil öğretimi için çağdaş öğretim yöntemleri içerisinde kullanılmala-

rı zaman ve maddi kayıplara neden olduğu kesinleşen laboratuarlar kurulması yerine 
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yeterli miktarda portatif kasetçalar, video, ve monitör, yabancı dil öğretiminin kulla-

nımına sunulmalıdır. 

i. İlkokul 4. ve 5. sınıflarda yürütülen yabancı dil öğretiminin branş öğretmen-

lerince yapılması için gerekli tedbirler alınmalı, yabancı dil dersleri için ders kitapları 

ve yardımcı malzeme hazırlanmalıdır. 

 

Radyo ve Televizyonda Yabancı Dil Öğretimi İle İlgili Teklifler: 

İkinci yabancı dil öğretiminin yaygınlaştırılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

a. Mevcut programlar değerlendirilmelidir. 

b. İlgiyi belirlemek ve gerekli düzeltmeleri yapmak üzere anketler uygulanmalıdır. 

c. TV'de Türkçe veya yabancı dilde alt yazılı yabancı filmler gösterilmesi için 

gerekli girişimlerde bulunulmalıdır. 

Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Teklifler: 

a. Yabancı dil sınavları öğrencilerin başta iletişim güçlerini ölçmeye imkân ve-

recek şekilde yeniden düzenlenmelidir. 

b. Türkiye'de, yabancı dil seviyesini ölçen resmi bir kurum tesis edilmelidir. 

 

1.3.4. Türkçe Ve Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Komisyonunda  

                      İlköğretim İle İlgili Alınan Kararlar (XII.Millî Eğitim Şûrası, 1988) 

Türkçe Eğitim ve Öğretimi 

Karar 1. Türkçe programlarında yer alan deyim ve terimlerin okullarda oku-

tulması ile, çeşitli merkezi sınavlarda sorular arasındaki fark (zamir: adıl, cümle: tüm-

ce, kelime: sözcük, v.b.) başarıyı etkileyen sebepler arasında sayılabileceğinden, bu 

konuda ilgili kuruluşlarla temasa geçilerek bir terminoloji birliğinin sağlanması. 

Karar 2. Bir kısım derslerin öğretimini yabancı dille yapan okulların hazırlık 

sınıflan Türkçe dersi programlan ile ders kitaplarının hazırlanması. 

Karar 4. Kompozisyon dersinin, ayrı bir ders hüviyetine kavuşturulması. 

Karar 5. Türkçe dersinin sınıf geçmede ağırlıklı olması. 
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Karar 7. Öğrencilere okuma sevgi ve alışkanlığının kazandırılması; bunun için, 

ilkokuldan başlayarak, sınıf seviyesine göre Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca 

tesbit edilmiş, edebî değer taşıyan, yılda en az beş kitabın okutulması. 

Karar 10. Millî Eğitimin genel hedeflerinden ilkinin, çocuğun ana dilini kul-

lanma başarısını, duyma, düşünme, hayal etme ve ilişki kurma başarısıyla bütünleşti-

rilmesi; doğru telaffuz ile dilin doğru kullanılmasının ve çocuğun sosyalleşmesinin 

sağlanması. 

Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi: 

Karar 1. Yabancı dil öğretiminde verimliliği arttırmak üzere yapılan çalışmala-

ra; aralıksız, tutarlı ve insan gücü bakımından yeterli bir şekilde devam edilmesi. 

Karar 2. Yabancı dil eğitiminde; fırsat eşitliğini zedelemeden mevcut sınırlı 

imkânların istekli ve yetenekli öğrencilere götürülmesi için, genel ortaokullar ile genel 

ve mesleki liselerde, 1988 -1989 Öğretim yılından itibaren “Basamaklı Kurs Sistemi” 

ne geçilmesi. 

Karar 4. Basamaklı kur sisteminin işleyiş şekli ile ilgili mevzuatın düzenlenmesi. 

Karar 5. Basamaklı kur sisteminin uygulanmasında; çalışmaları izlemek, de-

ğerlendirmek, rehberlik etmek ve yüksek seviyeli çağdaş yabancı dil öğretim metodo-

lojilerindeki gelişmeleri ve bunların sınıftaki uygulamalarını yakından bilen gezici bir 

ekibin görevlendirilmesi. 

Karar 6. Almanca öğretiminde olduğu gibi, İngilizce ve Fransızca öğretim iile 

ilgili çalışmalara katılmak üzere, İngiliz ve Fransız Hükümetlerinden uzun süreli bir 

uzman sağlanması. 

Karar 7. Basamaklı kur sisteminin uygulamasını yapan okullarla dili öğretilen ül-

kelerdeki benzeri okulların kardeş okullar olması sağlanarak hem yabancı dil öğretiminin 

gelişmesine, hem de memleketimizin yabancılara tanıtılmasına yardımcı olunması. 

Karar 8. Yabancı dil öğretiminde; zorunlu durumlarda, kalabalık sınıflar için 

özel öğretim tekniklerinin geliştirilmesi. 

Karar 9. Basamaklı kur sistemi dışında kalan okulların yabancı dil dersi prog-

ramlarının yeni gelişmeler doğrultusunda gözden geçirilmesi; ikinci ve takviyeli ya-

bancı dil öğretimi için çerçeve programların hazırlanması.  
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Karar 10. Yabancı dil öğretimi için çağdaş öğretim yöntemleri içerisinde kul-

lanılmaları zaman ve maddi kayıplara sebep olduğu kesinleşen laboratuarlar kurulması 

yerine, yeterli miktarda portatif kasetçalar, video ve monitörlerin yabancı dil öğreti-

minin kullanımına sunulması. 

Karar 11. Yabancı dil öğretmeni yetiştiren kurumlarda Türkçe dersleri üzerin-

de hassasiyetle durulması; özellikle Türkçe'nin yapısını öğretilmesi. 

Karar 14. Yabancı dil imtihanlarının öğrencilerin başta iletişim güçlerini ölç-

meye imkân verecek şekilde yeniden düzenlenmesi.  

Karar 16. Yabancı dil öğretmeni teşvik etmek ve geliştirmek maksadıyla; 

Memleketimizle diğer ülkeler ve milletlerarası kuruluşlar arasında öğretmen öğrenci, 

program, ders aracı v.b. konularda millî seviyede veya okullar seviyesinde kısa ve 

uzun süreli mübadele sistemlerinin geliştirilmesi.  

 

1.4. Öğretim Programları Komisyonu 

1.4.1. Öğretim Programları Komisyonunun Üyeleri 

1. Prof. Dr. Yaşar Yücel      Tabiî Üye 

2. Nadir Ünal      Seçimle Gelen Üye 

3. Prof. Dr. Mustafa Aydın     Seçimle Gelen Üye 

4. Prof. Dr. Refet Yinanç     Seçimle Gelen Üye 

5. Prof. Dr. Fatma Varış      Davetli Üye 

6. Akın Şehirlioğlu        Seçimle Gelen Üye 

7. Prof. Dr. Yıldız Kuzgun     Müşahit 

8. Doç. Dr. Meral Aksu      Seçimle Gelen Üye 

9. Doç. Dr. Beyza Bilgin      Müşahit 

10. Doç. Dr. Mustafa Balcı     Müşahit 

11. Dr. Cezmi Bayram       Seçimle Gelen Üye 

12. Dr. Cihangir Özcan      Seçimle Gelen Üye 
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13. Mustafa Güran        Seçimle Gelen Üye 

14. Dr. Hüseyin Ağca       Seçimle Gelen Üye 

15.  Osman Aksoy         Seçimle Gelen Üye 

16. Doğan Ergüder         Seçimle Gelen Üye 

17. Cemile Okur          Seçimle Gelen Üye 

18. Müzeyyen Karatekin      Seçimle Gelen Üye 

19. Gülay Yonucuoğlu       Seçimle Gelen Üye 

20. Seyit Ahmet Olgun       Seçimle Gelen Üye 

21. Bünyamin Şeref baba       Seçimle Gelen Üye 

22. Ayşe Sönmez          Seçimle Gelen Üye 

23. Hüseyin Demir         Seçimle Gelen Üye 

24. Gülay Bayrı           Seçimle Gelen Üye 

25. Saniye Altay          Seçimle Gelen Üye 

26. Güler Sürücü          Seçimle Gelen Üye 

27. Recep P. Çulcu        Seçimle Gelen Üye 

28. Ali Küçükkartallar       Seçimle Gelen Üye 

29. Ömer Özcan          Seçimle Gelen Üye 

30. Nurullah Özkılıç        Seçimle Gelen Üye 

31. Mustafa Uzun         Seçimle Gelen Üye 

32. Meral Çitici           Seçimle Gelen Üye 

33. S. Özen Seçgel        Seçimle Gelen Üye 

34. Cihan Yamakoğlu       Seçimle Gelen Üye 

35. S. Ahmet Arvasi        Davetli 

36. Saadet Berna          Müşahit 

37. Prof. Dr. Suat Sinanoğlu    Davetli  

38. Suna Karakaya         Seçimle Gelen Üye 
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39. Mustafa Kuşçuoğlu       Seçimle Gelen Üye 

40. O. Salih Ramazanoğlu      Seçimle Gelen Üye 

41. Ayla Sehşık Tamar       Davetli  

42. Dr. Abdurrahman Demirtaş   Davetli 

43. Aydın Çulfaz          Seçimle Gelen Üye 

44. Asuman Yücel         Müşahit 

45. Akın Yaraman         Seçimle Gelen Üye 

46. Ekrem Özger          Seçimle Gelen Üye 

 

1.4.2. Öğretim Programları Komisyonu Raporu  

                      (XII. Millî Eğitim Şûrası, 1988)  

Giriş 

Eğitim sistemimiz içinde öğretim programlarının Atatürk İnkılâp ve İlkeleri, 

Anayasa ile birlikte Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri, Kalkınma 

plânları doğrultusunda, kişinin ve toplumun her alandaki ihtiyaçlarına uygun, çağdaş, 

üretime yönelik, bilgi ve beceri kazandırıcı; çağın ve geleceğin bilgi, teknoloji ve ha-

berleşme toplumuna uyabilen, millî kalkınma için gerekli insan gücünün yetiştirilme-

sini dikkate alabilecek nitelikte olması; öğrenciye, hür ve demokratik düşünceyi, sev-

giyi, hoşgörüyü kazandırması, teoriyi uygulamaya dönüştürebilmesi yeteneğinin geliş-

tirilmesine yönelik usûl ve tekniklere uygun şekilde hazırlanması gerekmektedir. 

Ayrıca öğretim programlarının, muhteva bakımından genç nesillere millî kim-

lik kazandırmasında, millî birlik ve bütünlüğümüzün sürekli ve sağlam temeller üzeri-

ne oturtulmasında, kendi geçmişlerini, manevî ve millî kültür değerlerini öğrenmede 

yardımcı olacak şekilde, sürekli olarak ilmî bir yöntemle geliştirilmesi büyük önem 

taşımaktadır. 

Her kademe ve türdeki okulların bütün faaliyetlerini ve çocuğun öğrenimi ve 

bütün hayatım etkileyen eğitim programları, belli bir eğitim kademesine has olarak 

öğretilen disiplinlerden oluşan öğretim programları ile her dersin amaçlarını, fonksi-
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yonlarını, ünitelerini ve uygulama ilkelerini kapsayan ders programları, birbirinin i-

çinde helezoni biçimde ele alınmalıdır. 

Öğretimin niteliğini tayin eden programlar ve bunların geliştirilmesinde dikka-

te alınan amaç, süre, muhteva, metod ve değerlendirme yanında programlara etki eden 

bütün, canlı ve cansız faktörleri dikkate alınmasına özen gösterilmelidir. 

Hedefler 

Öğretim programları, bir eğitim sisteminin hedef aldığı insan tipini yetiştirme-

de en önemli araçtır. İnsan tipinin esaslarını ise, millet ve ülkenin özellikleri, ihtiyaç-

ları, değişen ve gelişen yurt ve dünya şartları tayin eder. 

Eğitim bu hususları temin eden yegâne araçtır. Burada eğitimin iki önemli 

fonksiyonu ortaya çıkmaktadır: Millî Kültür değerlerinin korunması ve yenilikçilik. 

Eğitim programlarının geliştirilmesinde bunların birbirine tercihi önceliği söz konusu 

olmamalı ve iki fonksiyonun dengelenmesine dikkat edilmelidir. 

Millî Eğitimin Temel Kanunu'nda ifadesini bulan, Türk insanının; 

1. Atatürk İnkılâp ve İlkeleri, Atatürk Millîyetçiliğine bağlı; 

2. Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimse-

yen, koruyan ve geliştiren; 

3. Ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; 

4. İnsan haklarını ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan de-

mokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve 

sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren; 

5. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde ge-

lişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya gö-

rüşüne sahip; 

6. İnsan haklarına saygılı; 

7. Kişilik ve teşebbüse değer veren; 

8. Topluma karşı saygı duyan; 

9. Yapıcı, yaratıcı ve verimli; 
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kişiler olarak yetiştirilmesi, ilgi, istidat ve kabiliyetleri geliştirilerek gerekli 

bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırılması suretiyle hayata 

hazırlanması, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak 

bir meslek sahibi olmalarının sağlanması hedef alınmıştır. 

Mevcut resmi metinlerin esas itibariyle iyi vatandaş medeni şahsiyetli fertler 

yetiştirmeyi hedef almasına, samimi ve ciddi gayretlere rağmen metod eksikliği, malî 

imkânsızlıklar ve standartların bulunmayışı gibi sebeplerle hedefe ulaşmak mümkün 

olmamıştır. 

Öte yandan, eğitimde yeni teknolojilerin kullanılmayışı derslerin zevkle istekle 

takibine mani olmaktadır. 

İleri kitle haberleşme araçlarının yaygınlığı ülkeler arasındaki sınırları ortadan 

kaldırmaktadır. İnsanlar ve milletlerin birbirlerini etkilemeleri kolaylaşmıştır. 

Milletlerarası iktisadi münasebetler artmıştır. Milletlerarası ittifaklar çoğalmış 

ve çeşitlenmiştir. 

İşte bu sebeplerle 21. yüzyıla girerken milletimizin bütün fertleri bir taraftan 

kendi meselelerine ve kültürüne, diğer taraftan da dış dünya ile ilgili münasebetlere 

vâkıf, milletlerarası menfaat ilişkilerinin idrakinde, ülkesinin menfaatlerini savunabi-

len, ülkesini tanıtabilen ve kapasitesi ile saygı toplayan insanlar olarak yetiştirilmek 

mecburiyetindedir. Öğretim programlarının hazırlanmasında bu mecburiyetler de göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

Teklifler 

1. Öğretim programlarının düzenlenmesinde vazgeçilmez bir zorunluluk olarak 

görülen millîlik özelliğinin yanında, sevgi esasına dayanan demokratik davranış geliş-

tirme, hür düşünce ve hoşgörü unsurlarına yer ve önem verilmelidir. 

2. Millî Eğitimden beklenenlerin test edilebilir ve gerçekleştirilebilir nitelikte 

yeniden ifade edilmesi, öğretim programlarının Millî Eğitimin amaçlarıyla tutarlı ola-

rak geliştirilmesi ve bu programlar doğrultusunda ders kitaplarının yeniden değerlen-

dirilmesi gereklidir. 

3. Öğretim programları kendisinden beklenen faydayı sağlamalıdır. Bu ise 

programın, hazırlanmasından uygulama sonucuna kadar takibi ve değerlendirilmesini 
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gerektirir. Her kademedeki öğretim programlarında bütünlüğe dikkat edilmesi, ders 

programlarının birbiriyle çelişmesinin önlenmesi, o öğretim kademesinden beklenen 

fayda ve sonucun gözetilmesi, öğrencinin sâdece bilgi sahibi olmak yerine, bilgileri 

kullanan ve davranış hâline getiren kişiler olarak yetiştirilmesi esası gözönüne alına-

rak, ders programları yapılmalı ve uygulanmalıdır. 

4. Öğretim ve ders programlarının hazırlanmasında öğretim kademesinin özel-

liği, çocuğun yaş grubu, o derse ayrılan süre hesaba katılmalı, çocuğun ilgi, yetenek 

ve kapasitesi gözönünde bulundurulmalıdır. 

5. Temel eğitim programları bir bütün olarak ele alınmalıdır. 

6. Mecburi olan İlköğretimde temel vatandaşlık bilgisi ve davranışlarım ka-

zandıracak şekilde programlar düzenlenmelidir. 

7. Millî Eğitim Temel Kanununda ve diğer kanunlarda eğitim ve öğretimle il-

gili temel kavramların anlaşılmasında ve kazandırılmasında sübjektifliğe meydan 

vermemek için bir “Temel Kavramlar Öğretmen Rehberi” hazırlanmalıdır. 

8. Bütün öğretim kademeleri itibariyle, değişen ve gelişen ilim ve teknolojiye 

paralel şekilde öğretim programları ve ders kitapları devamlı değerlendirilmeli, gerek-

tiğinde değiştirilmeli ve geliştirilmelidir. 

9. Meslek liselerinin müfredat programları yeniden gözden geçirilmeli, bu sis-

tem içinde genel kültür derslerinin sayısı ve saatleri dengelenmeli, öğrencilerin mesle-

ki ve teknik becerilerinin geliştirilmesine yönelik meslek dersleri arttırılmalıdır. 

10. İnsanımızın düşünce ve manevî yapısının teşekkülünde önemli yeri olan 

Tarih, Coğrafya, Türkçe ve Edebiyat, Din ve Ahlâk Bilgisi gibi derslerin muhtevasının 

tayininde, hedef alınan insan tipinin yetiştirilmesi gözönünde bulundurulmalıdır. Bu 

dersler bilgi ezberletici değil, düşündürücü, araştırıcı ve davranış kazandırıcı dersler 

olarak düşünülmelidir. Ayrıca, yine bu derslerin muhtevasının belirlenmesinde özel-

likle ilkokullarda merkezden çevreye ilkesi dikkate alınmalıdır. 

11. Tarih dersleri, Türk Tarihinin bütünlüğünü, olayların sebep-sonuç ilişkile-

rini ortaya koyacak ve tarih şuuru ve perspektifi kazandıracak şekilde ele alınmalıdır. 

12. Türkçe eğitim ve öğretiminde programlardaki ve uygulamadaki yetersizlik-

ler giderilmeli, Türk çocukları Türkçeyi doğru, güzel konuşur ve yazar hale getirilme-

li, gereken yerlerde ders saatleri arttırılmalıdır. 
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13. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinin Programları yeniden gözden geçi-

rilmeli, Anayasa'nın öngördüğü çerçeve içinde Din eğitimine ağırlık verilmelidir. 

14. Matematik ve fen derslerinin programları son gelişmeleri ihtiva edecek şe-

kilde düzenlenmelidir. 

15. Resim ve Müzik gibi uygulamalı sanat derslerinin programları geliştirilmeli, 

Sanat Tarihi dersleri, Resim, Müzik, Türk ve İslâm sanatları bilgisini de içine 

alacak şekilde ve Sanat Kültürü kazandıracak ölçüde yeniden geliştirilmelidir. 

16. Sağlık Bilgisi programları çocuklarımızın kendilerini tanımasına ve sağlık-

larını korumasını imkân verecek şekilde diğer dersler içinde yeterince işlenmelidir. 

17. Ders kitapları gözden geçirilerek anlaşılır bir dil ve ifadeyle yazdırılmalı, 

öğrencilerin zevkle okumalarına imkân verecek resim, şekil ile zenginleştirilerek bas-

tırılmalıdır. 

18. Yurt dışındaki işçi çocuklarımızın eğitimi için özel programlar geliştirilme-

li ve vakit geçirilmeden uygulanmalıdır. 

19. Rehberlik faaliyetleri, öğrencilerin kendilerini tanımalarına, karşılıklı mü-

nasebetlerde gerekli becerileri kazanmalarına ve öğrendikleri bilgilerin davranış haline 

gelmesine imkân verecek şekilde yapılmalıdır. 

20. Aileden gelen yetersizlikleri gideren, çalışan ailelerin çocuklarına bakım ve 

eğitim imkânı veren ve çocuklarımızın ilkokula daha uyumlu bir geçiş yapmalarını 

sağlayan okul öncesi eğitim programı geliştirilmelidir. 

21. Kırlık kesim ve göçer ailelerin eğitimi için özel olarak örgün ve yaygın 

eğitim programları hazırlanmalı, gezici eğitim ve öğretim kursları düzenlenmelidir. 

Sonuç 

Ekonomik ve sosyal alanda süratle gelişen, Avrupa Topluluğu üyeliğinin eşi-

ğindeki Türk toplumunun fertlerini sahip olması gereken vasıflarla yetiştirmek; gele-

ceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin Atatürk İnkılâp ve İlkelerine 

bağlı, modern ve ileri Türkiye idealini, millî, manevî, ahlâki ve estetik değerleri be-

nimsemiş, bilgili, ilmî düşünceye saygılı, herkese sevgi, saygı ve hoşgörü besleyen 

birer insan olarak yetişmelerini en kısa zaman içerisinde sağlamak amacıyla bütün 

öğretim programları yeniden incelenmeli ve geliştirilmelidir. 
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1.4.3. Öğretim Programları Komisyonunda İlköğretimle İlgili Alınan  

                      Kararlar (XII. Millî Eğitim Şûrası, 1988)  

Karar 1. Eğitim sistemimizin bütünlüğü içinde öğretim programlarının; Ata-

türk İnkılâp ve ilkeleri, Anayasa ile birlikte Türk Millî Eğitiminin genel amaçlan ve 

temel ilkeleri, kalkınma plânları doğrultusunda, kişinin ve toplumun her alandaki ihtiyaç-

larına uygun, çağdaş,, üretime yönelik, bilgi ve beceri kazandırıcı, çağın ve geleceğin bil-

gi,, teknoloji ve haberleşme toplumuna uyabilen, millî kalkınma için gerekli insan gücü-

nün yetiştirilmesini dikkate alabilecek nitelikte olması; öğrenciye, hür ve demokratik dü-

şünceyi, sevgiyi, hoşgörüyü kazandırması; onun, teoriyi uygulamaya dönüştürebilmesi 

yeteneğinin geliştirilmesine yönelik, usûl ve tekniklere uygun şekilde hazırlanması. 

Karar 2. Öğretim programlarının; muhteva bakımından genç nesillere millî 

kimlik kazandırılmasında, millî birlik ve bütünlüğümüzün sürekli ve sağlam temeller 

üzerine oturtulmasında, kendi geçmişlerini,, manevi ve millî kültür değerlerini öğren-

mede yardımcı olacak şekilde ve devamlı olarak ilmî bir yöntemle geliştirilmesi. 

Karar 3. Her kademe ve türdeki okulların bütün faaliyetlerini ve çocuğun öğ-

renimini ve bütün hayatını etkileyen eğitini programları, belli bir eğitim kademesine 

has olarak öğretilen disiplinlerden oluşan öğretim programları ile her dersin amaçları-

nı, fonksiyonlarını, ünitelerini ve uygulama ilkelerini kapsayan ders programlarının 

birbirinin içinde helezonî biçimde ele alınması. 

Karar 4. Programların geliştirilmesinde; eğitimin, “millî kültür değerlerinin ko-

runması” ve “yenilikçilik” olarak ifade edilen iki önemli fonksiyonunun birbirine ter-

cihinin ve önceliğinin söz konusu olmaması; bu iki fonksiyonun dengelenmesine dik-

kat edilmesi. 

Karar 5. 21. yüzyıla girerken milletimizin bütün fertlerinin; bir taraftan kendi 

meselelerine ve kültürüne, diğer taraftan dış dünya ile ilgili münasebetlere vakıf, mil-

letlerarası menfaat ilişkilerinin idrakinde, ülkesinin menfaatlerini savunabilen, ülkesi-

ni tanıtabilen ve kapasitesi ile saygı toplayan insanlar olarak yetiştirilmesi; öğretim 

programlarının hazırlanmasında bu mecburiyetlerin de göz önünde bulundurulması. 

Karar 6. Öğretim programlarının düzenlenmesinde; vazgeçilmez: zorunluluk 

olarak görülen Millîlik özelliğinin yanında, sevgi esasına dayanan demokratik davra-

nış geliştirme, hür düşünce ve hoşgörü unsurlarına da yer ve önem verilmesi. 
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Karar 7. Her kademedeki öğretim programlarında bütünlüğe dikkat edilmesi; 

ders programlarının birbiriyle çelişmesinin önlenmesi; o öğretim kademesinden bek-

lenilen fayda ve sonucun gözetilmesi; öğrencinin sadece bilgi sahibi olması yerine, 

bilgilerini kullanan ve davranış haline getiren kişiler olarak yetiştirilmesi. 

Karar 8. Öğretim ve ders programlarının hazırlanmasında; öğretim kademele-

rinin özelliği, çocuğun yaş grubu ve dersle ayrılan sürenin hesaba katılması; çocuğun 

ilgi, yetenek ve kapasitesinin gözönünde bulundurulması. 

Karar 9. İlköğretim programlarının bir bütün olarak ele alınması. 

Karar 10. Mecburî olan ilköğretimde, temel vatandaşlık bilgisi ve davranışları-

nı kazandıracak şekilde programların düzenlenmesi. 

Karar 11. Millî Eğitim Temel Kanununda ve diğer kanunlarda eğitim ve öğre-

timle ilgili temel kavramların anlaşılmasında ve kazandırılmasında sübjektifliğe mey-

dan vermemek için bir “Temel Kavramlar Öğretmen Rehberi”nin hazırlanması . 

Karar 12. Bütün öğretim kademeleri itibariyle, değişen ve gelişen ilim ve tek-

nolojiye paralel şekilde öğretim programlarının ve ders kitaplarının devamlı değerlen-

dirilmesi ve geliştirilmesi. 

Karar 14. insanımızın düşünce ve manevî yapısının teşekkülünde önemli yeri 

olan tarih, coğrafya, Türkçe ve edebiyat, din kültürü ve ahlâk bilgisi gibi derslerin 

muhtevasının tayininde, kültürel açıdan hedef alınan insan tipinin yetiştirilmesinin 

gözönünde bulundurulması; bu derslerin, bilgi ezberletici değil, düşündürücü, araştırı-

cı ve davranış kazandırıcı olması; program muhtevalarının belirlenmesinde, özellikle 

ilkokullarda merkezden çevreye ilkesinin dikkate alınması. 

Karar 15. Tarih dersleri, Türk tarihinin bütünlüğünü, olayların sebep - sonuç ilişki-

lerini ortaya koyacak ve tarih şuuru ve perspektifi kazandıracak şekilde ele alınması. 

Karar 16. Türkçe eğitim ve öğretiminde programlardaki ve uygulamadaki ye-

tersizliklerin giderilmesi; Türk çocuklarının Türkçeyi doğru, güzel konuşur ve yazar 

hale getirilmesi; gerekli durumlarda bu derse, ait haftalık saatlerin artırılması. 

Karar 17. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinin programlarının yeniden 

gözden geçirilmesi; Anayasa'nın öngördüğü çerçeve içinde din eğitimi ve öğretimine 

ağırlık verilmesi. 

Karar 18. Matematik ve fen dersleri programlarının son gelişmeleri ihtiva ede-

cek şekilde düzenlenmesi. 



 

 

107 

107 

Karar 19. Sanat tarihi, resim ve müzik dersleri programlarının; Türk ve İslâm 

sanatları bilgisini de içine alacak ve sanat kültürü kapandıracak şekilde yeniden geliş-

tirilmesi. 

Karar 20. Sağlık bilgisi konularının, çocuklarımızın kendilerini tanımasına ve 

sağlıklarını korumasına imkân verecek şekilde diğer dersler içinde yeterince işlenmesi. 

Karar 21. Yurt dışındaki işçi çocuklarımızın eğitimi için özel programlar geliş-

tirilmesi. 

Karar 22. Rehberlik faaliyetlerinin; öğrencilerin kendilerini tanımalarına, sos-

yal ilişkilerinde olumlu bilgileri kazanmalarına ve öğrendikleri bilgileri davranış hali-

ne getirmelerine imkân verecek şekilde yapılması. 

Karar 23. Aileden gelen yetersizlikleri gideren, çalışan ailelerin çocuklarına 

bakım ve eğitim imkânı veren ve çocuklarımızın ilkokula daha uyumlu bir geçiş yap-

malarım sağlayan okul öncesi eğitim programlarının Türkiye'nin şartlarına, sosyal ve 

kültürel yapısına, değer sistemlerine uygun olarak geliştirilmesi. 

Karar 24. Kırsal kesim ve göçer ailelerin eğitimi için özel olarak •örgün ve 

yaygın eğitim programlarının hazırlanması. 

Karar 26. Sekiz yıllık mecburî öğretimin son yıllarında, bütün öğrencilerin haf-

tada ortalama belli gün sayısı kadar ortak ders göreceği, ayrıca altı çeşit de seçmeli 

programının (ihtiyaca göre artırılabilir) kullanılacağı program uygulamalarına imkân 

verilmesi; seçmeli programların; genel kültür, yaygın eğitimle çıraklık, kırsal alan için 

yaygın eğitimle çiftçilik, örgün eğitimle zanaat dalları, din öğretimi ile ilgili dersler, 

ağırlıklı yabancı dil derslerinin olması. 

Karar 27. ilköğretimde öğrencilere, çevrelerini koruma, geliştirme,, insan ve 

çevre sağlığı şuuru yeterince verilmek üzere; önemli çevre meselelerinin programlar 

içinde uygulamaya dönük ve köklü davranış kazandıracak şekilde işlenmesi. 

 

2. UYGULAMALAR   

12. Millî Eğitim Şûrası Uygulamaları  

26 Aralık 1988, 2276 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlandığı üzere; “1988-

1989 öğretim yılından itibaren, Bakanlığımızca tespit edilen ortaokulların birinci sınıf-
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larından başlanılmak üzere yabancı dil derslerinde kademeli olarak “Basamaklı Kur 

Sistemi” uygulanacağından; 

1- Halen Basamaklı kur sistemi uygulayan ortaokulların birinci sınıflarında 

haftalık ders çizelgesinde 3 saat olan yabancı dil dersinin 5 saate çıkarılması, 

2- Söz konusu iki saatlik artışın, normal öğretim yapan okullarda haftalık top-

lam ders saatine 2 saat eklenmek; çift öğretim yapan okullarda ise seçmeli derslerden 

biri bu derse tahsis edilmek suretiyle sağlanması, konularının Eğitim ve Öğretim Yük-

sek Kurulu’na sunulması hususunun Bakan’a arzı kararlaştırıldı. 

Bu karar sonrasında sunulan husus 19.12.1988 tarihiyle uygun bulunarak kabul 

edilmesi kararlaştırılmıştır. 

27 Aralık 1989, 2300 Sayılı Tebliğler Dergisinde Yayınlandığı üzere; İlkokul 

Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki yönetmelik 23.10.1989 

tarih ve 20321 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır : 

Ev Ödevi  

Madde 32 : İlkokul birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarında her ne şekilde olursa ol-

sun ev ödevi verilmez. Hazırlık ve alıştırma çalışmalarının da sınıfta yapılması esastır. 

Dördüncü ve beşinci sınıfta verilecek ödevler ile hazırlık ve alıştırma çalışma-

ları, öğrencinin günde bir saatten fazla zamanını almayacak şekilde düzenlenir. 

İlkokullarda ödevler, bu okulların öğretim programlarında belirtilen esaslar 

çerçevesinde yaptırılır. Bu çalışmalarda öğrencilerin yaşları, bilgi seviyeleri, aile ve 

çevre imkânları göz önünde bulundurulur. 

27 Kasım 1989, 2300 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlandığı üzere; Ortaokul 

ve Orta Öğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyet-

leri Hakkında Yönetmelik çıkarılmıştır; yönetmeliğin amacı, ortaokul ve ortaöğretim 

kurumlarındaki öğrencilerin ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili hükümleri 

düzenlenecektir. Bu yönetmelik hükümleri, orta okul ve orta öğretim kurumlarını kap-

sar. Bu yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu hükümlerine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 
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Bütünlük ve Faaliyetler 

Madde 5; Ders içi ve ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri birbirlerini ta-

mamlayacak ve bütünleyecek şekilde planlanır ve yürütülür. Ders dışı eğitim ve öğretim 

faaliyetleri; ödev, hazırlık çalışmaları, alıştırma çalışmaları ve eğitici çalışmalardır. 

Ödevin Amacı : 

Madde 8 : Öğrencilere, aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek maksadıyla ödev 

yaptırılır: 

a) Ödevi özenle yapma ve zamanında teslim etme alışkanlığı kazandırmak, 

b) Plan yapma bilgi ve becerisi geliştirmek, 

c) Gerekli bilgi, araç, gereç veya malzemeyi toplayabilmek ve bunları amacına 

uygun olarak kullanabilmek. 

d) Ödevin, çeşitli kişi ve eserlerden faydalanmakla birlikte öğrencinin kendisi-

ni geliştirmek maksadıyla bizzat yapması gereken bir görev olduğu şuurunu kazan-

dırmak. 

e) Ödev yapılırken yararlanılan kaynakları, kendisinden bilgi alınan kişileri be-

lirleme alışkanlığı kazandırmak. 

16 Ekim 1989, 2297 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlandığı üzere; Ortaöğre-

tim Genel Müdürlüğünden 12.9.1989 sayılı kararla; 

a) 1989-1990 öğretim yılında “Basamaklı Kur Sistemi”nin Bakanlığımızca be-

lirlenecek birkaç okulda geliştirilerek devam edilmesi, 

b) Diğer bütün ortaokul, lise ve dengi okullarda yabancı dil dersinin 1989-

1990 öğretim yılından itibaren zorunlu dersler arasına alınması, ilgi (c) kararla uygun 

görülmüştür, 

c) 1988-1989 öğretim yılında, gerek Basamaklı Kur Sistemi’ne dahil okul ve 

sınıflardaki öğrenciler gerekse bu sisteme dahil olmayan okul ve sınıflardaki öğrenci-

ler yabancı dil dersinin başarılı olup olmadıklarına ve bu derse katılıp katılmadıklarına 

bakılmaksızın 1989-1990 öğretim yılında devam etmeye hak kazandıkları sınıfın ya-

bancı dil dersi programını takip edeceklerdir. 



 

 

110 

110 

3 Nisan 1989, 2283 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlandığı üzere; 1989-1990 

öğretim yılında ilkokulları, ortaokullar ile lise dengi okullarda okutulacak ders kitapla-

rı konusu; 

İlkokullarda; 

- Tek şubeli sınıfların ders kitaplarını, sınıf öğretmenleri seçerler. 

- Birden fazla şubesi olan sınıfların ders kitapları, okul müdürünün başkanlığı 

altında aynı sınıfın şubelerini okutan öğretmenlerce seçilir. Çoğunluğun kararı kesindir. 

- Tek öğretmenli okullarda, öğretmen aynı zamanda okul müdürü olduğu için, 

kitap seçimini kendisi yapar. Sınıf okutmayan okul müdürleri, sadece girdikleri dersle-

rin kitaplarını kendileri seçerler. 

 

Dönemin Hükümetlerinde Eğitim (Hükümet programlarında Eğitim, 1998): 

46. Hükümet; (21.12.1987 – 09.11.1989); Başbakan: Turgut Özal “Gelece-

ğimizdeki teminatımız olan çocuklarımızın ve gençlerimizin modern ve ileri Türkiye 

idealine, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, Millî, manevi ve ahlaki değerlerimizi 

benimsemiş, bilgili, ilmi, düşünceye sahip, herkese karşı sevgi, saygı ve müsamaha 

besleyen medeni birer insan olarak yetişmelerini Millî eğitimin esası sayarız. 

- Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğinin sağlanması esastır. 

- Esas olan herkesi meslek sahibi yapmaktır. Her şeyden önce insanın kendine 

güven duymasını ilk, şartı meslek sahibi olmasıdır. 

- Her seviyede eğitim ve öğretimde başta TV ve bilgisayar olmak üzere tekno-

lojinin imkanlarından en ileri safhada istifade edilecektir. 

- Herkese bir yabancı dil öğretmek hedefimizdir. 

- Bilgisayarlı, göze ve kulağa hitap eden modern eğitim sistemleri okullarımı-

zın en önemli eğitim araçları haline getirilecektir. Eğitim ve öğretimde bir milyon 

bilgisayar kullanılması hedef alınmıştır.  

- Ders kitaplarının çağdaş eğitim seviyesine uygun olarak hazırlanması için her 

türlü tedbir alınacaktır. 
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- İlk ve ortaöğretimde ikili öğrenimin kaldırılmasını, sınıflardaki öğrenci sayı-

sının azaltılmasını hedef alıyoruz.” 

 

3. ŞÛRA SONUNDA ALINAN BÜTÜN KARARLAR  

              (XII. Millî Eğitim Şûrası, 1988)  

3.1. Türk Eğitim Sistemi Komisyonu Kararları 

İlköğretim 

Karar 1. ilköğretimin temel amacının, öğrencilerin; temel seviyede hayat, va-

tandaşlık, matematik ve fen bilgilerini almaları, ahlâkî değerleri benimsemeleri ve 

yaşamaları, içinde yaşadığı toplumun kültürünü tanımaları ve tarih fikrini geliştirebil-

meleri, demokratik davranış kazanmaları, çeşitli yeteneklerini deneyerek, üst eğitim 

kademelerinden birini veya bir mesleği seçebilme olgunluğunu kazanmaları, şahsiyetli 

olmaları, çevreye ve topluma uyum sağlamaları için gerekli eğitim öğretim imkânları-

nı veren eğitim kurumları olarak düzenlenmesi. 

Karar 2. Halen liselerin bünyesinde bulunan ortaokulların tamamen ilköğretim 

bünyesine alınması, 

Karar 3. ilköğretime başlama yaşının 72 ay olarak belirlenmesi; ancak, velisi-

nin isteği ile “okul olgunluğu”na gelen çocukların da okula kaydının yapılması ve 

bunun yaş bakımından alt sınırlarının 66 ay olarak tespit edilmesi. 

Karar 4. Sekiz yıllık mecburî öğretime geçişin, bir program ve sistem bütünlü-

ğü içinde uygulanması; VI. plân dönemi sonuna kadar tedricen yaygınlaştırılması. 

Karar 5. Mevcut ortaokulların, ilköğretimle bütünleştirilmesi. 

Karar 6. Gezici tarım işçileri ve göçer ailelerin mecburî öğrenim çağındaki ço-

cuklarının eğitim problemlerini çözmek üzere gezici okulların kurulması, bu konunun 

önem kazandığı bölgelerde bir an önce pilot uygulamaya geçilmesi. 

Karar 7. Ortaokullar ile ilköğretim okullarının son iki yılında her öğrenci için 

ayrı bir değerlendirme dosyası tutulması. 

Karar 8. ilköğretimde (8 yıllık) ortaöğretim kurumlarına geçişin, ilke olarak 

imtihansız sağlanması; ancak, talep çocukluğu dolayısıyla, ilgili ortaöğretim program-
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larına geçişte sıralama imtihanı yapılabilmesi; talebin boyutlarına göre bu imtihanların 

okullar veya merkezce uygulanması. 

Karar 9. Aileye; temel çocuk terbiyesi ve sosyalleşme ile ilgili görevlerini ha-

tırlatacak tedbirlerin geliştirilmesi. 

Karar 10. Öğretmenin ve okulun aile ile ilişkisinin sıklaştırılması, okul-aile 

uyumunun sağlanmasına itina gösterilmesi. 

Karar 11. Sekiz yıllık ilköğretimin ortak ve aynı bir öğretim programına ka-

vuşturulması; mevcut ilkokul, ortaokul farklılığının ortadan kaldırılması 

Karar 12. Sınıf öğretmenliği ve ders öğretmenliği sistemlerinin, her yaş grubu-

nun ihtiyaçlarına ve geliştirilen eğitim teknolojisine göre ayrı ayrı değerlendirilmesi. 

Karar 13. Okullarda, yöreye ve talebe göre seçmeli programların bulundurulması.  

Karar 14. Okulların, yaygın eğitimle örgün eğitimi bağdaştıracak, çevredeki çeşitli 

eğitim kurumlarının imkânlarını kullanabilecek esnekliğe ve yetkilere sahip kılınması. 

Karar 15. Merkezi yerlerden başlanarak diplomaların sekizinci yılın sonunda 

verilmesi uygulamasına geçilmesi; beşinci yılın sonunda verilen diplomaların kaldı-

rılması. 

Karar 16. Öğretim programlan hazırlığı ve eğitim teknolojisi seçiminde kulla-

nılmak üzere; her kademe ve yöre için “öğrenme güçlükleri araştırmaları”nın yapılması. 

Karar 17. okullarda tabiat koleksiyonları, müzeler, sergiler, seralar ve hayvan 

yetiştirme yerlerinin kurulması; öğrencilerin gözlem, araştırma ve uygulama yapmala-

rının teşvik edilmesi; çevrede mevcut müzelerin ve benzeri yerlerin gezdirilmesi. 

Karar 18. Öğrenci velilerinin, çocuklarının durumu ve yönelmesi yararlı olacak 

meslekler ve bilgi alanları konusunda aydınlatılması. 

Karar 19. Yatılı ilköğretim bölge okullarından mezun olan kız öğrencilerin, 

meslek kazandırıcı okullara imtihansız alınmaları; kız öğrencilerin okula devamlarının 

özendirilmeleri. 

Karar 20. özel eğitime muhtaç çocukların eğitimine önem verilmesi; zekâ se-

viyesi yüksek çocuklar için üst özel sınıfların açılması; zihin ve beden bakımından 

özürlü çocukların eğitiminin yaygınlaştırılması. 
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Karar 21. Dergi ve diğer kaynakların, standartlara uygun olmak şartı ile müfet-

tişlerin gözetiminde, okul müdürü ve öğretmenler tarafından seçilmesi ilkesinin be-

nimsenmesi. 

Genel, Meslekî ve Teknik Ortaöğretim 

Karar 1. Ortaöğretimin sekiz yıllık ilköğretime (temel eğitime) dayalı en az üç 

yıllık eğitim ve öğretim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlan olarak ta-

nımlanması. 

Karar 2. Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde ortak bir genel kültürün 

verilmesi; bu öğretim kademesinde öğrencilerin, kişilik bütünlüğünün geliştirilmesi-

nin, onlara Millî kimlik şuurunun kazandırılmasının ve Millî tarihinin, sosyal ve kültü-

rel varlığının öğretilmesinin, problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesinin amaç-

lanması. 

Karar 3. Ortaöğretimin, bütün öğrencileri ilgi ve istidatları doğrultusunda, gü-

nün ihtiyaçtan çerçevesinde geliştirilen çeşitli programlarla yüksek öğretime veya hem 

mesleğe hem de yükseköğretime hazırlanması. 

Karar 4. ortaöğretim kurumlarında; görevler yerine getirilirken, öğrencilerin is-

tek ve kabiliyetleri ile ülkenin kalkınma ve büyüme ihtiyaçları arasında denge sağ-

lanması; 

Ortaöğretim kuramlarında, bu temel görevlerin yerine getirilebilmesi için; 

“yüksek öğretime” “hem mesleğe ve iş hayatına, hem de yükseköğretime” hazırlayan 

programların düzenlenmesi. 

Karar 5. Ortaöğretim kurumlarında Millî eğitimin genel amaçları çerçevesinde 

ortak bir genel kültür vermek maksadıyla 9. sınıflarda ortak genel kültür derslerinin 

okutulması; meslekî ve teknik öğretim kuramlarında bu programlara ilâve olarak mes-

lek derslerine de yer verilmesi. 

Karar 6. Ortak program uygulayan 9. sınıf sonrasında, öğrencilerin; 10. sınıfta 

fen ve sosyal bilimler, 11. sınıfta Matematik ve Tabii Bilimler ile Sosyal Bilimler ve 

edebiyat kollarına ayrılması. 

Karar 7. Lise 9. sınıfta, her öğrenci için ortak dersler; lise 10. ve 11. sınıflarda, 

ortak derslere ilâveten ilgili kol dersleri ve seçmeli derslerin okutulması. 
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Karar 8. Ortak dersler ile kol dersleri arasındaki oranın, sınıf yükseldikçe kol ders-

leri lehine artırılması. Seçmeli derslerin ise, çevre özellikleri ile okulun imkân ve şartları 

da dikkate alınarak tesbit edilmesi ve öğrencinin bunlar arasından seçim yapması. 

Karar 9. Anadolu Liselerinde de, liselerdeki kol ayırımı usullerinin aynen uy-

gulanması. 

Karar 10. 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43. maddesinde tanım-

lanan öğretmenlik mesleğini ifa edecek öğretmenlerin yetiştirilmesi için ortaöğretim 

seviyesinde kaynaklık yapan öğretmen liselerinde, genel liselerde olduğu gibi, 9. sınıf-

ta ortak temel dersler ile seçmeli derslere yer verilmesi; 10. ve 11. sınıflarda, ortak 

dersler yanında öğretmenlik mesleğine hazırlayıcı ve yetiştirici kol derslerinin ve 

seçmeli derslerin okutulması. 

Karar 11. Fen liselerinde; kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi yanında, özel 

yetenekli ve üstün zekâlı çocukların eğitimine imkân sağlanmak üzere, özel program-

ların uygulanması; öğretmen, donatım ve alt yapı imkânları tamamlanmadan yeni fen 

liselerinin açılmaması hususunun esas alınması. 

Karar 12. Örgün eğitim dışında kalmış veya çalışma hayatına atılmış kişilere, 

eğitim seviyesinin yükseltilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla, okul dışın-

dan ortaöğretim öğrenimi görme imkânı vermek üzere, her çeşit ortaöğretim seviye-

sindeki programlarını uzaktan eğitim yolu ile diğer kitle iletişim araçlarından da yarar-

lanmak suretiyle gerçekleştiren merkezlerin kurulması. 

Herhangi bir eğitim hizmeti verilmeden, belli okullarda yapılan dışarıdan okul 

bitirme uygulamasının yerine geçecek olan bu merkezlerin, kısa sürede finansmanının 

sağlanması ve bu programların etkin olarak uygulanabilmesi amacıyla, programa ka-

yıtlı öğrencilerin, maliyetin önemli bir bölümüne katılmaları. 

Karar 13. Meslekî ve Teknik Ortaöğretimin, hem mesleğe ve iş-hayatına ele-

man ve hem de yüksek öğretime öğrenci hazırlayan, endüstriyel eğitim sanat eğitimi 

ve meslek eğitimi programlarını uygulayan eğitim-öğretim kurumları olarak tanım-

lanması. 

Karar 14. Meslekî ve Teknik ortaöğretim kurumlarında; sekiz yıllık ilköğreti-

me dayalı olarak, öğretim süresi üç veya dört yıl olan öğretim programlarının, bir kı-
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sım derslerin yabancı dille okutulduğu kurumlarda ise ayrıca bir yıllık hazırlık prog-

ramlarının uygulanması. 

Karar 15. Endüstriyel teknik Öğretim programları uygulayan okulların, 9. sı-

nıftan itibaren branşlara ayrılması. 

Karar 16. 9. sınıfları, Endüstri Meslek Liseleri programlarıyla ortak olan teknik 

liselerde, branşlaşmanın 10. sınıftan itibaren başlaması. 

Karar 17. Anadolu Teknik Liselerinin mevcut statüleri korunmakla birlikte, or-

ta vadede yabancı dille okutulan derslerin Türkçe olarak okutulmasının sağlanması; bu 

okullarda kuruluş amaçlarına, uygun olarak öğrencilere etkili bir yabancı dil öğretil-

mesini sağlayıcı tedbirlerin alınması; teknik liselerin, Anadolu teknik liseleri ile bü-

tünleşmesini sağlayıcı düzenlemelerin yapılması. 

Karar 18. Bir kısım derslerin yabancı dille okutulduğu okullar da dahil olmak 

üzere, endüstriyel teknik öğretim programlan ile sanat eğitim ve meslek eğitimi prog-

ramları uygulayan okullarda yönlendirmenin; endüstriyel alanlarda 9. sınıftan, diğer 

alanlarda ise 10. sınıftan itibaren başlaması. 

Karar 19. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları öğretim programlarının; 

çevrenin ve iş piyasasının ihtiyaçlarına uygun olarak ve sürekli bir şekilde geliştiril-

mesi; bu kurumların eğitim, insan gücü, istihdam ilişkileri çerçevesinde tarım, endüst-

ri ve hizmet sektörleri ile gerekli işbirliğinin sağlanması. 

Karar 20. İmam-Hatip liselerinin; imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticili-

ği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile ilgili elemanları yetiştirmek üzere ortaöğ-

retim sistemi içinde, hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayıcı programları 

uygulayan öğretim kurumları olarak tanımlanması. 

Karar 21. Askeri, dini ve emniyet teşkilatına bağlı okullar dışında, meslekî ve 

teknik okullar da dâhil olmak üzere, mevzuat hükümlerine göre özel ve tüzel kişilerin 

ortaöğretim seviyelerinde özel öğretim kurumları açmalarını özendirici tedbirlerin 

alınması; bu okulların bağlı olduğu esasların, Devlet okulları ile erişilmek istenilen 

seviyeye uygun olarak düzenlenmesi. 

Karar 22. Ortaöğretim seviyesinde özel eğitim verilmesi gereken çocukların 

eğitimi için, özel olarak yetiştirilmiş personel kullanan özel ihtisas merkezlerinin, ba-
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ğımsız özel eğitim kurumlarının ve diğer ortaöğretim kurumlarının bünyesinde “Özel 

Eğitini” programlarının açılması. 

Karar 23. İhtiyaç duyulan yerleşim birimlerinde, yeterli öğrenci bulunmaması 

sebebiyle atıl kapasite yaratılabilecek ve öğretmen bulma sıkıntısı çekilebilecek ayrı 

ayrı ortaöğretim kurumları açmak yerine (Endüstri Meslek Lisesi, Ticaret Lisesi), bu 

tür genel meslekî ve teknik programlan, bünyesinde uygulayabilecek, birlikte veya 

ayrı mekânlarda da eğitim yapılabilmesi ve tek yönetime bağlı liseler açılmasına kısa 

dönemde, geçilmesi 

Karar 24. Ortaöğretimde, öğrencilerin mesleki ve teknik alanlara daha fazla 

yönelmelerini sağlamak, rasyonel kaynak kullanılmasını temin etmek, istihdamlarını 

kolaylaştırmak ve istihdam şartlarını iyileştirmek amaçlarına da dönük olarak meslekî 

ve teknik liselerden mezun olanların, unvan, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hukukî 

mevzuatın kısa sürede hazırlanması ve uygulamaya konulması. 

Karar 25. Bütün ortaöğretim kurumlarında; öğrencilerin ilgi, istidat ve kabili-

yetlerine göre yönlendirilmelerini ve karşılaştıkları problemlerin çözümünde yardımcı 

olacak ve böylece öğrencilerin daha başarılı olmalarını kolaylaştıracak bir ortamın 

sağlanması için rehberlik faaliyetlerinin etkinleştirilecek yaygınlaştırılması; bu çerçe-

vede öğrencilerin beden ve ruh sağlıkları ile eğitim durumlarını takip edecek bir sis-

temin geliştirilmesi. 

Karar 26. Genel lise mezunu olup, herhangi bir yükseköğretim kurumuna gir-

memiş öğrencilerin, ihtiyaç olan alanlarda (Endüstri Meslek ve Sağlık Meslek v.b.), 

okullarda bir yıllık meslekî ve teknik eğitim programları ile iş hayatına atılmalarının 

sağlanması uygulamasının yaygınlaştırılması. 

Karar 27. Küçük ve orta büyüklükteki yerleşim birimlerinde yeni lise açılması 

yerine, ilçe merkezlerinde ortak kullanılacak pansiyonlar açılarak o bölgedeki öğrenci-

lerin bu merkezlerdeki okullara devamlarının sağlanması; böylece atıl kapasite yara-

tılmadan, eğitimde nitelik ve verimliliğin artırılması. 

Karar 28. Anadolu liselerinin, başlangıçta mevcut statülerinin korunması; orta 

ve uzun dönemde, yabancı dille okutulan fen ve matematik derslerinin Türkçe oku-

tulmasının sağlanması; bununla beraber, bu okulların kuruluş amaçlarına uygun olarak 

öğrencilere etkili bir yabancı dilin öğretilmesini sağlayıcı tedbirlerin alınması. 
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Karar 29. Tevhid-i Tedrisat Kanunu hükümleri gereğince, diğer bakanlıklara, 

kurum ve kuruluşlara bağlı olarak faaliyet gösteren mesleki ve teknik öğretim kurum-

larının, Millî Savunma Bakanlığı ile Em-niyet Genel Müdürlüğüne bağlı olanlar hariç, 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine alınması,. 

Yükseköğretime Geçiş 

Karar 1. Ortaöğretim kurumlarından yükseköğretime geçişte, Öğrenci Seçme 

ve Yerleştirme Merkezince uygulanmakta olan sınavların tedrici olarak kaldırılması. 

Karar 2. Gerekli hukukî düzenlemeler yapılmak suretiyle okulöncesi eğitimden 

lisansüstü eğitime kadar, Millî Eğitim Sisteminde tanı bir bütünlük sağlanması. 

Karar 3. Ülkemizin ekonomik ve sosyal şartlarına uygun olarak eğitim ve öğ-

retimdeki Millî hedeflere biran önce ulaşmak amacıyla yapılacak çok yönlü plânlama-

lara göre, öğrencilerimize okul öncesinden itibaren iyi bir rehberlik hizmetinin veril-

mesi. 

Karar 4. 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu uygulamalarının Yük-

sek Öğrenim önünde yığılmaları azaltıcı yöndeki müsbet tesiri devamlı kılabilmek ve 

artırmak için ekonomik ve sosyal ilâve tedbirlerin alınması. 

Karar 5. Örgün ve Yaygın eğitim kurumlarının, gece, hafta sonu ve yaz tatille-

rinde her türlü imkânları ile eğitim ve öğretini hizmetlerine açık tutulması. 

Karar 6. Devletin Yönetim ve gözetimi altında, vakıf dışında da., özel sektöre 

devlet tarafından her türlü özendirici teşvikler sağlanarak yüksekokul, özellikle meslek 

kazandıracak yüksekokul açma imkânı tanıyacak hukukî düzenlemelerin yapılması. 

Karar 7. Meslekî ve Teknik Lise mezunlarının, öncelikle, okullarında takip et-

tikleri programlara uygun yükseköğretim kuramlarına girişlerinin sağlanması, 

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi: 

Karar 1. Halen, uygulanmakta olan sınıf geçme sisteminden ders geçme siste-

mine geçilmesi. 

Karar 2. Öğrencinin, öğretmenin ve programın başarısını ölçmek için, bu ko-

nudaki uzmanların görevlendirildiği, merkezlerin kurulması. 
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Karar 3. Okul aile birliklerinin bugünkü durumunun, kapsamlı ve bilimsel bir 

şekilde araştırılması. 

Karar 4. Hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimde, öğretilen ölçme teknikleri ile 

görev sırasında uygulanan ölçme tekniklerinin belirlenmesi; karşılaşılan problemlerin 

ve çözüm yollarının tesbit edilmesi; bu konuda seminerler düzenlenmesi, yayımlar 

yapılması. 

 

3.2. Yüksek Öğretim Komisyonu Kararları 

Karar 1. Yükseköğretim kurumlarında yılda üç sömestr olmak üzere “tam yıl 

eğitim” uygulamasına geçilmesi. 

Karar 2. Yükseköğretim kurumlarında atama suretiyle yöneticiliğe getirilenle-

rin akademik unvanlarının verilmesindeki ve bu unvanlara ait kadroların tahsisindeki 

ağır işlemlerin hafifletilmesi. 

Bu maksatla, jürilerin seçilmesi ve jüri raporlarının değerlendirilmesi hususla-

rının teşekkül tarzı değiştirilmese bile, fakülte kurullarına verilmesi. Fakülte kurulu 

kararının, gerekçeli olmak kaydıyla, rektör tarafından, tekrar görüşülmek üzere geri 

gönderilebilmesi. 

Karar 3. 3455 sayılı Kanunla yükseltilen doçent ve profesörlerin, bir defaya 

mahsus olmak üzere bulundukları kadrolarda yükseltildikleri unvanın özlük haklarına 

sahip olmaları. 

Karar 4. Fakültelerde dekanların fakülte öğretim elemanlarınca seçilen üç kişi 

arasından, o fakültenin bağlı bulunduğu üniversitenin rektörünce; rektörlerin ise, bü-

tün üniversite öğretim elemanlarının seçeceği üç aday arasından Yüksek Öğretim Ku-

rulunca atanması. 

Diğer akademik yöneticilerin atamalarının da aynı prensip içinde yürütülmesi. 

Bunun için mevzuatta gerekli değişikliklerin yapılması. 

Karar 5. Üniversite yöneticilerinin, şahsın hukukunu ilgilendiren kıyafet ve 

benzeri konularda kanunların kişiye yüklediği mecburiyetleri aşan veya ihlâl eden 

tasarruflarda bulunmaması. 
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Karar 6. Öğretim elemanlığının her bakımdan cazip hale getirilmesi, araştırma 

ve yurtdışı temas imkânlarının arttırılması, haftalık ders yüklerinin azaltılması, kütüp-

hanelerin zenginleştirilmesi ve her kademedeki öğretim elemanlarının kısa ve uzun 

süreli yurtdışına gönderilmesi imkânlarının artırılması. 

Karar 7. Akademik kadro sisteminin çok daha esnek bir hale getirilerek, süre 

ve ilmî çalışmalar itibarı ile terfi etmeye hak kazanmış kişilerin kadro yokluğu sebebi-

ne bağlı olarak terfi edememelerinin önlenmesi; bunun için, mevcut kadro sisteminin 

sadece bir üniversitedeki toplam öğretim üyesi sayısının belirlenmesiyle yetinecek 

şekilde değiştirilmesi ve kaç Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent bulunacağının üni-

versitelere bırakılması. 

Karar 8. Üniversitelerimizde “Süreli Atama” uygulamasının, objektif kriterler 

ön plâna alınarak, Millî Eğitim Temel Kanunu'nda ifadesini bulan “hür ve bilimsel 

düşünme” yeteneğim geliştiren bir anlayışla devam ettirilmesi. 

Karar 9. Her yarıyılda yapılacak ara sınavların en az bir olmak üzere belirlen-

mesi, ara sınavların nihaî başarı notuna ağırlıklı bir şekilde katılması, fakat bunların 

yarıyıl sınavına girebilmek için bir baraj olmaktan çıkarılması. 

Karar 10. Fen-Edebiyat fakültelerinin, “Fen Fakültesi” ve “Edebiyat Fakültesi” 

şeklinde iki ayrı müstakil fakülte haline getirilmesi. 

Karar l1. Maddî durumu yeterli olan öğrencilerin, yüksek öğrenimin gerektir-

diği her türlü harcamaya, bu öğrenim kademesinin kendilerine sağladığı şahsî fayda 

oranında katılmaları; maddî durumu gerçekten yetersiz olan öğrencilerin giderlerinin 

ise, geçimleri için de gerekli burs veya kredi karşılığında Devlete borçlanmaları ve bu 

borçlarını mezun olup işe girdikten sonra ödemeye başlamaları. 

 

3.3. Öğretmen Yetiştirme Komisyonu Kararları 

Karar 1. Öğretmen yetiştirme ve hizmetiçi eğitimde öğretmenlere uygulanan 

“genel kültür” programının, 21. yüzyıl nesillerinin üstün -vasıflı yetiştirilmesi hedefi-

ne uygun yeni bir yaklaşımla ele alınması ve; 

a) Toplumu tanıma ve yöneltme bilimleri derslerinin artırılması (sosyoloji, fel-

sefe, din ve ahlâk bilimleri, liderlik, sosyal tarih), 
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b) Kalkınma şuurunun yeni nesillere kazandırılması için Türkiye’nin kalkınma 

hedefleri, sınıfta işlenilen konularla, Türkiye'nin ihtiyaçlarının nerede ve niçin kulla-

nıldığı konusunda irtibat kurulması; öğrencilere çeşitli mesleklerle ilgili bilgiler ve-

rilmesi. 

c) Demokratik kişilik kazandırma, bunun için de çözüm üretme teknikleri ko-

nusunda öğretmenlere uygulanan genel kültür programının takviye edilmesi. 

Karar 2. Anaokulu ve anasınıfı öğretmeni ihtiyacının yükseköğretim tarafından 

karşılanması mümkün oluncaya kadar, mevcut öğretmenlerin yanına “öğretmen yar-

dımcısı” veya “eğitici” verilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması; lise ve 

dengi okul mezunlarının, kendilerine verilecek pedagojik formasyondan sonra bu a-

maçla istihdam edilmeleri.  

Karar 3. Öğretmenlerin hizmet öncesiyle hizmetiçi eğitiminde esas olan alan 

bilgisi, öğretmenlik bilgisi, genel kültür yanına bir de “Millî Kültür” unsurunun ek-

lenmesi. 

Karar 4. Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarının Millî Eğitim Genç-

lik ve Spor Bakanlığı bünyesine alınması. 

Karar 5. Öğretmen yetiştiren öğretim kurumlarına alınacak öğrencilerin orta-

öğretim kademesinde yönlendirilmesi; bu amaçla, öğretmen liselerinin Devlet Plânla-

ma Teşkilâtı Beş yıllık Kalkınma Plânının destek çalışmalarında gösterildiği gibi ye-

niden öğretmen adayı yetiştirilmesi ve sayıları ile kapasitelerinin artırılması; bu lisele-

re gerek yatılı, gerekse gündüzlü olarak alınacak öğrencilerin sınavla ve mülakatla 

seçilmesi. 

Karar 6. Teknik Eğitim, Meslekî Eğitim Fakülteleri ile Sanat Eğitimi ve Kız Sanat 

Eğitimi Yüksek Okullarının öğrenci kaynağını, Kız Meslek, Endüstri Meslek, Teknik, 

Ticaret. Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri ile diğer meslek liselerinin teşkil etmesi. 

Karar 7. Okulöncesi eğitim kademesine (Anaokulu ve Anasınıfı) öğretmen ye-

tiştiren yüksek öğretim programlarının iki yıl olarak kalması ve programlara öğretmen 

lisesi mezunlarının belli kontenjan ve puan avantajı sağlanmış ÖSS puanıyla, meslek 

lisesi mezunlarının ise ÖSS mesleğe yatkınlık testi ile alınmaları; bu programların, 

Eğitim Yüksekokulları 'bünyesinde düşünülmesi. 
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Karar 8. Eğitim Yüksekokullarının dört yıla çıkarılması ve sınıf öğretmenliği 

anabilim dalına, öğretmen lisesi mezunlarının belli bir kontenjan ve puan avantajı sağ-

lanmış ÖSS puanı ile alınmaları. 

Karar 9. Eğitim Yüksekokullarında sınıf öğretmenliği yanında temel eğitimin 

ikinci devresine veya ortaokullara Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Matematik gibi 

branş öğretmeni yetiştiren bölümlerin açılması ve bu bölümlere öğretmen lisesi me-

zunlarının belli kontenjan ve puan avantajı sağlanmış ÖYS puanı ile alınmaları. 

Karar 10. Eğitim Fakültelerinin Beden Eğitimi, Resim, Müzik Eğitimi bölüm-

lerine öğretmen lisesinden mezun öğrencilerin, ÖSS yetenek sınavı ile alınmaları. 

Karar 11. Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarının diğer bölümlerine 

öğretmen liselerinden mezun öğrencilerin, yine belli kontenjan ve puan avantajı sağ-

lanmış ÖYS puanı ile alınmaları veya başarı durumlarına göre doğrudan geçişlerinin 

sağlanması. 

Karar 12. Meslekî Eğitim ve Teknik Eğitim Fakülteleri ile Sanat Eğitimi ve 

Kız Sanat Eğitimi Yüksek Okullarına; Kız Meslek, Endüstri Meslek, Teknik, Ticaret, 

Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri ile diğer meslek liseleri mezunlarından ÖSS ve 

Mesleğe Yatkınlık Testi ile öğrenci alınması. 

Karar 13. İlköğretim okullarından mecburî, ortaöğretim kurumlarında seçmeli 

olarak verilen İş ve Teknik, Ticaret, Tarım ve Ev Ekonomisi dersleri için öğretmen 

yetiştiren Yükseköğretim Programlarına meslek lisesi mezunlarının, belli kontenjan ve 

puan avantajı sağlanmış ÖSS puanı ile alınmaları. 

Karar 14. Din eğitimi veren orta dereceli okullar ile genel ve meslekî okullara 

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersi öğretmeni yetiştirme işinin de, branşlaşmayı ve 

ihtisaslaşmayı esas alacak şekilde yemden ele alınması. 

Karar 15. Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına öğretmen lisesi 

mezunları dışında başka kaynaklardan öğrenci alınması halinde ÖSS veya ÖYS, Mes-

leğe Yatkınlık Testi, Mülâkat şartının aranması. 

Karar 16. Öğretmen yetiştiren bütün yükseköğretim kurumlarına bedenî ve 

zihni özürlülerin alınmamaları. 
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Karar 17. Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları programlarında yer 

alan genel kültür, alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin ağırlık ve muh-

tevalarında paralellik sağlanması. 

Karar 18. Eğitim programlarının değişen ve gelişen şartlara göre ele alınması; 

mevcut programlardaki ders çeşidi ve haftalık ders saatlerinin azaltılması. 

Karar 19. Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarını uygulama okulla-

rında veya Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ve ilgili üniversitenin işbirliği so-

nucunda seçilecek olan uygulama okullarında, daha uzun süreli yapmaları için gerekli 

tedbirlerin alınması. 

Karar 20. Eğitim yüksekokulu öğrencilerinin (sınıf öğretmeni adayları) öğret-

menlik uygulamalarının bir kısmını, mutlaka köy ilkokullarında yapmalarının sağlan-

ması. 

Karar 21. Yaygın Eğitimin ve özel eğitimin ihtiyaç duyduğu öğretmenlerin ye-

tiştirilmesi için yeni programların açılması. 

Karar 22. Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları eğitim programları-

nın, bilim ve teknolojideki gelişmelere ve toplumun ihtiyaçlarına uygun olarak sürekli 

bir gelişme sürecine tâbi tutulması. 

Karar 23. Eğitim sisteminin ihtiyaç duyduğu her türlü müfettişin yetiştirilmesi 

için yeni yöntem ve programların uygulamaya konulması. 

Karar 24. Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına yeterli sayı ve nite-

likte öğretim elemanı yetiştirmek amacıyla bir projenin geliştirilmesi; bu proje çerçe-

vesinde yurt içi yüksek lisans ve doktora sonrası yurt dışı burs imkânlarının sağlanma-

sı; ayrıca, Yükseköğretim Kurulunca yurt dışında yetiştirilmek üzere gönderilecek 

araştırma görevliler konusunda öğretmen yetiştiren kurumlara öncelik ve ağırlık ve-

rilmesi. 

Karar 25. Her kademe görevli öğretmenler arasında, 40 öğretmene bir uzman 

öğretmen düşecek şekilde, ciddi kıstaslarla seçim yapılması; bu uzman öğretmeklerin, 

yılın 12 ayında öğretmenlerin hizmetiçi eğitiminde istifâde edilecek tarzda süratle 

yetiştirilmesi ve bu uzman öğretmenlere farklı ücret ve statü getirilmesi. 
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Karar 26. Eğitim idareciliğinin bir branş olarak benimsenmesi ve mevcut öğ-

retmenler arasından imtihanla seçilecek eğitim idarecisi adaylarının Bakanlıkça tespit 

edilecek uzun süreli hizmetiçi eğitim kurslarında yetiştirilmesi; bu durumun kurumlaş-

tırılması. 

Karar 27. Aday öğretmenlerin yetiştirilmeleri için mesleğe girdiği günden baş-

lamak kaydıyla en az bir yıl süreyle adaylık eğitimine alınmaları ve başarılı olanların 

öğretmen olarak görevlendirilmeleri esasının benimsenmesi ve uygulamaya en kısa 

zamanda başlanılması. 

Karar 28. Hizmetiçi eğitim faaliyetlerine katılıp başarılı olan öğretmenlerin bu 

başarılarının özlük hakları yönünden değerlendirilmesi; bu konuda hukukî düzenleme-

lere gidilmesi ve bu değerlendirmenin üst görevlere getirilmede de dikkate alınması. 

Karar 29. Hizmetiçi eğitimin fiziki kapasitesinin artırılması, hizmetiçi eğitim 

enstitülerinin kurulması ve faaliyete geçirilmesi, bütün öğretmenlerin en az üç yılda 

bir hizmetiçi eğitimden geçirilmesi; için gerekli tedbirlerin alınması. 

Karar 30. Bakanlık merkez teşkilâtında “Öğretmen Eğitimi Genel Müdürlüğü'-

nün” kurulması. 

Karar 31. Öğretmenlerin tayin ve nakilleri ile ilgili mevzuatın, ülkemizin ihti-

yaçlarına ve şartalrına uygun olarak yeniden düzenlenmesi. 

Karar 32. Bölgeler ve iller arası öğretmen dağılımındaki dengesizliğin giderilmesi, 

üniversite bazında daha kabiliyetli öğrencilerin mesleğe teşviki yönlendirilebilmesi için 

öğretmenlik mesleğine toplumda verilen önem ve değerin yeniden canlandırılması ve 

çalışma şartları ile maaşlarının mesleğin haysiyetine uygun seviyeye getirilmesi. 

Karar 33. Öğretmen adaylarının, ortaokuldan sonra mesleğe konsantre olmaları 

için yatılı tahsil yapmalarının sağlanması. 

Karar 34. Öğretmenler için “Meskene Kavuşturma Projesi” nin başlatılması. 

Karar 35. Öğretmenlere, özellikle mahrumiyet bölgelerinde lojman temin e-

dilmesi; lojmanda oturmayanlar için kira bedeli verilmesi. 

Karar 36. Kariyer düzeni ve rekabet sistemi içinde çalışkan ve başarılı öğret-

menlerin, unvan, maaş, üst göreve getirilme ve benzeri yollarla değerlendirilmesi ve 

mükâfatlandırılması. 
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Karar 37. Öğretmen adayı öğrencilerine, maaşlı statü uygulamasına gidilmesi, 

bir kurs mahiyetindeki bu aylıklı öğrenim süresinin terfi ve emekliliğe sayılması. 

Karar 38. Öğretmen Personel Kanunu'nun çıkartılması. 

Karar 39. Öğretmene, her başarılı hizmet yılı için üç ay emeklilik kıdemi ve-

rilmesi. 

Karar 40. öğretmen çocuklarına, öğretmen liseleri, Anadolu liseleri, yükseköğ-

retim ve yurt konularında kolaylıkların sağlanması, özel kontenjan ve bursların veril-

mesi. 

Karar 41. Meslekî gelişmelerden haberdar etmek üzere, öğretmenlerin meslekî 

yayınlarla desteklenmesi. 

Karar 42. Öğretmenlerin, belediye vasıtalarında ücretsiz; havayolu, demiryolu 

ve denizyolu vasıtalarında % 50 indirimli seyahat etmelerinin sağlanması. 

Karar 43. Öğretmen istihdamında “sözleşme usulü” nün denenmesi, yararlı o-

lacağı gözlenir ise, uygulamaya konulması. 

Karar 44. Genel Meslekî ve Teknik Orta öğretimde öğretmenlerin yetiştirilme-

sinin ve istihdamının yeniden gözden geçirilerek belli esaslara bağlanması; bu çerçe-

vede, öğretmenlik mesleğinin cazip hale getirilmesi amacıyla statülerini ve ücretlerini 

iyileştirici tedbirlerle sıkıntısı çekilen endüstriyel teknik öğretimdeki öğretmenlerin 

diğer kurum ve kuruluşlara geçmemeleri için özendirici tedbirlerin alınması. 

 

3.4. Eğitimde Yeni Teknolojiler Komisyonu Kararları 

Karar 1. Televizyonun mümkün olan ölçüde bütün kanallarıyla eğitimde kulla-

nılması. 

Karar 2. Yeni teknolojilerin, eğitim sisteminde uygulanmasında, bilimsel yak-

laşımın esas alınması; Millî Eğitini Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinatörlüğünde 

üniversitelerden ve diğer ilgili kurumlardan oluşturulacak bir sürekli çalışma grubu 

vasıtasıyla, eğitim teknolojisinin dünyadaki yenilikleri, bunların uygulama şekli ve 

sonuçlan, Yurdumuzdaki eğitim teknolojisi uygulamaları ve sonuçlarının sürekli iz-

lenmesi, alınan sonuçların yeni uygulamalara ışık tutmasının sağlanması. 
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Karar 3. Yeni teknolojilerin, uygulamaya konulmasında üretim, donatım ve 

bunları kullanacak bilgili, becerikli insan gücü gibi gerekli alt yapı faktörlerinin yeterli 

düzeyde dikkate alınmasına özen gösterilmesi. 

Karar 4. Yeni teknolojilerin uygulanmasında programlarla ortamlar arasında 

organik ilişkinin kurulması. 

Karar 5. Yeni teknolojilerin ve eğitim araçlarının üretiminde, seçiminde ve 

kullanılmasında davranış bilimleri verilerinin ve çağdaş program geliştirme ilkelerinin 

esas alınması. 

Karar 6. Yeni teknolojilerin gerektirdiği nitelikli insan gücünün yetiştirilme-

sinde ve kullanılmasında özendirici önlemlerin alınması. 

Karar 7. Yeni teknolojilerin kullanılmasında yurt içi imkânlar değerlendirilerek 

yerli üretime öncelik verilmesi; zorunlu durumlarda ithal yoluna gidilmesi. 

Karar 8. Yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılmasında (bina, telekomü-

nikasyon sistem, ulaşım, iletişim, haberleşme, basın yayın organları gibi) mevcut po-

tansiyelin optimum düzeyde kullanılmasına öncelik verilmesi; bu kaynakların yeter-

sizliği durumunda yeni kaynaklar bulma cihetine gidilmesi. 

Karar 9. Yeni teknolojilerin uygulanmasında örgün eğitim, yaygın eğitim ve 

kendiliğinden eğitimin bütünlük içinde ele alınması. 

Karar 10. Yeni teknolojilerin uygulanmasında büyük yatırım ve işletme mas-

rafları gerekeceğinden, bu konuda önceliklerin belirlenmesi. 

Karar 11. Yeni teknolojilerin kullanılmasında; eğitimde maliyeti düşürme, ve-

rimi artırma, hizmeti yaygınlaştırma ve kaliteyi yükseltmenin esas alınması. 

Karar 12. Eğitimde yeni tekniklerin; bina, donatım ve öğretmen darboğazını 

aşacak şekilde, çok ortamlı yeni eğitim sistemleri geliştirmeye ve böylece yaşanılan 

her mekândan eğitim ortamı olarak yararlanmaya fırsat sağlayacak şekilde kullanılma-

sı ve böylece örgün mekân kuramının malî baskısının azaltılması; 

Bu konuda yeterli birikime sahip yüksek öğretim kuruluşları arasında işbirliği sağ-

layarak yeni extern programların geliştirilmesi ve (okul öncesi, temel eğitim, özel eğitim, 

ortaöğretim gibi) eğitimin diğer kademelerinde de TV., radyo, basılı malzeme, yüzyüze 

eğitim gibi) çok ortamdan yararlanan açık öğretim uygulamalarının başlatılması. 



 

 

126 

126 

Karar 13. Öğretmen yetiştiren kurumlarda eğitim teknolojisinin zorunlu olarak 

okutulması ve bu dersleri okutacak öğretim elemanlarının yetiştirilmesi. 

Karar 14. Bütün eğitim kurumlarında, yeni teknolojilerin uygulanmasından so-

rumlu birimlerin oluşturulması. 

Karar 15. Yeni teknolojilerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için XI. Şûra'da 

bu konuda uzman yetiştirilmesi ile ilgili alınan kararların uygulama alanına konulma-

sının sağlanması. 

Karar 16. Televizyonda eğitim yayınları için, 2954 Sayılı Kanundan, yayınla-

nan kuruluşlardan yayın bedeli alınmasını öngören hükmün çıkarılması. 

Karar 17. Bilgisayarlı eğitime geçebilmek için, millî menfaatleri ön plânda tu-

tarak zarurî alt yapıyı oluşturmaya yönelik çalışmalara başlanılması. 

Karar 18. Bilgisayarlı eğitimde, yabancı kültür unsurlarının nüfuzunu önlemek 

maksadıyla gerekli eğitim yazılımlarının, Türkçe ve millî eğitimimizin temel amaç ve 

ilkelerine uygun olarak hazırlanması. 

Karar 19. Bilgisayar destekli eğitim konusunda uygun stratejileri belirlemek; 

yapılan geliştirme, öğretmen eğitimi ve donanım çalışmaları ile PTT'nin paket anahtarla-

malı data şebekesinden ve video-tekx sisteminden yararlanabilme imkânlarını, değişik 

(pilot ve benzeri) uygulamaları koordine etme; bu teknolojilerdeki gelişmeleri izleme; 

araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak üzere özel bütçeli bir enstitünün kurulması. 

Karar 20. Ders araçlarının, taşrada il eğitim araçları merkez başkanlıklarında 

bulunan atölyelerde veya gezici teknik elemanlarca devamlı olarak çalışır durumda 

tutulması. 

Karar 21. Özel eğitim okullarında özürlü çocukların durumlarına uygun bir e-

ğitim öğretim şeklini kurabilmek ve yürütebilmek için gerekli özel araç ve gereçlerin 

yeterli miktarda sağlanması ve bu okullarda kullanılması. 

Karar 22. Meslekî teknik ortaöğretim ve halk eğitim merkezlerinin özel eğitim 

okullarının 3308 Sayılı Kanunun getirdiği yeni yapılaşmayı gerçekleştirmek ve buna 

paralel olarak yapılan program değişikliklerinin ortaya çıkarttığı ihtiyaçları karşılamak 

üzere bu kurumlardaki araç, gereç ve donanım ihtiyaçlarının çağdaş teknolojiye uygun 

olarak yenilenmesi ve geliştirilmesi. 
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Karar 23. Görme ve işitme yoluyla eğitim araçlarından olan teyp, slayt, film, 

film şeridi, levha, flaşkart, figürin ve harita gibi araçların çağdaş nitelikte ve yeterli 

miktarda üretilmesi. 

Karar 24. Her türlü ders kitaplarının, yeni teknolojiler kullanılarak daha kaliteli 

kâğıtlara basmak suretiyle cazip, güzel ve daha eğitici, öğretici nitelikte üretilmesi. 

Karar 25. Okullardaki mevcut laboratuarlara işlerlik kazandırılması. 

 

3.5. Türkçe ve Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Komisyonu Kararları 

Türkçe Eğitim ve Öğretimi: 

Karar 1. Türkçe programlarında yer alan deyim ve terimlerin okullarda oku-

tulması ile çeşitli merkezi sınavlarda (ÖSYM ve ÖDYM) soruları arasındaki fark 

(zamir: adıl, cümle: tümce, kelime: sözcük, v.b.) başarıyı etkileyen sebepler arasında 

sayılabileceğinden, bu konuda ilgili kuruluşlarla temasa geçilerek bir terminoloji birli-

ğinin sağlanması. 

Karar 2. Bir kısım derslerin öğretimini yabancı dille yapan okulların hazırlık 

sınıfları Türkçe dersi programlan ile ders kitaplarının hazırlanması» 

Karar 3. Lise Türk Dili ve Edebiyatı dersi programının yeniden hazırlanması; 

bu programda, yakın dönemin edebî metinlerinden, doğu ve batı klasiklerinden örnekle-

re de yer verilmesi ve bu programa diksiyon çalışmaları ile ilgili esasların konulması. 

Karar 4. Kompozisyon dersinin, ayrı bir ders hüviyetine kavuşturulması. 

Karar 5. Türkçe dersinin sınıf geçmede ağırlıklı olması. 

Karar 6. Türk Dili Öğretiminin yeterince yararlı olabilmesi için Dilbilgisi ders-

lerinin ayrı saatlerde okutulması. 

Karar 7. Öğrencilere okuma sevgi ve alışkanlığının kazandırılması; bunun için, 

ilkokuldan başlayarak, sınıf seviyesine göre Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca 

tesbit edilmiş, edebî değer taşıyan, yılda en az beş kitabın okutulması. 

Karar 8. ÖSYM sınavları için Türkçe'nin ağırlığının artırılması ve Türkçe için 

bir baraj sisteminin getirilmesi; bu konudaki soruların hazırlanması sırasında Bakanlık 

temsilcilerinin ve Üniversitelerimizdeki Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden öğretim 

üyelerinin bulundurulması. 
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Karar 9. Fen Liseleri gibi Edebiyat ve Sosyal Bilimler Liselerinin de muhak-

kak düşünülmesi ve gerçekleştirilmesi. 

Karar 10. Millî Eğitimin genel hedeflerinden ilkinin, çocuğun ana dilini kul-

lanma başarısını, duyma, düşünme, hayal etme ve ilişki kurma başarısıyla bütünleşti-

rilmesi; doğru telaffuz ile dilin doğru kullanılmasının ve çocuğun sosyalleşmesinin 

sağlanması. 

Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi: 

Karar 1. Yabancı dil öğretiminde verimliliği arttırmak üzere yapılan çalışmala-

ra; aralıksız, tutarlı ve insan gücü bakımından yeterli bir şekilde devam edilmesi. 

Karar 2. Yabancı dil eğitiminde; fırsat eşitliğini zedelemeden mevcut sınırlı 

imkânların istekli ve yetenekli öğrencilere götürülmesi için, genel ortaokullar ile genel 

ve mesleki liselerde, 1988-1989 öğretim yılından itibaren “Basamaklı Kurs Sistemi” 

ne geçilmesi. 

Karar 3. Bir ölçme ve değerlendirme birimi, bir otantik doküman derleme bi-

rimi, ders kitapları ve yardımcı ders malzemesi üretim ünitesi, l dokümantasyon kitap-

lığı, bir yabancı dil öğretmenleri ile haberleşme birimi, bir ders programları geliştirme 

birimi ve bir hizmetiçi programlan ve eğitimi geliştirme birimini ihtiva edecek; ya-

bancı ülkelerdeki benzeri merkezler, Milletlerarası kuruluşlar ve Üniversitelerle bilim-

sel ve meslekî alanlarda iletişim kuracak; yabancılara Türkçe öğretim metodları hazır-

lanmasında rehberlik edecek; Türk tecrübesini yayacak ve yabancı dil öğretimi ile 

ilgili yeni metodlar geliştirecek ve uygulayacak; yabancı dil öğretiminde koordinas-

yonu sağlayacak bir “Yabancı Diller Merkezi” nin kurulması. 

Karar 4. Basamaklı kur sisteminin işleyiş şekli ile ilgili mevzuatın düzenlenmesi. 

Karar 5. Basamaklı kur sisteminin uygulanmasında; çalışmaları izlemek, de-

ğerlendirmek, rehberlik etmek ve yüksek seviyeli çağdaş yabancı dil öğretim metodo-

lojilerindeki gelişmeleri ve bunların sınıftaki uygulamalarını yakından bilen gezici bir 

ekibin görevlendirilmesi. 

Karar 6. Almanca öğretiminde olduğu gibi, İngilizce ve Fransızca öğretimi ile 

ilgili çalışmalara katılmak üzere, İngiliz ve Fransız Hükümetlerinden uzun süreli bir 

uzman sağlanması. 
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Karar 7. Basamaklı kur sisteminin uygulamasını yapan okullarla dili öğretilen 

ülkelerdeki benzeri okulların kardeş okullar olması sağlanarak hem yabancı dil öğre-

timinin gelişmesine, hem de memleketimizin yabancılara tanıtılmasına yardımcı o-

lunması. 

Karar 8. Yabancı dil öğretiminde; zorunlu durumlarda, kalabalık sınıflar için 

özel öğretim tekniklerinin geliştirilmesi. 

Karar 9. Basamaklı kur sistemi dışında kalan okulların yabancı dil dersi prog-

ramlarının yeni gelişmeler doğrultusunda gözden geçirilmesi; ikinci ve takviyeli ya-

bancı dil öğretimi için çerçeve programların hazırlanması.  

Karar 10. Yabancı dil öğretimi için çağdaş öğretim yöntemleri içerisinde kul-

lanılmaları zaman ve maddi kayıplara sebep olduğu kesinleşen laboratuarlar kurulması 

yerine, yeterli miktarda portatif kasetçalar, video ve monitörlerin yabancı dil öğreti-

minin kullanımına sunulması. 

Karar, 11. Yabancı dil öğretmeni yetiştiren kurumlarda Türkçe dersleri üzerin-

de hassasiyetle durulması; özellikle Türkçe'nin yapısını öğretilmesi. 

Karar 12. Avrupa Konseyi ve ilgili ülkelerle işbirliği halinde öğretmen yetişti-

ren öğretmenler için ve yabancı dil öğretiminin çeşitli yönleri üzerinde uygulamalı 

seminerler (Ateliers/Workshops) düzenlenmesi. 

Karar 13. Yaygın eğitim kurumlarında; yetişkinlerin, yabancı dil öğrenmeye-

teşvik edilmesi; hedef grupların ve ihtiyaçların tesbit edilmesi; bu kurumlar için prog-

ramlar ve ders malzemelerinin geliştirilmesi. 

Karar 14. Yabancı dil imtihanlarının öğrencilerin başta iletişim güçlerini ölç-

meye imkân verecek şekilde yemden düzenlenmesi.  

Karar 15. Türkiye'de yabancı dil seviyesini ölçen resmî bir kurumun tesis e-

dilmesi.  

Karar 16. Yabancı dil öğretmeni teşvik etmek ve geliştirmek maksadıyla; 

Memleketimizle diğer ülkeler ve milletlerarası kuruluşlar arasında öğretmen öğrenci, 

program, ders aracı v.b. konularda millî seviyede veya okullar seviyesinde kısa ve 

uzun süreli mübadele sistemlerinin geliştirilmesi.  
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3.6. Eğitim Finansmanı Komisyonu Kararları 

Türk Eğitiminin Finansman Kaynakları: 

Karar 1. Konsolide bütçeden her yıl bütçe kanunları ile Millî Eğitim'e (Yüksek 

Öğretim dahil) ayrılan payın % 15'in altına düşmemesi hususunun bir kanun hükmüne 

bağlanması. 

Karar 2. Özel idareden, bütçenin hazırlanma yılma göre iki yıl öncesinin geliri 

dikkate alınarak ayrılan % 20'lik payın artırılması için gerekli mevzuat değişikliğinin 

yapılması. 

Karar 3. Ortaöğretimde öğrencilerin eğitim harcamalarına katılmalarını sağla-

yıcı hukukî düzenlemelerin getirilmesi; ancak, bu düzenleme yapılırken ödeme gücü 

yeterli olmayan öğrencilerin burs ve kredi ile desteklenmesi. 

Karar 4. Belediye gelirlerinden de % 10'dan aşağı olmamak üzere Millî Eğiti-

me pay ayrılması için gerekli mevzuat düzenlemesinin yapılması. 

Karar 5. Döner sermayelerin iyileştirilmesinin, uygulamalarının yaygınlaştı-

rılması ve kârının kendi bünyesinde hemen kullanılır hale getirilmesinin sağlanması. 

Karar 6. Millî Eğitim Vakfının, vakıf şirketleri kurarak üretici Bir hüviyete ka-

vuşturulması ve sağlanan kaynaklarla eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması. 

Karar 7. Okulların her türlü bağış, kurs gelirleri kantin gelirleri ve diğer benze-

ri mahallî gelirlerinin toplanıp aynı okulda kullanılabilmesini sağlayacak bir meka-

nizmanın geliştirilmesi için gerekli mevzuat düzenlemesinin yapılması. 

Karar 8. Toplu konut kooperatiflerince yapımı plânlanan konut sayısı ve iskân 

edilecek nüfus durumuna göre kooperatiflere, kişi ve kuruluşlara, bu yerlere gerekli 

olan okulun yapımı ve arsanın karşılıksız devri mecburiyetinin getirilmesi, gerektiğin-

de kooperatiflere bu maksatla lüzumlu kredinin Toplu Konut İdaresinden sağlanması. 

Karar 9. Sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri içindeki Çıraklık eğitim 

merkezleri arsalarının kooperatiflerce bedelsiz tahsis 'edilmesi; ayrıca, organize sanayi 

bölgelerinde belirli bir kritere göre endüstri meslek liselerinin yapımının sağlanması 

Karar 10. Belediye Gelirleri Kanununda lüzumlu değişiklik yapılmak suretiyle 

okullarımızdan talep edilen ruhsat, ecrimisil, asfalt ve tretuvar katılma payı, aglikas-

yon ücretleri gibi ücretler için muafiyet getirilmesi. 
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Karar 11. TRT'nin reklâm gelirlerine eğitim payı ilâve edilerek bunun eğitim 

hizmetlerine tahsisinin sağlanması. 

Karar 12. Özel Kurs ve Dershanelerden, bu konuda köklü çözüme gidilinceye 

ve düzenlemeler yapılıncaya kadar belli bir oranda pay alınmasının sağlanması. 

 

Eğitim Yatırımları: 

Karar 1. Kaynak tahsisinin belli plân ve program esaslarına uygun şekilde ya-

pılması; bütçe sisteminin geliştirilmesi; ihtiyaçları doğru tesbit edecek ve bu ihtiyaçla-

rı karşılayacak bir kaynak tahsis mekanizmasının geliştirilmesi. 

Karar 2. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'na ödenek aktarılarak kaynak kulla-

nılması yerine, Bakanlık merkezi ve İl Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlükleri 

bünyesinde yatırım hizmetlerini yürütecek sayı ve nitelikte kadrolaşmanın sağlanması; 

kaynakların bu yolla kullanılması; bu konuda gerekli mevzuat değişikliğine gidilmesi. 

Karar 3. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 81. maddesinin (P) bendine bü-

tün eğitim kurumlarının dahil edilerek kapsamın genişletilmesi suretiyle uygulamalara 

kolaylık ve işlerlik kazandırılması. 

Karar 4. Eğitim yatırımlarının ve eğitim finansmanının rasyonel planlanması 

ve gerçekleştirilmesi için stokun tesbit edilmesi, değerlendirilmesi, eğitim yapıları 

ihtiyacının ve bunların mahalli dağılımının belirlenmesi. 

Karar 5. Eğitim yatırımlarına yapılan harcamalara süreklilik ve istikrar kazan-

dırılabilmesi için uygun vadeli bir maliyet plânının hazırlanması. 

Karar 6. Eğitimde tip projelerin, yeniden gözden geçirilerek daha verimli, daha 

vasıflı ve tasarruflu hale getirilmesi. 

Karar 7. Kaynakların kullanılmasında adem-i merkeziyetçi sisteme gidilmesi, 

yetki ve sorumlulukların merkezden mahalli idarelere hatta kurum seviyesine kadar 

indirilmesinin sağlanması, 

Karar 8. 3194 Sayılı Îmar Kanununda, îmar programlarının yapılması ve uygu-

lanması, özel mülkiyetteki alanların kamulaştırılması, lüzumlu ödeneğin tahsisine bağ-

lı olduğundan, aynı kanunun gerekli ödeneğin yıllık bütçeye konulmasına ait hükmüne 
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işlerlik kazandırılması veya kanunda kamulaştırılmanın Belediyenin kendi malî imka-

nına bırakılacak şekilde değişiklik yapılması. 

Karar 9. Dağınık yerleşim birimlerindeki öğrencilerin merkezi okullarda top-

lanması; ortaokullaşmanın sağlanması için de “Merkezi Ortaokul bölgelerinin” oluştu-

rulması. 

Karar 10. Öğretmenlere sosyal imkânlar sağlanması bakımından Öğretmenler 

Yardımlaşma Kurumu (ÖYK)'nun kurulması. 

Karar 11. Öğretmenevleri ve dinlenme tesislerinin geliştirilmesi ve süratle ço-

ğaltılması cihetine gidilmesi. 

Karar 12. Genel Ortaöğretimde; ikili öğretimin 60-70 kişilik sınıfların bulun-

duğu ve şehirleşme hızının yüksek olduğu yerleşim birimlerinde eğitim alt yapısının 

öncelikle tamamlanması ve iyileştirilmesi amacıyla, yatırımlarda bu yörelere öncelik 

verilmesi; inşaatların kısa sürede bitirilmesini sağlayıcı sistemlerin geliştirilmesi. 

 

3.7. Öğretim Programları Komisyon Kararları 

Karar 1. Eğitim sistemimizin bütünlüğü içinde öğretim programlarının; Ata-

türk İnkılâp ve ilkeleri, Anayasa ile birlikte Türk Millî Eğitiminin genel amaçlan ve 

temel ilkeleri, kalkınma plânları doğrultusunda, kişinin ve toplumun her alandaki ihti-

yaçlarına uygun, çağdaş, üretime yönelik, bilgi ve beceri kazandırıcı, çağın ve gelece-

ğin bilgi, teknoloji ve haberleşme toplumuna uyabilen, millî kalkınma için gerekli 

insan gücünün yetiştirilmesini dikkate alabilecek nitelikte olması; öğrenciye, hür ve 

demokratik düşünceyi, sevgiyi, hoşgörüyü kazandırması; onun, teoriyi uygulamaya 

dönüştürebilmesi yeteneğinin geliştirilmesine yönelik, usûl ve tekniklere uygun şekil-

de hazırlanması. 

Karar 2. Öğretim programlarının; muhteva bakımından genç nesillere millî 

kimlik kazandırılmasında, millî birlik ve bütünlüğümüzün, sürekli ve sağlam temeller 

üzerine oturtulmasında, kendi geçmişlerini, manevi ve millî kültür değerlerini öğren-

mede yardımcı olacak şekilde ve devamlı olarak ilmî bir yöntemle geliştirilmesi. 

Karar 3. Her kademe ve türdeki okulların bütün faaliyetlerini ve çocuğun öğ-

renimini ve bütün hayatım etkileyen eğitim programları,; belli bir eğitim kademesine 
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has olarak öğretilen disiplinlerden oluşan öğretim programları ile her dersin amaçları-

nı, fonksiyonlarını, ünitelerini ve uygulama ilkelerini kapsayan ders programlarının 

birbirinin içinde helezonî biçimde ele alınması. 

Karar 4. Programların geliştirilmesinde; eğitimin, “millî kültür değerlerinin ko-

runması” ve “yenilikçilik” olarak ifade edilen iki önemli fonksiyonunun birbirine ter-

cihinin ve önceliğinin söz konusu olmaması; bu iki fonksiyonun dengelenmesine dik-

kat edilmesi. 

Karar 5. 21. yüzyıla girerken milletimizin bütün fertlerinin; bir taraftan kendi 

meselelerine ve kültürüne, diğer taraftan dış dünya ile ilgili münasebetlere vakıf, mil-

letlerarası menfaat ilişkilerinin idrakinde,, ülkesinin menfaatlerini savunabilen, ülkesi-

ni tanıtabilen ve kapasitesi ile saygı toplayan insanlar olarak yetiştirilmesi; öğretim 

programlarının hazırlanmasında bu mecburiyetlerin de göz önünde bulundurulması. 

Karar 6. Öğretim programlarının düzenlenmesinde; vazgeçilmez: zorunluluk 

olarak görülen Millîlik özelliğinin yanında, sevgi esasına dayanan demokratik davra-

nış geliştirme, hür düşünce ve hoşgörü unsurlarına da yer ve önem verilmesi. 

Karar 7. Her kademedeki öğretim programlarında bütünlüğe dikkat edilmesi; 

ders programlarının birbiriyle çelişmesinin önlenmesi; o öğretim kademesinden bek-

lenilen fayda ve sonucun gözetilmesi; öğrencinin sadece bilgi sahibi olması yerine, 

bilgilerini kullanan ve davranış haline getiren kişiler olarak yetiştirilmesi. 

Karar 8. Öğretim ve ders programlarının hazırlanmasında; öğretim kademele-

rinin özelliği, çocuğun yaş grubu ve dersle ayrılan sürenin hesaba katılması; çocuğun 

ilgi, yetenek ve kapasitesinin gözönünde bulundurulması. 

Karar 9. İlköğretim programlarının bir bütün olarak ele alınması. 

Karar 10. Mecburî olan ilköğretimde, temel vatandaşlık bilgisi ve davranışla-

rım kazandıracak şekilde programların düzenlenmesi. 

Karar 11. Millî Eğitim Temel Kanununda ve diğer kanunlarda eğitim ve öğre-

timle ilgili temel kavramların anlaşılmasında ve kazandırılmasında sübjektifliğe mey-

dan vermemek için bir “Temel Kavramlar Öğretmen Rehberi”nin hazırlanması. 

Karar 12. Bütün öğretim kademeleri itibariyle, değişen ve gelişen ilim ve tek-

nolojiye paralel şekilde öğretim programlarının ve ders kitaplarının devamlı değerlen-

dirilmesi ve geliştirilmesi. 



 

 

134 

134 

Karar 13. Meslek liselerinin öğretim programlarının yeniden göz-•den geçiril-

mesi; bir sistem içinde genel kültür derslerinin sayısı ve saatlerinin dengelenmesi; 

öğrencilerin meslekî ve teknik becerilerinin geliştirilmesine yönelik meslek derslerinin 

artırılması. 

Karar 14. İnsanımızın düşünce ve manevî yapısının teşekkülünde 'önemli yeri 

olan tarih, coğrafya, Türkçe ve edebiyat, din kültürü ve ahlâk bilgisi gibi derslerin 

muhtevasının tayininde, kültürel açıdan hedef alınan insan tipinin yetiştirilmesinin 

gözönünde bulundurulması; bu derslerin, bilgi ezberletici değil, düşündürücü, araştırı-

cı ve davranış kazandırıcı olması; program muhtevalarının belirlenmesinde, özellikle 

ilkokullarda merkezden çevreye ilkesinin dikkate alınması. 

Karar 15. Tarih dersleri, Türk tarihinin bütünlüğünü, olayların -sebep-sonuç iliş-

kilerini ortaya koyacak ve tarih şuuru ve perspektifi kazandıracak şekilde ele alınması. 

Karar 16. Türkçe eğitim ve öğretiminde programlardaki ve uygulamadaki ye-

tersizliklerin giderilmesi; Türk çocuklarının Türkçeyi doğru, güzel konuşur ve yazar 

hale getirilmesi; gerekli durumlarda bu derse ait haftalık saatlerin artırılması. 

Karar 17. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinin programlarımın yeniden 

gözden geçirilmesi; Anayasa'nın öngördüğü çerçeve içinde din eğitimi ve öğretimine 

ağırlık verilmesi. 

Karar 18. Matematik ve fen dersleri programlarının son gelişmeleri ihtiva ede-

cek şekilde düzenlenmesi. 

Karar 19. Sanat tarihi, resim ve müzik dersleri programlarının; Türk ve İslâm 

sanatları bilgisini de içine alacak ve sanat kültürü kazandıracak şekilde yeniden geliş-

tirilmesi. 

Karar 20. Sağlık bilgisi konularının, çocuklarımızın kendilerini tanımasına ve 

sağlıklarını korumasına imkân verecek şekilde diğer dersler içinde yeterince işlenmesi. 

Karar 21. Yurt dışındaki işçi çocuklarımızın eğitimi için özel programlar geliş-

tirilmesi. 

Karar 22. Rehberlik faaliyetlerinin; öğrencilerin kendilerini tanımalarına, sos-

yal ilişkilerinde olumlu bilgileri kazanmalarına ve öğren-dikleri bilgileri davranış ha-

line getirmelerine imkân verecek şekilde yapılması. 
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Karar 23. Aileden gelen yetersizlikleri gideren, çalışan ailelerin çocuklarına 

bakım ve eğitim imkânı veren ve çocuklarımızın ilkokula daha uyumlu bir geçiş yap-

malarım sağlayan okul öncesi eğitim programlarının Türkiye'nin şartlarına, sosyal ve 

kültürel yapısına, değer sistemlerine uygun olarak geliştirilmesi. 

Karar 24. Kırsal kesim ve göçer ailelerin eğitimi için özel olarak •örgün ve 

yaygın eğitim programlarının hazırlanması. 

Karar 25. 66-72 ay grubu için “oyunla eğitim”in daha da geliştirilmesi; mevcut 

program uygulamadan kaldırılarak ayrı bir programın hazırlanması. 

Karar 26. Sekiz yıllık mecburî öğretimin son yıllarında, bütün öğrencilerin haf-

tada ortalama belli gün sayısı kadar ortak ders göreceği, ayrıca altı çeşit de seçmeli 

programının (ihtiyaca göre artırılabilir) kullanılacağı program uygulamalarına imkân 

verilmesi; seçmeli programların; genel kültür, yaygın eğitimle çıraklık, kırsal alan için 

yaygın eğitimle çiftçilik, örgün eğitimle zanaat dalları, din öğretimi ile ilgili dersler, 

ağırlıklı yabancı dil derslerinin olması. 

Karar 27. İlköğretimde öğrencilere, çevrelerini koruma, geliştirme,, insan ve 

çevre sağlığı şuuru yeterince verilmek üzere; önemli çevre-meselelerinin programlar 

içinde uygulamaya dönük ve köklü davranış-kazandıracak şekilde işlenmesi. 

Karar 28. Bütün ortaöğretim kurumlarında, toplumun ekonomik ve sosyal ihti-

yaçları ile iş hayatının gerekleri doğrultusunda program geliştirme faaliyetleri, Bakan-

lık bünyesinde kurulacak “Program Geliştirme ve Araştırma Merkezi” tarafından sü-

rekli olarak yapılması ve-öğrencilerin ilgi, istidat ve başarılarına göre çeşitli program-

lar arasındaki geçişlerine esneklik kazandırılması. 

 

3.8. Temenni Kararları 

1 — Genel kurulda, ortaöğretimden üniversiteye geçişin, mevcut duruma göre 

daha değişik ve kademeli değerlendirmelerle, belirli bir vadede yapılması hususu ço-

ğunlukla benimsenmiş olmakla beraber; öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi uygu-

lamalarının ve bununla ilgili olarak yürürlükte bulunan sistemin, Bakanlığımızla YÖK 

ve ÖSYM tarafından bir değerlendirmeye tâbi tutulması, 
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2 — Yükseköğretim için daha fazla kaynak tahsis edilmesi ve Yükseköğretim-

de okullaşma oranının artırılması; ancak, okullaşma oram artırılırken insangücü ve 

istihdam durumunun gözönünde bulundurulması. 

3 — Üniversitelerde otokontrol sisteminin etkinliğinin artırılması için gerekli 

tedbirlerin alınması. 

4 — 1402 sayılı Kanunla üniversiteden uzaklaştırılan öğretim elemanlarının 

üniversiteye dönmelerinin sağlanması. 

5 — Psikoloji, sosyoloji ve siyasi bilimleri bünyesinde toplayan ayrı “Sosyal 

Bilimler Fakültelerinin kurulması. 

6 — Üniversitelerde, yabancı dil ve Türkçe derslerinin kaldırılması, Atatürk 

İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerinin korunması. 

7 — Meslek Yüksek okullarının müfredatlarının, bulundukları yörenin ekono-

mik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına göre düzenlenerek “Yöresel Meslek Okulları” 

(Communıty College) olarak düzenlenmesi. 

8 — Sanayi - Yüksekokul işbirliğinin geliştirilmesinde gerek dört yıllık ve ge-

rekse iki yıllık yüksekokullardan yararlanılması. 

9 — Yetişkinlerin yükseköğretim kurumlarında sürekli eğitimi ve bu konuda 

modellerin geliştirilip toplumumuzun eğitim seviyesinin yükseltilmesinde öncelikli 

yeri alması. 

10 — Üniversite fen müfredatının, lisans seviyesinde millî önceliklere göre 

yeniden düzenlenebilmesi için çalışma grubu oluşturulması. 

11 — Yardımcı doçentlik'in mevcut durumu ile ilgili yeni bir düzenlemenin 

yapılması. 

12 — Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarında görev alacak öğretim 

elemanlarının akademik formasyon, kişilik ve davranış özellikleri bakımından öğret-

men adaylarına örnek olacak nitelikleri taşımalarına ayrı bir özen gösterilmesi. 

13 — Nitelikli öğretmen yetiştirilmesi temel amacına ulaşmak, için Millî Eği-

tim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun işbirliği içinde olmaları-

nın yararlı ve gerekli görüldüğü. 
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14 — En verimli yatırımın insana yapılan yatırım olduğu gözönüne alınırsa, 

öğretmenlere harcanacak her türlü bütçe imkânlarının yatırım harcaması olarak telâkki 

edilmesinin benimsenmesi ve bu konuda hiç bir fedakârlıktan kaçınılmaması. 

15 — Öğretmenin meslekî itibarının manevî yönden de ele alınması. 

16 — İlk ve ortaokul ile lise ve dengi okulların Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı 

ders kitaplarının, Bakanlıkça seçilecek şahıslara veya oluşturulacak komisyonlara 

yazdırılması; bu dersler için öğretmen kılavuz kitaplarının da hazırlattırılması. 

17 — Edebi metinlerin, ders kitaplarında parçalar halinde kalmaması; bunların 

alındığı eserlerin, Bakanlıkça temin edilerek okullara gönderilmesi 

18 — Ders kitapları dışında Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerine, 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür Bakanlığı yayınlarının ücretsiz ola-

rak gönderilmesi imkânlarının araştırılması. 

19 — Okul kitaplarının kültür eserleri ile takviye edilmesi ve işler hale geti-

rilmesi. 

20 — Üniversitelerimizin her sınıfında okutulmakta olan Türk Dili derslerinin, 

bugünkü ortaöğretim sistemindeki aksaklık ve yetersizlikten kaynaklandığı gözönünde 

bulundurularak bu durumun, geçici bir program uygulaması şeklinde düşünülmesi. 

21 — Ortaöğretimde yazılı ve sözlü yoklamalara ağırlık verilerek test usulü-

nün en düşük seviyeye getirilmesi. 

22— Yurt dışında bulunan ve Yurda kesin dönüş yapan Türk çocuklarının, 

Türkçe ve millî kültürle beslenmesi için ayrıca gerekli tedbirlerin alınması. 

23 — Yabancı dil öğretmem yetiştiren kurumların eğitim ve öğretim program-

larının, “basamaklı kur sistemi”nin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenmesi. 

24 — İlkokul 4. ve 5. sınıflarda yürütülen yabancı dil öğretiminin “branş öğ-

retmenlerince yapılması için gerekli tedbirlerin alınması. 

25 — Radyo ve Televizyonda yapılan yabancı dil öğretimi ile ilgili mevcut 

programların değerlendirilmesi; bu konuda anketler uygulanması; TV'de, Türkçe veya 

yabancı dilde alt yazılı yabancı filmler gösterilmesi için gerekli girişimlerde bulunul-

ması. 
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27 — İşçi aidatlarından eğitime gönüllü katkıyı engelleyen hükümlerin kaldırı-

larak işçilerin ve sendikaların eğitime gönüllü katkılarının sağlanması. 

28 — 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslekî Teknik Eğitim Kanununa göre sendika-

ların ve diğer bütün kuruluşların, Meslekî ve Teknik Eğitim Fonuna katkılarının mun-

tazaman sağlanması. 

29— Uluslararası kurum ve kuruluşlarla ülkelerden proje bazında 'kaynak sağ-

lanması uygulamalarının geliştirilerek devam ettirilmesi. 

30 — Kız teknik yüksek öğretmen okulu mezunları ile meslek eğitimi fakültesi 

mezunlarının da, erkek teknik yüksek öğretmen okulları ile teknik eğitim fakültelerin-

den mezun olanlar gibi memuriyete bir üst dereceden başlaması. Hususları, XII. Millî 

Eğitim Şûrası'nın yapmış olduğu komisyon ve genel kurul çalışmalarında, istişarî ve 

temenni mahiyetinde olmak üzere kararlaştırılmıştır. 
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VI.BÖLÜM 

XIII. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI 

1. XIII. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI 

Toplanma Tarihi: 15-19 Ocak 1990 

Şûra Gündemi:  

1. Yaygın Eğitimde Kavram, Kapsam ve Eğilimler 

2. Yaygın Eğitimde Organizasyon ve İşbirliği 

3. Yaygın Eğitimde Yatırım ve Finansman 

4. Yaygın Eğitimde Personel 

Dönemin Millî Eğitim Bakanı: Avni Akyol 

Şûra Başkanlık Divanı:  Avni Akyol, 

       Prof. Dr. Orhan Oğuz, 

        Doç. Dr. Nihat Bilgen 

XIII. Millî Eğitim Şûrası Yaygın eğitim konusu üzerinde çalışmış ve bu yönde 

kararlar almıştır.  

 

1.1. Yaygın Eğitimde Kavram, Kapsam ve Eğilimler Komisyonu 

1.1.1. Yaygın Eğitimde Kavram, Kapsam ve Eğilimler Komisyonu  

                     Kararları (XIII. Millî Eğitim Şûrası, 1990) 

1. Ülkemizde bir “Millî Eğitim Terimleri Sözlüğü” hazırlanmalıdır. Bu sözlük-

te, yaygın eğitim alanında gelişen, uluslararası terminolojiyi de dikkate alacak şekilde 

bir yaygın eğitim bölümü yer almalıdır. Bu sözlük, Millî Eğitim Bakanlığı, üniversite-

ler ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak en kısa sürede çıkarılmalıdır. 

2. Sosyal kültürel kurs programlan içinde sanat eğitimine ağırlık verilmelidir. 

3. Sosyal kültürel programlar kapsamında, özel olarak demokrasi eğitimi, çev-

re ve doğayı koruma, yaşadığı toplumda hak ve görevleri konusunda bilinçlendirme, 
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katılımcı insan tipini yaratma konusu vb. konular ağırlıklı olarak ele alınmalıdır. Diğer 

kurs programları da böyle bir içerikle zenginleştirilmelidir. 

4. Yaygın eğitimin kapsamı, hedef kitlesi açısından oldukça geniş tutulmalıdır. 

5. Halkın yaygın eğitime katılması hususunda motivasyonu sağlanmalıdır. 

6. Özel eğitime muhtaç kişilerin yaygın eğitim imkânlarından daha çok yarar-

lanmalarını sağlayacak tedbirler alınmalıdır. 

7. Yaygın eğitim programlarında, yurt dışındaki vatandaşlarımızla çocuklarının 

çevreye uyumlarının sağlanması, millî kültürün korunması, vatana bağlılık ile millî 

birlik ve beraberliklerin pekiştirilmesi konularına da yer verilmelidir. 

8. Yaygın eğitimde alınan belgelerin örgün eğitimdeki denklikleri belirlenerek, 

iki sistem arasında yatay ve dikey geçişler sağlanmalıdır. 

9. Yaygın eğitimde kazanılan bilgi ve becerilerin bireyin güncel yaşamında 

fonksiyonel olmasını sağlayıcı tedbirler alınmalıdır. 

10. Yaygın eğitimdeki eğilimleri belirlemek için mevcut programlar değerlen-

dirilmeli, elde edilen sonuçlar ışığında yeniden ele alınmalıdır. 

11. Yaygın eğitim yoluyla ya da kendi kendine öğrenme yoluyla elde edilen 

bilgi ve beceriler, örgün eğitim sistemine girişte ve iş hayatında değerlendirilmelidir. 

12. Yaygın eğitim hizmetine duyulan ihtiyacın gerçekçi bir biçimde belirlene-

bilmesi için ulusal ve yerel düzeyde araştırmalar yapılmalıdır. 

13. Vatandaşların yaygın eğitim ihtiyaçlarının bilincine varmalarını sağlayıcı 

tedbirler alınmalıdır. 

14. Örgün eğitimde olduğu gibi yaygın eğitimde de özel kuruluşlara daha fazla 

katılma imkânı sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. 

15. Halk Eğitimi Merkezleri yalnız kurs açılan bir yer değil, yetişkinlerin bu-

luştuğu, çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerin sürdürüldüğü, ortak sorunlara çözüm 

yollarının aranacağı ortamları sağlayan toplum merkezleri haline dönüştürülmelidir. 

Bu konuda yerel yönetimlerin de desteği sağlanmalıdır. 

16. Yaygın eğitim hizmetlerinde ilgili kurum ve kuruluşlarla; amaç ve ilke tes-

pit edilme aşamasında ve uygulamalarda işbirliği sağlanarak, disiplinler ve meslekler 

arası bir yaklaşım belirlenmelidir. 
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17. Gerek yüz yüze eğitimle, gerekse de birbirleriyle desteklenerek kitle ileti-

şim araçlarının yaygın eğitimde kullanılmaları teşvik edilmelidir. 

18. Bireylerin kendi kendine öğrenmelerini teşvik edici çevre düzenlemesi ya-

pılmalıdır. 

19. Sınırlı kaynakların verimliliğini artırmak üzere ilgili kamu ve özel kuruluş-

ların imkânlarından ortaklaşa yararlanmayı sağlamak üzere gerekli düzenlemeler ya-

pılmalıdır. 

20. Üniversiteler, yıllık malî ve insan gücü imkânlarının belli oranlarını halk 

eğitime tahsis etmelidirler. Ayrıca program ve eğitim materyali geliştirmede, kütüp-

hane hizmetleri sağlamada doğrudan halkı eğitmede sorumluluk almalıdırlar. 

21. Orta ve yüksek dereceli bütün meslek okulları ve öğretmen yetiştiren ku-

rumların programlarında halk eğitimi konularına yer verilmelidir. 

22. Meslek eğitiminde öğretilen bilgilerin üretime dönük olması sağlanmalıdır. 

23. Gelişen dünyada yaygın eğitim çalışmaları sürekli takip edilmeli ve bun-

lardan yararlanma yolları aranmalıdır. 

24. AT tüm boyutlarıyla, sosyal, ekonomik, kültürel yönleri olan kapsamlı bir 

entegrasyondur. Türkiye’nin bu entegrasyona ulusal kültürünü bozmadan girebilmesi 

için yaygın eğitim bu konuda da sorumluluk almalıdır. 

25. 16 Haziran 1983 tarihinde çıkarılan okuma-yazma bilmeyen vatandaşların 

okur-yazar hale getirilmeleri ile ilgili Kanun’un öngördüğü yönetmelikler bir an önce 

çıkartılmalıdır. 

Temenni Kararları 

1. Çevre kirlenmesini önleme ve doğayı koruma kavramları yaygın eğitim ya-

pan kurum ve kuruluşların uygulama programlarına alınmalıdır. 

2. Anne ve babanın çocuklarına karşı olumlu bir tutum ve davranış geliştirme-

lerine yardımcı olmak amacıyla düzenlenen “Ana-Baba Okulu” uygulamaları bir yay-

gın eğitim faaliyeti olarak geliştirilmelidir. 

3. Kültürel ve tabiî miras ile eski eserlerin korunmaları hususunda gerekli bil-

ginin verilmesi ve bunlar hakkında bilinçlendirmenin yaratılması amacıyla; yaygın 

eğitim programlarında bu konulara da ver verilmelidir. 
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4. Kalkınmada öncelikli yörelerde yaygın eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesine 

ağırlık verilmelidir. 

5. Nisan 1990’dan başlanmak üzere bir yıl süreyle yavem eğitim seferberliği 

ilân edilmelidir. 

6. Yaygın eğitim programlarında; otelcilik, geleneksel Türk mutfağı, gemici-

lik, yaşlı bakıcılığı, hayvancılık vb. gibi konulara ve ihtiyaç olan alanlara daha fazla 

yer verilmeli ve bu konuda TV’den yararlanılmalıdır. 

7. Ülkemiz gelen göçmenler ile içgöç sonucu daha farklı ekonomik ve sosyal 

yapıya sahip illerde yaşamaya başlayan vatandaşlarımızın yaygın eğitim ihtiyaçlarının 

karşılanmasına öncelik verilmelidir 

 

1.2. Yaygın Eğitimde Organizasyon ve İşbirliği Komisyonu 

1.2.1. Yaygın Eğitimde Organizasyon ve İşbirliği İle İlgili Kararlar  

                      (XIII. Millî Eğitim Şûrası, 1990) 

I. Bölüm Kararları: 

1. Yaygın eğitim yapan bakanlıklar ile diğer kurum ve kuruluşlar arasında etki-

li ve verimli koordinasyon ve işbirliği sağlanabilmesi için 1739 sayılı Millî Eğitim 

Temel Kanunu’nun 42. maddesinde öngörülen yasa yerine yaygın eğitimi her yönü ile 

düzenleyen genel bir yaygın eğitim yasası acilen çıkarılmalıdır. 

2. Koordinasyon ve işbirliği hem millî, hem de mahallî seviyede düzenlenmelidir. 

3. Millî seviyede işbirliği yapılacak resmî ve özel kurum ve kuruluşların tem-

silcileri Millî Eğitim Bakanı’nın çağrısı üzerine toplanmalı ve bu kurulun sekreterya 

işleri Millî Eğitim Bakanlığı’nca yürütülmelidir. 

4. İşbirliği kurulları il’de Valinin, ilçede kaymakamın çağrısı üzerine toplan-

malı, sekreterya işleri illerde halk eğitimi başkanlığı, ilçelerde halk eğitimi merkezi 

müdürlükleri tarafından yürütülmelidir. 

5. İl ve İlçe Koordinasyon ve İşbirliği Kurullarında halk eğitimi başkanları ile 

halk eğitimi merkezleri müdürleri tabiî üye olmalıdır. 
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6. Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde yaygın eğitim hizmeti veren birimler ara-

sındaki koordinasyon sağlanarak, örgün eğitim imkânlarından faydalanamamış kimse-

lere, temel, tekâmül ve ihtisas eğitimi vermek üzere; 

a. Yaygın Eğitim Danışma Kurulu oluşturulmalıdır. 

b. Danışma Kurulu teklifi uygulamaya dönüştürülerek sekreterya işlemleri 

Türkiye seviyesinde Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, illerde Halk Eğiti-

mi Başkanlığınca yürütülmelidir. 

7. Yaygın Eğitim Enstitüsü yaygın eğitim yapan bakanlıklara, diğer kurum ve 

kuruluşlara, program geliştirme, bilgi toplama, araştırma yapma, personel yetiştirme 

gibi konularda teknik hizmetler sunacak bir yapıya kavuşturulmalıdır. 

8. Meslek kazandırıcı yaygın eğitimin daha verimli bir şekilde geliştirilmesi i-

çin 1739 sayılı Kanunun 14. maddesinde yer alan meslek kademeleri ve bu kademe-

lerde çalışacakların unvan, yetki ve sorumluluklarını belirleyecek yeni mevzuat dü-

zenlemeleri yapılmalıdır. Bu yeni mevzuat, eğitimcilik yapanlar arasındaki psikolojik 

iyileştirmelere yol açacağı gibi eğitim programları ve eğitim seviyeleri arasındaki 

standardizasyon da sağlanmış olacaktır. 

9. İllerde yaygın eğitim hizmetlerinin verimliliğini arttırmak için yeni kadrola-

ra ihtiyaç vardır. Bu kadrolara atanacak uzmanlar ildeki bütün yaygın eğitim kurumla-

rına teknik hizmetler sunabilmelidir. 

10. Halk Eğitimi Başkanları ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlerinin görev, 

yetki ve sorumlulukları yeniden belirlenmeli ve yönetmelik hükümlerine bağlanmalı-

dır. Bu görevlilerin yetkileri mahallî ihtiyaçlara cevap verebilecek ve mahallî kaynak-

ları kullanabilecek şekilde arttırılmalıdır. Halk Eğitimi Merkezleri; program geliştir-

me, uygulama, değerlendirme gibi alanlarda daha geniş serbestlik içinde çalışabilme-

lidirler. 

11. Yaygın eğitimde, bu eğitimin özelliklerine uygun bir teftiş sistemi ile prog-

ram değerlendirme sistemine gidilmelidir. 

12. Kalkınmada öncelikli yörelerde özellikle bu bölgelerdeki yaygın eğitim fa-

aliyetlerinin genişletilmesi konusuna öncelik verilmelidir. Çevrenin sosyal ve ekono-

mik özelliklerine göre bu bölgeler için özel programlar hazırlanmalıdır. 



 

 

144 

144 

13. Halkımıza her türlü eğitim aracı ile yaygın eğitim hizmeti götürülmeli, bu 

arada TV ile eğitim ve halk eğitimi yayınları özellikle ele alınmalıdır. 

14. Yurtdışında bulunan vatandaşlarımızın millî kültür ve geleneklerimizle o-

lan bağlarını korumaları ve güçlendirmeleri için, yaygın eğitim hizmetleri etkili bir 

biçimde bu vatandaşlarımıza da ulaştırılmalıdır. 

Temenni Kararları 

1. Kitle iletişim araçlarının (özellikle radyo ve televizyonun) Millî Eğitim Ba-

kanlığı’nın aktif teşebbüsü ve işbirliği ile demokrasi fikrini geliştirici çalışmalar yap-

ması sağlanmalıdır. 

2. Yaygın eğitim politikalarını belirlemek ve bu eğitimi yapan resmî ve özel 

kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak ile görevli olacak 

Merkez İşbirliği Kurulu kurulmalıdır, ilgili bakanlık temsilcilerinden oluşacak bu Ku-

rul, Başbakanlığa bağlı olmalıdır. 

3. Halk Eğitimi Başkanlığı ve Halk Eğitimi Merkezi isimleri “Yaygın Eğitim 

Başkanlığı” ve “Yaygın Eğitim Merkezi” olarak değiştirilmelidir. 

4. Yüksek öğretim kurumlan toplum ve çevreye götürdükleri yaygın eğitim fa-

aliyetlerinin ve fonksiyonlarının bir değerlendirmesini yapmalı, topluma yaygın eğitim 

yolu ile en geniş şekilde hizmet götürmeyi amaçlayarak gerekli tedbirleri almalıdır. 

II. Bölüm Kararları 

İlke 

1. Yaygın eğitim ihtiyaç türlerinin özelliklerine göre bütün kamu ve özel kuru-

luşlar program geliştirme ve eğitim uygulamalarında yer alabilmelidir. Koordinasyon, 

ihtiyaç sahibi kitlenin özelliğine göre hem eğitimi veren, hem de eğitimi alan tarafa 

asgarî külfet yükleyecek, fakat azamî hizmet arzına sağlanacak düzeyde tutulmalıdır. 

Yeniden düzenlemede; 

a) Bakanlık içi koordinasyon ve işbirliği, 

b) Bakanlık dışı koordinasyon ve işbirliği, 

nin sağlanmış olması dikkate alınmalıdır. 
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Yaygın Eğitim Kurumu Kurulması-Görev Kapsamı 

2. Mevcut Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün adı, “Yaygın Eği-

tim Kurumu” şeklinde değiştirilmeli ve mevcut yapı kuruma dönüştürülmelidir. 

a. Mevcut Halk Eğitimi birimi; 

(i). Genel kültür, sosyal, aile, vatandaşlık, demokrasi ve benzeri eğitim fonksi-

yonlarını. 

(ii). Temel ve ileri düzeyde okuma-yazma, tamamlama eğitimi fonksiyonlarını. 

(iii). Serbest zaman ve ek gelir için beceri eğitimi fonksiyonlarını gelişen ihti-

yaçlara göre ayrı ayrı düzenlemelidir. 

b. Mevcut çıraklık eğitimi birimi; İş yerlerinde yapılan temel meslek eğitimine 

destek sağlamak ve çok daha geniş kitlelere eğitim vermek amacıyla geliştirilmelidir. 

c. Millî Eğitim Bakanlığı diğer dairelerin örgün eğitim yanında yürüttüğü mes-

lekî yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ve koordinasyonu birimi tesis etmelidir. 

Bakanlık koordinasyon ihtiyacını azaltacak tedbirler almalıdır. (Temel meslek eğiti-

mine olan talebin patlama yapması halinde, örgün meslekî eğitim kurumlarının zaten 

işletmelerde eğitim yaparak bir yaygın eğitim yöntemi kullandığı dikkate alınmalı ve 

teknisyen yetiştiren kısımları hariç, diğer kısımları ortaokul mezunu herkese açık yay-

gın eğitim kurumlan olarak çalışabilmelidir. Bakanlık, bu birimlerini bugün sahip ol-

dukları idarî statülere paralel birimler halinde Yaygın Eğitim Kurumu ile ilişkilendire-

bilmelidir.) 

d. Millî Eğitim Bakanlığı dışında yürütülen yaygın eğitim faaliyetlerinin iz-

lenmesi, desteklenmesi ve geliştirilmesi için bir birim kurulmalıdır. 

3.Yaygın eğitim Kurumu’nun Bakanlıkla ilişkileri, yetki paylaşımı, hangi ko-

nularda Bakanlık kararlan, hangi konularda karar yetkisine sahip olacağı ve koordi-

nasyon yetkilerinin kapsamı ayrı bir mevzuatla belirlenmelidir. Bunu yaparken yaygın 

eğitimin ihtiyaca göre esnek, çevreye ve talebe yönelik eğitim tarzı olduğu dikkate 

alınarak, Kurum’un hızla karar alacağı ve alt ve taşra teşkilâtına ve diğer kuruluşlara 

kendi yörelerinde koordinatörlük ve düzenleyicilik görevi yanında daha fazla yetki 

devri yapabileceği bir yapıya ihtiyaç olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. 
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4. İl ve İlçe Halk Eğitimi Plânlama ve İşbirliği Kurulları, mevcut halk eğitimi 

(genel + beceri + kendini geliştirme) kurslarının planlanması ve merkezce gerekli gö-

rülenlerin, merkezî sınav ve belgelendirmelerini yürütmekle görevli olmalıdır. Çırak-

lık ve Meslekî Eğitim Kurulları istihdama dönük mesleklerde eğitim, uygulamalı eği-

tim, program teklifleri, mahallî program boyutunun geliştirmesi ve izlemeden sorumlu 

olmalıdır. Ayrıca, merkezî sistemin kararlarının taşradaki yetkili uygulayıcısı olabil-

melidirler. Devlet Bakanlığı’nca kurulmuş bulunan beceri eğitimi kurulları, fonksi-

yonlarını kaybettiklerinden kaldırılmalıdırlar. 

5.Yaygın Eğitim Kurumu’nun yönetimi hedef kitlenin özelliklerine göre dü-

zenlenmelidir. 

a. Kurumun ilgili birimi konulmuş genel ilkeler doğrultusunda genel, kültürel 

yaygın eğitimde benimsenmiş ilke ve kurallara göre, resen hareket edebilmeli, bu faa-

liyetlere eğitim malzemeleri ve benzeriyle destek sağlamalı, bu tür kursların yapılması 

için kuruma bilgi vermek yeterli olmalıdır. Kurs sonuçlarının değerlendirilmesi gereği 

bulunmamalıdır. 

b. Bütün vatandaşları okuma-yazma ve tamamlama eğitiminden geçirdikten 

sonra dileyenlere ileri düzeyde hızlı okuma, anlama, yazma, düşünme vb. eğitim fonk-

siyonu Bakanlığın bu konularla görevli örgün eğitim birimleriyle işbirliği halinde ve 

bu birimlerin ilkelerine göre, yürütülmelidir. 

c. Beceri eğitimi: Çırak -kalfa eğitimi ve meslekî yaygın eğitimde ise, Kurum: 

(i). Talep ve ihtiyaç piyasasının organlarıyla yüz yüze tutabilecek 

(ii). Yaygın eğitim yapan diğer kuruluşlarla eğitimi geliştirme anlayışıyla ko-

ordinasyon ve işbirliği yapabilecek, 

(iii). Millî Eğitim Bakanlığı meslekî eğitim birimlerini piyasa şartlarında, bir-

likte koordinasyona teşvik edecek dışa açık bir yönetim tarzına ihtiyaç vardır. Bunun 

için 3308 Sayılı Kanunla kurulmuş bulunan mevcut Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kuru-

lu, yaygın eğitim yapan bütün kuruluş temsilcilerinin ve Millî Eğitim Bakanlığı bece-

ri, çırak ve meslekî örgün ve yaygın eğitim birimi temsilcilerini de içine alan bir mes-

lek eğitimi genel kuruluna dönüştürülmelidir. Burada Türkiye’nin beceri ve meslekî 

eğitim ihtiyaç ve uygulamalarıyla ilgili tavsiye kararları alınabilmeli, bu Genel Kurul, 

Yaygın Eğitim Kurumu’nun yönetim kurulunu seçmelidir. 
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d. Yönetim Kurulu 2+1 + 1 (üçlü katılım) yapısında kurulmalıdır. İki kamu ke-

simi (tercihen Millî Eğitim Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı)temsilcisi, bir işveren, bir 

işçi temsilcisi veya bunun katlarından oluşmalıdır. Başkan Millî Eğitim Bakanlı-

ğı’ndan olmalıdır. 

Yönetim Kurulu: 

(i). Kurumun yapacağı veya yaptıracağı beceri, çırak-kalfa,meslekî yaygın eği-

tim standartlarını tesbit etmek, 

(ii). Eğitim programı çerçevelerini belirlemek, 

(iii). Kurumun vereceği eğitim yetkisi izinlerinde aranacak asgari şartları belir-

lemek, 

(iiii). Kurs tamamlama belgesi almış olanları merkezî sınavlara girmeye teşvik 

etmek, 

(iiiii). Yılda bir kere Genel Kurula Türkiye’de meslekî eğitim ihtiyaç ve faali-

yetleriyle ilgili geniş bir rapor ve teklifler sunmak; Genel Kurulca onaylanan raporları 

başta Bakanlık olmak üzere, bütün ilgili mercilere sunmak, 

gibi görevlerle yükümlü olmalıdır. 

(iiiiii),Yönetim Kurulu Özel Kalemi veya Sekreteryası; diğer görevleri yanın-

da, yılda bir defa çıkarılacak ayrıntılı yaygın eğitim raporunu hazırlamakla görevli 

olmalıdır. 

e. Millî Eğitim Bakanlığı teftiş kadrosuna yaygın eğitim kurumlarının denet-

lenmesinde görevlendirilmek üzere yeterli sayıda, bu alanda yetişmiş Bakanlık Müfet-

tişi atanmalıdır. 

6. Mevcut Yaygın Eğitim Enstitüsü; Yaygın Eğitim Kurumuna destek sağlaya-

cak, çeşitli teknik fonksiyonları yeterli şekilde yerine getirecek bir kurum olarak geliş-

tirilmelidir. Bu fonksiyonlar şunlar olmalıdır: 

a. Yaygın eğitim programlarının geliştirilmesi ve program geliştirmeye destek, 

b. Standart eğitim programları geliştirip, (işlemleri hızla tamamladıktan sonra) 

bunları isteyen kullanıcılara sunmak; eğitim takımları geliştirip satmak, 

c. Bilgi, istatistik toplamak; bilgi bankası kurmak, bilgileri kullanıcılara aktarmak, 
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d. Yaygın eğitim alanlarında araştırmalar yapmak ve/veya yaptırmak, yapılan 

araştırmalara katılmak, sonuçların izlenmesi araştırmalarını yürütmek, 

e. İşletmelerdeki usta eğiticileri yetiştirmek, 

f. Kurum personelinin hizmet içi eğitimini yapmak, 

g. Yaygın eğitim ve öğretim araç ve gereçlerinin geliştirilmesine yardımcı olmak, 

ğ. Yaygın eğitim teknolojilerini geliştirmek, 

h. Psikoteknik laboratuarlar kurmak, işletmek, kurulmasına yardımcı olmak, 

ı. Rehberlik faaliyetlerine destek olmak, 

i. Uzaktan eğitim birimini kurup, ihtiyacı olan birimlerin kullanımı için işletmek, 

j. Uluslararası düzeydeki araştırmaları izlemek ve çalışmalara katılmak, 

k. Yayın faaliyetlerini yürütmek. 

Piyasanın Meslek Standartlarının Ortaya Konması 

7. Türk işveren kuruluşları, meslek niteliği ihtiyaçlarını, meslek çeşitleri ve 

kademeleri itibariyle Türkiye çapı için geçerli olmak üzere, resmen ortaya koymalıdır-

lar. Teknolojide meydana gelen gelişmelerin Türkiye’nin ekonomisine yansımasını 

izleyerek, bunların mesleklerde yapacağı değişiklikleri belli aralıklarla Türkiye açı-

sından gözden geçirip, taleplerine ilâve etmelidirler. 

8. Türkiye piyasasında kullanılan mesleklerin, iş ve görev tanımları tamamla-

nıp (işletme bazında, ilâvelere açık olmak kaydıyla) meslek sınıflandırılmasına gidil-

melidir. Bu konuda Uluslararası Çalışma Teşkilâtı ve UNESCO’nun yayınlamış oldu-

ğu uluslararası meslek ve eğitim tasniflerine uyulmalıdır. Bunların Türkiye’ye uyar-

lanması Çalışma Bakanlığı’nca, işveren verilerine dayalı olarak yapılmalıdır. 

9. Bu tanımlara dayalı görev, yetki, unvan, sorumluluklar, her meslek ve mes-

lek kademesi için belirlenmeli, belli aralıklarla gözden geçirilmelidir. Bu da işveren 

verilerine göre, işveren artı Çalışma Bakanlığı’nın bir hizmeti olarak Türkiye’de de-

vamlı yapılmalıdır. 

10. Bütün bunlar “Piyasa Meslek Standartları” nı ortaya çıkaracak şekilde bir 

araya getirilmeli; Çalışma Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde çalışacak bir kurul, (Mil-

lî Eğitim Bakanlığı, işçi, işveren, ilgili meslek ve ilgili kuruluşların katılımıyla) tara-

fından tespit ve ilân edilmelidir. 
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Meslekî Eğitim Standartlarının Ortaya Konması ve Uygulanması 

11. Yaygın Eğitim Kurumu Yönetim Kurulu meslekî eğitim programlarının 

hazırlanmasında dikkate alınmak üzere meslekî eğitim standartlarını tespit ve ilân e-

der. Bu tespitlerde öncelikle ülke çapında geçerli piyasa meslek standartlarını dikkate 

almalıdır; ayrıca eğitim ilkeleri, yurttaşlık ve iş ahlâkı bilgileriyle desteklemek sure-

tiyle meslekî eğitim standartlarını belirlemelidir. 

12. Temel meslek eğitimi için belirlenen bu standartlar, farklı uygulama yön-

temleriyle de olsa, çırak, kalfa, meslekî yaygın ve örgün eğitimde ortak olarak uygu-

lanmalıdır. 

Böylece çırak, kalfa, yaygın ve örgün eğitimden aynı mesleğin, aynı kademesi 

için aynı nitelikte eğitilmiş olanlar meslekî açıdan eşit geçerlilik kazanabileceklerdir. 

Eğitim tarzları arasında yatay ve dikey geçişlilik için zemin, meslekî eğitim standartla-

rıyla belirlenmiş olacaktır. 

13. Meslek eğitimi standartları ele alınarak eğitim programları bir çekirdek 

meslek etrafında toplanmış, ek bilgi ve mesleklerden oluşmuş “meslek kümeleri” şek-

linde düzenlenmelidir. Çekirdek mesleğin eğitiminden sonra, diğer nüvelerin seçilme-

si için esnek seçim imkânı bulunmalıdır. Ve her ilâvenin, yani modül için ayrı değer-

lendirme yapılabilmelidir. Böylece piyasaya hızla inilmiş ve eğitilmiş insan gücü veri-

lebilir ve isteyen her an ilâvelerle kendi mesleğini geliştirip tamamlayabilir. 

14. Meslekî eğitim standartları ve modüllü meslek kümeleri uygulanırken yöre, 

mahal veya özel ihtiyaç gruplarının ihtiyaçlarına göre, ilâveler veya uyarlamalar için 

esneklik imkânları bulunmalıdır. 

15.Talim ve Terbiye Kurulu, meslekî eğitim programlarını onaylarken, sadece 

çekirdek-nüve programları onaylamalı, modüllerin onaylanması ise, Kuruma bırakıl-

malı, mahallî ihtiyaçlar için geliştirmeler mahalde yapılıp uygulanmalıdır. 

16. Eğitimi yapan kurumlar, isterlerse kurum değerlendirmesi yapabilmeli ve 

tamamlama belgesi verebilmelidirler. Ancak, bir görevleri de öğrencileri ülke çapında 

merkezî şekilde yapılacak meslek sınavlarına girmeye teşvik etmek olmalıdır. 

17. Beceri eğitiminde ise, pek çok beceri ayrı bir iş olarak istihdam edilebilme 

imkânına sahip olmayacağından, piyasa meslek standartları içinde yer almayabilecek-
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lerdir. Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumu, beceriler için asgarî standartla-

rı, bu sahalarda görev yapan kuruluşları katarak belirlemeli, ilânını yapmalıdır. Bu 

sahalarda çalışan kuruluşlara başlangıç safhasında eğitim izni vermek yerine bu eğitim 

programlarını hazırlayıp, yaymayı, bedeli mukabili vermeyi tercih etmelidir. Denetim, 

programlar tamamlandıktan sonra piyasaya giriş belge isteyenler için yapılmalıdır. 

18. Meslek eğitim standartları fiilen mal ve hizmet üretimi yapacak meslek ka-

demeleri için -yarı vasıflı işçiden yüksek teknikere kadar olan kısmı kapsayacak şekil-

de- mutlaka konmalıdır. Üretimi, fiilen yapacak kesim olmayan, yani üniversite eği-

timli mesleklerde/yaygın eğitim ve yaygın eğitim standartları her üniversitenin kendi-

ne bırakılmalıdır. Çünkü bu kademe mesleklerde talep çok özel durumlar ortaya çı-

karmaktadır. 

19.Yeniden düzenleme çalışmalarında yüksek öğretim kurumlarıyla, yaygın 

eğitim faaliyetlerinin yürütülmesine elverişli kurum ve kuruluşların yaygın eğitim 

yapma ve bu faaliyetlere katılma veya katkıda bulunma yükümlülükleri belirtilmelidir. 

Bu konuda gerekli koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması hususu özendirilmelidir. 

Eğitilmiş İnsan gücünün İstihdam Piyasasına Girişinin Düzenlenmesi 

20. Mezunların değerlendirilmesinin Türkiye çapında yapılması ve ülke çapın-

da geçerli belgelerle piyasaya çıkmaları hem iş talep edenler, hem işverenler açısında 

bir güvence sistemi biçiminde geliştirilmelidir. 

21. Çırak ve kalfaların meslekî ehliyet belgeleri, Türkiye çapında asgarî bilgi-

beceri gereklerine bağlanmalı, il ve ilçe çıraklık meslek eğitimi kurulları tarafından 

aynı normlarla, merkezî özellikli sınavlarla değerlendirme ve belgelendirme yapılma-

lıdır. Kurulların, özel takdir yetkisi bulunmamalıdır. 

22.. Beceri eğitiminin koordinasyonu, bu becerilerden belge almak isteyenlerin 

il ve ilçe halk eğitimi kurulları tarafından yapılan ve asgarî şartları merkezce belirle-

nen sınavlar suretiyle yürütülmelidir. Belge almak istemeyenler için ayrı bir takibe 

gerek olmamalıdır. 

23. Meslekî yaygın eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi, hem istihdam piya-

sasının, hem eğitim kesiminin ortak katıldığı özel bir merkezce belirlenmiş kural ve 

normlarla yapılmalıdır. Meslek standardı kurulu, ülke çapında yeknesaklık sağlamak 
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için sınav kurullarının, sınayacakları hususları, sınav standartlarına bağlamalıdır. Bu 

sınavlar belli aralıklarla ülke çapında, aynı günde yapılmalıdır. İl merkezlerinin im-

kânları fizikolarak kullanılmalı, sınav heyetleri merkezî standart tespiti kurumunca 

görevlendirilmelidir. 

24. Sınavlar sonucu verilecek belgeler “meslekî ehliyet belgesi” olarak piyasa-

ya taraf olan bu kesimlerle birlikte ortak olarak verilmelidir, (istihdam edecek tarafın 

da onayı ile işbirliği sağlanmış olmalıdır.) 

25. Çalışanların mesleklerinde ve meslek kademelerinde (her meslek için) gö-

rev, yetki, sorumluluk, unvan ve benzeri durumları piyasa tarafından düzenli belir-

lenmeli; meslek standartlarıyla birlikte ilân edilmelidir. Gereğinde bu unvan ve yetki-

ler meslek belgesi üzerinde de gösterilebilmelidir. 

26. Örgün- yaygın eğitim arasında yatay ve dikey geçişlilikler ve tamamlama 

şartlan, bu şekilde denklik sağlanmış meslek standartlarına bağlı meslekî eğitim stan-

dartları, meslekler için, meslek sınavı standartları ve belge denkliği ile sağlanmalıdır. 

 

Meslek Ve İşgücü İhtiyacının Tesbiti 

27. Yörelere ve sektörlere göre, mesleklerde insan gücü ihtiyaçlarının tespitinde; 

a. Devlet Plânlama Teşkilâtı, kalkınma hedefleriyle uyumlaştırılmış, uzun va-

deli ihtiyaç tahminlerini vermelidir. 

b. Orta vadeli ihtiyaçlar için alandan gelen bilgilerle düzeltilmiş, orta vade 

tahminleri DPT’ce sağlanmalıdır. 

c. Kısa vadeli ihtiyaç ve talepler İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından belli ara-

lıklarıyla, (6 ay) yayınlanmalıdır. 

Hizmetiçi Eğitime Destek Teşkilâtı Kurulması 

28. Kamu kesiminde ilgili kuruluşların hizmet içi eğitimi ile ilgili görevleri 

kanunla belirlenmiştir. Devlet Personel Dairesi ile işbirliği yapmak suretiyle Millî 

Eğitim Bakanlığına bu konudaki sonuçların bilgi akımı sağlanmalıdır. 

29. Özel kesim işvereninin muhatap olduğu kuruluş ise, Çalışma Bakanlığı’dır. 

Bunun için her firmanın özel eğitim ve ortam şartlarının değerlendirilmesine ve denet-
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lenmesine Millî Eğitim Bakanlığı girmemelidir. Hizmet içi eğitime destek çalışmaları, 

Çalışma Bakanlığı’nda •kurulacak yeni ve yönetim kuruluna işverenin dahil olacağı 

bir hizmet içi ileri meslek eğitimine destek birimi yoluyla sağlanmalıdır. 

Bu kuruluş; 

a. Millî Eğitim Bakanlığı’na istatistikî bilgi ve eğitim sonuçlarını vermelidir. 

b. Millî Eğitim Bakanlığı’nın temel eğitim ilkelerine uyulmasını takip etmeli 

ve Millî Eğitim Bakanlığı’na bilgi vermelidir. 

c. Çalışma Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı’nın alt yapısını kullanarak eğitim 

desteği sağlamayı isterse, bunu Millî Eğitim Bakanlığı’ndan bedeli karşılığında temin 

edebilmelidir. 

30. Hizmet içi eğitim, işverenin görevi olduğundan Çalışma Bakanlığı işverene 

bu konuda destek sağlamak amacıyla, kendi imkânları yanında, işveren katkısını sağ-

lamak için düzenlemeler yapmalıdır. 

31. İşletmeleri kendi hizmet içi eğitimlerini takibe teşvik için, özel bir hukukî 

düzenleme ile teşvik ve destekler ayrıca sağlanmalıdır. 

Temenni Kararları 

1. TRT, basın, sinema, video-film yapımcıları ve kulüpleri başta olmak üzere, 

düzenli olmamakla birlikte yaygın eğitim yapan tüm kurum ve kuruluşlar, Türk top-

lumunun millî ve manevî değerlerine uygun davranma ve toplumun gerçek ihtiyaçla-

rına cevap verme açısından sürekli olarak gözönünde tutmalıdır. Bu kurum ve kuru-

luşlar; okulun ve ailenin verdiği olumlu eğitimi destekleyici, güçlendirici biçimde 

davranmaya özen göstermelidirler. 

2. Aktif görev yapan gönüllü kuruluşların yaygın eğitim faaliyetlerinin daha 

etkili olmasını sağlayacak şekilde organizasyonu gerçekleştirilmelidir. 

3. İlk defa işe alınan personelin; işyerine uyumlarının sağlanması, iş ve çevre 

ilişkileri ve iş ahlâkı konularında bilgilendirilmelerine yönelik hizmet içi eğitim faali-

yetlerine bütün kurumlarda ağırlık verilmelidir. 

4. Yüksek öğretim kurumlarının çağdaş eğilimler doğrultusunda yaygın eğitim 

etkinliklerine katılması özendirilmeli ve bu doğrultuda yüksek öğretim sisteminde 



 

 

153 

153 

“açık üniversite”, “yetişkinler üniversitesi” ve “üçüncü çağ üniversitesi” gibi yeni 

yüksek yaygın öğretim kurumlarının oluşturulmasına gidilmelidir. 

 

1.3. Yaygın Eğitimde Yatırım Ve Finansman Komisyonu 

1.3.1. Yaygın Eğitimde Finansman İle İlgili Kararlar  

                      (XIII. Millî Eğitim Şûrası, 1990) 

1. Yaygın eğitime ayrılan finansal kaynakların etkili dağıtımını sağlayacak bir 

finansal organizasyon kurulmalı ve kurumsallaştırılmalıdır. 

2. Vatandaşların ve gönüllü kuruluşların okul yapımına olan katkılarının arttı-

rılması için kolaylaştırıcı ve özendirici önlemler alınmalıdır. Bu tür yatırımların Yay-

gın Meslekî Eğitim kurumlarına yönlendirilmesine çalışılmalıdır 

3. İstihdama yönelik insan gücü eğitim programlarına katılan kursiyerlerden 

belirli bir katılım ücretinin alınması prensip olarak benimsenerek gerekli düzenlemeler 

yapılmalıdır. 

4. Millî Eğitim Bakanlığı’nın bütçeden ayrılan ödemekleri içersinde Yaygın 

Eğitime ayrılan yüzdenin arttırılması ve özellikle ödeneklerin yatırım giderlerini etkin 

biçimde karşılamaya yönelik düzenlemesi sağlanmalıdır. 

5. Millî Eğitim Bakanlığı’nın gelirleri arasında bulunan ‘ Çıraklık ve Mesleki 

Eğitimi Geliştirme Yaygınlaştırma Fonu’ ile 3418 sayılı vergi kanunun gelirlerinin 

etkin kullanımını sağlayıcı düzenlemeler yapılarak tahsis edilen gelirden Yaygın Eği-

time ayrılan oran arttırılmalıdır. 

6. Yaygın eğitim yapan özel kuruluşları ile gelir getirici yaygın eğitim faaliye-

ti yapan kamu kuruluşların ilgili gelirlerinin belirli bir oranının yaygın eğitim faaliyet-

lerine kurulacak organizasyonlar vasıtasıyla aktarılması sağlanmalıdır. 

7. Altıncı Beş Yıllık Plan hedefleri doğrultusunda öngörülen yaygın eğitim ya-

tırım harcamaları için kaynak ayrılarak plan hedeflerine ulaşılmalıdır. 

8. Yaygın eğitim programlarının etkinleştirilerek döner sermayeye yönelik ve-

rimli işletmeler haline dönüştürülmesini özendirici önlemler alınmalı, böylece ek kay-

nak yaratılmalıdır. 
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9. Yerel yönetim bütçelerinden yaygın eğitim faaliyetlerine katkı sağlayacak 

yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

10. 3308 sayılı yasa ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bulunan fiziki 

kapasitenin değerlendirilmesi ve daha verimli kullanılması amacıyla yaygın mesleki 

eğitim öğrencilerinin alınması yönünden planlı bir yapılanmaya gidilmelidir. 

11. Örgün eğitimin fiziki imkanları ile öğretim kadrolarının yaygın mesleki 

eğitimde kullanılmalarını kolaylaştırıcı esnek bir yapılanmaya gidilmelidir. 

12. Farklı birimlerce götürülen aynı teknikteki Yaygın Mesleki Eğitim Kurs-

larının maliyet farklılıkları düşünülerek, bu etkinliklerin belli standartlara kavuşturul-

ması kaynak kullanımını etkin hale getirecektir. 

13. Kamu yatırımlarının öngördüğü kalite ve sürede bitirilebilmesi, gerek 

merkezde, gerekse il bazında ihale ve yapımı için gerekli önlemlerin alınması sınırlı 

kaynakların verimli kullanımını sağlayacaktır. 

14. Yaygın Eğitim içerikli ‘çok amaçlı’ eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi 

için yöresel örgütlenmesinin bir parçası olarak bina, atelye ve laboratuarların çok a-

maçlı kullanımını sağlayıcı örnek tip projelerin hazırlanmasına ve mevcut binaların bu 

amaç doğrultusunda yapılanmasına önem ve öncelik verilmelidir. Ayrıca, küçük yer-

leşim bölgelerinde ‘Eğitim Odalarının’ yaptırılması için gerekli önlemler alınmalıdır. 

15. Kamu İktisadi Teşekküllerinin, yerel yönetimler ile Özel Kurum ve Kuru-

luşların fiziki olanaklarının Yaygın Mesleki Eğitim etkinliklerinde kullanılabilmesi 

yönünde işbirliği yapılmalıdır. 

16. Üniversitelerin Yaygın Eğitim etkinliklerini desteklemek için işbirliğine 

önem vermeleri; DPT ve YÖK’ün bu çalışmaları bütçe ödenekleri ile ve de Millî Eği-

tim Bakanlığı’nın FON ve Vakıf kaynakları ile desteklenmelidir. 

17. Üniversitelerde yetiştirilen öğretmenler için yaygın mesleki eğitim for-

masyonu kazanmalarını sağlayıcı program geliştirme çalışmaları yapılmalı, üniversite-

lerin bu çalışmalarının yaygın eğitimi uygulayan kurum ve kuruluşlara teşvik edici 

önlemler kurumsallaştırılmalıdır. 

18. Yaygın Eğitim yatırım faaliyetleri içinde özürlülerin Yaygın ve Mesleki 

Eğitimden yararlanması için gerekli yatırımlar yapılmalı, Özel Yaygın Eğitim prog-

ramları açılmalı, bu programların ihtiyacı olan makine ve donanımı sağlanmalıdır. 
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19. Yaygın Eğitim Programları açılmadan önce ilgili çevre ve iş analizleri 

yapılmalı, eğitim çevresinin ihtiyacına, sosyal ve ekonomik yapısıyla uyumlu mali-

yet/fayda analizi yapılan programlar uygulanmalıdır. 

20. Hizmetiçi Eğitim faaliyetlerini gerçekleştiren işverenler ve eğitimi veren 

kuruluşlar için teşvik tedbirleri alınmalıdır. 

21. Millî Eğitim Bakanlığı’nın denetim ve gözetiminde, meslek kazandırıcı 

alanlarda Yaygın Eğitim faaliyetleri veren 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanu-

nuna bağlı kuruluşlar teşvik edilmelidir. 

22. Yaygın Eğitim faaliyetinin etkinleştirerek araştırma ve geliştirme ve ya-

yın faaliyetlerini yürütecek kurum ve kuruluşlar teşvik edilmelidir. 

23. Örgün ve Yaygın Eğitim kurumlarında açılması planlanan Yaygın Eğitim 

Kurslarında görev alacak eğitici personele ödenecek ücretlerin iyileştirilmesi, bu per-

sonelin mesai saatleri içinde ve dışında etkin ve arzulu çalışmalarını teşvik edici unsur 

olacaktır. 

24. Atıl durumdaki bazı Örgün Eğitim Kurumları ile diğer Kamu ve Özel Ku-

rum ve Kuruluşlara bağlı hizmet binalarının onarım ve düzenlemeler yapılarak yaygın 

mesleki eğitim etkinlikleri sağlanarak yeni ek kapasiteler yaratılmalıdır. 

25. Tüm önerilerin gerçekleştirilmesinde ve Yaygın Eğitime ayrılan finans-

man kaynaklarının etkili kullanımının sağlanması amacı ile uygulama alanlarında a-

demi merkeziyetçi bir uygulamaya geçilmelidir. 

 

1.4. Yaygın Eğitimde Personel Komisyonu 

1.4.1. Yaygın Eğitimde Personel İle İlgili Kararlar  

1. Gelişme yolundaki memleketimizin ekonomik ve sosyal şartlarına uygun bir 

yaygın eğitim sisteminin gerektirdiği kadroları, kamu idaresini ve malî sistemi boz-

mayacak, ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde oluşturmak bir çözüm olarak düşü-

nülmelidir. Bu açıdan, sistem geliştirmede, örgün ve yaygın eğitim personeli politika-

sında ana faktörler belli bir sıra ile gözönünde bulundurulmalı, sisteme uygun bir stra-

teji geliştirilmeli, eğitim sisteminin tümünü kapsayacak bir teşkilâtlanma öngörülme-

lidir. 
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2. Eğitimde personel politikası, siyasî iktidarların tutumuna göre değişmemeli, 

kalıcı ve gelişmeye müsait bir devlet politikası şeklinde ele alınmalıdır. 

3. Yaygın eğitimde personel problemlerinin çözümlenebilmesi için, yaygın e-

ğitim hedef kitlesinin yüzde 15’ine, 2000 yılında eğitim götürebilecek düzeyde, 10 

yıllık personel plânlamasının en kısa zamanda yapılması gerekir. Bu plânlamada, yay-

gın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen, yönetici, uzman, araştırmacı, rehber, 

usta öğretici -herhalde buna monitör diyorlar- ayrı ayrı belirlenmeli; seçme, atama, 

yetiştirme ayrı bir konu olarak ele alınmalıdır. 

4. Yaygın eğitimde personel yetiştirilmesinde hizmet içi eğitim kurumlarına da 

önemli görevler düştüğünden, bu kurumların bu alana da yeterli düzeyde hizmet gö-

türmeleri üzerinde durulmalı, gerekiyorsa bu Şûrada alınacak kararlar doğrultusunda 

yeniden teşkilatlandırılmalıdır. 

5. İktisadî, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak, eğitim, insan 

gücü, istihdam ilişkileri de dikkate alınmak suretiyle sanayileşme ve tarımda gerekli 

teknolojik gelişmeyi sağlayıcı, meslekî ve teknik eğitime ağırlık veren bir plânlama 

gerçekleştirilmelidir. Bunun için 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 14. 

maddesinin ikinci fıkrasında yazılı, “mesleklerin kademeleri ve her kademenin unvan, 

yetki ve sorumlulukları kanunla tespit edilir ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın 

meslekî eğitim kurumlarının kuruluş ve programları bu kademelere uygun olarak dü-

zenlenir.” hükmünün yerine getirilmesi ve en kısa zamanda bu düzenlemenin yapıl-

ması gerekmektedir. Ayrıca, Başbakanlık Personel Başkanlığı’nca hazırlanan unvan 

standardizasyonunda yer alan unvanların Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

konulması bütün hizmetlerin yanı sıra, yaygın eğitime de kolaylık sağlayacaktır. 

6. Yaygın eğitim personelinde, hizmetin gerektirdiği nitelikler yanında şu hu-

suslar da aranmalıdır: 

a) Yeterli bir kültüre ve hayat tecrübesine sahip, 

b) Sosyal beceri kazanmış grup çalışmasına alışık, 

c) Türkçe’yi iyi kullanan, ikna yeteneğine sahip, 

d) Görevine bağlı, konusuna hakim, kısacası profesyonel personel olmak. 
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7. Sözleşmeli personel statüsünün cazip hale getirilmesi ve bunun yaygın eği-

tim kuruluşlarında da uygulanması, hizmetin yürütülmesini kolaylaştıracaktır. 

8. Mevcut düzenlemelere göre, yaygın eğitimde tam zamanlı çalışanlar, örgün 

eğitimde tam zamanlı çalışıp yaygın eğitim hizmetlerinde görev alanlar, değişik statü-

lerde ücret almaktadırlar. Günde birkaç saat hizmet yapanlar için bir düzenleme mevcut 

ise de, bunun yerine, planlı olarak yarı zamanlı (part-time) çalışma yerinde olacaktır. 

9. Yaygın eğitim hizmetlerinin bazı alanlarda kendi branşlarında öğretmen bu-

lunmaması sebebiyle görevlendirilecek eğitici personelde aranması gereken nitelikler 

ile bunların istihdam şekilleri önceden belirlenmelidir. 

10. Yaygın eğitimde hizmetler, önce aslî görevi eğiticilik olan elemanlara ve-

rilmeli, bunlar yetmediği takdirde aslî görevi eğiticilik olmayan yetişmiş insan gücün-

den yararlanma yoluna gidilmeli, bunlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 

4/B, 4/C; 2333 sayılı Kanuna göre bir kadro karşılık gösterilmek suretiyle ücret ö-

denmeli, gerektiğinde sözleşmeli personel statüsü uygulanmalıdır. 

11. Üniversitelerin eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinde yaygın eğitim ala-

nında uzman olarak görev yapacak elemanlar yetiştirmek üzere, meslek sayısını ihti-

yaca göre zamanla artırabilecek, “yaygın eğitim” bölümleri açılmalı; bu bölümlerde 

XII. Millî Eğitim Şûrası kararlan ve il millî eğitim müdürlüklerinde görevlendirilecek 

eğitim uzman yardımcılarının atanması ile ilgili yönetmelikler doğrultusunda gereken 

programlar düzenlenmeli; söz konusu faaliyet 1990-1991 öğretim yılında başlatılmalı; 

bunun için de Bakanlıkça en geç l Haziran 1990 tarihinden önce gerekli işlemler ta-

mamlanmalıdır. 

12. Öğretmen yetiştiren ve mezunları öğretmen olarak görevlendirilen yüksek öğ-

retim kurumlarının programlarında yaygın eğitimle ilgili derslere de yer verilmelidir. 

13. Yaygın eğitim kurumlarında çalışan personel için, bu kurumlardaki çalışma 

şartları da dikkate alınarak ve hizmeti cazip hale getirecek yeni bir ücret sistemi belir-

lenmelidir. Bu husus zam ve tazminatlar, özel hizmet tazminatı, fazla mesai ücreti 

veya sözleşmeli personel statüsü ile çözümlenmelidir. 

14. Yaygın eğitim hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla mahallî ve mülkî 

yöneticiler için seminerler düzenlenmelidir. 
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15. Hangi seviyede olursa olsun, yaygın eğitim elemanları sahada değişik 

özürlü vatandaşlarla da karşılaşacağından, bu gibilere yardımcı olabilmeleri için ge-

rekli bilgilerle yetiştirilmelidir. 

16. İstihdam edilmeyen meslekî ve teknik öğretmen adaylarına, yaygın eğitim 

formasyonu kazandırılarak yaygın eğitimde istihdamları sağlanmalıdır. 

17. Yaygın Eğitim Enstitüsü’nde, kurumun amaçlarını gerçekleştirebilecek sa-

yı ve nitelikte personelin istihdamını sağlayıcı tedbirler alınmalı, Enstitünün, eğitim-

öğretim hizmetleri sınıfına atanacak personelde, diğer şartların yanında, yükseköğre-

nimini tamamladıktan sonra konu ile ilgili uzman (Yüksek Lisans-Doktora) olması ve 

meslek alanında en az 5 yıl hizmeti bulunması şartı aranmalıdır. 

18. Enstitünün eğitim-öğretim hizmetleri personeline yükseköğretim kurumla-

rında çalışanlar kadar ücret ödenmeli; bu ücret, raporumuzun 1/2 veya 1/5 tekliflerin-

de öngörülen esaslara göre düzenlenmelidir. 

19. Enstitüde halen görev yapan personel, üniversitelerle işbirliği yapılarak, 

XII. Millî Eğitim Şûrasında Hizmet içi Eğitim Dairesi hakkındaki kararlar doğrultu-

sunda, hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilmeli ve buna devam edilmelidir. 

20. Halen geçici bir yönetmelikle yürütülen Yaygın Eğitim Enstitüsü, sağlam 

ve güvenilir esaslara kavuşturulması için günün şartlarına uygun hale getirilmeli; a-

macına uygun olarak görevlerini yapabilecek bir yapıya kavuşturulmalıdır. 

21. Enstitü, Millî Eğitim Bakanlığı’nın üniversitelerle işbirliği ile bölgelerde yay-

gın eğitim seviyesini yükseltmek için açacağı kurslara yetkili elemanlarla katılmalıdır. 

22. Halk eğitimi başkanlıkları, Yaygın Eğitim Kurumlan Yönetmeliği ile ken-

dilerine verilen görevleri yapabilecek sayı ve nitelikte, yaygın eğitimin kapsamı bö-

lümünde belirtilen hedef kitlesinin yüzde 15’ine, 2000 yılında eğitim götürebilmesi 

için yapacağı 10 yıllık plâna göre, yaygın eğitim alanında yetiştirilmiş personele ka-

vuşturulmalıdır. Söz konusu Yönetmelik, günün şartlarına göre yeniden ele alınmalı, 

bu düzenlemede devlet memurlarına tanınan teminata paralel olarak hizmette devamlı-

lık sağlanmalı, başkanlıklara yardımcı veya şube müdürü kadroları verilmeli, buralara 

yapılan atamalarda birisinin halk eğitimi uzmanı veya meslek teknik elemanı olması 

gözönünde bulundurulmalıdır. 
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23. Halk eğitimi başkanlıklarına atanacak olanlarda hizmet alanının gerektirdi-

ği ek nitelikler aranmalıdır. Bunlar, yeni Şûra kararlarına uygun olarak lisans düze-

yinde eğitim görmüş olmalıdırlar. 

24. Mevcut halk eğitimi başkanları, en kısa zamanda hizmet içi eğitime tabi tu-

tulmalıdırlar (Mümkün olduğu takdirde, yurtdışı eğitimleri sağlanmalıdır). 

25. Halk eğitimi başkanlıklarına, görevin yürütülebilmesi için yeterli sayıda 

uzmanlık kadroları verilmeli, bu kadrolara yaygın eğitim alanında yetiştirilmiş ele-

manlar atanmalıdır. 

26. Yaygın eğitim alanında en kapsamlı ve en etkin hizmet veren halk eğitimi 

merkezlerinin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi, öncelikle bu merkezlerde görev 

yapan eğitici personelin niteliklerinin yükseltilmesiyle mümkündür. Bunun için halk 

eğitimi merkezi müdürlüğü görevine atanacaklardan, diğer şartların yanında, en az 5 

yıl öğretmenlik yapmış olmak, meslekî ve teknik yüksekokulların birinden mezun 

olmak veya lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş olmak, öğrenimleri sırasında ya 

da hizmet içi eğitim yoluyla yaygın eğitimle ilgili belli saatte dersleri almış olmak gibi 

ek nitelikler de aranmalıdır. 

27. Halk eğitimi alanında lisans ve lisansüstü seviyede eğitim görmüş olanların 

bu alanda istihdamına öncelik verilmeli, bunların atanmasında, 5 yıllık öğretmenlik 

şartı aranmamalıdır. 

28. Halen halk eğitim merkezleri tarafından yürütülen eğitim ihtiyacı belirleme 

ve program geliştirme gibi özel uzmanlık isteyen görevler, halk eğitimi başkanlıkla-

rında görevlendirilmesi önerilen uzmanlarca yürütülmelidir. 

29. Rehber öğretmenlerin atanması, görevin gerektirdiği niteliklere uygun kri-

terlere bağlanmalı, bu göreve alanında lisans seviyesinde yükseköğrenim görmeyenler 

atanmamalıdır. 

30. Halk eğitimi merkezlerindeki rehberlik hizmetleri yalnızca kurs öğretmen-

lerine branşlarında rehberlik etmekle sınırlandırılmamak; halka, çevredeki istihdam ve 

eğitim imkânlarım tanıtıcı, sorunlarının çözümünde yol gösterici bir danışmanlık hiz-

meti çerçevesinde ele alınmalıdır. 
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31. Kadrolu usta öğreticilere - monitör - haftada en az 12 saat ek ders ücreti 

ödenmelidir. 

32. Kadrosuz usta öğreticilerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/C. 

maddesine göre “geçici personel” statüsünde çalıştırılması sağlanmalıdır. 

33. Kadrosuz usta öğreticilere günün şartlarına uygun ücret ödenmeli, ödene-

cek bir ders saati ücreti 15 göstergeden az olmamalıdır. 

34. Kadrosuz usta öğreticilerin görevlendirilmeleri bir sisteme bağlanmalı ve 

bunlar için sicil tutulmalıdır. 

35. Üniversitelerle işbirliği yapılarak il ve ilçelerde usta öğreticilik kursları ve-

recek, yeterli sayı ve nitelikte eğitici personel yetiştirilmelidir. 

36. Halk eğitimi merkezleriyle ilgili her türlü düzenlemede, kazanılmış hak il-

kelerine riayet edilmelidir. 

37. Halk eğitimi merkezi müdür yardımcıları, rotasyona tabi tutulmamalıdır. 

38. Olgunlaşma enstitülerinde, alanlarında uzmanlaşmış, yabancı dil bilen, a-

raştırmacı sıkıntısı çektiklerinden kadroları bu nitelikteki personelle takviye edilmeli, 

mevcutların hizmet içi eğitimle seviyeleri daha iyileştirilmeli, ayrıca usta öğreticilerin 

(monitör) öğrenim seviyeleri yükseltilmelidir. Çalışma sistemlerine uygun ücret sis-

temi getirilmelidir. 

39. Dengesiz bir öğretmen dağılımı sebebiyle bazı pratik kız sanat okullarında 

öğretmen fazlalığı bulunurken, bazılarında öğretmen sıkıntısı çekilmekte, hizmet bazı 

yerlerde aksamaktadır. Bu okullara, denge sağlanıncaya kadar öğretmen ataması ya-

pılmamalıdır. Fazla öğretmenlerden yaygın eğitim hizmetlerinde yararlanılmalıdır. 

40. Endüstri pratik sanat okullarının yeterli sayı ve nitelikte öğretmene kavuş-

turacak tedbirler alınmalıdır. 

41. Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezleri, kurumun amacına uygun öğretim 

kadrosuna kavuşturulmalıdır. 

42. Millî Eğitim Bakanlığı dışındaki diğer bakanlık kurum ve kuruluşların da 

sundukları yaygın eğitim hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip yeterli sayıda 

eğitici personel ve halkla-basınla ilişkiler eğitimi görmüş olanlar ile beş yıl sarı basın 

kartı taşımış gazeteciler istihdam edilmelidir. 
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43. Kurumlar, yaygın eğitim hizmetlerini sunarken, kendi dışındaki kurum ve 

kuruluşların eğitici personelinden de yararlanılmalı ve bunu kolaylaştıracak tedbirleri 

almalıdır. 

44. Kurumlar, yaygın eğitim hizmetlerinde çalıştıracakları aslî görevi eğiticilik 

olmayan personeline hizmet içi eğitim yoluyla eğiticilik formasyonu kazandırmalıdır. 

45. Bütün kurum ve kuruluşlar, yaygın eğitim hizmetlerindeki personelde, meslekî 

yeterlilik yetişkin eğitimi alanında formasyon Androgojik formasyon) aramalıdır. 

Temenni Kararları 

1. Kız sanat eğitimi yüksek okulları ile sanat eğitimi yüksek okullarının öğre-

tim süreleri en kısa zamanda iki yıldan dört yıla çıkartılmalıdır. 

2. Yaygın eğitimde birlik ve beraberliği sağlamak açısından, Millî Eğitim Ba-

kanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim birimlerine yeterli niteliklere 

sahip personelin istihdamı için eğitim öğretim sınıfından kadro ihdas edilmeli veya bu 

personelin kadro tanımları yapılmalıdır. 

3. Yaygın eğitim alanına faydalı kitap, kaynak, araç-gereç ve benzeri eserler 

kazandıracak personel desteklenmeli ve bu gibi personelin sayılarının çoğaltılması 

için teşvik tedbirleri alınmalıdır. 

4. Yaygın Eğitim Enstitüsü, hem Millî Eğitim Bakanlığı’na hem de yaygın eği-

time hizmet yapan tüm resmî ve özel kuruluşlara yardım, rehberlik edebilecek ve ulus-

lararası kuruluşlardan her yıl sistemli bir şekilde kaynak sağlayacak şekilde organize 

edilmelidir. 

5. Yaygın eğitimin her seviyesinde çalışanlarda ve proje uygulamalarında de-

vamlılık esas olmalıdır. 

6. Yaygın eğitim alanındaki çalışmalarda çevredeki yetişmiş personelden ya-

rarlanmaya öncelik verilmelidir. 

7. Yaygın eğitim alanındaki eğitici personelin birbirine yakın ya da benzer 

programlan verebilecek şekilde yetiştirilmeleri sağlanmalıdır. 

2. UYGULAMALAR 

Yaygın eğitim sisteminin, ülkemizin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilecek 

bir yapıya kavuşturulması için çeşitli kuruluşlara yapılan çalışmaları bir araya getir-
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mek, kazanılan tecrübeleri hizmete sunmak ve yapılacak çalışmalara ışık tutmak ama-

cıyla, Cumhuriyet dönemi eğitim tarihinde ilk defa gündemi tek maddeden oluşan ve 

konusu “Yaygın Eğitim” olan XIII. Millî Eğitim Şûrası’nın toplanması sağlanmıştır. 

Toplantıda sadece “yaygın eğitim” ile ilgili konular ele alınmıştır. 

Avni Akyol’un M.E. Bakanlığı yaptığı 1988 – 1991 yılları içinde Millî Eğitim 

Temel Kanununda belirtilen genel amaç ve temel ilkeler doğrultusunda, eğitim siste-

mimizde yeniden düzenleme, geliştirme ve iyileştirme çalışmaları kapsamında; Ölçme 

ve Değerlendirme Sistemine ait Esasların Yeniden Tespiti, İmlâ Birliği’nin sağlanma-

sı, Ders Kitapları ve Eğitim Araçları ile ilgili yönetmeliklerin yeniden düzenlenmesi, 

Millî Eğitim Akademisi Kuruluş Kanun Tasarısı’nın hazırlanması ile öncelik arz eden 

dokuz alanda program geliştirmek üzere toplam on üç özel ihtisas komisyonu kurulmuş-

tur. “Özel İhtisas Komisyonları” 28 Şubat 1990 tarihinde çalışmalarına başlamıştır. 

Matematik Programını Geliştirme Komisyonu’nda; ilköğretim Matematik 

Programı şu şekilde ele alınmış, karara bağlanmış ve uygulamaya konulmuştur: 

- İlk defa ilk ve ortaokul matematik programları birlikte, sekiz yıllık olarak 

düşünülüp oluşturulmuştur. 

- Sınıf seviyelerine göre hangi konuların, hangi sınırlar içinde verileceği net-

leştirilmiştir. 

- Sembol kullanımı ilk sınıflarda azaltılarak ileri sınıflara doğru kaydırılmıştır. 

- Ezberciliği gerektiren kavramlar ve tanımlar çıkarılmıştır. 

- Sınıf göz önüne alınarak kavramların ve tanımların önceden verilmeleri ye-

rine, öğrencilerin mevcut bilgilerinden yararlanarak önce sezdirilmeleri, sonra öğren-

meleri, arkasından da tekrar edilerek kavratılmaları yoluna gidilmiştir (Akyol, 1991). 

- Günlük yaşamda yardımcı olabilmesi için, gerek Hayat Bilgisi, gerekse di-

ğer derslerin programları ile uyum içinde ve onları destekleyecek şekilde olmasına 

özen gösterilmiştir. 

1989 – 1990 öğretim yılında 241 okul öncesi eğitim kurumu, 957 ilköğretim, 

305 ortaöğretim, 982 yaygın eğitim olmak üzere, toplam 2485 kurum açılmıştır. 

1990 – 1991 öğretim yılında 792 okul öncesi eğitim kurumu, 1700 ilköğretim, 

284 ortaöğretim, 1490yaygın eğitim olmak üzere 4266 kurum eğitim ve öğretime a-

çılmıştır (Akyol, 1991). 
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Millî Eğitim Bakanlığına 1989 yılında konsolide bütçenin %9’u, 1990 yılında 

konsolide bütçenin %13.20’si, 1991 yılında konsolide bütçenin % 14.09’u oranında 

ödenek tahsil edilmiştir.  

Bu dönemde ilköğretimle ilgili olarak çıkarılan yönetmelikler ise; 

1- “İlkokul yönetmeliğinin ödev ile ilgili 32. maddesi değiştirilmiş, 23.10.1989 

tarih ve 20321 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Bu değişiklikle ilkokul öğrencilerine verilen ev ödevi birinci, ikinci ve üçüncü 

sınıflarda kaldırılmış, diğer sınıflarda hafifletilmiştir.  

2- Ortaokul ve Ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin ders dışı eğitim ve öğ-

retim faaliyetleri hakkında yönetmelik, 8.11.1989 tarih ve 20336 sayılı resmi gazetede 

yayımlanmıştır.  

Öğrencilere bağımsız düşünme yeteneği kazandırmak, onları gözlem, inceleme 

ve araştırmaya yöneltmek amacıyla mevcut yönetmelikte değişiklik yapmıştır. Bu 

değişiklikle öğrencinin eğitim-öğretimle ilgili ders içi ve ders dışı eğitim faaliyetlerin-

den her birinin uygun ölçme araçları ile değerlendirilmesi esas alınarak öğrencinin 

bulunduğu sınıf seviyesine göre araştırma yapabilmesi ve kendi kendine bir fikir ürü-

nü meydana getirmesi sağlanmıştır.  

8 Eylül 1982; 2367 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlandığı üzere; ilkokulların 

bütün sınıflarında haftada birer saat olmak üzere dönüşümlü olarak okutulacak olan 

“Çevre, Sağlık, Trafik, Okuma” dersi öğretim programlarının 1992-1993 öğretim yı-

lından itibaren denenip geliştirilmek üzere bağlı örneğine göre kabulü hususunun Ba-

kan’a arzı kararlaştırılmış ve onaylanarak uygulamaya konulmuştur. 

 

Dönemin Hükümetlerinde Eğitim (Hükümet programlarında Eğitim, 1998) 

47. Hükümet; (09.11.1989-23.06.1991); Başbakan: Yıldırım AKBULUT 

“- Önümüzdeki dönem eğitim ve öğretim en fazla önem verdiğimiz konuların 

başında gelecektir. 

- Esas olan herkesi bir meslek sahibi yapmaktır. Her şeyden önce insanın ken-

dine güven duymasının ilk şartı meslek sahibi olmasıdır. 
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- İktisadi hayatımızdaki gelişmeler her seviyede ihtisasa yönelik ve uygulamalı 

eğitim ve öğretime ağırlık verilmesi gerekmektedir. 

- Türkçe’nin doğru ve güzel konuşulması ve yazılması için gerekli tedbirler a-

lınacaktır.” 

48. Hükümet; (23.06.1991-20.11.1991); Başbakan: Ahmet Mesut YILMAZ 

“- Millî kimlik, kişilik ahlâki karakter ve yüksek irade gücü kazandıran Millî 

kültürümüzü, her derece ve türdeki örgün, yaygın, sürekli ve hayat boyu eğitim ku-

rumlarında ve uygulamalarında daha yoğun bir şekilde vermeye ve benimsetmeye 

çalışacağız. 

- Millî Eğitimde bugüne kadar gereğince ele alınmadığını bildiğimiz, Millî ta-

rihimizde başarılı uygulamaları olan üstün nitelikli, istidat ve kabiliyeti çocuklarımızın 

özel olarak yetiştirilmelerinin yararlı olacağına inanıyoruz. 

- Bu amaçları gerçekleştirmek için, Hükümet olarak, Millî Eğitimde yeni se-

ferberlik başlatmaya azimli ve kararlıyız.  

- Bunun için Millî Eğitime, son iki yıldır ayrılan paydan daha fazla pay ayır-

maya ve sistemi yenilemeye kararlıyız. 

- Zorunlu eğitimin 2000 yılına kadar 8 yıl; 2000 yılından sonrası için de 10 yıl 

olmasını sağlayacak kanuni düzenlemeler yapılacaktır. 

- Çağ nüfusunun okullaşma oranlarının okul öncesi eğitimde, yüzde 11.5’e; ilk 

ve ortaokulda yüzde 100’; orta öğretimde, mesleki ve teknik öğretim ağırlıklı olmak 

üzere yüzde 45’e ve yüksek öğretimde (Açık öğretim dahil) yüzde 20’ye ulaşması 

yönünde çalışılacaktır. 

- Eğitimdeki sayısal gelişmeler yanında, eğitimin nitelik ve kalitesinin yüksel-

tilmesi temel hedeflerimizden biri olacaktır. 

- Çağdaş gelişmenin bir boyutu olarak eğitimde bilgisayar, TV, video gibi tek-

nolojilerin kullanımı yaygınlaştırılacak, bu amaçla televizyon kanallarından biri öğre-

tim ve eğitime tahsis edilecektir. Yurt dışındaki çocuklarımızın örf ve adetlerimize, 

vatan, millet ve ortak Millî kültürümüze bağlılıklarının korunması için gerekli tedbir-

ler alınacaktır.” 
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49. Hükümet; (20.11.1991 – 25.06.1993); Başbakan: Süleyman DEMİREL 

“- Çağdaş, laik, etkin ve yaygın bir eğitim sistemi oluşturulacak ve yürürlüğe 

konulacaktır. Çağdaş ve etkin eğitim, çağdaş toplumun, tartışılmaz gereksinimidir. 

- Doğumundan başlayarak her Türk yurttaşının öğrenim ve eğitimi devletin 

yükümlülüğünde olacak ve parasız eğitim esas kılınacaktır, zorunlu eğitim en az 8 yıl 

olacaktır. 

- Temel eğitimden yükseköğrenimin sonuna kadar her kademe kendi içinde bir 

bütünlük taşıyacaktır. Her kademeyi tamamlayan gencin o kademenin sonunda hayata 

katılması mümkün olacaktır. 

- Öğretim programları ve ders kitapları evrensel ölçülere, demokratik, özgür-

lükçü anlayışa uygun olarak yeniden düzenlenecek, gençlerimize araştırmacı, yaratıcı 

ve bağımsız bir kişilik kazandırma amacı ön plana çıkarılacaktır.” 

 

1991-1992 Millî Eğitim İcra Planı  

(Hükümet Programında Eğitim ve Millî Eğitim İcra Planı, 1991) 

Eğitimin Niteliğinin Yükseltilmesi konusunda; 

- Eğitimin her kademesinde başarısızlık ve sınıfta kalma problemine bilimsel 

ve gerçekçi çözümlerin bulunması yetenek ve eğilimleri dikkate alarak başarıyı değer-

lendirmeyi amaçlayan ve yönlendirmeyi sağlayan sistemin geliştirilmesi (çalışma sü-

resi, sürekli); Eğitimde fırsat ve imkan eşitliğini gerçekleştirmek için okullar arasın-

daki dengesizliklerin azaltılması (çalışma süresi, sürekli); Bilgisayar destekli eğitimin 

yaygınlaştırılması (çalışma süresi; sürekli); Zorunlu eğitimin 5 yıldan 8 yıla çıkarılma-

sı; bu konuda yapılacak çalışmalar; zorunlu eğitimin 2000 yılına kadar 8 yıl; 2000 

yılından sonrası için de 10 yıla çıkarılması amacı ile Millî Eğitim Temel Kanunu ile 

ilköğretim ve Eğitim Kanununda gerekli değişiklikler yapılacaktır, (Çalışma Süresi; 1 

yıl), Yatılı İlköğretim Bölge okullarının yaygınlaştırılması; Taşımalı ilköğretim uygu-

lamasının yaygınlaştırılması; bu konuda yapılacak çalışmalar, ilkokullarda birleştiril-

miş sınıf uygulamasının asgari seviyeye indirilmesi, fırsat ve imkan eşitliğinin sağ-
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lanması, eğitimde kalitenin artırılması fizik, mekân ve öğretmenden tasarruf sağlan-

ması amacıyla 1990-1991 öğretim yılında başlatılan taşımalı ilköğretim uygulaması 

bir proje çerçevesinde yaygınlaştırılacaktır. (Çalışma süresi; 2 yıl); Gezici tarım işçi 

çocuklarının ilköğretime kavuşturulması (çalışma süresi; sürekli), özel eğitime muhtaç 

çocukların, akranları arasında eğitim görmeleri için kaynaştırma uygulamasının yay-

gınlaştırılması ve niteliğinin yükseltilmesi (çalışma süresi; sürekli) 
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VII. BÖLÜM 

XIV. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI 

1. XIV. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI 

Toplanma Tarihi: 27-29 Eylül 1993 

Şûra Gündemi:  

1) Eğitim Yönetimi ve Eğitim Yöneticiliği 

2) Okul Öncesi Eğitimi 

Dönemin Millî Eğitim Bakanı: Nahit Menteşe 

Şûra Başkanlık Divanı:  Nahit Menteşe 

      Dr. Yusuf Ekinci 

         Abdullah Nişancı 

 

2. XIV. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASINDA ALINAN BÜTÜN  

               KARARLAR (XIV. Millî Eğitim Şûrası, Raporlar,  

               Görüşmeler, Kararlar, Ankara, 1993) 

2.1. Millî Eğitimde Teşkilâtlanma İle İlgili Kararlar 

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın kuruluş ve görev esasları kanunla 

düzenlenmelidir. 

2. Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu 

Başkanlığı’nın bünyesine alınmalıdır. 

3. Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilâtı’nda aynı tür ve nitelikteki hizmetle-

rin değişik ana hizmet birimlerimce yürütülmesinden doğan aksaklıkları gidermek ama-

cıyla Ortaöğretim ile Mesleki ve Teknik Öğretimde yeni bir yapılanmaya gidilmelidir. 

4. Millî Eğitim Akademisi’ne işlerlik kazandırılmalıdır. 
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5. Proje hazırlama, uygulama ve değerlendirme hizmetlerim yürütmek amacıy-

la Projeler Daire Başkanlığı kurulmalıdır. 

6. Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilâtı’nı oluşturan birimlerin iş analizleri 

yapılmalı, personel nitelikleri ve norm kadroları belirlenmelidir. 

7. Merkez teşkilâtında çalışacak yönetici ve uzmanların atanmaları ile ilgili 

yeni bir hukuki düzenleme yapılmalıdır. Merkez teşkilâtında görev verilecek yönetici 

ve uzmanların nitelikleri, unvanları, atanmaları, yükselmeleri ve yer değiştirmeleri ile 

ilgili yeni bir hukuki düzenleme yapılmalıdır. 

8. Merkez teşkilâtının uhdesinde bulunan görevlerden, illere devredilebilecek-

ler belirlenmeli ve gerekli yasal düzenlemelere gidilmelidir. 

9. Millî Eğitim Müdür Yardımcısı ve Şube Müdür sayılan her ilin ihtiyacına 

göre yeniden belirlenmelidir. 

10. Eğitim ve öğretim hizmetlerinde faydalanmak üzere il ve ilçe Millî Eğitim 

müdürlüklerinde uzmanlık kadroları oluşturulmalıdır. 

11. İl ve ilçe Millî Eğitim Müdürü, Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürlüklerine 

atama ve görevden alınma usul ve esaslarını belirten yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

12. Yurtdışı teşkilâtında nitelikli, görevin ehli elemanlar görevlendirilmelidir. 

Bunlar gönderilmeden önce hizmet içi eğitime tâbi tutulmalıdırlar. 

13. Yurtdışı teşkilâtında görev alacak personelle ilgili görev ve yetkileri içeren 

bir yönetmelik hazırlanmalıdır. 

14. Yurtdışı teşkilâtında görevlendirilecek personelle ilgili rasyonel bir ücret 

politikası belirlenmelidir. 

 

2.2. Eğitim Kurumlarının Yönetimi ve Yöneticiliği İle İlgili Kararlar 

1. Eğitim yöneticiliğinde ihtisaslaşma esas alınmalıdır. 

2. Üniversiteler ve Millî Eğitim Akademisi bu fonksiyonu yerme getirmelidir. 

3. Eğitim yöneticiliğinde hiyerarşik ilerleme ve yükselmelere önemle riayet e-

dilmelidir. 
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4. Eğitim yöneticiliği politik etkilerden uzak bir yapı ve işleyişe kavuşturulmalıdır. 

5. Sicil yönetmeliklerinin daha şeffaf hale getirilmesi konusunda düzenlemeler 

yapılmalıdır. 

6. Yöneticiler daha fazla yetkilerle donatılmalı ve bu yetkileri açıklıkla belir-

tilmelidir. 

7. Asaleten atanmalarda mahzurlu görülenler tedviren de atanmamalıdır. 

8. Eğitim yöneticiliği maddi yönden cazip hale getirilmelidir. 

9. Eğitim yöneticiliği kademelerinin, görev yetkileri bir iş analizine dayalı ola-

rak hazırlanmalıdır. 

 

2.3. Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi, Atanması ve  

                  Yer Değiştirmesi İle İlgili Kararlar 

1. Lisan düzeyindeki eğitim yöneticiliği programının muhtevasını “Yönetim 

Bilgisi, Eğitim Formasyonu, Alan Becerisi, Yönetim Prensipleri ve ilgili yan disiplin-

ler.” oluşturmalıdır. 

2. Eğitim yöneticiliği programına, yöneticide bulunması gerekli nitelikleri ta-

şıyanlar alınmalıdır. 

3. Yöneticilikte “Meslekte aslolan öğretmenliktir” ifadesi daha esnek bir çer-

çevede düşünülmelidir. 

4. Eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesinde (hizmet öncesi ve hizmet içi), Millî 

Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler arasında işbirliği yapılmalıdır. 

5. Mevcut eğitim yöneticileri “Eğitim Yöneticiliği” konusunda bir eğitime tâbi 

tutulmalıdır. 

 

2.4. Eğitim Yönetiminde Denetim İle İlgili Kararlar 

1. Müfettişlerin, denetleyecekleri öğretmen ve idareciden daha üst düzeyde e-

ğitim görmeleri sağlanmalıdır. 

2. Müfettişlerin, üniversitelerde veya Millî Eğitim Akademi’sinde Lisansüstü 

eğitim görmeleri sağlanmalıdır. 
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3. Ülkemizde mevcut ikili denetim sistemi kaldırılarak yerme tek bir denetim 

sistemi getirilmelidir. 

4. Her kurumun özelliklerine uygun teftiş formları geliştirilmelidir. 

5. il Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde öğretmenin ve okulun değerlendiril-

mesinde güvenli bir gösterge olan öğrenci başarısını değerlendirme merkezleri kurul-

malıdır. 

6. Denetim hizmetlerinin yürütülmesinde Teftiş Kurulu, ilgili öğretim dairele-

riyle sıkı bir işbirliğine gitmelidir. 

7. İlköğretim müfettişlerinin ilkokul öğretmenleri üzerindeki sicil amiri olma 

yetkileri kaldırılmalıdır. 

8. Grupla teftiş geliştirilerek yaygınlaştırılmalıdır. 

9. Kurumda yapılacak denetim faaliyetlerinde kullanılacak ölçüler ve uyulacak 

ilkeler önceden belirlenerek, denetleneceklere bildirilmeli, denetim sonucundan ilgili-

ye bilgi verilmelidir. 

10. Millî Eğitim Bakanlığı dışındaki diğer bakanlıklara bağlı okulların deneti-

minde uygulanacak ilke ve yöntemleri ihtiva eden bir çalışma yapılmalıdır. 

 

2.5. Eğitimde Yönlendirme İle İlgili Kararlar 

1. insan gücü planlaması yapılarak, ilköğretim sonrası okul ve programlar bu 

plana göre oluşturulmalıdır. 

2. Programlar oluşturulurken meslek tanımlan yapılmalı, iş analizlerine dayalı 

olarak meslek standartları geliştirilmelidir. 

3. Yönlendirme hizmetleri ilköğretiminin ikinci kademesinden itibaren (çekir-

dek programlar korunarak) başlatılmalı ve devam ettirilmelidir. 

4. Yönlendirmede, tanıma ve tanıtmayı kapsayan bilgilendirme, bilinçlendir-

me, düşündürme, karar verdirme ve harekete geçirme süreçleri bilimsel ve demokratik 

yollarla yerme getirilmelidir. 

5. Yönlendirme, öğrenci, aile, öğretmen, okul yönetiminin işbirliği ile yapıl-

malıdır. 
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6. Yönlendirmede yeni teknolojilerden ve uzmanlık hizmetlerinden yararla-

nılmalıdır. 

7. Yönetici ve öğretmenlerin yönetme fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri i-

çin, hizmet öncesi ve hizmetleri esnasında yetiştirilmeleri sağlanmalıdır. 

8. Yönetim ve yöneticinin yönlendirmedeki fonksiyonu arttırılmalıdır. 

9. Yönlendirmenin ayrı bir alan ve ihtisas konusu olduğu göz önünde bulundu-

rularak, bu konuda çalışmak üzere “İhtisas Komisyonları” oluşturulmalıdır. 

 

2.6. Okul Öncesi Eğitimi’nin Önemi Ve Yaygınlaştırılması  

                  İle İlgili Kararlar 

1. Aynı yaş grubuna hizmet veren Okul Öncesi Eğitimi kurumlarının tanını ve 

kapsamları yeniden gözden geçirilerek; 

“Ana Okulu, 36–72 aylık çocukların eğitimleri amacıyla açılan Millî Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı, özel ve resmi Okul Öncesi Eğitimi kurumudur”; 

“Ana Sınıfı, 60–72 aylık çocukların eğitimleri amacıyla resmi ve özel Ana 

Okullarının, ilkokulların ve ilköğretim okullarının bünyesinde açılan Okul Öncesi 

Eğitimi kurumudur” olarak tanımlanmalıdır. 

2. Okul Öncesi Eğitiminin yaygınlaştırılmasında aşağıdaki ilkelere uyulmalıdır: 

— Okul Öncesi Eğitimi kurumlan özellikle Türkçenin doğru ve güzel konu-

şulmadığı yörelerde geliştirilerek yaygınlaştırılmalıdır. 

— Özel eğitim gerektiren çocuklarımızın eğitimi, Okul Öncesi çağdan başla-

narak özenle ve eksiksiz olarak ele alınmalıdır. Bu yapılırken, kaynaştırma ilkesine 

uyulmalıdır. 

— Kırsal alanlarda yazın tarım işlerinde çalışan annelerin çocuklarının eğitimini 

yürütecek gezici Ana Okulları açılması için gerekli mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır. 

3. “Millî Eğitim Temel Kanunu”nun 17. maddesinde; “...Resmî, özel ve gönül-

lü her kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetlerinin, Millî Eğitim amaçlarına uygunluğu 

bakımından Millî Eğitim Bakanlığı’nın denetimine tâbidir” denilmektedir. Bu madde-
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den hareketle her türlü Okul Öncesi Eğitimi hizmetleri, Millî Eğitim Bakanlığı Okul 

Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından mevzuat, uygulanacak program yakla-

şımları, eğitim programlan işleyiş, vb. yönlerden incelenerek yemden düzenlenmeli ve 

Okul Öncesi Eğitimi hizmeti sunan kamu, özel kurum ve kuruluşlar arasında koordi-

nasyon sağlanmalıdır. Bu amaçla, “Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nde sürekli 

ve geçici Çalışma Komisyonları” oluşturulmalıdır. 

4. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi’nde, Çalışma Bakanlığı ve Sağ-

lık Bakanlığı ile iş birliği içinde çalışmalıdır. Hâlen yürürlükte bulunan, çalıştırdığı 

işçi sayısına bağlı olarak işletmelere kreş açma hükmü, kapsamı genişletilerek her 

kurum için zorunlu hâle getirilmelidir. Türkiye Sağlık Reformu kapsamında, anne - 

çocuk sağlığı, aileye rehberlik ve özellikle 0–72 ay grubu çocuklarına, sağlık ve eği-

tim hizmetlerinin götürülmesiyle ilgili düzenlemelere de yer verilmelidir. 

5. Okul Öncesi Eğitimi’ni evlere kadar götürme konusunda TV imkândan kulla-

nılmalı, TV yasasında çocuk programlarının ağırlığının %20 olması hükmü yer almalıdır. 

6. Millî Eğitim Bakanlığı, Taşra Teşkilâtında özellikle büyük şehirlerde, il teş-

kilâtlarında “Okul Öncesi Eğitim Merkezleri” kurulmalıdır. 

7. Okul Öncesi Eğitimi’nde hizmet verecek her çeşit kademe ve görevler için 

gerekli yeterlilikler, görev ve sorumluluklar belirlenmeli ve bunlar bir sertifika siste-

mine bağlanmalıdır. 

8. Okul Öncesi Eğitimi’nde “okullaşma oranı Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 

Planının sonunda %30 olarak gerçekleştirilmelidir. 

9. Toplu konut projelerinde Okul Öncesi Eğitimi kurumunun açılması da yer 

almalıdır. 

10. Millî Eğitim Bakanlığı’na 3418 sayılı kanun gereği Tekel’den ayrılmış o-

lan fonun arttırılması ve bu fonun öncelikle Okul Öncesi Eğitimine aktarılması sağ-

lanmalıdır. 

11. O - 72 ay çocuğuna, Okul Öncesi Eğitimi hizmeti veren kreş, gündüz ba-

kımevi, çocuk yuvaları, özürlüler için rehabilitasyon merkezleri ve benzeri sosyal te-

sislerin; yapılarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için devlet kredisi ve teşvikler 

arttırılmalı ve vergilendirme azaltılmalıdır. 
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12. Belediyeler, Kamu İktisadî Teşekkülleri, Vakıflar, Dinî Kuruluşlar ve diğer 

özel müteşebbislerin Okul Öncesi Eğitim kurumları açmaları desteklenmeli ve teşvik 

edilmelidir. 

13. Okul Öncesi Eğitimi kurumlarında döner sermaye işletmeleri kurularak e-

ğitime finansman sağlanmalıdır. 

14. Ana Okulu binası yapılması için hazine arazilerinin tahsisi belediyeler ve 

kooperatiflerden yararlanılması için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

15. Okul Öncesi Eğitimi konusunda anne-babaları yetiştirmek amacıyla “Ana-

baba okulu” uygulamaları yaygınlaştırılmalıdır. Çocuk yayınlan nicelik ve nitelik yö-

nünden geliştirici tedbirler alınmalıdır. 

16. Türkiye genelinde Okul Öncesi Eğitimi hizmetlerine ilişkin sayısal verile-

rin kesin ve sağlıklı bir şekilde elde edilmesi için bir araştırma projesi hazırlanıp ger-

çekleştirilmelidir. 

 

2.7. Okul Öncesi Eğitimi İçin Kaynak Temini ve Kullanımı  

                  İle İlgili Kararlar 

1. Okul Öncesi Eğitimi’nin geliştirilip, yaygınlaştırılması için aşağıdaki özen-

dirici tedbirler alınmalıdır: 

— Eğitim yatırımlarına verilen teşviklere ilave olarak, Okul Öncesi Eğitimi’ne 

verilecek teşviklerde ek artı puan verilmelidir. 

— Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde “Okul Ön-

cesi Eğitim Vakfı” kurulmalıdır. 

— “Ev Yuvalan” projesi yaygınlaştırılmalıdır. 

— İl özel idareleri bütçelerinden ilköğretim hizmetleri için ayrılan %20’lik pa-

yın belli bir kısmı Okul Öncesi Eğitimi hizmetlerine ayrılmalıdır. 

— Gümrüklerdeki malların satışından elde edilen gelirlerle, yurda giriş ve çı-

kışlarda kesilen konut fonundan sağlanan gelirlerin belli bir yüzdesi Okul Öncesi Eği-

timi fonuna aktarılmalıdır. 
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2. Okul Öncesi Eğitimi’nin geliştirilip yaygınlaştırılması, gelişme ve yaygın-

laşmanın kurumsallaşması için bir fon kurulmalı; belediye gelirlerinden, mevduat ge-

lirlerinden, eğitim sektöründe kazanç elde eden özel kuruluşlardan alınacak paylar ve 

eğitim vakıflarından sağlanacak katkılar bu fonun kaynaklarını oluşturmalıdır. 

3. Küçük il ve ilçe merkezleriyle gecekondu semtlerinde yaşayan gelir düzeyi 

düşük ailelerin yoğun olduğu merkezlerde ikili eğitim yapacak Ana Okulları projesi 

geliştirilmelidir. 

4. Millî Eğitim Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait boş bina-

larda gerekli tadilât yapılarak Okul Öncesi Eğitimi’ne kazandırılması, mevcut bina ve 

kaynakların rasyonel ve verimli şekilde kullanılması sağlanmalıdır. 

5. Eldeki kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve kaynak temininin sağ-

lanması için, Okul Öncesi Eğitimiyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilenen birimler 

arasında mali koordinasyon sağlanmalıdır. 

6. Bağımsız Ana Okullarının süratle yaygınlaştırılması için şehir planlarında 

gerekli düzeltmeler yapılarak, özellikle büyük kentlerimizde park ve bahçelerin yanın-

da Okul Öncesi Eğitimi kurumları için okul arsaları ayrılmalı, bu arsaların mümkün oldu-

ğu kadar hazineye ve belediyeye ait arsalardan temin edilmesine çalışılmalıdır. 

7. Eğitim, yatırım ve işletme finansının sağlanmasında bir kamu bankası gö-

revlendirilmesi, Okul Öncesi ile ilgili yatırımları, 1994 yılı yatırımlar teşvik kararna-

mesinde öncelikle ele alınmalıdır. 

8. Okul Öncesi Eğitimi’nin yaygınlaştırılmasında Yap -işlet -Devret modelin-

den yararlanılmalıdır. 

9. Okul Öncesi Eğitimi yatırımlarında tasarruf sağlamak maksadıyla bölgesel 

şartlara uygun tip projeler geliştirilmelidir. 

10. Yurtdışındaki Türk çocuklarının Okul Öncesi Eğitimlerini sağlamak ama-

cıyla ilgili ülkeler ile iş birliğine gidilmelidir. 

11. “1994 yılı Okul Öncesi Eğitim Yılı” olarak ilan edilmelidir. 
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2.8. Okul Öncesi Eğitimi Programları ve Eğitim Araçları  

                  İle İlgili Kararlar 

1. Okul Öncesi Eğitimi programlarında eğitim bilimlerinin, bu konuda öngör-

düğü esaslar ve program geliştirme süreçlerinin dayandığı ilkeler temel alınmalıdır. 

2. Okul Öncesi Eğitimi’nde program geliştirme süreçleri Türk Millî Eğiti-

mi’nin temel felsefesi, ana politikaları ve genel amaçlarıyla tutarlı biçimde oluşturul-

malıdır. 

3. Okul Öncesi Eğitimi kademesi, eğitim sistemimizin diğer kademelerine sağ-

lam bir temel oluşturmalı ve zorunlu bir eğitim kademesi olarak ele alınmalı ve diğer 

kademelerde uyumlu ve tutarlı biçimde düzenlenmelidir. 

4. Eğitim programlan hedef kitlenin bütününe yönelik olarak ele alınmalı, an-

cak sınırlı imkânlar, kaynaklar ve koşullar dikkate alınarak öncelikler belirlenmelidir. 

5. Programlar, çağdaş Okul Öncesi Eğitimi standartlarıyla tutarlı ve toplumsal 

koşullarda uyumlu bir yapı ve içeriğe sahip olmalıdır. 

6. Programlar, Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesinde yer alan temel ilkeler-

le tutarlı olmalıdır. 

7. Okul öncesi Eğitimi seferberliği toplumun tüm öğelerinin katılımıyla biran 

önce harekete geçirilmeli ve bu seferberliğin bir devlet politikası haline getirilmesi 

gerçekleştirilmelidir. 

8. Okul Öncesi Eğitimi kurumlarında her yaştaki çocuk grubu için uygulanan 

programlar yeniden ele alınmalı, çocuğun ihtiyacını karşılayacak şekilde ve bilimsel 

çerçevede geliştirilmelidir. Bu çalışmalarda özel eğitim gerektiren çocuklarda göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

9. Tüm kamu, özel kurum ve kuruluşlarındaki Okul Öncesi Eğitimi kurumla-

rında uygulanacak eğitim programlan esneklik ilkesine bağlı kalınmakla birlikte aynı 

temel felsefede birleşmelidir. 

10. Millî Eğitim Bakanlığı, Üniversitelerle işbirliği yaparak paket programlar 

hazırlamalı, pilot okullarda uygulanmalı ve alınan sonuçlara göre programlar gelişti-

rilmelidir. 
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11. Ülke çapında çocuğun gelişim özelliklerini değerlendirmeye yönelik ölçek-

ler geliştirmeli ve kullanılmalıdır. 

12. Okul Öncesi Eğitimi’nde program konusunda hizmet için eğitimi seminer-

leri düzenlenmelidir. 

13. Program geliştirme ve materyal hazırlama konusunda Millî Eğitim Bakan-

lığı bünyesinde sürekli bir alt komisyon oluşturulmalıdır. 

14. Okul Öncesi çocuk kitabı ve oyuncaktan gibi materyal üreten, ithal eden iş-

letmelere vergi ve gümrük indirimi sağlanmalı ve gerektiğinde kredi verilerek teşvik 

edilmelidir. Ancak, üretilen bu materyallerin niteliği ve etkinliliği oluşturulacak bir 

komisyon tarafından denetlenmelidir. 

15. Okul Öncesi Eğitimi kurumlarına devam eden çocuklar için sağlıklı geli-

şim raporlan düzenlenmeli, ilkokul öğretmenleri ve ailelerin çocuklarını tanımasında 

ve onlara rehber olmalarında bu raporlardan faydalanmaları sağlanmalıdır. 

16. Okul Öncesi Eğitimi kurumlarında, çocuk gelişimi ve eğitim programı çe-

şitli kaynaklar ve çocuklarla ilgili problemleri tartışmak ve incelemek amacıyla zümre 

toplantıları yapılmalıdır. 

17. Kurulması önerilen “Okulöncesi Eğitim Merkezleri” bünyesinde öğret-

menlere program, materyal, danışma ve rehberlik hizmeti verecek “Öğretmen Kaynak 

Merkezleri” kurulmalıdır. 

 

2.9. Okul Öncesi Eğitimi’nde Koordinasyon ve İşbirliği  

                  İle İlgili Kararlar 

1. Türk insanının 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda ifadesini bulan 

vasıflarda yetişmesini sağlamak amacıyla resmî ve özel kurumlarda yapılan Okul Ön-

cesi Eğitimi’nin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için etkin bir koordinasyon sağ-

lanmalıdır. 

2. Okul Öncesi Eğitimi hizmetleri veren kurum ve kuruluşlar arasında sağlana-

cak koordinasyonun temel amacı; insan gücü, para ve malzemenin verimli ve etkin bir 

şekilde kullanımını sağlamak; mevzuat program, personel yetiştirme ve istihdam alan-

larında kaynak kullanımındaki dağınıklığı önlemek olmalıdır. 
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3. Koordinasyon, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlü-

ğünün önderliğinde sağlanmalıdır. 

 

2.10. Okul Öncesi Eğitim Mevzuatı İle İlgili Kararlar 

1. “Okul Öncesi Eğitimi” kavramı, T.C. Anayasasının eğitim-öğretimle ilgili 

maddelerinde yer almalıdır. 

2. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda, Okul Öncesi Eğitimiyle ilgili 

gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

3. Okul Öncesi Eğitimi alanıyla ilgili bütün mevzuatı kapsayacak şekilde bir 

“Okul Öncesi Eğitimi Kanunu” çıkarılmalıdır. 

4. 1475 Sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan Okul Öncesi Eğitimiyle ilgili 

hususlara işlerlik kazandırılmalıdır. 

 

2.11. Okul Öncesi Eğitimi Alanına Öğretmen Yetiştirme ve İstihdamı  

                     İle İlgili Kararlar 

1. Ortaöğretim kurumlarında mesleki rehberlik hizmetlerine ağırlık verilerek 

Okul Öncesi öğretmenliğine istekli ve nitelikli öğrencilerin yönlendirilmesi sağlanma-

lıdır. 

2. Okul Öncesi Eğitimi’ne öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına a-

lınacak öğrencilere, ÖSYM sınavına ek olarak mesleğe yatkınlığını ölçen ek bir sınav 

daha uygulanmalıdır. 

3. Millî Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler iş birliği yaparak Okul Öncesi Eği-

timi’ne öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarının programlarında bütünlük 

sağlayıcı program geliştirme çalışmaları yapılmalıdır. 

4. Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarındaki çocuk gelişimi ve eğitimi 

öğretmenliği programı ile anaokulu öğretmenliği programı birbirinden ayrılmalıdır. 

5. Okul Öncesi Eğitimi’ne öğretmen yetiştiren fakültelerin bünyelerinde uygu-

lama anaokulları açılmalıdır. 
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6. Yeterli öğretim elemanı, personel ve gerekli diğer imkânlara sahip olan yük-

sek öğretim kurumlarına anaokulu öğretmenliği programlan açma izni verilmelidir. 

7. Kız Meslek Liseleri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları, hizmet 

içi eğitimi kurslarından geçirilerek, kalkınmada öncelikli bölgelerdeki Okul Öncesi 

Eğitimi kurumlarında kadrolu usta öğretici olarak görevlendirilmelidir. 

8. Okul Öncesi Eğitimi kurumlarında görev alacak personelin görev analizleri 

yapılmalıdır. 

9. Sınıf öğretmeni yetiştiren eğitim fakültelerinin programlarına Okul Öncesi 

Eğitimi’yle ilgili, Okul Öncesi öğretmeni yetiştiren fakültelerin programlarına da sınıf 

öğretmenliği ile ilgili dersler konulmalıdır. 

10. Okul Öncesi Eğitimi kurumlarında görev yapacak diğer personeli (Sosyal 

Hizmet Uzmanı, Psikolog, Beslenme Uzmanı vb.) yetiştiren Yüksek Öğretim Kurum-

larının programlarına da Okul Öncesi Eğitimiyle ilgili dersler konulmalıdır. 

11. Okul Öncesi Eğitimi alanını seçmiş öğrencilere verilecek 3580 Sayılı ka-

nun kapsamındaki öğrenci kontenjanları arttırılmalıdır. 

12. Okul Öncesi öğretmenlerinin özlük haklarını iyileştirilmesi yönünde gerek-

li tedbirler alınmalıdır. 

13. Yurtdışında görevlendirilecek Okul Öncesi Eğitimi öğretmenleri başarılı 

öğretmenler arasından seçilmelidir. Bu öğretmenler dili de içine alan bir hazırlık eği-

timinden geçirilmelidir. 

14. Okul Öncesi Eğitimi öğretmenlerinin lisansüstü eğitim yapmalarına imkân 

sağlanmalıdır. 

15. En az lise mezunu özürlü bireylerin kendi özür grubunda olmak şartıyla 

özürlü Okul Öncesi çocuklar için açılmış eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev 

alabilmeleri için gerekli mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır. 

 

2.12. Okul Öncesi Eğitimi Modelleri İle İlgili Kararlar 

1. Okul Öncesi Eğitimi modelleri kurum, aile ve toplum merkezli olarak düşü-

nülmelidir. 
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2. Okul Öncesi modeller kapsamında yer alan kurum merkezli birimler arasına 

“Uygulama Anasınıfı (36 – 72 ay)” da ilave edilmelidir. 

Genel Tavsiye Kararları 

1. Doğu ve Güneydoğu bölgelerimiz başta olmak üzere, bütün ülkemizde gö-

revi başında şehit edilen öğretmenlerimizin ailelerine yapılmakta olan yardımlar arttı-

rılmalı ve çocuklarının her türlü eğitim - öğretim giderleri karşılanmalıdır. 

2. Öğretmen yetiştirmede, Millî Eğitim Bakanlığı ile YÖK arasında sürekli bir 

iş birliği sağlamak amacıyla “Öğretmen Yetiştirme Koordinasyon Kurulu” oluşturul-

malıdır. 

 

3. UYGULAMALAR 

5 Aralık 1994; 2420 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlandığı üzere; Taşımalı 

İlköğretim Yönergesi; 

Nüfusu az ve dağınık yerleşim birimlerinde bulunan ve birleştirilmiş sınıf uy-

gulaması yapan mecburi öğretim çağındaki öğrencilerin merkezi yerlerdeki ilköğretim 

kurumlarına günübirlik taşınarak, eğitim-öğretim verilmesini sağlamak amacıyla 

1990-1991 öğretim yılında 9 ilde Taşımacılık İlköğretim Uygulaması başlatılmıştır. 

1993-1994 öğretim yılında 56 ilde 87235 öğrenci, taşımalı ilköğretim uygula-

ması kapsamına alınmıştır. 1994-1995 öğretim yılında bu kapsam daha da genişletile-

rek yeni illerin uygulamaya alınması planlanmaktadır. 

Bu yönergenin amacı; nüfusu az ve dağınık yerleşim birimlerinde bulunan il-

köğretim çağındaki öğrencilerin seçilen merkezdeki ilköğretim kurumlarına günübir-

lik taşınarak eğitim-öğretim verilmesini sağlamaktır. 

Dönemin Hükümetlerinde Eğitim (Hükümet programlarında Eğitim, 1998): 

50. Hükümet; (25.06.1993 – 05.10.1995); Başbakan Tansu ÇİLLER 

“-Laik evrensel, cumhuriyetçi, Millî kültürü geliştirici, yaratıcı, özgür düşün-

ceye dayalı bir eğitim politikası esastır. Kişilik sahibi, nitelikli insan yetiştirmek 

amaçtır. Eğitimde kaliteye, çağdaşlığa ve fırsat eşitliğine önem verilecektir. Eğitim 

teknolojisinin kalitesi artırılacak bilgisayar kullanımına, donanım ve yazılımına önem 

verilecektir.” 
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51. Hükümet; (05.10.1995 – 30.10.1995); Başbakan Tansu ÇİLLER 

“- Son 20-30 yılda ekonomik alanda sıçrama yapan ülkelerin bu başarılarının 

gerisindeki en önemli faktörün geniş bir eğitilmiş insan gücü olduğu görülmektedir. 

Yine geleceğin sanayileri, yetişmiş insan gücüne dayalı olacaktır. Bu nedenle eğitime 

daha fazla kaynak ayrılması sürdürülecek ve kaynaklar etkin bir şekilde kullanılacaktır. 

Eğitimde; laik, çoğulcu demokrasiyi özümsemiş, Millî kültürü geliştirici, dü-

şünme ve algılama yeteneği gelişmiş, dış dünya ve yeni düşüncelere açık, bilim ve 

teknoloji üretimine yatkın insan gücünün yetiştirilmesini sağlayıcı bir politika izlene-

cektir. 

8 yıllık zorunlu temel eğitimin gerçekleştirilmesi için gerekli yasal düzenleme-

ler süratle tamamlanacaktır. Temel eğitimin teknolojik alt yapısına büyük önem ver-

memiz gerekmektedir. Hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan en ileri teknolojiyi ve dünya-

daki uygulamaların en iyisini Türkiye’ye getirmek kararındayız. 

Toplumsal faydanın büyük olduğu zorunlu eğitimin devlet tarafından üstlen-

mesine devam edilecek, bireysel faydanın nispeten büyük olduğu daha üst eğitim ka-

demelerinde hizmetten yararlanan üst gelir grubunun hizmetin bedelini ödemesini 

sağlayıcı mevzuat değişiklikleri gerçekleştirilecektir. Bu yapı, ödeme gücü olmayan öğ-

rencilerin durumu dikkate alınarak etkili bir kredi ve burs sitemiyle desteklenecektir.” 

52. Hükümet; (30.10.1995 – 06.03.1996); Başbakan Tansu ÇİLLER 

“- Hükümetimiz, Güneydoğuda alt yapı ve sınai yatırımlarının aksamadan sür-

dürülmesi ve olanaklar içinde hızlandırılmasına; özellikle eğitim, sağlık ve tarım hiz-

metlerinin yaygınlaştırılmasına büyük önem vermektedir.” 
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VIII. BÖLÜM 

XV. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI 

1. XV.MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI  

Toplanma Tarihi: 13-17 Mayıs 1996 

Şûra Gündemi: 1. İlköğretim ve Yönlendirme 

a. İlköğretim 

b. İlköğretimde Yönlendirme 

2. Ortaöğretimde Yeniden Yapılandırma 

 a. Ortaöğretimde Yapılanma 

 b. Ortaöğretimde Yönlendirme 

 c. Ortaöğretimde Meslek kazanma 

3. Yüksek Öğretime Geçişin Yeniden Düzenlenmesi 

4. Toplumun Eğitim İhtiyacının Sürekli karşılanması 

5. Eğitim sisteminin Finansmanı 

 

Dönemin Millî Eğitim Bakanı: Turhan Tayan 

Şûra Genel Sekreterliği: Nazım İrfan Tanrıkulu 

     Güngör Kılınç 

     Hayri Terzioğlu 

     Necmettin Ertürk 
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1.1. İlköğretim ve Yönlendirme Komisyonu 

1.1.1. İlköğretim ve Yönlendirme Komisyon Üyeleri 

Sıra 

No ADI VE SOYADI  UNVANI / GÖREVİ / ADRESİ  

1 Prof.Dr.Adil TURKOGLU  ADANA/ Çukurova Üniv.Eğt.Fak.Dek.  

2 Abdurrahman YILDIZ  ADANA/ İl Millî Eğitim Müdürü  

3 Dr. Yusuf EKİNCİ  
ANKARA/ANAP Burdur Milletvekili TBMM Millî Eğitim 

Komisyonu Üyesi  

4 Celal TOPKAN  
ANKARA/ CHP Adıyaman Milletvekili TBMM Millî Eğitim 

Komisyonu Üyesi  

5 Tuncay KARAYTUĞ  
ANKARA/ DSP Adana Milletvekili TBMM Millî Eğitim Ko-

misyonu Üyesi  

6 Halil ÇALIK  
ANKARA/ DSP Kocaeli Milletvekili TBMM Millî Eğitim 

Komisyonu Üyesi  

7 H. Hüseyin CEYLAN  
ANKARA/ RP Ankara Milletvekili TBMM Millî Eğitim Ko-

misyonu Üyesi  

8 Hasan DİKİCİ  
ANKARA/ RP Kahramanmaraş Milletvekili TBMM Millî 

Eğitim Komisyonu Üyesi  

9 İsmet ÇILBIR  
ANKARA/ Altındağ Kemal Yurtbilir Anaokulu ve İlköğretim 

Okulu Müdürü  

10 Gülseven YASER  ANKARA/ ANACEV Tunus Cad. No:80/l  

11 Prof. Dr. Cevat ALKAN  
ANKARA/ MEB Eski Müsteşarı 

AnkÜn.Eğt.Bil.Fak.Es.Pr.Öğr.Bl.Öğ.Üye  

12 Prof.Dr. Tanju GÜRKAN  ANKARA/ Ank.Ünv.EŞt.Bil.Fak. Öğ.Üye.  

13 Prof.Dr. Berka OZDOGAN  ANKARA/ Ank.Unv.Eğt.BiI.Fak.Oğ.Uye.  

14 Tuncay KESER  ANKARA/ Anka A iansı  

15 Şevki ÖZKAN  ANKARA/ Ankara Merkez Imam-Hatip Lisesi Öğrt.ve Mez. 

Vak. Gen. Müd.  

16 
Prof .Dr. Abdurrahman 

KÜÇÜK  
ANKARA/ Ank.Üniv.İlâhiyat Fak.Öğ.Üye.  
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17 Prof.Dr. YıldIZ KUZGUN  ANKARA/ Ank.Üniv.Eğ.Bil.Fak.Öğ. Üyesi  

18 Erdoğan SAHÎNOĞLU  ANKARA/ Ankara Valisi  

19 Rasim ALTINTAŞ  ANKARA/ Emekli İlköğretim Müfettişi  

20 Dr. Ferhan OGUZKAN  ANKARA/ Atatürk Bulvarı No:160/ 3  

21 Nüsün ERSOY  ANKARA/ Atatürkçü Düşünce Der.Bsk.lığı  

22 Prof. Dr. Hasan GÜRAN  ANKARA/ Bilgisayar Eğ. Hiz.Gn.Müdürü  

23 Prof.Dr. Bozkurt GÜVENÇ  ANKARA/Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı  

24 Emine KAPLAN  ANKARA/ Cumhuriyet Gazetesi Eğt. Müh.  

25 Prof.Dr. Türkân SAYLAN  ANKARA/ Çağdaş Yasamı Destek.Der.Bsk.  

26 Nelka İNANÇ  ANKARA/ Çevre Bakanlığı  

27 Murat SUNGURBURSA  ANKARA/ Çevre Bakanlığı Müsteşar Yrd.  

28 Fatma BARKÇİN  ANKARA/ DPT Sosyal Sektörler Koor.Gn.Md.Sos.Plânlama 

Uzmanı  

29 Fethi BOLA YIR  ANKARA/ Demokrat Eğitimciler Sen. Bşk.  

30 Şükrü ÖZTÜRK  ANKARA/ Diyanet İşleri Eğitim Dai. Bşk.  

31 
Mehmet  

KERVANCI  

ANKARA/ Türkiye Diyanet Vakfı Gn. Md.  

32 Doç.Dr.Nurper ÜLKÜER  ANKARA/ Eğt.Programı UNICEFTem.  

33 Mustafa GAZALCI  ANKARA/ Eğitimciler Derneği Başkanı  

34 Gülsem ECE  ANKARA/ Eryaman Bahar İlköğ.Ok. Anaok.Anasmıfı Öğrt.  

35 Güllü YILDIRIM  ANKARA/ Eryaman Mine Anaokulu Müd.  
36 Ruhi ESİRGEN  ANKARA/ FRTEB Başkanı  

37 Doç-Dr. Battal ASLAN  ANKARA/ Gazi Ünv.Eât.Fak.Öğr.Üyesi  

38 Mustafa ÖZKAN  ANKARA /TTK Eski Üyesi  

39 Prof.Dr. İlhamiKIZIROGLU  ANKARA/ Hacettepe Üniv.Eğ.Fak. Dekanı  

40 Mehmet Günay KAÇARGİL  ANKARA/ Hisar Anaok. Ilkok. Sanat Ortaok. Özel Eğt. Öğrt.  

41 Kamuran ZEREN  ANKARA/ Hürriyet Gazetesi Eğt. Muhabiri  

42 Saadettin SABAZ  ANKARA/ İl Millî Eğitim Müdür Yard.  
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43 M.Hanefı DİLMAÇ  ANKARA/ İlköğretim Müfettişi  

44 Alper DIKENOGLU  ANKARA/ İlköğretim Gn.Md.Daire Başkanı  

45 A. Ekrem YANGIN  ANKARA/ İlköğretim Genel Müdürü  

46 Bekir ONGUN  ANKARA/ İLKSAN Yönetim Kurulu Başkanı  

47 Betül TİMUR  ANKARA/ İş ve İşçi Bulma Kur.Gn Md'lüğü  

48 Tahsin ERGÜN  ANKARA/ Keciörenören Senlik İlkok. Md.  

49 Cazım ORAN  ANKARA/ Kütüp.Dok.Dai.Bşk.  

50 Özgür ERKMAN  ANKARA/ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yaygınlaştır-

ma Genel Müdürü  
51 Tolga YAGIZATLI  ANKARA/ MEB APK Başkanı  

52 Cemil ÇETİN  ANKARA/ MEB Müsteşar Yardımcısı  

53 Mehmet GÜNDÜZ  ANKARA/ MEB Müsteşar Yardımcısı  

54 Serpil DACE  ANKARA/ Millî Eğitim Bakanlığı  

55 Mustafa KOKSAL  ANKARA/ Mucitler ve Araş.Der.Başkanı  

56 Prof.Dr. M. Yasar ÖZDEN  ANKARA/ ODTÜ Eğt.Fak. Dekan Yrd.  

57 Unsal ÖZPINAR  ANKARA/ Okul Öncesi Eğt.Gn.Md.Yrd.  

58 Özcan TEKİNER  ANKARA/ Okulöncesi Eğt.Gn.Müdürü  

59 
Prof.Dr. Ali DOĞAN 

ARSEVEN  
ANKARA/ Oran Şehri 1 . Parsel No : 64 / 2 Çankaya  

60 Prof.Dr. Füsun AKKÖK  ANKARA/ Orta Doğu Teknik Üniv.Eğitim Fak.Öğ.Üyesi  

61 M.Vahit YILMAZ  ANKARA/ TTK Eski Üyesi  

62 Emin SAGLAMER  ANKARA/ TTK Eski Üyesi  

63 Birdal ÖZBAYKAL  ANKARA/ Öz.Eğ. Reh.Dan.Hiz.Gn.Müdürü  

64 Hasan Hüseyin DÎLAVER  ANKARA/ Personel Gn. Md. Daire Başkanı  

65 Turgut AKAN  ANKARA/ Personel Genel Müdürü  

66 Hüsevin Hüsnü TEKISIK  ANKARA/ Rehber Yayınları  

67 Dr. Nilav ÜLKÜ  ANKARA/ Sağlık Eğt. Merkezi Başhekimi  

68 Mehmet BULMAN  ANKARA/ Seyranbağları ilköğretim Okulu Müdürü  

69 Kemal KOÇAK  ANKARA/ TTK Başkanlığı Daire Başkanı  

70 Dr. Ezdihar KARABULUT  ANKARA/ Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi  

71 Ömer ACIKEL  ANKARA/ Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi  

72 Ömer ÖZCAN  ANKARA/ Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi  

73 Necdet SAKAOGLU  ANKARA/ Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi  

74 Erhan AVUNDUK  ANKARA/ Teftiş Kurulu Başkanlığı  
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75 Orhan ÖZALP  ANKARA/ Teftiş Kurulu Başkanlığı  

76 Dr. Tekin OZERTEM  ANKARA/ TRT Gn.Md.Yavın Den. Kur.Üye.  

77 Suavip ÖZCAN  ANKARA/ TÜRK EGITIM-SEN Başkanı  

78 Alim BAŞARAN  ANKARA/ Türk Eğitim Müf.Send.Başkam  

79 Faruk YÜCEL  ANKARA/ Türkive Ziraat Odaları Bir.Bask.  

80 Şükrü Kava ATALAR  ANKARA/ Emekli ilköğretim Müfettişi  

81 Safiye KARAASLAN  ANKARA/ Yeni Şafak Gazetesi  

82 Hakkı DEDE  ANKARA/ Zaman Gazetesi  

83 Avse ERDOĞAN  ANKARA/ Zübevde Hanım Anaok.Oğrt.  

84 Azize YURDAKURBAN  ANKARA/ Zübeyde Hanım Anaok.Müdürü  

85 Fevzi PİŞKİN  ANTALYA/ 11 Millî Eğitim Müdürü  

86 Emin UYANIK  ANTALYA/ ilköğretim Müfettişi  

87 Timur SEYHOĞLU  ARDAHAN/ İl Millî Eğitim Müdürü  

88 Mahsar LOKUMCU  
ARTVİN/ Hopa M.K. Paşa 60.Yıl İlköğretim Okulu Öğretme-

ni  

89 Adnan DURSUN  AYDIN/ İl Genel Meclis Üvesi  

90 Aziz ERSOY  AYDIN/ İl Millî Eğitim Müdürü  

91 Nezir KAHRAMAN  BALIKESİR/ İl Millî Eğitim Müdürü  

92 Feramez YASAR  BATMAN/ Sason İlçe Millî Eğitim Müdürü  

93 Metin TOPKARAOGLU  BİTLİS/ İl Millî Eğitim Müdürü  

94 Cemalettin DEDEBEYOGLU  BOLU/ İl Millî Eğitim Müdürü  

95 Prof.Dr.Feyzi ÖZ  B URDUR/ TTK Eski Üyesi Süleyman Demirci Ünv .Burdur 

Eğ.Fak.Eğ. Bil.Bl.Bsk  

96 FerhanTÜRKÖZÜ  BURSA/ Çağdaş Eğitim. Koop.  

97 Ahmet KEÇECİ  BURSA/ Osmangazi Altıparnmak Fethi Açançiçek İlköğ.Ok.  

98 İhsan ERDEM  ÇANAKKALE/ İl Millî Eğitim Müdürü  

99 Mustafa SARIBAS  ÇANAKKALE/ Ortaok. Okul Aile Bir.Bşk.  

100 Mehmet ŞAHBAZ  ÇANKİRİ/Mareşal Çakmak İlköğ.Ok.Öğr.  

101 Favsal ENSARIOGLU  DİYARBAKIR/ II Genel Meclis Uvesi  

102 Faik TEKÇE  DİYARBAKIR/ Merkez M.Akif Ersoy İlköğr.Ok. Md.  

103 Avdın TOPRAK  EDİRNE/ İpsala Kovuntepe Kovu İlkok.Öğ.  
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104 Ali CEVİKER  EDİRNE/ Keşan ilçesi Mahalle Muhtarı  

105 Koksal AKALIN  ELAZIĞ/ U Millî Eğitim Müdürü  

106 Sabahattin KARAKELLE  ERZİNCAN/ İl Millî Eğitim Müdürü  

107 Selahattin DAĞ  ERZURUM/ İlköğretim Müfettişi  

108 Ali Galip SARAL  ESKİŞEHİR/ Sivrihisar Kaymakamı  

109 R.Nurhan YAVUZ  GAZİANTEP/ İlköğretim Müfettişi  

110 Tülav ERSOY  GAZİANTEP/ Fevzipaşa Beldesi Bel.Başk.  

111 Mustafa KANDEMİR  HATAY/ Antakya Kanat Mahallesi Muhtarı  

112 Emel CEYLAN  HATAY/ Antakya Kız Meslek Lis.Md.  

113 Ali BİLEN  
İĞDIR/ Türkiye Muhtarlar Derneği Onur Kurulu Üyesi 14 

Kasım Mah. Muhtarı  

114 Metin MEMİS  İÇEL/ İl Millî Eğitim Müdürü  

115 Prof .Dr. Adil ÇAĞLAR  İSTANBUL/ Atatürk Eğitim Fak.Öğ.Üyesi  

116 Oktav EKSİ  İSTANBUL/ Basın Konseyi Başkanı  

117 Prof .Dr. Aysel EKŞİ  İSTANBUL/ ÇEKÜL Vakfı  

118 Sabahattin ŞAHİN  İSTANBUL/ TTK Eski Üyesi  

119 Yılmaz TOKATLI  İSTANBUL/ İl Genel Meclisi Üyesi  

120 Hasan TERZİ  İSTANBUL/ İlköğ.Müf.Krl.Bsk  

121 Prof.Dr. Avla OKTAY  İSTANBUL/ MÜ Eğt. Bil. Enstitüsü Müdürü  

122 Prof.Dr. Ali Osman ÖZCAN  İSTANBUL/ Marmara Ünv .Atatürk Eğ.Fak.Sın. Öar.Böl.Bşk.  

123 Fehamettin AKINGÜÇ  İSTANBUL/ Özel Kültür Koleji Ataköy 9. Kısım Ataköy  

124 Sezer SOYSAL  İSTANBUL/ Teftiş Merkezi Koord.  

125 Cengiz RESULOGLU  İSTANBUL/ Zübeyde Hanım İlköğ.Ok.Öğr.  

126 Prof.Dr. G. KARAGÖZOG LU  
İZMİR/ Dokuz Eylül Univ. Buca Eğitim Fakültesi Dekanı 

TTK Eski Başkanı  

127 Zeki Bil sin İNANLI  İZMİR/ İl Millî Eğitim Müdürü  

128 Tevfık KAZANCI  İZMİR/ Narlıdere Mustafa Sık İlköğ.Ok.  

129 Yusuf KÖK  İZMİR/ Özel Türk Lisesi  

130 Turgut BABA  İZMİR/ Teftiş.Merkezi Koordinatörü  

131 Faruk ÖZGER  KAHRAMANMARAŞ/ İ.H.L.And.îmam Hatip Lisesi Md.  

132 Necati GÜNGÖR  KARAMAN/ Cumhuriyet İlkokulu Müdürü  

133 
Arif YÜKSEL  KARS/ İl Millî Eğitim Müdürü  
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134 Rasim PEHLİVANLI  KAYSERİ/ Emekli Öğrt.  

135 Aytekin ŞAHİN  KIRIKKALE/ Anadolu Öğ.Lis.Mes.Ders.Öğ.  

136 Selahattin OZDEMİROGLU  KIRIKKALE/ İl Millî Eğitim Müdürü  

137 Celal ERYILMAZ  KIRKLARELİ/ İl Millî Eğitim Müdürü  

138 Şemsa ÖZBAHÇIVANOĞLU  
KIRKLARELİ/ Kırklareli Merkez Ortaokulu Okul Aile Birliği 

Başkanı  

139 Yılmaz TUFAN  KIRŞEHİR/ İl Millî Eğitim Müdürü  

140 Prof.Dr. Selahattin SALMAN  KIRŞEHİR/ Kırşehir Eğitim Fak. Dekanı  

141 Havali AYDIN  KOCAELİ/ Körfez İlçe Millî Eğitim Müdürü  

142 Ahmet GÜRTAS  KONYA/ TTK Eski Üyesi  

143 Mehmet KÖK  KÜTAHYA/ İlce Belediye Meclis Üyesi  

144 Yusuf BAKKAL  MANİSA/ Muradiye Beldesi İnönü Mh.Muh.  

145 Muzaffer ŞAŞMAZ  MANİSA/ Ticaret Meslek Lisesi Müdürü  

146 Ekrem HANEDANOGLU  MUŞ/ İl Millî Eğitim Müdürü  

147 Atalay METİN  NEVŞEHİR/ Ürgüp İlçe Millî Eğt.Müdürü  

148 Cemil Cahit YÜKSEL  ORDU/ Mehmet A.Ersoy İlköğr.Ok. Müd.  

149 Şerafettin KAYAOGLU  SAMSUN/ Alparslan İlköğ. Ok.Sın.Ögr.  

150 Hasan DAL  SİİRT/ Endüstri Meslek Lisesi Müdürü  

151 A. Fikret BAYRAKLI  SİİRT/ İl Millî Eğitim Müdürü  

152 Abdurrahman İDİZ  SİİRT/ Şirvan Beldesi Pirinçli Köyü Müh.  

153 Hayrettin GÜRSOY  SİNOP/ 11 Millî Eğitim Müdürü  

154 Ramazan UYSAL  ŞIRNAK/ Merkez Atatürk İlköğretim Ok.Ok.Aile Bir.Bşk.  

155 Hasan TUNA  TEKİRDAĞ/ 11 Millî Eğitim Müdürü  

156 Mehmet Salih KÖSE  TRABZON/ Akçaabat İlçe Millî Eğitim Md.  

157 Özel BAYRAK  TRABZON/ Merkez Düzyurt İlkokulu  

158 Hamza DOGUC  TUNCELİ/ İl Millî Eğitim Müdürü  

159 Kadir TEPE  USAK/Ahmetler Ortaok.O.A.Bir.Bşk./Eşme  

160 Sadık DİKER  UŞAK/ İl Genel Meclis Üyesi  

161 Ruhi PEHLİVAN  YALOVA/ İl Millî Eğitim Müdürü  

162 Yılmaz ÖZDEMİR  ZONGULDAK/ İl Millî Eğitim Müdürü  
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1.1.2. İlköğretim Ve Yönlendirme Komisyonu Raporu  

                     (XV. Millî Eğitim Şûrası, İstanbul, 1996) 

Gündem 

A) Kavram ve Kapsam 

B) İlköğretimde fizikî kapasite, donanım, araç-gereç 

C) İlköğretimde öğretim programları 

D) İlköğretimde yapılanma 

E) İlköğretimde öğretim yöntemleri 

F) İlköğretimde yönlendirme 

G) İlköğretimde rehberlik hizmetleri 

H) İlköğretimde öğretmen sorunları 

I) İlköğretimde yönetim ve denetim 

İlköğretim ve Yönlendirme 

Dünya coğrafyasında benzeri olmayan bir özelliğe sahip ülkemizin Dünya ile 

bütünleşmesi dikkate alındığında, siyasî ve ekonomik öneminin gün geçtikçe artmakta 

olduğu gözlenmektedir. Yaklaşık 65 milyon insanın yaşadığı ve % 2 civarında nüfus 

artışı ile komşu ülkeler ve bazı Avrupa ülkeleri içerisinde en çok nüfusa sahip oluşu, 

bu nüfusun genç bir özellik arz etmesi ve teknolojimizin hızla değişmesi, eğitim sis-

temimizin sürekli sorgulanmasını ve yeniden düzenlenmesini gündemde tutmaktadır. 

Ülkemizin gelişmesi yolunda nüfusun itici güç olabilmesi için çocuklarımızın eğitimi 

daha da önem kazanmaktadır. 

Sistemin, kişi ve toplum hayatı üzerindeki önemi gözönüne alındığında; Çağ-

daş Dünya'yla uyumlu, iyi üreten, iyi tüketen, yaratıcı ve millî bilinçle donanmış bi-

reylerin yetiştirilmesi zorunlu görülmektedir. 

Bireylerin; hızlı teknolojik gelişmelerle, giderek karmaşıklaşan toplum yaşa-

mına ayak uydurabilmeleri için çağdaş bilgi ve becerilerle donatılmaları gerekmekte-

dir. Bu da her bireyin nitelikli temel eğitimden, elden geldiği kadar uzun süre yarar-

lanması gereğini ortaya koymaktadır. 
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Toplumlar geliştikçe bireylerine sağladıkları temel eğitim süresinin de uza-

makta olduğu gözlenmektedir. Avrupa Birliği ülkelerde zorunlu eğitim; 8 ülkede 8 yıl, 

9 ülkede 9 yıl, 12 ülkede 10 yıl, 2 ülkede 11 yıl ve 3 ülkede de 12 yıldır. 

Sanayileşme ve demokratikleşme yolunda önemli adımlar atılan ülkemizde, 

vatandaşların eğitim ihtiyacına cevap vermek üzere zorunlu eğitim süresinin uzatılma-

sı gereği hissedilmeye başlanmıştır. Beş yıllık temel eğitim hedefini gerçekleştiren 

ülkemizde, 3 yıllık ortaokul eğitiminin de “Zorunlu Eğitim” kapsamına alınması ve 8 

yıllık zorunlu temel eğitime geçilmesi, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 

1973 yılında kabul edilmiştir. 

İlköğretimin 8 yıla çıkarılması ve zorunlu hâle getirilmesi; toplumun refah dü-

zeyinin yükseltilmesinde, kültürel değerler kazandırmada ve var olanı yaşatmada, en 

önemlisi, çağın gelişmelerini ve sorunlarını anlamada, bunlara çözüm üretmede, daha 

geniş bir kitle katılımını sağlaması bakımından önem taşımaktadır. 

Kapsam ve Kavram 

“İlköğretim” ya da eşdeğer olarak kullanılan “Temel Eğitim” Türkiye'de ol-

dukça eski kavramlardır. İlk kez 1961'de 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nda 

kullanılmış: “İlköğretim, her yurttaşın görmesi gereken temel eğitimdir.” biçiminde 

tanımlanmıştır. 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'na değişiklik getiren 16.06.1983 tarih 

ve 2842 Sayılı Kanun ile “İlköğretim Kurumları” terimi kullanılmaya başlanmıştır. 

Bu kurumların bağımsız ilkokullar ve ortaokullar olabileceği gibi, imkan ve şartlara 

göre birlikte kurulabileceği de belirtilmiştir. 

Eğitim; herkesi kapsamalı, herkese yeteri kadar verilmeli, uzman kadrolarla 

yapılmalı, sağlıklı kurum, kuruluş ve ortamlarda gerçekleştirilmeli, ilke olarak devlet 

tarafından üstlenilmelidir. 

İlköğretimde Fizikî Kapasite Donanım Araç-Gereç 

Her yıl yeni okul binaları yapılırken, özellikle yoğun göç alan (Ankara, İstan-

bul, Diyarbakır, İzmir, Bursa, Adana, Batman vb.) illerimizde 70-80 öğrenci olan sınıf 

ortalamalarının Dünya standartlarına hızla indirilmesi ve normal öğretime geçilmesi 

gerekmektedir. 
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Okul: Derslik, bahçe, çok amaçlı salon, kitaplık, laboratuar, yüzme havuzu vb. 

tesislerle birlikte düşünülmeli, okullar çağdaş eğitim-öğretim araçlarıyla donatılmalı, 

ancak daha önce elde bulunan araçlar da verimli olarak kullanılmalıdır. 

Eğitimimizin genelinde olduğu gibi, ilköğretim düzeyinde de gelişen eğitim 

teknolojisi ve özellikle iletişim teknolojisinden yararlanmak ihtiyaç olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Öneriler 

1) Yoğun göç alan illerde eğitim yatırımlarına öncelik verilerek derslik ihtiyacı 

karşılanmalıdır. 

2) Bahçe, salon, sahne, işlik, kitaplık, laboratuar, spor salonları ve yüzme ha-

vuzu gibi ek ünitelerle birlikte her okul, bulunduğu çevrenin de yararlanabileceği te-

sisler olarak düşünülmelidir. 

3) Okulların bina ve tesisleriyle ilgili mimarî projeler, bölge özelliklerine ve 

ihtiyaçlara uygun olarak hazırlanmalıdır. 

4) Çevredeki eğitim kapasitelerinden de yararlanılarak eğitim kaynaklan ve-

rimli ve etkili kullanılmalıdır. 

5) İllerde, okul ve tesisler anahtar teslimi şeklinde Millî Eğitim Müdürlüğü'nün 

denetimde yapılmalıdır. 

6) Uydu kentleri ile kooperatif sitelerinin, nüfus ve kapsamlarına göre arsa a-

yırmaları ve bu arsa üzerine okul ya da eğitim tesislerini yaptırmaları zorunlu hâle 

getirilmelidir. 

7) İllerde okul yeri olarak tahsisi yapılan arsalar belirlenmeli, işgallerden ko-

runmalı, okul yapımı için değerlendirilmeli, okul yapımına uygun olmayan arsalar elden 

çıkarılmalı ve bu yolla elde edilecek gelir ilköğretim hizmetlerinde harcanmalıdır. 

8) Okul bina ve tesisleri tatil dönemlerinde ihtiyaçlar doğrultusunda gelir geti-

recek şekilde de değerlendirilmelidir. (Çay bahçesi, otopark vb. gibi) 

9) Okul binalarının yapımında özel eğitim ve okul öncesi çocuklarının ihti-

yaçları doğrultusunda gerekli fizikî düzenlemeler (Rampa, Asansör, Sıra, Oyun bah-

çesi vb.) yapılmalıdır. 
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10) Küçük yerleşim birimlerindeki öğrencilerin 8 yıllık zorunlu ilköğretimden 

yararlanabilmeleri için taşımalı, YİBO ve pansiyonlu okul sistemlerinden yararlanıl-

malıdır. 

11) İlköğretime radyo televizyonla eğitim desteği sağlanmalıdır. 

12) İlköğretimde derslikler standart hâle getirilmeli, okullardaki araç ve gereç-

ler öğretim programlarındaki ünitelerin içeriğine uygun hâle getirilmelidir. 

Öğretim Programları 

İlköğretim kapsamına giren okulların programlarında tam bir bütünlük yoktur. 

Bu programlarda tekrarlar dikkati çekmekte, yeni konu ve etkinlikler de muhtevada 

yeterince yer almamaktadır. Programlarda bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor beceriler 

yeterli ölçüde dengelenmemiştir. Ayrıca programların çocuk gelişimine uygunluk bo-

yutu da tartışılabilir. Kaynaştırma eğitiminin uygulandığı okulların ve özel eğitim sı-

nıflarının şartları yetersizdir. 

Öneriler 

1) 8 yıllık zorunlu ilköğretim uygulamasına geçilmeden önce ilköğretimin a-

maçları ve ders programları bütünlük ilkesine uygun olarak yeniden düzenlenmelidir. 

2) Bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor alan hedefleri ilköğretim programlarında 

dengeli olarak yer almalıdır. 

3) Eğitim programlarının bilgi yükleme karakterli yapısı yerini, bilgiye ulaşma 

ve araştırma tekniklerinin kazanılmasına bırakmalıdır. 

4) Özel eğitim ihtiyacı duyulan farklı yapıdaki öğrenciler için mevcut eğitim 

programlarında uygulama esnekliği sağlanmalı, öğretmenler bu konuda hizmetiçi eği-

timden geçirilmelidir. 

5) Her öğretmenin aynı zamanda bir Türkçe öğretmeni olduğu da dikkate alı-

narak, eğitimin her alanında ve her düzeyinde Türkçenin, doğru ve eksiksiz olarak 

öğretilmesi ve kullanılması sağlanmalıdır. 

6) Ders saati sayıları ile haftalık ders programları çocukların bulundukları geli-

şim basamaklarına uygun olarak düzenlenmelidir. 
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8) 7) Eğitimin içeriği, millî kültürün temel öğelerini ihtiva etmekle birlikte bi-

limsel ve teknolojik gelişimi de izleyebilecek düzende olmalıdır Eğitime ayrılmış olan 

TRT ve uydu kanallarından ilköğretimde yararlanma yoluna gidilmelidir. 

9) 6. 7. 8. sınıflarda seçmeli derslere işlerlik kazandırılmalıdır. 

10) Spor ve sanat eğitimine önem verilmeli, bu eğitime ders dışı etkinliklerle 

de ağırlık kazandırılmalıdır. 

11) Kaynaştırma eğitiminden yararlanan engelli öğrenciler için kendi düzeyle-

rine uygun sınıf programları hazırlanmalıdır. 

12) Eğitim-öğretim iş günü süresi artırılmalıdır. 

13) İlköğretim okullarının programlarında, meslekleri tanıtıcı bilgilere yer ve-

rilmelidir. Teknoloji ve tasarım konuları da bunların arasında yer almalıdır. 

14) Öğrencilerin teknolojik gelişmenin ürünü olan bilgisayarlarla tanışmaları 

özendirilmelidir. 

İlköğretimde Yapılanma 

Millî Eğitim Temel Kanunu'nun öngördüğü 8 yıllık ilköğretimi sağlayacak sa-

yıda okul kurulamamıştır. İlkokul, ortaokul, ilköğretim okulu, yatılı ilköğretim bölge 

okulu, pansiyonlu ilköğretim okulu, genel ve meslekî-teknik liseler bünyesindeki or-

taokullar, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı ilk 

ve ortaokullar, yaygın eğitim kurumları arasında yer alan pratik kız sanat ve çıraklık 

eğitim okulları bünyesindeki ortaokullar, ilköğretim kurumlarını oluşturmakta ve sis-

temi bütünlükten uzaklaştırmaktadır. 

Öneriler 

1) İlköğretim okullarında ilk ve ortaokul biçimindeki yapay uygulamadan 

vazgeçmeli, ilkokullarda 6., 7., 8. ve 9. sınıflar; bağımsız ortaokullarda ise 1., 2., 3., 4. 

ve 5. sınıflar açılarak yumuşak bir geçiş sağlanmalıdır. 

2) Yeniden yapılanma VII. Beş Yıllık Kalkınma Plânı'nda öngörüldüğü şekil-

de hızlandırılmalı, il düzeyinde eğitim plânlamaları yapılmalıdır. 
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Öğretim Yöntemleri 

Eğitim programlarının etkili biçimde uygulanması, uygun öğretim yöntem ve 

tekniklerinin kullanılması ile gerekli eğitim ortamlarının düzenlenmesine bağlıdır. 

Derslerin özelliklerine göre değişik eğitim ortamlarının oluşması söz konusu-

dur. Bu anlamda; yalnızca geleneksel yöntemlerle değil, hazırlama, deneme, değer-

lendirme, genelleştirme ve sürekli olarak gözden geçirme evrelerini kapsayan öğren-

me-öğretme yöntemlerinin benimsenmesi öğrencilere bilgi aktarmak yerine, öğrenme-

yi öğretecek, temel kavramları anlama, yorumlama ve uygulayabilme imkânı verecek, 

problem çözme yetenek ve davranışları ile bilimsel düşünme alışkanlığı kazandıracak, 

inceleme ve araştırma yolu ile iletişim kurmayı özendirecek öğretim yöntemlerinin 

kullanılması gerekmektedir. 

Öneriler 

1) Eğitim ortamında; sorumluluk paylaşmak, takım çalışması, alan önderliği 

üstlenme, öz eleştiri, kurumun eleştirisi, adaylık-seçim- oylama ile görev bölüşümü ve 

takibi gibi demokratik davranışları pekiştirici yaklaşım ve uygulamalar özendirilmelidir. 

2) Yaratıcılık ve ifade becerileri geliştirilmelidir. 

3) Eğitim-öğretim, öğretmen merkezli olmaktan çıkartılıp, öğrenci merkezli 

duruma dönüştürülmelidir. 

Kendini Tanıma ve Yönelme 

Öğrencinin bir mesleğe veya üst eğitime yönelmede sağlıklı karar alabilmesi, 

gerçekçi bir benlik kavramı ve doğru karar verebilme becerisi geliştirmesine bağlıdır. 

İlköğretimde, “öğretim ve rehberlik” bu amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak yürü-

tülmelidir. Yöneltme, ortaöğretimde ve iş yaşamında öğrencilerin farklı programlar-

dan birine yerleştirilmesi olarak düşünüldüğünden, bu kararın en erken ilköğretimin 

son sınıfında alınması uygundur. 

Öneriler 

1) Ailenin ve okulun, çocuğu tanıması ve çocuğun kendi kendini tanıması için 

öncelikle öğretmen, yönetici, öğrenci ve velilerin eğitilmesi gerekmektedir. 

2) Bireyi tanıma ve rehberlik hizmetleri dördüncü sınıftan başlatılmakla birlik-

te, ilköğretimde gerçek yöneltme dokuzuncu sınıftan itibaren ele alınmalıdır. 
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3) Yönlendirme çalışmalarıyla öğrencilere, zaman ve enerjilerini, yetenek ve 

becerilerini olumlu iş değerlendirmelerini geliştirecek bir disiplin kazandırılmalıdır 

Eğitimde Rehberlik Hizmetleri 

Okullarda rehberlik hizmetleri henüz yeterince yaygınlaşmamıştır. Oysa, çağ-

daş eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri son derece önemlidir. 

Mevcut uygulamada, okullarda farklı kaynaklardan gelen elemanlar da Reh-

berlik ve Psikolojik danışma alanında görev yapmakta, bu da hizmetin yeterliliğini 

azaltmaktadır. 

Öneriler 

1) Rehberlik hizmetleri, rehberlik ve psikolojik danışma alanında en az lisans 

eğitiminden geçmiş elemanlarca yürütülmelidir. Rehberlik hizmetleri kadrolarına, alan 

dışından atama yapılmamalıdır. 

2) Ancak, her okulda bir rehberlik servisi kurmak ve uzman bulundurmak güç 

olabilir. Bu nedenle, rehberlik ve araştırma merkezlerinin sayısı çoğaltılmalı ve bu 

merkezlere rehberlik alanında yüksek lisans eğitimli elemanlar atayarak, öğretmenler 

sürekli desteklenmeli, özel ilgiye ihtiyaç duyan öğrencilere de rehberlik yapılmalıdır. 

3) Okullarda verilen rehberlik hizmetlerine daha gerçekçi olarak yaklaşılmalı 

ve gereken önem verilmelidir. 

4) Okul öncesinden itibaren ailenin eğitimi önemli bir boyut olarak ele alınma-

lıdır. “Aile Katılım Programları” ve “Ana Baba Okulları” yaygınlaştırılmalıdır. 

5) Özel eğitim alanında gerekli alt yapı sağlanarak kaynaştırma, özel eğitim 

sınıfları vb. seçenekler düşünülmelidir. 

1.1.3. İlköğretim ve Yönlendirme Komisyon Kararları  

                      (XV. Millî Eğitim Şûrası, Ankara, 1996) 

İlköğretim ve Yönlendirme 

1- İl ve bölge raporlarında önerilen temel eğitim kavramı yerine başta Anayasa 

ve diğer mevzuatta yer aldığı şekli ile “ilköğretim” kavramı kullanılmalıdır. 

2- Yakın bir gelecekte 5-6 yaş okulöncesi eğitim, ilköğretim bünyesine alın-

malı, ilköğretim kesintisiz 8 yıllık zorunlu eğitim olarak uygulanmalı, 8 yıl sonunda 
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tek tip diploma verilmeli, 9. sınıf liseye ya da meslekî eğitime yönlendirme yılı olma-

lı, böylece ilköğretimde zorunlu 2+8+1 sistemi oluşturulmalıdır. Çocukluğun tam ya-

şandığı, çocukların kendilerini, ailelerin de çocuklarını tanıdığı bu dönemde bulunan-

lar çırak yapılmamalıdır. Uzun vadede zorunlu eğitim 18 yaşını kapsayacak şekilde 

düzenlenmelidir. 

3- Yoğun göç alan illerde eğitim yatırımlarına öncelik verilerek derslik ihtiyacı 

karşılanmalıdır. 

4- Bahçe, salon, sahne, işlik, kitaplık, laboratuar, spor salonları ve yüzme ha-

vuzu gibi ek ünitelerle birlikte her okul, bulunduğu çevrenin de yararlanabileceği te-

sisler olarak düşünülmelidir. 

5- Okulların bina ve tesisleriyle ilgili mimarî projeler, bölge Özelliklerine ve 

ihtiyaçlara uygun olarak hazırlanmalıdır. 

6- Çevredeki eğitim kapasitelerinden de yararlanılarak eğitim kaynakları ve-

rimli ve etkili kullanılmalıdır. 

7- İllerde, okul ve tesisler anahtar teslimi şeklinde Millî Eğitim Müdürlüğü'nün 

denetimde yapılmalıdır. 

8- Uydu kentleri ile kooperatif sitelerinin, nüfus ve kapsamlarına göre arsa a-

yırmaları ve bu arsa üzerine okul ya da eğitim tesislerini yaptırmaları zorunlu hâle 

getirilmelidir. 

9- İllerde okul yeri olarak tahsisi yapılan arsalar belirlenmeli, işgallerden ko-

runmalı, okul yapımı için değerlendirilmeli, okul yapımına uygun olmayan arsalar elden 

çıkarılmalı ve bu yolla elde edilecek gelir ilköğretim hizmetlerinde harcanmalıdır. 

10- Okul bina ve tesisleri tatil dönemlerinde ihtiyaçlar doğrultusunda gelir ge-

tirecek şekilde de değerlendirilmelidir. (Çay bahçesi, otopark vb. gibi) 

11- Okul binalarının yapımında özel eğitim ve okul öncesi çocuklarının ihti-

yaçları doğrultusunda gerekli fizikî düzenlemeler (Rampa, Asansör, Sıra, Oyun bah-

çesi vb.) yapılmalıdır. 

12- Küçük yerleşim birimlerindeki öğrencilerin 8 yıllık zorunlu ilköğretimden 

yararlanabilmeleri için taşımalı, YİBO ve pansiyonlu okul sistemlerinden yararlanıl-

malıdır. 
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13- İlköğretime radyo ve televizyonla eğitim desteği sağlanmalıdır. 

14- İlköğretimde derslikler standart hâle getirilmeli, okullardaki araç ve gereç-

ler öğretim programlarındaki ünitelerin içeriğine uygun hâle getirilmelidir. 

15- 8 yıllık zorunlu ilköğretim uygulamasına geçilmeden önce ilköğretimin 

amaçları ve ders programları bütünlük ilkesine uygun olarak yeniden düzenlenmelidir. 

16- Bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor alan hedeflen ilköğretim programlarında 

dengeli olarak yer almalıdır. 

17- Eğitim programlarının bilgi yükleme karakterli yapısı, yerini bilgiye ulaş-

ma ve araştırma tekniklerinin kazanılmasına bırakmalıdır. 

18- Özel eğitim ihtiyacı duyulan farklı yapıdaki öğrenciler için mevcut eğitim 

programlarında uygulama esnekliği sağlanmalı, öğretmenler bu konuda hizmetiçi eği-

timden geçirilmelidir. 

19- Her öğretmenin aynı zamanda bir Türkçe öğretmeni olduğu da dikkate a-

lınarak, eğitimin her alanında ve her düzeyinde Türkçenin, doğru ve eksiksiz olarak 

öğretilmesi ve kullanılması sağlanmalıdır. 

20- Ders saati sayıları ile haftalık ders programları çocukların bulundukları ge-

lişim basamaklarına uygun olarak düzenlenmelidir. 

21- Eğitimin içeriği, millî kültürün temel öğelerini ihtiva etmekle birlikte bi-

limsel ve teknolojik gelişimi de izleyebilecek yapıda olmalıdır. 

22- Eğitime ayrılmış olan TRT ve uydu kanallarından ilköğretimde yararlanma 

yoluna gidilmelidir. 

23- 6., 7., 8. sınıflarda seçmeli derslere işlerlik kazandırılmalıdır. 

24- Spor ve sanat eğitimine önem verilmeli, bu eğitime ders dışı etkinliklerle 

de ağırlık kazandırılmalıdır 

25- Kaynaştırma eğitiminden yararlanan engelli öğrenciler için kendi düzeyle-

rine uygun sınıf programları hazırlanmalıdır. 

26- Eğitim-öğretim iş günü süresi artırılmalıdır. 

27- İlköğretim okullarının programlarında, meslekleri tanıtıcı bilgilere yer ve-

rilmelidir. Teknoloji ve tasarım konuları da bunların arasında yer almalıdır. 
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28- Öğrencilerin teknolojik gelişmenin ürünü olan bilgisayarlarla tanışmaları 

özendirilmelidir. 

29- İlköğretim okullarında ilk ve ortaokul biçimindeki yapay uygulamadan 

vazgeçmeli, ilkokullarda 6., 7., 8. ve 9. sınıflar; bağımsız ortaokullarda ise 1, 2., 3., 4. 

ve 5. sınıflar açılarak yumuşak bir geçiş sağlanmalıdır. 

30- Yeniden yapılanma VII. Beş Yıllık Kalkınma Plânı'nda öngörüldüğü şe-

kilde hızlandırılmalı, il düzeyinde eğitim plânlamaları yapılmalıdır. 

31- Eğitim ortamında; sorumluluk paylaşmak, takım çalışması, alan önderliği 

üstlenme, öz eleştiri, kurumun eleştirisi, adaylık-seçim- oylama ile görev bölüşümü ve 

takibi gibi demokratik davranışları pekiştirici yaklaşım ve uygulamalar özendirilmelidir. 

32- Yaratıcılık ve ifade becerileri geliştirilmelidir. 

33- Eğitim-öğretim, öğretmen merkezli olmaktan çıkartılıp, öğrenci merkezli 

duruma dönüştürülmelidir. 

34- Ailenin ve okulun, çocuğu tanıması ve çocuğun kendi kendini tanıması i-

çin öncelikle öğretmen, yönetici, öğrenci ve velilerin eğitilmesi gerekmektedir. 

35- Bireyi tanıma ve yöneltmeye ilişkin rehberlik hizmetleri dördüncü sınıftan 

başlatılmakla birlikte, ilköğretimde gerçek yöneltme dokuzuncu sınıftan itibaren ele 

alınmalıdır. 

36- Yönlendirme çalışmalarıyla öğrencilere, zaman ve enerjilerini, yetenek ve 

becerilerini, olumlu iş değerlendirmelerini geliştirecek bir disiplin kazandırılmalıdır. 

Rehberlik hizmetleri, rehberlik ve psikolojik danışma alanında en az lisans eği-

timinden geçmiş elemanlarca yürütülmelidir. Rehberlik hizmetleri kadrolarına, alan 

dışından atama yapılmamalıdır. 

38- Her okulda bir rehberlik servisi kurmak ve uzman bulundurmak güç ola-

bilir. Bu nedenle, rehberlik ve araştırma merkezlerinin sayısı çoğaltılmalı ve bu mer-

kezlere rehberlik alanında yüksek lisans eğitimli elemanlar atayarak, öğretmenler sü-

rekli desteklenmeli, özel ilgiye ihtiyaç duyan öğrencilere de rehberlik yapılmalıdır. 

39- Okullarda verilen rehberlik hizmetlerine daha gerçekçi olarak yaklaşılmalı 

ve gereken önem verilmelidir. 
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40- Okul öncesinden itibaren ailenin eğitimi, önemli bir boyut olarak ele alın-

malıdır. “Aile Katılım Programlan” ve “Ana Baba Okulları” yaygınlaştırılmalıdır. 

41- Özel eğitim alanında gerekli alt yapı sağlanarak kaynaştırma, özel eğitim 

sınıfları vb. seçenekler düşünülmelidir. 

42- Öğretmenler, öğretmen üniversitelerinde yetiştirilmelidir. 

43- Öğretmen yetiştiren fakülteler, gelişmiş çevrelerde açılmalıdır. 

44- İlköğretim öğretmenleri (sınıf ve dal öğretmenleri) aynı tip kurumlarda bir 

arada yetiştirilmelidir. 

45- Öğretmen yetiştiren kurumlardaki öğretim elemanları, uygulama ve mes-

lekî deneyimle donatılmış olmalı, öğretmen yetiştiren kurum öğretim elemanları terci-

hen o kurumun öğretmen yetiştirdiği Temel Eğitim Devresi (okul öncesi, sınıf öğret-

meni ve dal) öğretmenlerinden seçilmeli ve bunlara kariyer kazandırılmalıdır. 

46- Öğretmen yetiştirmede ihtiyaçlar dikkate alınarak, ilgili yüksek öğretim 

kurumlan ile Bakanlık arasındaki koordinasyon geliştirilmeli; bu çerçevede bilgi akışı 

yoğunlaştırmalıdır.  

47- Öğretmenlik mesleği ekonomik ve sosyal yönden iyileştirilmelidir. 

48- Öğretmen adayları burs, kredi, yurt ve benzeri özendirici tedbirlerle des-

teklenmelidir. 

49- Öğretmen olmak isteyen adaylar, öğretmenlik mesleğine uygun olanlar 

arasından titizlikle seçilmelidir. 

50- Öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinin, eğitim programlarında birlik 

sağlanmalıdır. Programlar, ilköğretim programlan gözönüne alınarak yeniden düzen-

lenmelidir 

51- Üniversitelerde farklı branşlardaki yüksek öğretim mezunları için düzen-

lenen pedagojik formasyon kurslarına mutlaka son verilmelidir. 

52- İlke olarak alanda yetişmemiş olan üniversite mezunları, ilköğretim okul-

larına (sınıf ve dal öğretmeni olarak) atanmamalıdır. Ancak, son yıllarda Millî Eğitim 

Bakanlığındaki sınıf öğretmeni açığının çok büyük olması ve bunun gelecek bir kaç 

yıl içinde daha da artmasının beklenmesi nedeniyle; Eğitim Fakültelerinin farklı bö-
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lümlerinden mezun olanların istihdamını mümkün kılmak üzere, sınıf öğretmenliği ala-

nında en az bir yıl süreli “Öğretmelik Meslek Eğitimi Programları” düzenlenmelidir. 

53- Anadolu Öğretmen ve Öğretmen Liseleri, Eğitim Fakültelerinin esas kay-

nağını oluşturmalıdır. 

54- Öğretmenin önü açılmalı, bilgi, beceri yönünden yetişmesine imkân ta-

nınmalı, yeterliliği periyodik olarak değerlendirilmelidir. 

55- Hizmetiçi eğitim il ve ilçe düzeyinde sürekli olmalıdır. 

56- İvedilikle “Öğretmen Personel Kanunu” çıkarılmalıdır. 

57- Değişik eğitim ve öğretim etkinliklerini, alandaki yenilikleri ve öğretmen-

lerin uygulamadaki görüş ve düşüncelerini yansıtan yayınlar yapılmalı, birim ve birey-

lere ulaştırılmalıdır. 

58- Okulların, standart kadroları her yıl mayıs ayı içinde gözden geçirilmeli, 

standart kadro dışı öğretmen atanmamalıdır. 

59- “Öğretmenin vekili olmaz” ilkesinden hareketle, vekil öğretmen kadroları 

kaldırılmalıdır. Böylece, eğitim-öğretimin asil öğretmenler tarafından verilmesi sağ-

lanmalıdır. (Raporlu ve asker öğretmenlerin yerine üçte iki maaşla görevlendirilenler 

olabilir. Ancak bunların da yüksek öğrenimli olmasına titizlik gösterilmeli, sözleşmeli 

olmaları sağlanmalıdır.) 

60- Zorunluluklar dışında, öğretmenlerin emeklilik ve tayin işleri yaz döne-

minde yapılmalıdır. Atanan öğretmenlerin de en geç 15 Ağustosta görev başında ol-

maları sağlanmalıdır. 

Öğretmenliğe geçişte, seçme ve yeterlilik sınavı yapılmalıdır. (Dil, fizikî bo-

zukluk vb.) etmenler de ölçüt olmalıdır. Öğretmenliğe hak kazananlar illerde boş bu-

lunan öğretmen kadrosu için müracaat etmeli, o il tarafından görevlendirilme yapılma-

lı ve üç yıl mecburi hizmet getirilmelidir 

62- Eğitim, politikadan arındırılmalıdır. Devletin eğitim politikası uzun vadeli 

olmalıdır. Öğretmenlik, günlük siyaset içine çekilmemeli, tayinler, nakiller atamalar 

belli bir düzen içinde ve bir sisteme göre yapılmalıdır. 

63- Yönetici atamalarında kariyer, liyakat, başarı aranmalı, üst kademeye ge-

çişler başarılar ölçüsünde, belli bir sisteme göre olmalıdır. 
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64- Öğretmenler bu günkü sicil raporları ile değerlendirilmemelidir. Eğitimle 

ilgili soruların da yer aldığı, yeni bir öğretmen sicil raporu düzenlenmelidir. 

65- Öğretmen çocuklarına, yüksek öğretimde yurt ve kredi konusunda öncelik 

verilmelidir. 

66- Öğretmen adaylarının belirlenmesinde, ülkenin ihtiyaçları ve mesleğin ö-

zellikleri dikkate alınmalı, ülke genelinde dengeli dağılım mutlaka sağlanmalıdır. 

67- Dalında ihtiyaç kalmayan ve ihtiyaç duyulan farklı bir dalda kendisini ye-

tiştirmek isteyen öğretmenlere gereken eğitim imkânı sağlanmalıdır. 

68- Öğretmenlerin; ulaşım, can ve çalışma güvenliklerinin sağlanması konu-

sunda gerekli görülen her tür önlemler alınmalıdır. 

69- Verimliliği sağlayacak farklı statüde öğretmenler de istihdam edilmelidir. 

70- Eğitim yönetiminin bir bilim olarak algılanması, yöneticinin, örgütsel a-

maçların gerçekleştirilmesini sağlayan bir eğitim lideri olarak kabul edilmesi, bu ala-

nın uzmanlık gerektirdiğinin bilinmesi, eğitim yöneticiliğinin meslek hâline getirilme-

si gerekmektedir. 

71- Eğitim yöneticiliği bilfiil öğretmenlik tecrübesine dayanmalıdır. 

72- Eğitim yöneticisi lisansüstü eğitimle yetiştirilmeli, yönetici adayları objek-

tif ölçülerle seçilmeli ve özlük hakları, yaptıkları, iş ve eğitim düzeyine göre düzen-

lenmelidir. 

73- Okul yöneticisinin yetki ve sorumluluk dengesi sağlanmalıdır. 

74- Belirli alanlarda (il-ilçe-semt) kurulmuş olan eğitim kurumlarının, madde 

ve insan kaynaklarından tam kapasite ile yararlanılabilecekleri bir yönetim sistemi 

oluşturulmalıdır. 

75- Yönetimde gerçek katılım ortamı oluşturularak; öğrenci, öğretmen, veli ile 

çevrenin katkı ve katılımı sağlanmalıdır. 

76- Denetim elemanları; meslekî deneyim üzerine lisansüstü düzeyinde yetişti-

rilmelidir. İlköğretim bir bütün olarak ele alınarak denetim ve değerlendirmeye devam 

edilmelidir. 

77- Müfettiş-öğretmen oranı azaltılmalıdır. 
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78- Denetimde rehberlik ön plâna çıkarılmalı ve ilköğretimde, eğitim yılı ba-

şında rehberlik ve seviye tesbiti, öğretim yılı sonunda ise başarı tesbiti yapılmalıdır. 

79- İllerde diğer Bakanlık ve kuruluşlara bağlı olarak faaliyet gösteren Oku-

löncesi Özel ve Resmî Eğitim Kurumları (KREŞ-Anaokulu) belirlenerek denetimleri 

Millî Eğitim Bakanlığı'nca yapılmalıdır. 

80- Denetim elemanlarının, alanlarında uzman, deneyimli, lisansüstü eğitimle-

rini tamamlamış olmaları, böylece teftiş ve denetim sisteminin etkililiği artırılmalıdır. 

81- Teftiş sistemi yeniden ele alınarak, Bakanlık ve ilköğretim müfettişliği bir 

çatı altında birleştirilmelidir 

 

2. UYGULAMALAR 

15. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI UYGULAMALARI 

16 Aralık 1996; 2467 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınladığı üzere; 15. Millî Eği-

tim Şûrası Uygulama Kararları (İcra Planı)’ndan ilköğretimle ilgili olanları şu şekildedir: 

- İlköğretim 8 yıllık zorunlu eğitim olarak uygulanacak, uzun vadede zorunlu 

eğitim yaşı kapsayacak şekilde düzenlenecek ve yakın bir gelecekte 5-6 yaş öncesi 

eğitim, ilköğretim bünyesine alınacaktır. (Süre : 3 yıl)  

- 8 yıllık zorunlu ilköğretim uygulamasına geçilmeden önce ilköğretimin a-

maçları ve ders programları bütünlük ilkesine uygun olarak yeniden düzenlenecektir. 

(Süre : 3 yıl) 

- Yoğun göç alan illerde eğitim yatırımlarına öncelik verilerek derslik ihtiyacı 

karşılanacaktır. (Süre : Sürekli) 

- Küçük yerleşim birimlerinde öğrencilerin 8 yıllık zorunlu ilköğretimden ya-

rarlanabilmeleri için taşımalı YİBO ve pansiyonlu okul sisteminden yararlanılacaktır. 

(Süre: Sürekli) 

- Her öğretmenin aynı zamanda bir Türkçe öğretmeni olduğu da dikkate alına-

rak, eğitimin her alanında ve her düzeyinde Türkçe’nin, doğru ve eksiksiz olarak öğre-

tilmesi ve kullanılması sağlanacaktır. (Süre : Sürekli) 
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- Eğitime ayrılmış olan TRT ve uydu kanallarında eğitimin her kademesi için 

yararlanma yoluna gidilecektir. (Süre : 1 yıl) 

- 6. 7. 8. sınıflarda seçmeli derslere işlerlik kazandırılacaktır. (Süre : 1 yıl) 

Dönemin Hükümetlerinde Eğitim (Hükümet programlarında Eğitim, 1998) 

53. Hükümet; (06.03.1996 – 28.06.1996); Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ 

“- Zorunlu eğitim asgari 8 yıla çıkarılacaktır. Öğrencilerin ilgi ve kabiliyetleri-

ne göre çeşitli meslek alanlarında eğitim görebilmeleri için ilköğretimin ikinci kade-

mesinde (din, teknik, sanat gibi alanlarda) başlamak ve ortaöğretimde yoğunlaştırmak 

üzere yönlendirme sistemine işlerlik kazandıracaktır. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın 

Millî kültürlerini korumaları, vatandaşlarımızın çocuklarının yaşadıkları ülkenin eği-

tim imkanlarından yararlanmalarını ve Türkiye’ye dönüşlerinde Türk Eğitim sistemine 

ve topluma uyumlarını kolaylaştırıcı tedbirler alınacaktır.” 

 

54. Hükümet; (28.06.1996 – 30.06.1997); Başbakan Necmettin ERBAKAN 

“- Zorunlu eğitim 8 yıla çıkarılacak, öğrencilerin ilgi ve kabiliyetlerine göre 

çeşitli meslek alanlarında eğitim görebilmeleri için, ilköğretimin ikinci kademesinde 

yönlendirme sistemine işlerlik kazandırılacaktır.” 

 

55. Hükümet; (30.06.1997 – 11.01.1999); Başbakan Mesut YILMAZ 

“- Sekiz yıllık zorunlu ilköğretim, kesintisiz olarak uygulamaya konulacaktır. 

Sekiz yıllık ilköğretime (temel eğitim) geçilirken, gerek mesleki ve teknik liseler bün-

yesindeki ortaokullara halen devam etmekte olan çocuklarla, çıraklık eğitimi gören 

çocukların kazanılmış hakları korunacaktır. Her kademedeki okullar, uygulanabilir bir 

plan çerçevesinde çağdaş eğitim araçları ile donatılacak özellikle öğrenme ve öğretme 

sürecini geliştiren ve zenginleştiren bilgisayar destekli eğitim yaygınlaştırılacaktır.” 

 

1996 Eğitim Faaliyetleri 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 

Yedinci beş yıllık kalkınma planında, ilköğretimle ilgili olarak;  
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- Demokratik laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı 

görev ve sorumluluklarının bilincinde, özgür ve özgüveni olan bilgi çağı insanının 

yetiştirilmesi, 

- Eğitim programları, öğretim yöntem ve teknikleri ile eğitim araç ve gereçleri 

kalkınma amaçları ve teknolojik gelişme açısından ele alınarak evrensel ölçülerde 

demokratik ve özgürlükçü bir anlayışla yeniden düzenlenmesi, 

- Plan dönemi sonunda, okullaşma oranlarının; okul öncesi eğitimde %16, il-

köğretimde %100, ortaöğretimde %75 ve yükseköğretimde %31’e ulaşması, 

- Bölgeler arasındaki nitelik ve nicelik farklılıklarının giderilmesi ve her ka-

demedeki eğitim-öğretim hizmetlerinin yaygınlaştırılarak fırsat ve olanak eşitliğinin 

sağlanması, 

- İlköğretim 6-8. sınıflarından başlamak üzere ortaöğretimde etkin bir ölçme, 

değerlendirme ve yönlendirme sisteminin oluşturulması, 

- Eğitimin tüm kademelerinde yabancı dille öğretimin yeniden düzenlenmesi, 

yabancı dille öğretim yerine, yabancı dil eğitiminin etkinliğini sağlayıcı ortamın hazır-

lanmasına ağırlık verilmesi konuları yer almıştır. 

 

1997-2000 icra planında ilköğretimle ilgili olarak; 

- İlköğretim çağ nüfusunun %100 okullaştırılması, 

- İlköğretim kurumlarındaki kalabalık sınıf mevcutlarının standartlara uygun 

seviye ye indirilmesi ve ikili öğretimden normal öğretime geçilmesi, 

- 2001 yılına kadar her ilköğretim okulunda en az bir rehber öğretmen bulun-

ması, 

- Öğrencilerin sağlıklı, düzenli ve daha modern bir ortamda barındırılmalarının 

sağlanması, 

- 2001 yılına kadar tüm ilköğretim okullarında bilgisayar destekli eğitime ge-

çilmesi, maddeleri yer almıştır. 

Ayrıca On Beşinci Millî Eğitim Şûrası ve VII. Beş Yıllık Kalkınma Planını 

temel alan ve 15 yıllık bir süreyi kapsayan Eğitim Ana Plânında; 
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- Millî Eğitimin politika belgeleri olan ülke kalkınma planı ile şûra önerilerini 

bir bütün halinde uygulamaya aktaracak yöntemlerin geliştirilmesi, 

- 2005 yılına kadar ortaöğretim kademesinde Avrupa Birliği okullaşma ve nite-

lik ortalamalarına ulaşılması, 

- Bu imkanlar içinde Türk öğrencisine demokratik, katılımcı, çağa uygun ve 

daha nitelikli eğitimin verilebilmesi için yeterli seçenekleri, fırsat eşitliğini toplumsal 

ve kişisel gelişme olanaklarına sunmak için altyapının hazırlanması hedeflenmiştir. 

 

Sekiz Yıllık Kesintisiz Zorunlu İlköğretim 

1997-1998 öğretim yılından itibaren ülke genelinde sekiz yıllık kesintisiz zo-

runlu ilköğretime geçilmiştir. 

Millî Eğitim Temel Yasasının genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak ge-

nel ve temel nitelikli bir eğitim süreci olan zorunlu ilköğretimle çocukların iyi insan, 

iyi yurttaş olarak yetiştirilmeleri. Kendileri ve toplum yaşamları için gerekli genel 

bilgi, tavır, tutum ve davranışlar ile ekonomik anlamda üretkenlik kazanmaları amaç-

lanmaktadır. Bu amaçlara ulaşabilmek için; çocuğun izlenmesi, gelişim basamaklarına 

uygun olarak kişilik hizmetlerinin verilmesi, tanıtma ve rehberlikte bulunulması, ilgi, 

yeti ve yetenekleri doğrultusunda yetişmelerinin sağlanması amacıyla genel ve temel 

nitelikli bir eğitim süreci olan en az sekiz yıllık zorunlu ilköğretimin program bütün-

lüğü ve sürekliliği esasına uygun olarak uygulanması şarttır (Cumhuriyet’in 75.yılında 

Gelişmeler ve Hedefler, 1998). 

4306 Sayılı Yasa (Cumhuriyet’in 75.yılında Gelişmeler ve Hedefler, 1998): 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Yasası, 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Yasası, 

3308 sayılı çıraklık ve Meslek Eğitim Yasası ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı 

Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Yasa ile 24.03.1988 tarihli 3418 sayılı Yasada De-

ğişiklik yapılması ve Bazı Kağıt ve işlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkın-

daki 4306 sayılı yasa 18 Ağustos 1997 tarih ve 23084 sayılı Resmi Gazetede yayımla-

narak yürürlüğe girmiştir. Bu yasa gereğince ülke genelinde 1997-1998 öğretim yılın-

dan itibaren sekiz yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretime geçilmiştir. 
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4306 Sayılı Yasa ile; 

- İlköğretim kurumlarının sekiz yıllık okullardan oluşması, bu okullardan ke-

sintisiz eğitim yapılması ve bitirenlere ilköğretim diploması verilmesi, 

- 222, 1739 ve 3308 sayılı yasalarda birlikte veya ayrı ayrı geçen “ilkokul” ile 

“ortaokul” ibarelerinin “ilköğretim okulu” olarak değiştirilmesi, 

- İlköğretimin altı, yedi ve sekizinci sınıf öğrenimini ortaöğretim kurumları 

bünyesinde yapmakta olan öğrenciler ile çıraklık eğitim merkezlerindeki öğrencilerin 

eğitimlerini bu kurumlarda tamamlaması ve 1997-1998 öğretim yılında okumaya hak 

kazanan öğrencilerin zorunlu eğitimlerini bu okulda tamamlaması,  

- Millî eğitim sisteminin eğitim sisteminin öğrencileri ilgi, yeti ve yetenekleri 

doğrultusunda her bakımdan yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenmesi, bu 

amaçla ortaöğretim kurumlarına eğitim programlarının hedeflerine uygun düşecek 

şekilde hazırlık sınıflarının kurulabilmesi, 

- İlköğretimin son ders yılının ikinci yarısında öğrencilere, ortaöğretimde de-

vam edebilecek okul programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mes-

leklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı ve iş hayatı konusunda tanıtıcı bilgi-

ler vermek, meslek seçiminde doğru karar vermelerine yardımcı olmak üzere rehberlik 

servislerince gerekli çalışmaların yapılması, 

- İlköğretim okulunu bitirenlerin, bir mesleğe hazırlık amacıyla çıraklık döne-

mine kadar iş yerlerinde aday çırak olarak eğitilebilmesi, çırak olabilmek için on dört 

yaşını doldurması ve en az ilköğretim okulu mezunu olması, 

- Sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerinde kullanılmak üzere 01.09.1997-

31.12.2000 tarihleri arasında bazı işlemler ve kağıtlardan eğitime katkı payı alınması 

sağlanmıştır.  

İlköğretim Programı 

İlköğretim sistem bütünlüğü içinde ve kesintisiz olarak uygulanmaya başlama-

sıyla birlikte ilköğretim programında bütünlüğü destekleyici yönde yenilikler yapıl-

maya başlanmıştır. 
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Dersler; 

1998-1999 öğretim yılında; 

- 4. ve 5. sınıflara “Yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca)” 

- 6. ve 8. sınıflara “Trafik ve ilkyardım” 

- 1. 2. ve 3. sınıflara “Bireysel ve Toplu Etkinlikler” 

- 7. ve 8. sınıflara “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” 

- 4. sınıftan itibaren 8. sınıfa kadar “Seçmeli Dersler (Tarım, Yerel El Sanatla-

rı, Güzel Konuşma ve Yazma, Drama, Bilgisayar, İkinci Yabancı Dil, Turizm)” uygu-

lamaya konulmuştur.  

- Ayrıca; 6. ve 7. sınıflarda Millî Tarih ve Millî Coğrafya dersleri “Sosyal Bil-

giler” dersi adı altında birleştirilmiştir.  

Eğitim programları; 

1998-1999 öğretim yılında; 

- Hayat Bilgisi (1-3) 

- Sosyal Bilgiler (4-7) 

- Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi (7. ve 8.) 

- Türkçe Eğitimi Yazı Programı (1-8) 

- Yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca 4. ve 5.) 

- Trafik ve İlkyardım (6. ve 8.) 

- Seçmeli Dersler (4-8) – (Tarım, Yerel El sanatları, Güzel Konuşma ve Yaz-

ma programları uygulamaya konmuştur. 

- Matematik (1-8) dersine ait program ise 1999-2000 öğretim yılında uygula-

maya konmak üzere kabul edilmiştir.  

 

İlköğretim yatırımları (Cumhuriyet’in 75.yılında Gelişmeler ve Hedefler, 1998): 

4306 sayılı yasanın girmesiyle birlikte ülkemizin kaynakları harekete geçirile-

rek gereksinim duyulan eğitim alt yapısının karşılanabilmesi için yatırım hamlesi baş-

latılmıştır.  
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1997 yılı bütçesinin ilköğretim yatırımları için ayrılan kaynağını kullanılması-

nın yanı sıra yatırımları hızlandırma fonundan ve 4306 sayılı yayla sağlanan eğitime 

katkı payından 11 Trilyon TL ek ödenek tahsis etmek suretiyle, 1997 yılı için öngörü-

len fiziki kapasite % 80 oranında artırılmış, yıl sonunda 12103 derslik hizmete alın-

mıştır.  

1994 ve 1998 yılları arasında yapılan derslik sayıları şöyledir.  

1994’te 8230, 1995’te 6282, 1996’da 7279, 1997’de 12103, 1998’de 21620. 

(Kaynak: MEB Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı)  

Ayrıca nüfusu az ve dağınık olan yerleşim birimlerindeki öğrencilere daha ni-

telikli eğitim-öğretim olanağı sağlamak amacıyla açılmakta olan YİbO ve PİO’ların 

yapımı 4306 sayılı yasanın yürürlüğe girmesini takiben hızlandırılmıştır. Mevcut 

YİBO ve PİO’larda kapasite artırımına gidilmiş, taşımalı ilköğretim kapsamına alına-

mayan öğrenciler YİBO ve PİO’lara sınavsız olarak yerleştirilmiştir.  

 

İlköğretim Okul Projeleri  

(Cumhuriyet’in 75.yılında Gelişmeler ve Hedefler 1998): 

MEB tarafından projelere esas teşkil etmek üzere düzenlenen ihtiyaç program-

larında, değişik kapasite ve büyüklükler ilköğretim okullarının eğitim programları 

dikkate alınarak, okul içinde gerekli olan tüm fonksiyonların ve bu fonksiyonların 

gerektirdiği mekansal özelliklerden sağlanması için mekanların birbirleriyle ilişkileri, 

aynı okul içindekiler farklı yaş grupları ve kullanıcıları özellikleri göz önünde bulun-

durulmuştur.  

- Sekiz yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretimin, eğitim sistemine getirdiği yenilik 

ile 2000 yılının sonuna kadar ihtiyaç duyulan fiziki kapasitenin gerçekleştirilmesinde 

yeni binaların “yaşam boyu eğitim”, “toplum eğitim merkezi” amacıyla da kullanıl-

ması hedeflenmiştir.  

- İlköğretim okulları çevreye açık, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin mer-

kezi olarak düşünülmüştür.  

- Okul iç ve dış mekanlarında, bedensel engelli öğrenciler de dikkate alınarak 

gerekli tüm önlemler alınmıştır.  
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- İlköğretim okulları için 240, 480, 720, 960 ve 1200 öğrenci YİBO’lar için 

480, 720, 960 ve 1200 öğrenci kapasitesine göre hazırlanan örnek projeler de giriş 

holünün geniş bir mekan olması düşünülmüş, ilköğretime bağlı ana sınıflara yönelik 

olarak da bina içinde yarı giriş-çıkışlı bir bölüm hazırlanmıştır.  

- Derslikler, eğitimin niteliğini yükseltmek amacıyla 30 öğrencilik olarak dü-

zenlenmiştir.  

Eğitim Teknolojilerinde Yenilikler 

Teknoloji Destekli eğitim (Cumhuriyet’in 75.yılında Gelişmeler ve Hedefler, 1998): 

- MEB, genç kuşağı 21. yy’a hazırlama hedefine ulaşmak amacıyla çalışmala-

rına ivme kazandırmıştır.  

- MEB’e bağlı çeşitli kademelerdeki 1368 okulda 2159 bilgisayar laboratuarı 

ve laboratuarlarda 24311 bilgisayar bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 14.300.000 öğ-

rencinin 800.000 öğrenci bilgisayarlı eğitimden yararlanmaktadır. Bu ise gelişmiş 

ülkeler ile karşılaştırıldığında % 5,6 gibi çok düşük bir oranı ifade etmektedir.  

- 1998-1999 ders yılında her ilçede en az 2 ilköğretim okuluna bilgisayar labo-

ratuarı kurulması ile ilgili çalışmalar devam etmiş, 2151 okulda 2828 bilgisayar labo-

ratuarı, öğretmen çalışma odasında bilgisayarlar, yönetsel amaçlı kullanım için bilgi-

sayarlar, diğer eğitim araçları ve araçlara ilişkin materyallerin üretilmesine yönelik 

çalışmalar sürdürülmektedir.  

Sayısal Gelişmeler 

1995’den itibaren 1999 yılına kadar ki MEB bütçesinin Konsolide bütçeye o-

ranı (%) şöyledir: 

1995’te % 10,17; 1996’da % 7,21; 1997’de % 8,05; 1998’de % 5,40; 1999’da 

% 9’dur.  

 

3. ŞÛRA SONUNDA ALINAN BÜTÜN KARARLAR  

               (XV Millî Eğitim Şûrası, 1996) 

3.1. Ortaöğretimde Yeniden Yapılanma ile İlgili Kararlar  

1- Millî Eğitim Temel Kanunu amaç ve ilkelerine göre, genel öğretim ile mes-

lekî ve teknik öğretimin amaçları ve yetiştireceği öğrenci tipi yeniden tanımlanmalı; 
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2000'li yılların gerçekleri, değişimleri ve geleceğin ihtiyaçları çok iyi araştırılarak, 

beyin ve genler üzerindeki yeni buluşların eğitime etkileri takip edilerek, “Sorularla 

Programlı Öğrenim”, “Keşif Yolu” vb. öğrenim teknikleri de kullanılarak, ileri dün-

yanın eğitimdeki düzeyine ulaşmak amacıyla, bunlara göre müfredat ve dersler yeni-

den düzenlenmeli; çok hızlı okuma, iyi anlama ve gözlem alanlarını iyi kullanarak, 

bilgi birikim kaynaklarına yazı yazma standartlarına ulaşarak sanata yönelmiş, hare-

ketli, atılımcı insan tipi meydana getirilmeli; yaratıcı düşünceyi geliştirme, öğrenmeyi 

öğrenme, bilgi arama ve bulma yöntemleri, geleceği hesaplama, millî kültür ve Türk 

dünyasıyla eğitimin ve ortak Türkçe'nin koordinasyonu hedeflenmeli; bu suretle artan 

nüfusun ve sınıflarda yığılmaların ilâve bir çözümü olarak yeni öğrenim teknolojileri 

devreye sokulmalı; bunun için de ülke şartlarının gerektirdiği insan gücünün yetişti-

rilmesi için, ortaöğretim kurumları; öğrencilerin %65'ini meslekî teknik eğitime, % 

35'ini genel öğretime yöneltecek ve bu yönde öğretim görmelerini sağlayacak şekilde 

yeni bir yapıya kavuşturulmalı; insan gücü - eğitim - istihdam dengesi kurulmalıdır. 

2- Avrupa Birliği ülkeleri ortalaması ile eğitimde aynı düzeye ulaşabilmek için 

mevcut öğretim programları geliştirilmelidir.  

3- Öğretimde yabancı dille eğitim yerine, yabancı dil öğretimi yapılmalı ve 

yabancı dil öğretimine önem verilmeli, zorunlu yabancı dil öğretimi, isteğe dönük hâle 

getirilmelidir. 

4- Ortaöğretim veren özel öğretim kurumları teşvik edilmeli, bu kurumların 

mesleğe yönelik program uygulamaları özendirilmelidir. 

5- Meslekî ve teknik eğitimde sistem bütünlüğü esasına dayalı eklemli (modü-

ler) eğitim programları uygulanmalı, alan ve dal eğitimine önem verilmelidir. 

6- Ortaöğretim kurumları programları esas alınarak, meslekî ve teknik eğitim 

ağırlıklı olmak üzere en az 8 yıllık temel eğitim üzerine, ortaöğretime devam etmek iste-

yen öğrencilere bir yıllık hazırlık ve yönelme eğitiminden sonra iki tür eğitim veren; 

a) Meslekî ve teknik eğitim, 

b) Genel eğitim, okulları olmak üzere, yatay ve dikey geçişler sağlanmalıdır. 
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Türk Millî Eğitim Sistemi Ortaöğretim Modeli İlke ve Önerileri 

7- Türk Millî Eğitim Sistemi, ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim ol-

mak üzere üç kademeden oluşmalıdır. (Ek Şema) 

8- Ortaöğretim, temel eğitime dayalı olup, hazırlık ve yönlendirme yılından 

sonra en az üç yıl süreli olmalıdır. 

9- Ortaöğretim, meslekî ve teknik eğitim ile genel eğitim alanlarından oluş-

malıdır. 

10- Ortaöğretimdeki meslekî ve genel eğitim alanlarının seçimi, “Yönlendirme 

ve Hazırlık Eğitimi Sınıfından sonra yapılmalıdır. (1995-1996 ders yılında ortaöğretim 

kurumlarında uygulanmasına başlanılan “Sınıf Geçme Yönetmeliği” buna imkân ta-

nımaktadır) 

11- Eğitim sisteminin her kademesinde yatay ve dikey geçiş yapılabilmelidir. 

12- Yatay ve dikey geçişler, tamamlama programlan ve eğitimleri ile sağlan-

malıdır. 

13- Yatay ve dikey geçişleri sağlayabilmek için ortaöğretim kurumlarının ka-

pasitelerinden “tam gün, tam yıl” uygulaması ile faydalanılmalıdır. 

14- Meslekî ve teknik alanlarda ortaöğrenimini bitiren öğrenciler, kendi alanla-

rında yüksek öğretime devam edebilmeli, diğer alanlara yönelmek isteyenler de gerek-

li tamamlama eğitimlerini alarak yüksek öğretimin istedikleri alanına gidebilmelidir. 

Aynı ilke, meslek yüksek okullarına gitmek isteyen genel eğitim mezunları için geçer-

li olmalıdır. 

15- Bu yapı içerisinde, meslekî ve teknik eğitim sistemi: 

a) Meslek eğitimi sistemi, en az 8 yıllık ilköğretime dayanmalıdır. 

b) Örgün meslekî ve teknik eğitimine, hazırlık ve yönlendirme sınıfından sonra 

girilebilmelidir. 

c) Yaygın ve çıraklık eğitimine, ilköğretimini tamamlayan herkes girebilmelidir. 

d) Meslek eğitimi sistemi, örgün ve yaygın meslek eğitimi uygulamalarını ya-

pacak, 
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- Meslekî ve teknik ortaöğretim okullarını, 

- Yaygın meslek eğitimi ise yaygın meslekî eğitim ve çıraklık eğitimini, kap-

samalıdır. 

e) Örgün ve yaygın meslekî ve teknik eğitim programları arasında yatay ve di-

key geçişler yapılabilmelidir. 

f) Örgün ve yaygın meslek eğitimi programları, geniş tabanlı alan eğitimiyle 

başlayıp öğrenciyi uzmanlaşmaya doğru götürmelidir. 

g) Örgün ve yaygın uygulamalarla, meslekî ve teknik ortaöğretimlerini bitiren-

ler, gerekli tamamlama eğitimlerini de alarak, meslekî veya genel yüksek öğretim a-

lanlarına girebilmelidir. 

h) Bölgelerin ihtiyaçlarına göre, halıcılık, arıcılık, dokuma vb. uğraşlar meslek 

eğitim merkezlerinin programlarına konulmalıdır. 

16- Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilâtı, eğitim sisteminde düşünülen ye-

niden yapılanma hayata geçirildikten ve sonuçları alındıktan sonra bütün birimleriyle 

yeniden yapılandırılmalıdır. 

17- Meslekî-teknik öğretimde genel eğilim, bütünleşmiş bir yapı yönündedir. 

Ancak, sosyal ve kültürel yapının gereği olarak, mevcut birimlerin yapılarını bir süre 

daha korumaları gerekmektedir. Bununla birlikte, yapılanma bir süreç içinde gerçek-

leştirilmeli, alt yapı hazırlıkları tamamlanmalı, bu doğrultuda kamuoyu aydınlatılmalı; 

okulların kapasiteleri çok çeşitli eğitim tür ve programlarına imkân verecek bir şekilde 

kullanılmalı; bu aşamaya yumuşak bir geçişle ulaşılmalıdır. 

18- Kısa ve uzun vadede gerçekleştirilecek çalışmalar bir plân dahilinde sürdü-

rülmeli, Bakanlık, ana hizmet ve destek birimlerinin görev ve sorumlulukları yeniden 

belirlenmelidir. 

19- Ortaöğretimde istenilen yapısal değişim öncelikle tabandan başlatılmalı, 

merkez teşkilatındaki yapılanmanın tabandaki değişime bağlı olarak bir süreç içinde 

planlanması düşünülmelidir. 

20- Merkezî yönetimin kapsam ve büyüklüğünün azaltılması, yerel yönetimle-

rin katılım ve katkılarının sağlanması için, yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 
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21- Öğretmenler yüksek lisans ve doktoraya yönlendirilmeli; hizmetiçi eğitimi 

düzenleyip örgütleyebilmesi ve öğretmenlikle ilgili araştırma ve geliştirmeleri destek-

leyebilmesi için Millî Eğitim Akademisi hayata geçirilmelidir. 

22-Millî Eğitim Personel Kanunu bir an önce çıkarılmalıdır. 

23-Bakanlık ile YÖK ve üniversiteler arasında kurumsal ölçekte yeterli ve et-

kili bir işbirliği sağlanmalı, yasal düzenlemelerle bu iş birliği sürekli kılınmalıdır. 

24-Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında tedviren görevlendirme 

yapılmamalıdır. 

25-Eğitim yöneticileri ve öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin sorunlar gide-

rilmeli; maaş ve ek ders ücretleri yeterli ve eşit duruma getirilmelidir. 

26-Program türlerine göre öğretmen açığı hızla giderilerek, dengeli öğretmen 

dağılımı gerçekleştirilmeli; Avrupa Birliği'ne girişle daha önemli hâle gelecek olan 

ticaret ve turizm sektörlerinin ihtiyaç duyduğu orta kademe iş gücünün etiştirilmesi 

için gerekli tedbirler alınmalıdır 

27-Yatılı okullarda görev yapan idareci, öğretmen ve diğer personele maddî 

yönden iyileştirici hükümler getirilmeli, nöbet hizmetleri bir esasa ve ücrete bağlan-

malıdır, 

28-Öğretmenlerin sözleşmeli konuma geçirilmesi için gerekli yasal düzenle-

meler yapılmalıdır. 

29-Anadolu öğretmen liselerinin bünyesindeki döner sermaye işletmelerinin 

faaliyetlerine son verilmelidir. 

30-Diğer bakanlıklara bağlı lise ve dengi okulların (Askerî Liseler hariç) yöne-

tici atamaları Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği'ne tâbi olmalıdır. 

Ortaöğretimin yeniden yapılanmasında fizikî mekânların en verimli bir biçim-

de kullanımına çözüm olmak üzere, yeni yapılanmalarda ve imkânlar ölçüsünde eği-

tim siteleri esas alınmalı ve bunların gerçekleştirilebilmesi için gerekli düzenlemeler 

yapılmalıdır. 

Pansiyonlu okullar yerine, okulların ortak kullanabileceği yurtların açılması 

sağlanmalıdır. 
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33- a) Belediyelerde, okul yerleri belirlenirken il millî eğitim müdürlüğünün 

görüşü de dikkate alınmalıdır. 

b) Okul plânları, tek tip proje yerine, bölgenin şartlarına göre il millî eğitim 

müdürlüğü veya il bayındırlık müdürlüğünce yapılmalıdır. 

Büyük yerleşim birimlerinde, birbirine yakın olan okulların kullanımının Ba-

kanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde, eğitim sitelerine uygun hâle dönüştürülerek 

deneme niteliğinde bir örnek uygulama başlatılmalı; fizikî imkânların ortak kullanıl-

ması “Benim Okulum” anlayışı yerine “Bizim Okulumuz” anlayışı geliştirilmelidir. 

Genel ve meslekî liselerin bünyelerinde bulunan ilköğretim kapsamındaki or-

taokullar ayrılmalıdır. 

Küçük yerleşim birimlerinde, Bakanlıkça belirlenen esaslar dahilinde başlatı-

lan çok programlı lise uygulamasına devam edilerek, bunların eğitim sitelerine dönü-

şecek şekilde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. 

Ortaöğretimde fizikî mekânlar ve imkânlar açışından, mahallî idarelerle halkın 

desteğinin sağlanması yönünde gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 

Yönlendirme sistemi içinde, yönelme, rehberlik ve psikolojik danışma hizmet-

leri ile ilgili olarak Bakanlıkça temel hedefler belirlenmeli; ülke koşullarına uygun 

daha verimli bir hizmet ve örgüt modeli geliştirilmelidir. 

39- Yönelme hizmetlerinin daha etkili bir biçimde yürütülmesi için, 

“Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü”, “Otel Eğitim 

Hizmetleri” ile “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri”ne dengeli bir şekilde 

ağırlık vermelidir. 

40- Rehberlik ve psikolojik danışmanlık mesleklerinde insan gücü plânlaması 

yapılmalı ve plânlama bölgesel ihtiyaçları da dikkate almalı; ilköğretim sonrası okul 

ve programlarında, bu plâna göre gerekli düzenlemeler yapılmalı; programlar oluştu-

rulurken, rehberlik ve psikolojik danışmanlık meslek tanımları da yapılmalı ve iş ana-

lizlerine dayalı olarak bu mesleklerin meslek standartları geliştirilmelidir. 

41- Öğrencilerin yönelmelerine yardım edilirken, rehberlik ve psikolojik da-

nışma hizmetleri insan gücü plânlamasının temel aracı olarak görülmemeli; söz konu-

su hizmetler, bu plânlamanın ortaya koyduğu gerçek içinde bireyin kendi yetenek, ilgi 
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ve diğer özelliklerine göre kendisine uygun fırsatlar ve imkânlar dahilinde uygun se-

çimler yapması ve bunları gerçekleştirmesinde bireye sunulan hizmetler olarak değer-

lendirilmeli, uygulamalarda bu ilke gözönüne alınmalı, rehberlik ve psikolojik danış-

mayı yönelme ile eş anlamlı sayan ve hizmetlerin ağırlığını “bireysel gelişim”in dışına 

kaydırma riski taşıyan eğilimler bırakılmalı, yönelme, zorlayıcı değil özendirici olma-

lıdır. 

42- Yönelme çalışmaları ilköğretimin altıncı yılından itibaren başlatılmalı, or-

taöğretim ve yüksek öğretime doğru sürdürülmeli, ÖSS ve ÖYS yerine öğrencilerin 

eğitim özgeçmişlerini ve topyekün gelişimlerini dikkate alan bir değerlendirme siste-

mi geliştirilmelidir. 

43- Yönelme ile rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri için uygun eğitime 

sahip gerekli sayıda ve nitelikte rehber öğretmen ve psikolojik danışman sağlanmalı; 

bunların istihdamları için okullarda ya da belirli sayıda okulun bağlanacağı merkez-

lerde rehberlik ve psikolojik danışma birimleri kurulmalı; bu hizmetler Bakanlık bün-

yesinde sağlam yasal dayanaklara kavuşturulmalıdır. 

44- Yönelme çalışmaları ile rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin daha 

sağlıklı yapılabilmesi için, psikolojik ölçme araçlarını geliştirme ile eğitsel ve meslekî 

bilgilerin toplanmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilmeli, Millî Eğitim Bakanlı-

ğı'nca rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri için okul rehberlik birimlerine, reh-

berlik ve araştırma merkezlerine zaman zaman yapılan alan dışı atamalara son veril-

melidir. 

45- Yönelmede; ilköğretim ve ortaöğretim arasında devamlılığın sağlanması 

için öğrencilere ilişkin kayıt ve bilgilerin sağlıklı bir şekilde tutulması ve kademeler 

arasında aktarılması özellikle önemlidir. Bu nedenle, öğrenci toplu dosyaları, rehberlik 

ve psikolojik danışma kayıtları ve ilgili diğer tüm kayıtlar yönelmeye yardımcı olacak 

şekilde bilimsel standartlara uygun olarak yeniden ele alınıp düzenlenmelidir. 

46- Millî-Eğitim Bakanlığı'nın yönelme, rehberlik ve psikolojik danışma hiz-

metleri ile ilgili yönetmeliklerinde, okul müdürü, öğretmenler, rehber öğretmenler ve 

psikolojik danışmanlar için öngörülen görevler, bu alandaki çağdaş anlayışlar açısın-

dan yeniden gözden geçirilmelidir. 
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47- Öğretim programları hazırlanırken programın hedefleri ve davranışlarının 

yanı sıra yönelmeyle ilgili hedef ve davranışlar da belirlenmelidir. 

48- Hazırlık ve yönlendirme eğitimi aşamasında, meslek liselerinde okutulan 

dersler seçmeli olarak okutulmalıdır. 

49- Seçmeli ders çeşitliliği ve bu derslere uygun program ve öğretmen sağ-

lanması, yönelme için önemlidir. Seçmeli dersler, özellikle yöresel seçmeli dersler 

için, o bölgede birikimi ve yeterliliği olan eğitim-öğretim dışındaki diğer meslek ele-

manlarından da faydalanılmalıdır. 

50- Ortaöğretim programları arasında yatay-dikey geçişleri kolaylaştırıcı, or-

tak çekirdek programlar hazırlanmalı, eğitim kurumlan ile programlar arasında yatay 

ve dikey geçişlere imkân verecek düzenlenmeler yapılmalı, bu geçişler, örgün ve yay-

gın eğitim kurumlan arasında da mümkün olabilmelidir. 

51- Daha yaygın olarak, meslekî ve teknik eğitimde eklemli (modüler) eğiti-

me başlanmalı; modüllere göre belgelendirme sistemlerine geçilmelidir. 

52- Okul yöneticilerine yönelme çalışmalarında, okul içi işbirliği, katılım ve 

eşgüdümü sağlayabilme, okul dışındaki birimlerle işbirliği yapabilme, okul birimlerini 

bu yönde örgütleyebilme, eğitimciyi hedefler doğrultusunda güdüleyebilme ve amaç-

lar doğrultusunda çalışmaları sistem bütünlüğü içinde yürütebilme yeti ve becerileri 

ile yönelmenin dayandığı eğitsel anlayış mutlaka kazandırılmalı; böylece, yönetimin 

yönelmedeki etkinliği artırılmalıdır. 

53- Yönelme, her kademede öğretmen, yönetici ve denetici ile diğer görevlile-

rin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimlerinde yeni anlayışları ve yeni düzenlemeleri 

gerekli kılmaktadır. Bu amaçla, öğretmen adaylarına hizmet öncesinde rehberlik ve 

psikolojik danışma ile diğer ilgili temel derslerin yanısıra bireyi tanıma teknikleri ve 

iletişim becerileri konularında bilgi ve yeterlilik kazandırılmalı, hâlen görevde olan 

öğretmenler için de bu amaçla hizmetiçi eğitim yapılmalıdır. 

54- Yönelmede ailenin işbirliği sağlanmalı; okulların amaç, hedef ve faaliyet-

leri konusunda aileler bilgilendirilmeli; ailenin sisteme katılımları ve katkılarını sağla-

yıcı tedbirler alınmalı; tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere daha fazla tanıtım 

kitapçığı, video, radyo ve TV. programlarına yer verilmeli; ayrıca, meslek kuruluşları-
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nın da yönelme çalışmalarına katılım ve yardımları sağlanmalıdır. 

55- Öğrencilerin başarılarının tespitinde derslerin hedeflerini ve konuların 

binişiklik dereceleri dikkate alınarak ölçütler tespit edilmeli ve değerlendirme buna 

göre yapılmalı, ölçme işleminde standart başarı testleri hazırlanarak hizmete konulma-

lıdır. 

56- En az 8 yılllık ilköğretim süresinin son 3 yılında üst öğrenim alanlarını ve 

iş hayatını tanıtma ve rehberlik amaçlarına yönelik bilgilendirme ve etkinliklere yer 

verilmelidir. 

57- En az 8 yıllık ilköğretimden sonra ortaöğretime gitmek isteyen öğrenciler, 

hazırlık sınıfı eğitimine (9. yıl) devam etmeli; bu eğitim sırasında öğrenciler genel bilgi, 

yabancı dil ve teknoloji eğitimi almalı; bu eğitimin sonunda öğrenciler, ilgi yetenek ve 

isteklerine göre genel ya da meslek eğitimi veren programlara yönlendirilmelidir. 

58- En az 8 yıllık ilköğretimi bitiren öğrencilerden ortaöğrenime devam etmek 

isteyenler, hazırlık ve yönlendirme eğitimi aldıktan sonra ortaöğretim kurumlarında 

uygulanan programlara yönlenmeli; “Meslek Eğitimi Merkezi” bünyesinde uygulana-

cak geniş tabanlı alan bilgisi ve dal eğitimine imkân veren meslek ve teknik eğitimi 

programlarına devam eden öğrenciler 10. sınıfın sonunda da isterlerse, genel eğitim 

programlarına geçebilmeli; genel eğitim programına yönelen öğrenciler de bu prog-

ramlarla birlikte teknoloji eğitimi almalı; genel eğitim alan öğrenciler de istemeleri 

hâlinde, 10. sınıf sonunda meslek eğitimine geçebilmeli; meslek eğitimi süresince 

işletmelerde uygulamalı eğitime devam etmelidir. 

59- Teori ağırlıklı fen ve teknoloji eğitimi görmüş lise mezunlarından üniversi-

teye gitmeyen veya gidemeyenlere istihdam imkânı olan alanlarda yoğunlaştırılmış 

eklemli (modüler) meslek eğitimi programlarıyla meslek kazandırılmalı; bu programın 

sonucunda, isteyenler meslek belgelerini alarak meslek yüksekokullarına devam ede-

bilmeli, isteyenler kuruluşlarda iş hayatına girebilmeli, isteyenler ise belli özelliklere 

sahip olarak kendi iş yerlerini açabilmelidir. 

60-Hazırlık sınıflarından (9. sınıf) sonra meslek eğitimi merkezlerinde eğitimi-

ni sürdürmeyi tercih eden öğrenciler, bu merkezlerin esas amaçlarından biri olan iş ve 

istihdam imkânı olan iş alanlarının ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri kazanmış olarak 

iş hayatına atılmalıdır. 
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Ayrıca bu merkezlerden yetişenlerden, isteyenler piyasada ihtiyaç duyulan a-

lanlarda kendi işlerini kurabilmeli; isteyenler de yoğunlaştırılmış genel eğitim prog-

ramı ile kendi meslek alanlarında yüksek öğrenime geçebilmelidir. 

Ülkemizde büyük eksikliği bulunan orta kademe işgücünün en önemli kesimi 

olan teknisyenlik eğitimi yeniden düzenlenmeli, teknisyenlik eğitimi, önerilen aynı 

düzen çerçevesinde, daha yoğunlaştırılmış, ilk yıldan son yıla kadar geniş alan bilgisi 

üzerine teorinin, teknolojinin ve uygulamanın tüm gerekliliklerini kapsayan bir özel 

yetiştirme programı şeklinde ele alınmalıdır. 

Bir yıllık hazırlık eğitiminden sonra, ortaöğretimin süresi, programın özellikle-

rine göre 3 yıldan fazla olabilmeli, meslek eğitimi merkezlerinden lise diploması al-

madan ayrılmak isteyen öğrencilerin, meslek eğitimlerinin ziyan olmaması için, eği-

timi bıraktıkları seviyenin meslek belgesini alabilmeleri için düzenleme yapılmalıdır. 

64- Zorunlu eğitimini bitirmiş olup da, ortaöğretime devam etmek istemeyen 

öğrenciler, meslek eğitimi merkezlerinde okul-işyeri bütünlüğü içinde eklemli (modü-

ler) meslek eğitimi programları ile ustalık seviyesine kadar meslek eğitimi alabilmeli, 

bunlardan, gerekli tamamlama eğitimini arzu edip başaranlar, alanlarında veya alanları 

dışında yüksek öğrenime de geçebilmelidir. 

65- Yüksek öğretimde niteliği yükseltmek amacıyla, öğrencilerin ortaöğrenim-

leri sırasında kazandıkları bilgi ve becerileri değerlendiren alanlarda yüksek öğrenime 

geçme düzeni getirilmelidir. 

66- Bugün, düşük seviyede bilgi ve beceriyi gerektiren işler, yerini, 2000'li yıl-

larda daha karmaşık işlere bırakacaktır. Bu nedenle, mesleğin özelliğine göre meslek 

eğitimi sürelerinin dallara göre çeşitlendirilmesi sağlanmalıdır. 

67- Merkezlerde, öğrencilere iş ve meslek hayatı ile ilgili bilgiler verilmeli; 

meslek eğitiminde başarılı olmuş, alanında gelişmiş mezunlara düşük faizli krediler 

verilerek müteşebbisliğin artırılması yolu ile her bireyin işsizliğe kendi çapında çözüm 

bulması düşünülmelidir. 

68- 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, ö/ü kaybedilmeksizin, 

günün şartlarına göre geliştirilerek yeniden düzenlenmeli, bu yapılırken Çocuk Hakla-

rı Sözleşmesi de dikkate alınmalıdır. 
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69- Niteliği yüksek bir meslek eğitimi ve daha çok insanımıza meslek eğitimi 

hizmetlerini sürekli sunabilmek için, Çıraklık ve Meslekî Eğitimi Geliştirme ve Yay-

gınlaştırma Fonu kaynaklarının, bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı'nca bir kısmının 

da mahallinde kullanılması sağlanmalıdır. 

70- Zorunlu eğitim bitirildikten sonra doğrudan iş hayatına geçen bireylerin, iş 

yerlerinde geçirmiş oldukları süre ve becerileri kredilendirilerek bu krediler ortaöğre-

timin meslek eğitimi bölümünde veya yüksek öğretimde değerlendirilmelidir. 

71- Toplumun meslek eğitimi ihtiyaçlarının sürekli karşılanabilmesi için, mes-

lek kazandırmada, devlet-işçi-iş veren kesimlerinin daha sağlıklı iş birliği ve koordi-

nasyonun sağlanması kurumsallaştırılmalı, meslek eğitiminin geliştirilmesi, denetlen-

mesi, değerlendirilmesi ve finansmanı konularında iş hayatı ve meslek kuruluşlarının 

etkin katılımını sağlayacak bir yapı esas alınmalıdır. 

72- Meslek eğitim merkezlerinin döner sermaye işletmelerinin bilanço kârla-

rının çeşitli fon ve kurumlara yatırılacak kısmı, ilgili meslek eğitimi merkezlerinin 

geliştirilmesinde kullanılmak üzere bu merkezlere bırakılabilmelidir. 

73- Aşağıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere meslek eğitimi merkez-

leri kurulmalı, bu merkezlerde: 

a) Ülke meslek standartlarına uygun geliştirilmiş meslek eğitimi programlan 

uygulanmalıdır. 

b) Bölgesel düzeyde meslek eğitimi ihtiyaçları belirlenmeli ve gerekli dalların 

eğitimi yapılabilmelidir. 

c) İhtiyaçları karşılayacak ilâve eğitim programlan hazırlanmalı, bunlar, ülke 

genelinde programlar ile bütünleştirilmelidir. 

d) Örgün ve yaygın eğitim görmüş, gerekli programları tamamlayan herkese 

meslek eğitimi diploma veya meslek belgesi verilebilmelidir. 

e) Öğrenciler, iş hayatı ve teknolojiyi tanıyan, girişimci, kendi işini kurabilen 

ve istediğinde yüksek öğrenime devam edebilen bireyler olarak yetiştirebilmelidir. 

f) Öğrencilerin işletmelerde uygulamalı meslek eğitimi imkânları düzenlenmeli 

ve denetlenmelidir. 
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g) Sektör ve iş kolları için vasıflı iş gücü, yüksek öğrenim için ise alanında uz-

manlaşmaya başlamış öğrenci yetiştirilmelidir. 

h) Yaygın ve örgün meslek eğitimi programlan arasında yatay ve dikey geçiş-

ler, genel örgün eğitimini tamamlayan veya herhangi bir kademesinden ayrılanlara is-

tihdam imkânı olan dallarda eklemli (modüler) meslek eğitimi programlarına dayalı ve 

bir mesleği ifade eden meslek belgesi kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

74- Meslek eğitiminde sistem bütünlüğünü sağlamak amacıyla, diğer Bakan-

lıklara bağlı meslek okulları Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlanarak önerilen meslek 

eğitimi düzeni içerisinde değerlendirilmeleri sağlanmalıdır. 

75- Teknolojinin hızla gelişmesi ve iletişim ve ulaştırmanın artması, uluslara-

rası rekabeti büyük oranda artırmış bulunmaktadır. Bu durum, niteliği ve kaliteli mal 

ve hizmeti üretebilecek vasıflı iş gücünü öne çıkarmalıdır. 

76- 2000'li yıllarda, iş gücünde aranılan nitelikler geçmiş yıllarda beklenilen 

niteliklerden farklılık gösterecektir. 21. yüzyılda çalışacak iş gücünden beklenen nite-

likler; sorumluluk alabilen, iletişim kurabilen, kalite güvenceli mal üretebilen ve hiz-

met sunabilen, sorun çözebilen, bilgi ve teknoloji üretebilen, buluşlarını üretime yan-

sıtabildi, pazarlamayı bilen, paylaşımcı ve uzlaşıcı olmalıdır. 

 

3.2. Yüksek Öğretime Geçişin Yeniden düzenlenmesi ile İlgili Kararlar  

1- Öğrenciler mezun oldukları öğretim programı doğrultusunda bir yüksek öğ-

retim programını tercih ettiklerinde ek puan uygulaması ile desteklenmelidir. 

2- Öğretmen adayı seçimine özel önem verilmelidir. Bunun için öğretmen lise-

si mezunlarının, öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına girişleri ek puan 

uygulamasına ilâve olarak burs ve diğer imkânlarla teşvik edilmelidir. 

3- Uygun alanlarda yabancı dil bilgisi Öğrenci Yerleştirme Sınavında değer-

lendirilmelidir. 

4- Fen ve Anadolu Lisesi gibi seçkin okullara devam eden öğrencilerin ortaöğ-

retim başarı puanı ile mağdur edilmeleri önlenmelidir. 
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5- Öğrenci Yerleştirme Sınavının kapsamının ortaöğretim programları parale-

linde genişletilmesi ve çeşitlendirilmesi gerekmektedir. 

6- Ortaöğretimin etkili hâle getirilmesi için üniversiteye girişte bazı tedbirlerin 

alınması zorunlu görülmektedir. 

7- Meslek Lisesi mezunlarının kendi alanlarında yüksek öğrenimlerine devam 

etmeleri teşvik edilmelidir. 

8- Yüksek öğretime giriş çalışmalarını yürütmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı 

ve Yüksek Öğretim Kurulu'nun koordineli çalışması gerekli ve uygun görülmektedir.  

9- Ortaöğrenim sırasında üniversiteye yönlendirme sistemi genel kabul gör-

mektedir. Bu yönlendirmenin yapılabilmesi için psikolojik danışmanlık ve rehberlik 

hizmetleri daha etkin hâle getirilmelidir. 

10- Giriş sınavında kullanılan psikolojik ve eğitsel ölçme araçlarının hazırlan-

ması ve geliştirilmesi için ölçme ve değerlendirme servislerine önem verilmelidir. 

11- Ortaöğretim başarı puanının, başarı ve adaleti sağlayacak şekilde yeniden 

düzenlenmelidir. 

12- Yüksek öğretime geçişte; Türk Dili ve Edebiyatı bütün alanlarda, yabancı 

dil, matematik, bilgisayar gibi dersler ise ilgili alanlarda değerlendirilmelidir. 

13- Meslek liseleri ve meslek yüksek okullarının sayısı ülke ihtiyaçları doğrul-

tusunda artırılmalıdır. 

14-  Yüksek öğretimde kapasite artırımı için; 

a- Vakıf üniversiteleri dışında, özel yüksek öğrenim kurumlarının açılmasına ya-

sal olanak sağlanmalıdır. Bu kurumlar Yüksek Öğretim Kurulu denetiminde olmalıdır. 

b- İhtiyaç duyulan alanlarda ikinci öğretim teşvik edilmelidir. 

c- Çok kampuslu büyük üniversitelerin daha küçük üniversitelere bölünmesi ve 

bölünen üniversitelere de yeni birimleri eklenmek suretiyle kapasite artırılması yoluna 

gidilmelidir. 

d- Gelişmekte olan üniversitelere daha fazla imkân verilmek suretiyle kapasite 

artırımı sağlanmalıdır. 
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3.3. Toplumun Eğitim İhtiyacının Sürekli karşılanması ile  

                  İlgili Kararlar 

1- 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 42. Maddesi'nde zikredilen 

“bakanlıklar arası koordinasyon” ile ilgili yasal düzenleme bir an önce yapılmalıdır. 

2- Halk eğitim merkezleri, çıraklık eğitimi merkezleri, kız meslek liseleri, tica-

ret meslek liseleri, otelcilik turizm meslek liseleri, endüstri meslek liseleri gibi kurum-

larda yapılan benzer hizmetler, bir bütünlük içerisinde ele alınmalı, il ve ilçe düzeyin-

de yeniden yapılandırılmalıdır. 

3- Merkez ve taşra örgütleri yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları, toplumun 

eğitim ihtiyacı da dikkate alınarak yeniden belirlenmeli, bu birimlere yapılacak atama-

larda uzmanlığa ve deneyime önem verilmelidir. 

4- Taşra örgütüne daha çok yetki ve sorumluluk verilmeli, karar oluşumuna e-

ğitimcilerin, taşra yöneticileri ve halkın katılımı sağlanmalıdır. 

5- Yaygın eğitim kurumları, bu alanda eğitim alan ve deneyimi olan müfettiş-

lerce denetlenmelidir. 

6- Bakanlık ile taşra birimleri arasında teknolojideki gelişim de dikkate alına-

rak “EYES” (Eğitim, Yönetim, Enformasyon Sistemi) amaca hizmet edecek şekilde 

oluşturulmalıdır. 

7- Yaygın Eğitim Enstitüsü, yaygın eğitim alanında araştırma ve geliştirme ça-

lışmalarını etkili bir biçimde yapabilecek hâle getirilmeli, illerde araştırma-geliştirme 

birimleri oluşturmalı, buralarda uzman kişiler görevlendirmen, bu birimlerde eğitim 

ihtiyacının tespiti dahil, her türlü çalışmalar yapılmalıdır. 

8- Yaygın eğitim kurumlarının fizikî yapıları yeterli hâle getirilmeli, gerekti-

ğinde o mahalledeki diğer okullar da “MAHALLENİN OKULU” anlayışı içinde bu 

hizmetlerde kullanılmalı, diğer kurum ve kuruluşların, uygun eğitim ortamları da yay-

gın eğitime tahsis edilmelidir. 

9- Çıraklık ve Meslekî Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu'nun 3308 

sayılı Kanun'da gösterilen amaçlar doğrultusunda kullanımı sağlanmalı, kurumların 

ödenek ihtiyaçları temin edilmelidir. 
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10- Döner sermayelerin işleyişini kolaylaştıracak yasal düzenlemeler yapılma-

lıdır. 

11- Personelin ücrete ilişkin sorunları giderilmelidir. 

12- İş ve İşçi Bulma Kurumu koordinatörlüğünde yürütülmekte olan iş analiz-

lerine dayalı “Meslek Tanımları” ve “Meslek Standartları” çalışmaları hızlandırılma-

lı, “Meslek Standartları Oluşturma Kurumu”nun teşkili ile bu konudaki çalışmalara 

hız verilmelidir. 

13- Meslek edindirmede modüler programlara yönelinmelidir. 

14- Ülke genelinde ve Avrupa Birliği'nde geçerli olabilecek yeni bir “Sertifi-

kasyon” sistemi oluşturulmalıdır. 

15- Halk eğitimi merkezlerinde araştırma, geliştirme hizmetlerini yürütmek 

üzere uzman ve uzman yardımcıları kadroları oluşturulmalıdır. 

16- Halk eğitim yönetici ve uzmanları tam zamanlı, öğreticiler ise yarı zaman-

lı, sözleşmeli statülerde istihdam edilmelidir. 

17-Çıraklık ve yaygın eğitim ile meslekî örgün eğitim programları arasında ya-

tay ve dikey geçişlere imkân verecek bir uyum sağlanmalıdır. 

18- Radyo, TV. vb. kitle iletişim araçları ve açıköğretim yöntemleri, yetişkin 

eğitiminde daha etkin kullanılmalı ve yetişkin eğitimi televizyonu faaliyete geçirilme-

li, bu yolla bireylerin kendilerini eğitme, geliştirme bilinç ve sorumluluğunun kazandı-

rılması yanında ailenin eğitimine önem verilmelidir. 

19- Etkileşimli (interactive) Eğitim Teknolojileri teknikleri kullanılarak ama-

ca yönelik eğitimlerin CD-ROM, video ve Internet gibi ortamlarda kullanılmak üzere 

eğitimin geliştirilmesini teminen birim kurulması (varsa geliştirilerek hızlandırılması) 

ve ürünlerinin kullanımının teşvik edilmesi; halka açık okuma merkezleri, kütüphane-

ler ve benzeri ortamlarda bu eğitim araçlarının kullanımına imkân veren ortamların 

hazırlanması sağlanmalıdır. 

20- Hizmetiçi eğitim, toplumun eğitim ihtiyacını sürekli karşılayan bir ortam 

olarak ve yeni yöntemlerle geliştirilerek sürdürülmeli ve işyerleri, sendika, meslek 

kuruluşları v.b. kurum ve kuruluşlar aynı zamanda birer sürekli eğitim ortamı olarak 

düşünülmelidir. 
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21- Okuma yazma gibi temel eğitim niteliği taşıyan kurslar dışındaki yaygın 

eğitim faaliyetlerine katılan kursiyerlerden belirlenecek miktarda “KATKIPAYI” a-

lınmalıdır. 

22- Ülkesi ve milletini seven, iyi insan, iyi vatandaş yetiştirilmesi konusunda 

yaygın eğitimden yararlanılmalı, böylece kişisel ve toplumsal motivasyon sağlanmalıdır. 

23- Bölgeler-arası gelişme ve değişmeler dikkate alınarak özel çalışmalara gi-

dilmeli ve bu alanda yaygın eğitim modellerinden yararlanılmalıdır (Örneğin : GAP). 

24- Resmî, özel, kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşların yaygın e-

ğitim faaliyetlerinde işbirliği yapmaları hususu teşvik edilmeli, bu konuda yapılan 

çalışmalar geliştirilerek devam ettirilmelidir. 

25- Üniversitelerin yaygın eğitime çok daha etkili biçimde katılımı sağlanma-

lıdır. 

26- Yaygın eğitimde gerektiğinde mobil birimler yardımıyla gezici eğitim ve 

taşımalı eğitim yapılabilmelidir. 

27- Yaygın eğitim bütçelerinin, il özel idaresi bütçelerinde halk eğitimi için 

ayrılan ödenekleri, o bölgedeki yerel yönetimlerden ve meslek kuruluşlarından alına-

cak ödeneklerle desteklenmesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

28- Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarının eğitim programlarına 

yaygın eğitimle ilgili dersler konulmalıdır. 

29- Türk Cumhuriyetlerinde hâlen yürütülmekte olan yaygın eğitim faaliyetle-

rinin desteklenmesine devam edilmeli, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da eği-

tim ve uyum problemleri çözülmelidir. 

30- Yaygın eğitim kurumlarında özel eğitime muhtaç kimselere verilen eğitim, 

gerek eğitim ortamı gerekse öğretim elemanları açısından daha da geliştirilmelidir. 

31- Özel öğretim kurumlarının meslekî-teknik ve diğer yaygın eğitim çalışma-

larına etkin bir şekilde katılmaları için yeni düzenlemeler yapılmalıdır. 

32- Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin, çalıştırdıkları elemanlara, her 

yıl, belirli bir süre uyum ve geliştirme eğitimi düzenleme mecburiyeti getirilmelidir. 

33- Yaygın eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklarda yetişkin eğitimi 

alanında öğretmenlik formasyonu alma şartı aranmalı, hâlen çalışmakta olanlara da 

üniversitelerin halk eğitimi bölümlerince formasyon kursları açılmalıdır. 
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34- Yaygın eğitime daha çok katılımın sağlanabilmesi için, şartları müsait olan 

halk eğitim merkezlerinde kreş, ana sınıfı açılmak suretiyle çocuğun ve annenin birlik-

te eğitimi sağlanmalıdır. 

35- Türk dilinin doğru öğrenilmesi ve insanlarımızın temel hukuk bilgilerini 

kavramaları açısından bu alanda açılan kurslara daha da ağırlık verilmelidir. 

36- İlgili bakanlıklarla işbirliği yapılarak Türkiye'deki kahvehanelere gazete, 

kitap ve dergi gibi yayınların konulması mecburiyeti getirilmeli, kahvehaneler kıraat-

haneler hâline dönüştürülmelidir. 

37- Yaygın eğitim merkezlerinin yerinden yönetilmesi ve yerelleştirilmesi ko-

nusunda çalışmalar yapılmalıdır. 

38- Yaygın eğitim haritaları hazırlanmalıdır. 

39- Meslek eğitimi verilirken bir insanın birden fazla mesleği yapacak şekilde 

yetiştirilmeleri düşünülmelidir. 

40- Fon kaynaklarının, en az %2'si araştırma ve geliştirme faaliyetlerine tahsis 

edilmelidir. 

41- Program geliştirme çalışmaları ve programda birlik konusunda çalışmalara 

ağırlık verilmelidir. 

42- Meslekî yaygın eğitimin geliştirilmesinde Meslekî ve Teknik Eğitimi Araş-

tırma ve Geliştirme Merkezi (METARGEM) ile Yaygın Eğitim Enstitüsü arasında 

etkili bir işbirliğine gidilmelidir. 

43- Yaygın eğitim faaliyetlerinin, Anayasa'nın başlangıcında ifade edilen hu-

suslara, Millî Eğitim Temel Kanunu'nda belirtilen genel ve özel amaçlara uygun yürü-

tüldüğü bilinmekle birlikte millî kültürümüzü, millî birlik ve bütünlüğümüzü sağlama 

konusunda daha etkili yaygın eğitim faaliyetleri yapılmalıdır. 

44- Yaygın eğitimle ilgili yayınların, kütüphanelere ve yaygın eğitim merkez-

lerine gönderilmesi hususunda daha etkin çalışmalar yapılmalıdır. 

45- Her türdeki yaygın eğitim faaliyetinde kaliteye özel önem verilmelidir. 

46- Kamu görevlilerinden yaygın eğitime katılanların belgeleri, özlük hakları-

na yansıtılmalıdır. 
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47- Hayat boyu öğrenimi hızlandırmak için ulusal ve uluslar arası düzeyde öğ-

retim programlan değerlendirme sistemi geliştirilmeli, bu hususta özellikle yüksek 

öğretim kurumları ile işbirliği yapılmalıdır. 

 

3.4. Eğitim Sisteminin Finansmanı ile İlgili Kararlar 

1- Siyasal erk, makro kamu kaynaklarının tahsisinde eğitime öncelik verilme-

lidir. 

2- Eğitim sektörüne kamu kaynaklarının tahsisi, proje bazında değil, makro 

düzeyde ele alınmalı ve eğitim kademelerine göre ödenekler toplu olarak tahsis edil-

melidir. 

3- Yatırımlar eğitim tür ve kademelerine göre öncelik ilkeleri ve rasyonel ihti-

yaçlar tespit edilerek yapılmalıdır. 

4- Yatırım teklifleri gerçekçi ve yerel ihtiyaçlarla tutarlı programlara bağ-

lanmalı ve bu programların uygulanmasında politik etkiler kaldırılmalıdır. 

5- Yatırımların tespitinde ve kaynakların kullanımında yerelleşme ve katılım-

cılık ilkesine geçilmelidir. 

6- Yerel yönetimler tarafından tespit edilerek plânlanan ve programlanan pro-

jelere öncelik verilmelidir. 

7- Yerel yönetimlere yetki devri çerçevesinde, yerel birimlerin öğretmen dağı-

lımı ve yatırımların planlanmasında söz sahibi olmaları sağlanmalıdır. 

8- Kaynakların yerinde kullanımı açısından, eğitimde yerel yapılanmaya ge-

çilmeli, yönetici, öğretmen, öğrenci, veli, sendika ve meslek kuruluşlarının eğitim 

yönetimine katılımları sağlanmalıdır. Teşkilâtın yeniden düzenlenmesi sırasında eği-

tim kuruluşları düzeyinde bütçe birimleri kurulmalıdır. 

9- Yatırımların planlanmasında çok sayıda ve az ödenekle yatırım yerine, ihti-

yaca göre süreli ve gerçekleştirilebilecek sayıda yatırımlara yer verilmelidir. 

10- Maliye Bakanlığı, cari, yatırım ve transfer ödeneklerinin harcamacı tüm 

eğitim birimlerine en kısa sürede ulaşması konusunda Millî Eğitim Bakanlığı ile etkili 

ve sürekli bir işbirliği yapmalıdır. 
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11- İller arasında kaynak tahsisinde gözetilecek nesnel ölçütler şunlar olmalıdır: 

a) Nüfus ve nüfus hareketleri 

b) İlin ekonomik gelişmişlik derecesi, 

c) Okullaşma oranları. 

12- Kamu eğitim harcamaları, tasarruf tedbirleri ve bütçe kesintileri dışında tu-

tulmalıdır. 

13- Resmî ve özel okullardaki öğrencilere veya velilerine bankalarca uzun va-

deli eğitim kredileri sağlanmalıdır. 

14- Belediye Gelirleri Kanunu'nda gerekli değişiklikler yapılarak resmi ve özel 

okullar her türlü harç ve vergiden muaf tutulmalıdır. 

15- Kaynak israfını önlemek ve rasyonel kaynak kullanımını sağlamak için e-

ğitim sistemi, tür ve kademelerine göre; 

a) İlköğretim, 

b) Genel ortaöğretim, 

c) Meslekî teknik öğretim 

d) Yaygın eğitim 

olmak üzere dört ana çatıda yeniden yapılandırılmalıdır. 

16- Eğitim tesislerinin kurulması ve kapatılması konularında asgari şartlar tes-

pit edilmeli ve yayınlanmalıdır. 

17- Eğitim tesislerinin ve donanımlarının tam gün, karma ve bütün yıl (Hafta 

sonlan ve yaz tatilleri dahil) tam kapasite kullanımıyla ilgili yeni düzenlemelere gi-

dilmelidir. 

18- Okullardaki eğitim araç-gereçlerinin envanterleri çıkarılmalı, araç-gereç a-

lımı ve kullanımında savurganlık önlenmelidir. 

19- Eğitim bina ve tesisleri teknolojik gelişmelere, bölgesel ve iklim koşulları-

na uygun olarak planlanmalı ve kaliteli bina ve eğitim tesisleri yapılmalıdır. 

20- Tüm eğitim bina ve tesislerinin, proje ile birlikte bakım ve onarım cetvel-

leri hazırlanmalı, plânlı ve periyodik bakım ve onarımına geçilmelidir. 
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21- Meslekî ve teknik öğretim kurumlarının hem kendi okullarının, hem de 

çevre okullarının makina ve teçhizatının bakımı ile bina ve tesislerinin onarımlarına 

yönelik uygulamaları teşvik edilmelidir. 

22- Eğitim yatırımlarında Devlet İhale Kanunu yeniden gözden geçirilerek, 

bürokratik engeller kaldırılmalı, kamulaştırma mevzuatı sadeleştirilmelidir. 

23- Nüfusun hızla yoğunlaştığı metropol kentlerdeki gelişme bölgelerinde bel-

li sayıyı aşmayacak kapasitede eğitim kampusleri kurulmalıdır. 

24- Dağınık yerleşim birimlerinde ve önerilen eğitim kampüslerinde taşımalı 

eğitim uygulanmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. 

25- Kaynakların etkin kullanımını sağlamak üzere, Millî Eğitim Bakanlığı'nda 

uzman personel istihdamına yönelinmeli ve Bakanlık bünyesinde araştırmacı, plânla-

ma uzmanı, mimar, mühendis, iktisatçı, işletmeci, istatikçi, programcı vb. personel 

istihdam edilmelidir. 

26- Yurt dışında eğitim gören yüksek nitelikli insan gücünün yurdumuza çe-

kilmesi için gerekli teşvik önlemleri alınmalı ve beyin göçünün önlenmesi konusunda 

Millî Eğitim Bakanlığı çalışmalar başlatmalıdır. 

27- Dış kaynaklı kredilerle ilgili projelerin seçimi ve kullanımında, getirileri ve 

götürülen iyi hesaplanmalı, ekonomik ve üretime yönelik olmayan krediler kullanıl-

mamalıdır. 

28- Eğitim politikalarında süreklilik ilkesi hayata geçirilmeli, hükümetten hü-

kümete veya kişiden kişiye değişen politikalardan vazgeçilmeli ve kaynak israfı ön-

lenmelidir. 

29- İlköğretimde sınıfı olmayan öğretmenlerin ve ortaöğretimde ders yükü az 

olan öğretmenlerin nasıl değerlendirileceği araştırılmalıdır. 

30- Döner sermaye sistemi gözden geçirilmeli, döner sermaye işletmeleri iyileşti-

rilmeli, atıl durumdaki döner sermayeler diğerlerine aktarılmalı ve döner sermaye kârları 

özel bir fonda toplanarak eğitim mahallinde doğrudan kullanılır hâle getirilmelidir. 

31- Kaynak kullanımında etkinliği artırmak bakımından Meslekî Teknik Orta-

öğretim Kurumlan ile Meslek Yüksek Okulları arasında bağlantı kurularak, bu okulla-

rın tesis ve personelinin ortak kullanımları sağlanmalıdır. 
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32- Kamu eğitim bütçesinin, konsolide bütçe içindeki payı en az %20, GSMH 

içindeki payı en az %8 düzeyine yükseltilmelidir. 

33- a) 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 76-b Maddesi'ne göre il 

özel idare bütçelerinden ayrılan % 20'lik bölüm, 8 yıllık ilköğretim okulları da dikkate 

alınarak, en az % 30 çıkarılmalıdır. 

b) Genel bütçeden il özel idarelerine aktarılmak üzere gönderilen ödeneklerle, 

il özel idarelerinden ayrılan ödenekler münhasıran eğitim yapılarına ait özel bir hesap-

ta toplanmalı, bunların faiz gelirleri de bahis konusu hizmetlerde kullanılmak üzere bu 

hesaba aktarılmalıdır. 

c) Mülkiyeti il özel idaresine, intifa hakkı millî eğitime ait olan ilköğretim ku-

rumlarının, lojman, dükkân ve benzeri taşınmazların gelirleri ile ekonomik ömrünü 

tamamlamış araç ve gereçlerin satışlarından elde edilen gelirler tamamen ilköğretim 

hizmetlerinde kullanılmalıdır. 

34- 222 Sayılı Yasa'nın daha önce iptal edilen 76-c Maddesi yeniden konula-

rak, Belediye gelirlerinin %5'i, emlâk vergisi ile çevre ve temizlik vergisinden pay 

ayrılmalıdır. 

35- 3308 Sayılı Kanunla kurulan Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliş-

tirme ve Yaygınlaştırma Fonu'nun fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için Fon'un 

gelirleri artırılmalı, genel bütçe içerisinden çıkarılmalı, gelirlerinin tamamı Kanunda 

belirtilen yerlerde kullanılmalıdır. 

36- 3418 Sayılı Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisi Kanunu'-

nun 7. Maddesi'ne göre tespit edilen sabit paylar yerine; Kanun'un bu maddesinde 

değişiklik yapılarak “oran” şekline dönüştürülmelidir. Akaryakıt tüketim vergisinden 

alınan paylar da yükseltilmelidir. 

37- Yeni kaynak yaratmak amacına yönelik olarak Millî Piyango İdaresi, şans 

oyunları gelirleri ile Türk Hava Kurumu ve Türkiye Diyanet Vakfı gelirlerinden bir 

bölümünün Millî Eğitim Bakanlığı'na aktarılması sağlanmalıdır. 

38- Özelleştirme gelirlerinin en az %3'ü eğitim yatırımlarında kullanılmak üze-

re, eğitim payı olarak ayrılmalı ve bu amaçla ayrı bir fon oluşturulmalıdır. 
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39- Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlı-

ğı (KOSGEB) gelirlerinin en az %5 'i meslekî eğitimi geliştirmek amacı ile Millî Eği-

tim Bakanlığı Bütçesi'ne aktarılmalıdır. 

40- Sürücü kurslarıyla ilgili her türlü evrak Millî Eğitim Vakfı tarafından bas-

tırılmalı ve gelirinin bir bölümü Millî Eğitim Müdürlüklerine bırakılmalıdır. 

41- Millî Eğitim Bakanlığı'nın taşınmazları değerlendirilmeli ve böylece daha 

geniş hizmet verecek gelir kaynaklan sağlanmalıdır. 

42- Özel öğretim kurumlarının teşvik edilmesine yeni bir anlayışla yaklaşılma-

lıdır. 

43- Şehir imar plânlarının düzenlenmesinde özel okullar ve özel yaygın mesle-

kî ve teknik kurslar da dikkate alınmalı, özel okullar ve yaygın meslekî teknik kurslara 

düşük bedelli veya bedelsiz arsa tahsis edilmelidir. 

44- Özel okullar ve yaygın meslekî ve teknik kurslara vergi destekleri (Gelir 

ve kurumlar vergisi muafiyeti, düşük oranda KDV uygulaması, eğitim araçlarının Av-

rupa Birliği ülkeleri dışında kalan ülkelerden gümrüksüz ithali) sağlanmalıdır. 

45- Özel okullar ve yaygın meslekî ve teknik kursların işletme giderlerinin a-

zaltılmasına yönelik kamu teşvik tedbirleri alınmalıdır. 

46- Özel okullara kamu sübvansiyonu sağlanmalıdır. Ancak, bu sübvansiyon 

kamu okullarındaki birim öğrenci harcamalarının %50'sini aşmamalıdır. 

47- Özel yüksek öğretimin yaygınlaştırılması için Anayasa'nın 130. Madde-

si'nde öngörülen biçimde, vakıflar dışında da gerçek ve tüzel kişilere yüksek öğretim 

kurumu açma imkânı tanınmalıdır. 

48- Yurt dışında yaşayan Türklerin tasarruflarının ülkeye ve eğitim sektörüne 

çekilebilmesi için, gerekli girişimler yapılmalı ve teşvikler oluşturulmalıdır. 

49- Kaynakların etkin kullanımı ve kamu eğitim bütçesinin artırılmasına kar-

şın, kaynakların eğitim gereksinimini karşılayamaması durumunda ailelerin eğitim 

giderlerine katılımı (zorunlu eğitimin dışında) gündeme getirilmeli ve maliyetlere ka-

tılım payı; ailelerin gelir düzeyi, eğitim kademeleri, okul türleri ve bilim alanlarına 

göre farklı olmalıdır. Yüksek öğretimde, ortaöğretimden daha yüksek bir pay alınma-
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lıdır. Eğitim maliyetlerine katılımın düzenlenmesiyle eş zamanlı olarak, tüm eğitim 

kademelerinde fırsat eşitliğini sağlayıcı düzeyde etkin bir burs ve kredi sistemi oluştu-

rulmalı, parasız yatılılık sistemi yaygınlaştırılmalıdır. 

50- Eğitim giderlerine katılım paylarının kullanımı konusunda demokratik katılı-

mın da gereği olarak, velilerin denetimini öngören yeni bir yapılanmaya gidilmelidir. 

51- Okullara gelir elde etmek amacıyla yapılan dergi, yardımcı kitap ve diğer 

araçların alım-satımı vb. işlemlerde öğretmen ve yöneticilerin aracılık etmesine son 

verilmelidir. 

52- Kamuoyu, eğitimin f inansal darboğazları konusunda duyarlı hâle getiril-

meli, yardımsever kişi ve kuruluşların, gerçek ve tüzel kişilerin ve gönüllü kuruluşla-

rın yaptığı bağışlar eğitim sektörüne yönlendirilmelidir. 

53- Eğitime yapılan bağışların vergi matrahından düşülmesi sağlanmalıdır. 

54- 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu çerçevesinde işyerlerinden 

daha geniş ölçüde yararlanmanın yolları araştırılmalıdır. 

55- 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu'nda öngörülen “işletme-

lerde meslek eğitimi” kapsamına Meslek Yüksek Okulları da alınmalıdır. 

56- Maliyetleri düşürücü, geniş kitlelere ulaşma özelliği ve öğretim yöntemle-

rindeki etkililiği gözönüne alınarak, Açık Lise ve Açık Yüksek Öğretim uygulamaları 

gerekli koşullar sağlanarak etkinleştirilmelidir. 

57- Açık Lise ve Açık Yüksek Öğretim Kurumlan vasıtasıyla üretilen eğitim 

malzemelerinin ve kurulan açık öğretim sistemlerinin, örgün öğretimi takviye edici bir 

biçimde kullanılması yoluyla, örgün eğitim kapasitelerinin nitelik ve nicelik bakımın-

dan daha etkili kullanılmasına imkân sağlanmalıdır.  

58- Açık Lise ve Açık Yüksek Öğretimde kullanılacak eğitim malzemeleri ve 

kurulacak eğitim sistemlerinin girdi maliyetlerinde hiçbir şekilde gereksiz tasarrufa 

yönelinmemeli, sistemin malî girdileri eksiksiz sağlanmalıdır. Çok ortamlı eğitimde 

tasarrufun bu sistemin girdilerinden kısıntı yapmakla değil, bu sistemin kullanılması-

nın yaygınlaştırılmasında yattığı gerçeği, hiçbir şekilde gözardı edilmemelidir. 

59- Eğitimde yönlendirme, program geliştirme ve eğitim teknolojisi alanın-

daki yeni gelişmeler sürekli olarak izlenmeli ve eğitim sistemimize kazandırılmalıdır. 
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60- Dünya Bankası ve Avrupa İskân Fonu kaynaklarından özel sektörün eğitim 

yatırımı amaçlı kredi kullanımında Millî Eğitim Bakanlığı yol gösterici olmalıdır.  

61- Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden en az % 2 oranında ek eğitim 

vergisi alınması hususu değerlendirilmelidir. 

62- Öğretmen görev tanımı yeniden yapılarak, okul türlerine göre norm (stan-

dart) kadrolar belirlenmeli ve öğretmen dağılımındaki dengesizlikler giderilmelidir. 

63- Toplu konut alanlarında yapımı plânlanan konut sayısı vf iskân edilecek 

nüfus dikkate alınarak, kooperatiflere, kişi ve kuruluşlara bu yörelere gerekli eğitim 

tesisleri yapma zorunluluğu getirilmelidir. 

64- Eğitim ve öğretimini yabancı dille yapan okullarda okutulan yabancı dil 

ders kitaplarının ilgili ülkelerden ithal edilmesi yerine, yerli müelliflerce üretilmesi 

teşvik edilmelidir. 

65- Genel ortaöğretimde, ikili öğretimin ve kalabalık sınıf mevcutlarının bu-

lunduğu şehirleşme hızının yüksek olduğu yerleşim birimlerinde, eğitim alt-yapısının 

öncelikle tamamlanması ve iyileştirilmesi için bu yörelerdeki yatırımlara öncelik ve-

rilmeli, inşaatların kısa sürede bitirilmesini sağlayıcı önlemler alınmalıdır. 

66- Ders kitaplarının, yeniden kullanılmasına olanak sağlayıcı bir sistem geliş-

tirilmelidir. 

67- Eğitim giderleri vergiden düşürülmelidir. 

 

 

 



 

 

232 

232 

 

IX. BÖLÜM 

XVI. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI 

1. XVI. MİLLÎ EĞİTİM ŞRASINI TOPLANMASI 

Toplanma Tarihi: 22-26 Şubat 1999 

Şûra Gündemi:  

1) Mesleki ve Teknik Eğitimin Orta Öğretim Sistemi Bütünlüğü İçinde Ağır-

lıklı Olarak Yeniden Yapılandırılması. 

2) Okul ve İşletmelerde Meslek Eğitimi ve İstihdam 

3) Mesleki ve Teknik Eğitim Alanına Öğretme ve Yönetici Yetiştirme  

4) Mesleki ve Teknik Eğitimde Finansman’dır. 

Dönemin Millî Eğitim Bakanı:Metin Bostancıoğlu  

Şûra Genel Sekreterliği:  Haşim Ayaokur 

Sevim Çameli 

Mehmet S. Çiyan 

Nurten Demir 

Mahmut Özbuğa 

Salim Darıcılı 

Necmettin Ertürk  

XVI. Millî Eğitim Şûrası Mesleki ve Teknik Eğitim konularını görüşmek üzere 

toplanmış ve bu şûrada ilköğretimle ilgili özel kararlar alınmamıştır. Sadece 2. komis-

yonda ilköğretimle ilgili özel karar alınmıştır: 

 

1.1.  İlköğretimle İlgili Kararlar  

                   (XVI. Millî Eğitim Şûrası, Ankara, 1999) 

Mesleki ve Teknik Eğitimin Orta Öğretim Sistemi Bütünlüğü İçinde Ağırlıklı 

Olarak Yeniden Yapılandırılması Komisyonunda İlköğretimle İlgili Alınan Kararlar: 
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a) İlköğretimin amaçlarına ulaşabilmesi ve orta öğretim sistemiyle gerekli bü-

tünlüğün sağlanabilmesi için, teknoloji eğitimi programlarının yaşama aktarılarak 

bunların etkin biçimde uygulanması büyük önem taşımaktadır. Bu programlar ilköğre-

tim sürecinde olabildiğince ağırlığı artırılarak sürdürülmeli ve alt sınıflardan başlama-

lıdır. Son yıllarda ise, öğrencilerin gerek toplum yaşamına gerekse daha ileri eğitim 

aşamalarına bilinçli yönelimlerini sağlamaya ilişkin olmalıdır. Bu bağlamda, yürütüle-

cek programlarda ortak amaç, bir alanın gerektirdiği meslekî eğitimi vermek değil; 

aksine tüm meslek alanlarında geçerli olan teknoloji ve genel kültür öğelerini bir bü-

tünlük içinde tanıtarak, bireyleri teknolojiyi bilen, tanıyan, uygulayan ve geliştiren 

insanlar olarak uyumlu ve etkin duruma getirmek olmalıdır. 

b) İlköğretim bütün sınıflarında meslek alanlarına tanıtıcı etkinliklere yer ve-

rilmelidir.  

c) İlköğretimin bütün sınıflarında yaz dönemlerinde öğrencilerin kültür, beceri 

kazanmalarına ve yönelmelerine dönük kurslar açılmalıdır. 

d) Sekizinci sınıflarda meslekleri tanıma ve yöneltmeye ağırlık verilmeli, öğ-

renciye en uygun olduğu düşünülen alan konusunda; öğrencinin kişisel dosyasındaki 

bilgiler, öğretmen değerlendirmesi, başarı notları dikkate alınarak, oluşturulacak tav-

siye kararı ilköğretim dönemi sonunda öğrenci ve velisine bildirilmelidir. 

Mesleki ve Teknik Eğitim Alanına Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme  

Komisyonunda İlköğretimle İlgili Alınan Kararlar: 

a) İlköğretim, genel orta öğretim ile meslekî ve teknik orta öğretim kurumla-

rında öğrencilere hem meslek alanlarını ve meslekleri tanıtıcı, hem de öğrencilerin 

kendi ilgi ve yeteneklerini tanımlarına imkân verecek meslek seçimlerine yardımcı 

olacak bir meslekî danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulmalıdır. Bu kapsamda mes-

lekî ve teknik eğitim öğretmenliğinin önemi velilere ve halka gereği gibi tanıtılmalı ve 

cazip hâle getirilmelidir. 

2. UYGULAMALAR 

On Altıncı Millî Eğitim Şûrası Kararları Doğrultusunda Yapılan Çalışma-

lar (2001 Yılı Başında Millî EĞİTİM ; http://www.meb.gov.tr/Stats/ist2001/ Bo-

lum6s1.htm#3) (14.05.2006) 
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Bilim ve teknolojideki hızlı gelişme ve değişmeler, insanların ihtiyaç ve bek-

lentilerini de değiştirmekte ve tüm ülkeler eğitim sistemini gözden geçirmekte ve ye-

niden yapılandırmaktadır. MEB’de sekiz yıllık zorunlu ilköğretim reformu doğrultu-

sunda; ülkemiz ihtiyaçlarını ve eğitim sistemimizin bütünlüğünü dikkate alarak mes-

lekî eğitimin ortaöğretim bütünlüğü içinde yeniden yapılandırılması, sorunların ortaya 

çıkarılması, sorunlara çözüm üretilmesi ve bu konularda gerekli kararların alınması 

amacıyla 22-26 Şubat 1999 tarihleri arasında, yurtiçi ve yurtdışından değişik kesim-

lerden uzmanların katılımıyla 16. Millî Eğitim Şûrasını yapmıştır. Sadece meslekî ve 

teknik eğitim konularının ele alınmış olması sebebiyle, bu Şûranın ülkemiz açısından 

ayrı bir önemi vardır. 

On Altıncı Millî Eğitim Şûrasında alınan kararla ilgili olarak MEB’de oluştu-

rulan değerlendirme komisyonunca; meslekî ve teknik eğitimin, orta öğretim sistemi 

bütünlüğü içinde ağırlıklı olarak yeniden yapılandırılması ile ilgili karar merkez alın-

mış ve çalışmalar buna göre yürütülmüştür. 

Yeniden yapılanma sürecinde; 

• Orta öğretim sisteminin amaçlarının yeniden belirlenmesi, kaynak kullanı-

mında verimliliği getiren, yeterliliğe dayalı çok amaçlı ve demokratik bir yapılanmaya 

dönüştürülmesi,  

• Bazı okulların önüne konulan hazırlık sınıflarının niteliğinin değerlendiril-

mesi,  

• Sistemin yakın bir gelecekte 11-12 yıllık zorunlu eğitim uygulaması da dik-

kate alınarak plânlanması,  

• Meslekî Teknik Eğitimde aşırı kurum çeşitliliğinden kaçınılması, bu çeşitli-

liklerin öğretim programlarıyla karşılanması,  

• Meslekî eğitim programlarına girişte, öğrenci seçiminin mesleğin gerektir-

diği özelliklere göre yapılması,  

• Öğretim programlarının bilgi ve teknoloji çağının gereklerine uygun olarak 

tümüyle gözden geçirilmesi, meslekî orta öğretimde yalnızca bir meslekte derinliğine 

beceri öğretimini temel alan geleneksel yaklaşımın terk edilerek konuya bilgi, tekno-

loji ve uygulama açılarından bakılması, bu yaş grubunda bulunan gençlerin araştırabi-
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len bilimsel tutum ve davranışlar ile problem çözme ve iletişim becerilerine sahip, 

girişimci bireyler olarak yetiştirilmelerinin sağlanması,  

• Genel Eğitimi, teknolojik çevreden soyutlayan program anlayışının terk e-

dilmesi, ilköğretimden yüksek öğretime kadar eğitim sürecinin bütününde teknoloji 

eğitimine yer verilmesi, araç gereç ve diğer kaynakların kullanımı ve yönetimi vb. 

konularında teknoloji eğitimi kapsamı içerisinde düşünülmesi,  

• Seçmeli derslerin öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirici, ana meslek 

alanlarını destekleyici, meslekî teknik öğretim programlarını tanıtıcı bir şekilde düzen-

lenmesinin sağlanması,  

• Yüksek öğretime geçişin yeniden düzenlenmesi ve mevcut merkez ve taşra 

örgütünün yeniden yapılandırılması,  

çalışmaların esasını oluşturmuştur. 

On Altıncı Millî Eğitim Şûrası sonunda, dört ana başlık altında alınan kararlar-

dan bir kısmının uygulanabilmesi için, bakanlıklar arası işbirliği ile yapılacak çalışma 

sonunda kanun veya yönetmelik değişikliği gerektirmektedir. 

Şûrada alınan tavsiye kararlarının uygulamaya geçirilmesi için MEB tarafından 

gerçekleştirilen çalışmalar aşağıda sıralanmıştır. 

1. Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme 

ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,  

2. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmen-

lerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik,  

3. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atamaları ve yer Değiştirme Yönetmeliği,  

4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak A-

tanacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik,  

5. Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları 

Yönetmeliği,  

6. Millî Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Meslekî ve Teknik Öğretim Okul ve Ku-

rumları Bölüm, Atölye ve Laboratuar Şefliklerine İlişkin Yönerge,  
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7. MEB Eğitim Bölgeleri ve Kurulları Yönergesi,  

8. Meslekî ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında Tam Gün Tam Yıl Eğitim 

Uygulamasına İlişkin Yönerge,  

bu yönetmelik ve yönergelerin uygulanmasıyla Şûrada alınan kararlardan bir 

kısmı uygulamaya geçirilmiştir. 

Şûrada alınan tavsiye kararlarından; 31 karar yeniden yapılanma, 16 karar 

3308 sayılı Kanunda değişiklik, 7 karar da meslek standartlarının oluşturulması sonu-

cunda uygulamaya geçirilecektir. Bunlarla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Şûra 

kararlarının uygulanmasına yönelik çalışmaları yapan komisyonların, mevcut yasalar-

da değişiklik önerileri birleştirilerek bir bütünlük içerisinde ele alınacaktır. Döner 

Sermaye işletmeleri ile ilgili olarak hazırlanan Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurul 

Gündemine alınmıştır. Millî Eğitim Akademisinin kurulmasına ilişkin Kanun Tasarısı 

Başbakanlığa sunulmuştur.  

Meslekî ve teknik eğitim pahalı bir eğitim olması sebebiyle, başarılı olarak 

sürdürülebilmesi için önemli unsurların başında finansman gelmektedir. Meslekî ve 

teknik eğitim için yapılan yatırım ve diğer harcamalar için devletin ayırdığı bütçenin 

yanında, meslekî ve teknik eğitimin çıktılarını kullanan sektörlerin imkân ve destek 

sağlamaları gereklidir. Bu sebeple, devlet kaynaklarının etkin olarak kullanılmasının 

yanında diğer kuruluşların da daha fazla kaynak aktarımı için gerekli yasal düzenle-

melere gereksinimi vardır. 

 

3. ŞÛRA SONUNDA ALINAN BÜTÜN KARARLAR  

               (XIV Millî Eğitim Şûrası, Ankara, 1999) 

3.1. Mesleki ve Teknik Eğitimin Orta Öğretim Sistemi Bütünlüğü  

                  İçinde Ağırlıklı Olarak Yeniden Yapılandırılması 

1. Orta öğretim, bugünkü parçalı yapıdan kurtarılarak birlik içinde çeşitliliği 

yansıtan, kaynak kullanımında verimliliği getiren; yeterliğe dayalı, çok amaçlı ve de-

mokratik bir yapılanmaya dönüştürülmeli; böylece genel ve meslekî liseler ve değişik 

sektörler için var olan okul türleri ve yaygın eğitim kurumları yerine, farklı amaçlara 

göre düzenlenmiş program çeşitliliğine yer veren kurumsallaşmaya geçilmelidir. 
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2. Orta öğretim; bu yaş grubunda bulunan gençlerin düşünen, araştırabilen, bi-

limsel tutum ve davranışlar ile problem çözme ve iletişim becerilerine sahip, sanat ve 

estetik duyarlığı olan; kendisi, ülkesi, milleti ve dünya ile barışık, öz güvenli, girişim-

ci bireyler olarak yetişmelerini hedefleyen; geniş tabanlı programlarla, herkese gerekli 

olan bir teknoloji kültürü ile birlikte, bir alana/mesleğe ve yüksek öğretime hazırlaya-

cak biçimde yapılanmalıdır. 

3. Sistemde programlar, diploma ve çeşitli sertifikalara götürülecek şekilde, 

geniş tabanlı ve modüler esasa göre düzenlenmeli; bu düzenlemelerde, gerekli koşul-

ları karşılamak kaydı ile, yatay ve dikey geçişler, program bütünlüğü içinde, lisans 

üstü eğitimi de kapsayacak bir perspektifle ele alınmasıdır. 

4. Sistemin, yönetim ve finansman dahil, plânlamadan, program geliştirme, 

uygulama ve değerlendirmeye kadar, her aşamasında, işveren ve işçi kuruluşları, aka-

demik ve araştırma kurumları, meslek kuruluşları, öğrenci-öğretmen-veli temsilcileri, 

sivil toplum örgütleri vb. tüm ilgili kurum ve kuruluşların aktif şekilde karar sürecine 

katılmaları sağlanmalı; bu bağlamda, meslekî ve teknik eğitim programı ile ilgili yerel 

yapılanma güçlendirilmelidir. 

5. Avrupa ile bütünleşme sürecini de kolaylaştırıcı nitelikte olmak üzere özel-

likle istihdama hazırlayıcı meslekî ve teknik eğitim programları, mutlaka, uluslar arası 

standartlara ulaşmayı kolaylaştıracak bir yapılaşma içinde yürütülmelidir. 

6. Mevcut kapasitenin tam gün- tam yıl kullanılması sağlanmalıdır. 

7. Orta öğretimden yüksek öğretime geçişle ilgili olarak, Millî Eğitim Bakanlı-

ğı ile YÖK'ün ortaklaşa yürüttükleri proje, yeni ilkeleri de yansıtacak şekilde düzen-

lenmeli; meslekî teknik eğitim programlarından mezun olanlardan, isteyenlere kendi 

alanları doğrultuşunda, meslek yüksek okullarının diploma veya sertifika amaçlı prog-

ramlarına sınavsız giriş imkânı verilmeli; bu okullardan diploma ile mezun olanlardan 

isteyenlere, alanlarında lisans programlarına dikey geçiş yapmaları sağlanmalı; ayrıca, 

yeni model bütünlüğünde, gerek MYO mezunu ve gerekse meslekî ve teknik orta öğ-

retim programlarından mezun olan, fakat kendi alanlarında doğrudan lisans öğrenimi-

ne başlamak isteyenlerin yüksek öğretime geçişlerinde başarı kriteri esas alınmalıdır. 

8. Sistemin başarı ile uygulanabilmesi için gerekli araştırma geliştirme vb. des-

tek hizmetlerine ilişkin birimler, ulusal ve yerel düzeyde yeniden yapılandırılıp güç-
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lendirilmelidir. Bu amaçla mevcut METARGEM vb. araştırma birimleri katılımcı bir 

modele kadro, finansman ve işleyiş boyutlarını içerecek şekilde, yeniden yapılandı-

rılmalı ve bu konuda gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

9. Önerilen sistem, kavramsal düzeyde, yakın bir gelecekte gerçekleştirilmesi 

düşünülen 11-12 yıllık zorunlu eğitim uygulaması dikkate alınarak planlanmalıdır. 

10. Mevcut merkez ve taşra teşkilatı eğitimde bu yeni felsefeyi yansıtacak şe-

kilde yeniden yapılandırılmalıdır. 

11. Tüm bu düzenlemeler için, mevcut yasa ve yönetmelikler (3308 Sayılı Ya-

sa ve bu konu ile ilgili yasal düzenlemeler dahil) yeniden gözden geçirilerek gerekli 

uyarlamalar sağlanmalıdır. 

12. Ortaöğretimin bütünleştirilmesi ile ilgili olarak önerilen yeni düzenlemeler, 

bir program bütünlüğü içinde, karar, icra, denetim ve destek hizmetlerini de içerecek 

şekilde ele alınmalı ve bu bağlamda, uluslar arası destekli projelerle bütünleştirilmeli; 

mevcut durumdan yeni sisteme geçiş için, yine ilgili tarafların katılımı ile bir uygula-

ma plânı hazırlanmalı, ayrıca, sistemin başarıya ulaşmasın da en önemli faktör olan 

aydınlanmış bir kamuoyu yaratmak amacı ile gerekli tanıtım ve eğitim faaliyetleri 

gerçekleştirilmelidir. 

13. Genel eğitimi, teknolojik çevreden soyutlayan program anlayışı terk edil-

melidir. Bunun yerine, bireyin içinde yaşadığı teknolojik ortamı teknolojinin boyut ve 

olanaklarını tanıyıp anlamasını sağlama yoluyla, bunlardan yararlanma güç ve yeterli-

ğinin yükseltilmesi temel alınmalı; ilköğretimden yüksek öğretime kadar eğitim süre-

cinin bütününde teknoloji eğitimine yer verilmelidir. Bireyin kendisini ve yeterlikleri-

ni tanıma ve meslekî yöneliminde de bu eğitimin olanakları işe koşulmalıdır. Bu a-

maçla, gerekli insan gücü ve donanım altyapısı geliştirilmelidir. 

14. İlköğretimin amaçlarına ulaşabilmesi ve orta öğretim sistemiyle gerekli bü-

tünlüğün sağlanabilmesi için, teknoloji eğitimi programlarının yaşama aktarılarak 

bunların etkin biçimde uygulanması büyük önem taşımaktadır. Bu programlar ilköğre-

tim süre cinde olabildiğince ağırlığı artırılarak sürdürülmeli ve alt sınıflardan başlama-

lıdır. Son yıllarda ise, öğrencilerin gerek toplum yaşamına gerekse daha ileri eğitim 

aşamalarına bilinçli yönelimlerini sağlamaya ilişkin olmalıdır. Bu bağlamda, yürütüle-

cek programlarda ortak amaç, bir alanın gerektirdiği meslekî eğitimi vermek değil; 
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aksine tüm meslek alanlarında geçerli olan teknoloji ve genel kültür öğelerini bir bü-

tünlük içinde tanıtarak, bireyleri teknolojiyi bilen, tanıyan, uygulayan ve geliştiren 

insanlar olarak uyumlu ve tekin duruma getirmek olmalıdır. 

15. Orta öğretim programları bilgi ve teknoloji çağının gereklerine uygun ola-

rak tümüyle gözden geçirilmeli, bu konudaki çağdaş yönelimler dikkate alınmalıdır. 

Buna göre, meslekî orta öğretimde yalnızca bir meslekte derinliğine beceri öğretimini 

temel alan geleneksel yaklaşım terk edilmelidir. Bunun yerine konuya; bilgi, teknoloji 

ve uygulama olmak üzere üç ana boyut açısından bakılarak, meslekî eğitimin başlan-

gıç modülleri, teknoloji eğitimi bağlamında ortak tabanlı yeterliklerin geliştirilmesini 

temel almalıdır. 

16. Teknoloji eğitimi programlarının kapsamı; endüstri, tarım, işletme, inşaat 

gibi insanlığın kullandığı tüm alanlardaki teknolojiler dikkate alınarak belirlenmeli; 

içeriğin seçiminde birden çok alanda uygulanan teknolojilerin ortak öğeleri dikkate 

alınmalıdır. Bu noktada, iletişim yeterliği kazanma, yaratıcı ve yenilikçi düşünme, bil-

giye ulaşmayı bilme, problem çözme, girişimcilik, insan ilişkileri gibi teknolojinin 

ortak bileşenleri olarak ortaya çıkan konular üzerinde de önemle durulmalıdır. Aynı 

bağlamda, yaşamın çeşitli alanları için gerekli olan etkili zaman kullanımı, finansman 

yönetimi, araç-gereç ve diğer kaynakların kullanımı ve yönetimi gibi konular da tek-

noloji eğitimi kapsamı içinde düşünülmelidir. 

17. Meslek standartlarının hazırlanıp geliştirilmesi kurumsal bir temele otur-

tulmalıdır. Bu çerçevede, meslekî eğitimde niteliği geliştirici ve yönlendirici olmak 

üzere, ulusal meslek standartlarını geliştirme, uluslararası gelişmeleri gözleme, stan-

dart denetimlerini ve belgelendirme görevlerini yapmak üzere, Avrupa Topluluğu ve 

OECD ülkeleri başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde de olduğu gibi, “Türk Meslek 

Standartları Kurumu” adıyla özerk yapılı bir ku ruluş oluşturulmalı, eğitim kurumları-

nın görevi yetiştirme ile sınırlandırılmalıdır. Bu kurum doğrudan veya yetkili kılacağı 

(akredite edeceği) kurumlar kanalıyla meslek standartları geliştirme, sınav ve belge-

lendirme işlemlerini yürütmede yönlendirme görevlerini de üstlenmelidir. 

18. Meslek standartları, eğitim programlarının çerçevesini belirlemedeki zinci-

rin en önemli halkasını oluşturmaktadır. Bu bakımdan, meslekî eğitim programlarının 

amaç, kapsam, süre ve diğer nitelikleri, meslek standartlarına dayalı biçimde belir-
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lenmeli; bu amaçla işe koşulacak insan gücü nitelikleri ile ortamsal özelliklerin anılan 

standartlarla örtüşe bilir olması temel ilke olmalıdır. Ayrıca, öngörülen standartlara 

erişme gücü güvence altına alınmadığı sürece, yeni eğitim programları oluşturmaktan 

kaçınılması ana ilke olmalıdır. 

19. Eğitim ile meslek standartları arasındaki bütünleşik ilişkiler kurulurken, 

meslek düzeyleri dikkate alınmalıdır. Buna göre belirlenecek olan meslek düzeyleri 

bağlamında; ülkemizdeki mesleklerin dağılımları, özellikleri ve teknolojik gereksi-

nimler düşünülerek meslekî eğitim programlarında, işletmelerde ve yüksek okullarda 

eğitimi yapılacak olan meslekler: (1)Ana gruplar, (2) Meslek alanları, (3) Uzmanlık 

alanları olarak belirlenmelidir. Bu sıralanışta, geniş tabanlı bilgi, beceri ve tutumların 

oluşturduğu ortak tabandan meslekî beceri ve uygulamaya doğru bir gidiş söz konusu 

olmalıdır. 

20. Meslek eğitiminde yaklaşım, sadece istihdam beklentisi ne değil, istihdam 

talebine ve beklentisine yanıt verecek iş gücünü yetiştirme anlayışı üzerine oturtulma-

lıdır. Bunun başlıca yolu ise, iş piyasasının insan gücü gereksinimlerini yerel düzeyde 

değerlendirilerek istihdama yönelik eğitim uygulamalarına yönelmekten geçmektedir. 

Buna göre, meslekî eğitim açısından bölgesel gereksinimler ve geleceğe dönük geliş-

me eğilimleri incelenmeli, yeni programların oluşturulmasında yerel ve bölgesel ge-

reksinim ve düzenlemeler öne çıkarılmalıdır. 

21. Meslekî eğitimin karar, uygulama ve denetleme aşamalarında, öğrenci, veli 

iş yaşamı, eğitim çalışanlarının yer aldığı yasal sendika, oda, dernek vb. meslek kuru-

luşları ile sivil toplum örgütlerinin katılımı sağlanmalıdır. Meslek eğitiminde beceri 

eğitim ve iş deneyimlerinin standartlara uygun işletmelerde kazandırılması esas alın-

malıdır. Ayrıca, iş yaşamının yetişmiş uzmanlarının da eğitim programlarının hazır-

lanması ve uygulanmasında görev almaları sağlanmalıdır. 

22.Ülke kaynaklarının amaca uygun biçimde kullanılabilmesi bakımından, her 

düzeydeki eğitim ve istihdam bağlantısının kurulmasına büyük önem verilmelidir. Bu 

çerçevede, ülkenin sektörel dağılım haritası hazırlanmalı; yöresel ve bölgesel eğitim 

endüstrinin gereksinimleri ve nüfus hareketleri birlikte saptanarak, belirlenen ihtiyaç-

lar doğrultusunda programlara göre öğrenci büyüklükleri ortaya konulmalıdır. 
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23. Meslek eğitiminde, iş başında eğitim gibi uygulamalar yanında, uzaktan 

eğitimin güç ve olanakları da işe koşularak, eğitim ortamlarına ilişkin zenginlik ve 

bütünleşme sağlanmalıdır. Bu amaçla bilgi ve iletişim teknolojilerine ağırlık verilmeli; 

özellikle yüksek maliyen gerektiren eğitim programlarında simülasyon uygulamaları-

na yaygınlık kazandırılmalıdır. 

24. Meslek eğitiminin iş başında eğitim gibi okul dışına taşan eğitim süreçle-

rinde, sürecin her aşamasında yakın bir değerlendirme sistemi oluşturarak eğitim nite-

liğini yükseltici önlemler alınmalıdır. 

25. İş çevrelerinin eğitim sisteminin çıktısını kullanan kesim olarak maliyetle-

rin paylaşılmasına katkılarının çok yönlü olarak arttırılması yolları düşünülmeli; bu 

konuda katılımcı yaklaşımlar geliştirilmelidir. 

26. Var olan öğrenci gelişim dosyaları daha bilimsel standartlarda geliştirilme-

li, her kademede kullanılması sağlanmalıdır. 

27. İlköğretimin bütün sınıflarında meslek alanlarını tanıtıcı etkinliklere yer 

verilmelidir. 

28. Rehberlik hizmetlerinden sorumlu olanların okul, aile, kamu, özel kurum 

ve kuruluşları ile iş birliği içinde meslek alanlarını tanıtıcı etkinlikleri düzenlemesi 

sağlanmalıdır. 

29. Her öğretmen sürekli rehberlik eğitimi almalı ve uygulamalıdır. 

30. Seçmeli derslerin, öğrencileri ilgi ve yeteneklerini geliştirici, ana meslek 

alanlarını ve eğitim olanaklarını, meslekî teknik öğretim programlarını tanıtıcı, özen-

dirici bir biçimde düzenlenmesi sağlanmalıdır. 

31. İlköğretimin bütün sınıflarında yaz dönemlerinde öğrencilerin kültür, bece-

ri kazanmalarına ve yönelmelerine dönük kurslar açılmalıdır. 

32. Eğitici kol etkinlikleri, eğitim programlarıyla bir bütünlük içerisinde okul 

içinde ve dışında bireyin gelişimini demokrasi kültürünü de geliştirici bir yaklaşımı 

esas alan düzenlemeleri kapsamaktadır. 

33. Öğrencinin ilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesi, ancak uygun ortamlarda 

mümkündür. Bunun için eğitim ortamlarının bina, alan ve kullanım yönünden zengin-

leştirilmesi sağlanmalıdır. 
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34. Sekizinci sınıflarda meslekleri tanıma ve yöneltmeye ağırlık verilmeli, öğ-

renciye en uygun olduğu düşünülen alan konusunda; öğrencinin kişisel dosyasındaki 

bilgiler, öğretmen değerlendirmesi, başarı notları dikkate alınarak, oluşturulacak tav-

siye kararı ilköğretim dönemi sosunda öğrenci ve velisine bildirilmelidir. 

35. Orta öğretimin ilk yılında öğrencilerin meslekî yönelmelerine yardım ede-

cek biçimde kendi ilgi ve eğilimlerini ve temel meslek alanlarını tanımalarını sağlaya-

cak geniş tabanlı eğitim programlan uygulanmalı ve meslekî danışmanlık hizmeti ve-

rilmelidir. 

36. Eğitici kol etkinliklerinin karşılığı olarak ödenmesi gereken ücret yönün-

den var olan sınırlandırmalar kaldırılmalı, eğitsel kol etkinliklerini yürüten öğretmen-

lerin ücret yönünden desteklenmesi sağlanmalıdır. 

37. Meslekî eğitim programlarında ve buna dayalı iş alanlarında, mevcut iş gü-

cünün ekonomiye kazandırılmasında eğitim bir bütün olarak algılanmalı, üretim içinde 

kadınların istihdamına ağırlık verilmelidir. 

38. Özellikle kız örencilerin meslekî teknik eğitim programlarına katılmalarını 

sağlamak amacıyla özendirici tedbirler alınmalıdır. Ders Kitapları ve diğer ders araç-

gereçlerinde cinsiyete dayalı ayırımcılık yapılmamalıdır. 

39. Değişik sektörlerde özellikle üstün nitelikli insan gücü ihtiyaçlarının karşı-

lanmasında kadın iş gücünün eğitiminin geliştirilmesi ve kadın iş gücünün istihdamı-

nın arttırılması yönünde gerekli özendirici önlemler alınmalıdır. 

40. Ders kitabı ve öğretim metaryallerinde çağdaş, sorumlulukları paylaşan ai-

le kavramı ön plâna çıkarılmalıdır. 

41. Yöresel ihtiyaçlara göre kadınlara yönelik hizmet ve üretim alanları belir-

lenmeli, bu konuda eğitim verilmesi sağlanmalıdır. 

42. İlköğretim sonrası eğitimde okullaşmayı arttırmak amacıyla kız öğrencilere 

burs ve iş vererek, meslekî eğitim programlarına yönlendirme sağlanmalıdır. Öğrenci 

velilerine bazı özel teşvikler getirilmelidir. 

43. Yöresel ürünlerin pazarlamasında yerel yönetimlerce mekân ayrılarak, ka-

dınların meslekî ve teknik eğitme ve üretime özendirilmesi sağlanmalıdır. 
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44. Tüm bakanlıklarda verilen yaygın eğitimle kadınlarımızın mesleğe yönlen-

dirilmesinde, koordinasyon MEB tarafından yapılmalıdır. 

45. Meslekî eğitim programlarına girişte uygulanan mevzuat gözden geçirilme-

li, öğrenci seçimi, mesleğin gerektirdiği özelliklere göre yapılmalıdır. 

46. Engellilerin meslekî teknik eğitiminde engel grupları ve engel dereceleri 

göz önüne alınarak yönelmelerine rehberlik yapılmalıdır. 

47. Meslekî teknik eğitimde var olan eğitim eğitim olanaklarından engelli 

gençlerin de yararlanabilmesi için fizikî engeller ortadan kaldırılmalı, engellilere ge-

rekli eğitim araç-gereçleri sağlanmalı; eğitim engelliye göre yapılandırılmalıdır. 

48. 3308 Sayılı Kanun gereğince; işverenlerin, çırakların %3'ü oranında engel-

li çırak almaları konusunda özel bir çaba gösterilmelidir. 

49. Bazı engelli grupların özel yetenekleri göz önünde bulundurularak meslekî 

eğitim programları geliştirilmelidir. Örneğin, görme engelliler için masörlük v müzik 

öğreticiliği, ortopedik engelliler için bakıcı anne, işitme engelliler için gürültülü or-

tamlarda gerçekleştirilen meslekler gibi. 

50. Ayrıca özel eğitime muhtaç çocukların eğitimlerini daha kısa sürede ta-

mamlamaları için gerekli programlar oluşturulmalı ve ileri eğitimlerinin sağlanması 

için özendirici önlemler alınmalıdır. 

 

3.2. Okul ve İşletmelerde Meslek Eğitimi ve İstihdam 

1. Engelli gençler işletmelerde eğitim süreçlerinde özel olarak izlenmeli ve 

denetimleri yapılmalı ve bu süreçte işletmeler, engelliler konusunda aydınlatılmalı, 

engellilere yönelik yanlış tutumların ortadan kaldırılması sağlanmalıdır. 

2. Öğrencilere ilgi, istidat ve kabiliyetleriyle iş hayatının ihtiyaçları doğrultu-

sunda çeşitli programlara yönlendirecek rehberlik hizmetleri sunulmalıdır. 

3. Meslekî teknik eğitim kurumlan ile işletmelerde görev yapan öğretmen ve 

usta öğreticilerin meslekî yeterlilikleri, engellilere de meslekî eğitim verebilecek şe-

kilde geliştirilmelidir. 

4. Okul ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin beceri sınavlarında 

görev alan sektör temsilcilerine yaptıkları görev ile uyumlu ücret ödenmelidir. 
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5. Koordinatör öğretmenlerin etkinliklerinin arttırılması için kapsamlı bir hiz-

met için eğitim programı geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. 

6. İşletmelerde meslek eğitimi ile görevli koordinatör öğretmenlerin görev 

motivasyonlarını yükseltecek teşvik tedbirleri alınmalıdır. 

7. İşletmelerde meslekî teknik eğitim yaptıracak yeterli sayı ve nitelikte per-

sonel görevlendirilmesi sağlanmalıdır. 

8. İşletmelerde meslek eğitiminin niteliğinin yükseltilmesi için uzaktan öğre-

tim yöntemleri de dahil, yeni öğretim teknolojilerinden yararlanılmalıdır. 

9. İşletmelerde meslek eğitimin daha etkili olabilmesi için yeterli sayı ve nite-

likte öğretim materyalleri geliştirilmelidir. 

10. Meslekî eğitim kurumlarının donatım standartları; özellikle bilgisayar 

teknolojisinden yararlanılarak, günümüzün değişen koşullarına göre tespit edilmelidir. 

11. Meslekî ve teknik eğitim kurumlarından mezun olanları, yetiştirildikleri 

alanlarda iye yerleştirmek ve işteki performanslarını değerlendirmek için meslekî ve 

teknik eğitim kurumlarında İşe Yerleştirme ve İzleme Birimi oluşturulmalıdır. 

12. Meslekî eğitim programları, iş analizlerine dayalı modüler yaklaşımla ge-

liştirilmelidir. 

13. Meslekî eğitim programları engellilerin de yararlanacağı şekilde tasarlan-

malı ve uygulanmalıdır. 

14. Meslekî ve teknik eğitimde verimliliğin, etkinliğin yükseltilmesi için kap-

samlı bir şekilde ölçme ve değerlendirme sistemi geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. 

15. Örgün meslekî ve teknik eğitimde öğrencilerin bir meslek alanında işe gi-

rebilmesi için gerekli temel meslekî yeterlilikler kazandırılmalıdır. Eğitim programları 

bu doğrultuda geliştirilmelidir. 

16. İşletmelerde meslek eğitiminde meslekî bilgi ve beceri kazandırma ile bir-

likte takım hâlinde çalışma, kendini işe alıştırma, insan ilişkileri, sosyal, ekonomik 

hakları ve ödevleri ile kendini tanıtma becerisi de kazandırılmalıdır. 

17. İş hayatındaki gelişmeler yararlı ve gerekli görüldüğü ölçüde eğitim prog-

ramlarına yansıtılmalıdır. 
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18. iş hayatının insan gücü talebi nitelik yönünden analiz edilirken bilgi çağı-

nın gerekleri de göz önünde bulundurulmalıdır. 

19. Meslekî eğitim programları tasarlanırken yerel özellikler dikkate alınmalı 

ve yerel birimlere inisiyatif verilmelidir. 

20. Çıraklık ve meslekî eğitim dönemini geçirmiş insan gücüne, işe giriş için 

gerekli meslekî yaygın eğitim. Hizmetleri sunulmalıdır. Ayrıca, çalışan iş gücünün 

işteki değişikliklere uyumunu ve verimini artırıcı meslekî eğitim programları yaygın-

laştırılmalıdır. 

21. İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin eğitim eksiklikleri belirle-

nerek telafi edici eğitim programları özenle uygulanmalıdır. 

22. Meslekî ve teknik eğitim kurumlan ile işletmelerin fizikî yapıları, dona-

nımları ve eğitim programları engellilerin ihtiyaçları ile uyumlu hâle getirilmelidir. 

23. Örgün ve yaygın meslekî ve teknik öğretimin her düzeyinde verimlilik öğ-

retimine özen gösterilmelidir. 

24. Meslekî eğitime sivil toplum örgütleri ile sendikaların katılımını sağlaya-

cak özendirici tedbirler alınmalıdır. 

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

26. Türk Meslekler Sözlüğü, günümüz emek piyasasına göre yeniden düzen-

lenmelidir. 

27. Millî Eğitim Bakanlığının işletmelerde meslek eğitimi ve istihdama ilişkin 

teşvik politikaları, ilgili taraflarca açık bir şekilde tespit edilmeli ve etkin bir şekilde 

uygulanmalıdır. Meslekî ve teknik eğitim görmüş öğrencilerin istihdamına yönelik 

olarak Özel İstihdam Bürolarının açılması teşvik edilmelidir. 

28. Kayıt dışı ırak çalıştıran işletmelerin, kayıt altına alınmasını sağlayacak 

tedbirler alınmalıdır. 

29. İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere 3308 Sayılı Kanun’un ön-

gördüğü ücret ödenmelidir. 

30. İnşaat ve kara taşımacılığı sektörlerinde çalışan insan gücünün, meslekî ni-

telikleri, görevin gereklerine göre geliştirilmelidir. Bu sektörlerde uluslar arası stan-
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dartlar da dikkate alınarak meslek standartları belirlenmeli, meslek eğitimleri! bu 

standartlara uygun olarak yapılmalı, ölçülmeli ve belgelendirilmelidir. 

31. Öğrencilerin meslekî yeterliliklerini ölçecek ve bunu belgelendirecek bir 

ulusal sistem geliştirilmelidir. 

32. Meslek tanımları ve standartları geliştirilirken uluslar arası standartlara 

uyuma özen gösterilmelidir. 

33. İşletmelerde meslek eğitiminin niteliğini yükseltici tedbirler okul-sanayi iş 

birliği ile belirlenmeli ve uygulanmalıdır. 

34. İşletmelerdeki meslek eğitiminin etkinliği sürekli ölçülüp değerlendirilme-

li ve ulaşılan sonuçlara göre gerekli tedbirler alın malıdır. 

35. İş hayatında geçerli mesleklerin güncel tanımları ve sınıflandırılması yapı-

larak standartları belirlenmeli; hangi eğitim kurumlarının hangi düzeyde meslek eği-

timi programlarını uygulayacağı tespit edilmelidir. 

36. Meslekî eğitim gören öğrencilerin ilgi, istidan ve kabiliyetleri ile iş haya-

tının ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli meslekî eğitim programlarına yönlendirilmeleri 

için illerde Meslek Danışma Birimleri kurulmalıdır. 

37. Bağımsız iş yeri açmada ustalık sertifikası sahip olunup olunmadığı takip 

edilmelidir. İş yeri açma belgeleri tek merkezden verilmelidir. 

38. Çıraklık ve Meslekî Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu’nun ama-

cına uygun kullanılmasına özen gösterilmelidir. 

39. Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulları’nın etkin bir şekilde çalıştırılması 

sağlanmalıdır. 

40. İşletmelerin ve meslekî eğitim yapan özel kurumlar ile meslek odalarının 

çıraklık eğitim merkezleri ve eğitim birimi kurmaları teşvik edilmelidir. 

41. İş hayatının ihtiyacı olan insan gücünün yetiştirilmesinde okulda yapılan 

meslekî eğitim, işletmelerde yapılan beceri eğitimi ve çıraklık eğitim geliştirilerek 

korunmalıdır. 

42. Çıraklık eğitiminin meslek standartlarına uygun bir şekilde yapılmasını 

sağlamak için kurum ve kuruluşlarca açılacak olan İşletmeler Üstü Eğitim Merkezle-
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rine devletin desteği sürdürülmelidir. Meslek kuruluşları, vakıflar ve gönüllü kuruluş-

lar ile 625 Sayılı Kanun kapsamındaki özel öğretim kurumlarının da İşletmeler Üstü 

Eğitim Merkezleri açmalarına imkân sağlanmalıdır. 

43. Organize sanayi bölgeleri projelendirilirken; çalışanların meslekî eğitim 

ihtiyacı da projeye dahil edilmeli ve uygulama bu projeye göre yapılmalıdır. 

44. Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde uygulanacak acil kalkınma 

projelerinde meslekî ve teknik eğitime özel önem verilmelidir. 

45. Meslekî ve teknik eğitim okullarındaki döner sermaye işletmeleri, öğren-

cilere üretim içerisinde gerçek iş tecrübesi kazandıracak şekilde geliştirilmelidir. 

46. Meslekî ve teknik eğitim kurumlarına öğretmen yetiştiren fakülteler ile 

meslek yüksek okulu öğrencilerinin işletmelerde meslek eğitimi görmeleri kurumsal-

laştırılmalı ve bu kurumlar 3308 Sayılı Kanun kapsamına alınmalıdır. 

47. İl millî eğitim müdürlüklerinde meslekî ve teknik eğitimden sorumlu 

münhasıran bir müdür yardımcısı bulundurulmalı ve bu doğrultudaki faaliyetlerin yü-

rütülmesi için birimler oluşturulmalıdır. 

48. Özel sektörün meslekî ve teknik eğitim okulları açması özendirilmelidir. 

49. Toplu iş sözleşmelerinde işletmelerin meslek eğitimi yapmalarına ve mes-

lekî eğitim kurumları mezunlarının istihdamına ilişkin özel hükümler konulmasına 

özen gösterilmelidir. KOBİ’ lerde bu doğrultuda teşvik edilmelidir. 

50. İşletmelerde meslek eğitimi kapsamına tarım meslek liseleri de alınmalı-

dır. Tarım meslek eğitimi 3308 Sayılı Kanun çerçevesinde desteklenmelidir. 

51. Meslekî ve teknik eğitimde, aşırı kurum çeşitliliğinden kaçınılmalıdır. Bu 

çeşitlilikler eğitim programlan ile karşılanmalıdır. 

52. Okul yönetimleri işletmelerde meslek eğitiminin gelişen koşullara uyumu-

nu sağlayabilmek için yerel katkılarla güçlendirilmelidir. 

53. İllerde meslekî ve teknik eğitim kurumları arasında iş birliğini ve uyumu 

sağlamak amacıyla İl Meslekî Eğitim Koordinasyon Kurulu kurulmalı ve etkin bir 

şekilde çalıştırılmalıdır. 

54. Meslekî ve teknik öğretim kurumlan ile meslek yüksek okulları ve meslekî 

ve teknik eğitim fakültelerinde görev yapan atölye ve meslek dersleri öğretmenleri ile 
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öğrenciler, iş kazalarına karşı sigorta ettirilmeli ve sigorta primi devletçe karşılanma-

lıdır. 

55. 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunun ve ilgili diğer mevzuatta, 

işletmelerde meslek eğitimi ve istihdam konuları değişen ve gelişen şartlara göre ye-

niden düzenlenmelidir. 

 

3.3. Meslekîye Teknik Eğitim Alanına Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme 

1. İlköğretim, genel orta öğretim ile meslekî ve teknik orta öğretim kurumla-

rında öğrencilere hem meslek alanlarını ve meslekleri tanıtıcı, hem de öğrencilerin 

kendi ilgi ve yeteneklerini tanımlarına imkân verecek meslek seçimlerine yardımcı 

olacak bir meslekî danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulmalıdır. Bu kapsamda mes-

lekî ve teknik eğitim öğretmenliğinin önemi velilere ve halka gereği gibi tanıtılmalı ve 

cazip hâle getirilmelidir. 

2. İlgili sektörle işbirliği yapılıp ülkenin insan gücü ihtiyacı dikkate alınarak; 

a. Eğitim kurumları oluşturulmalıdır, 

b. Öğretmen ihtiyaçları nicelik ve nitelik olarak belirlenmeli, 

c. İhtiyaçların karşılanması için kısa ve uzun vadeli plânlar yapılmalı, 

d. Plânların uygulanması için Bakanlık, YÖK ve ilgili endüstriyel kurum ve 

kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyon sürekli hâle getirilmelidir. 

3. Öğrencilerin meslekî ve teknik orta öğretimde programlarının devamı sayı-

lan öğretmenlik programlarına geçişte orta öğretim başarı puan ve ek puan uygulama-

sına devam edilmelidir. 

4. Meslekî ve teknik eğitim fakültelerinin beceri ağırlıklı programlarına ilgili 

meslekî ve teknik orta öğretim programlarından mezun olan öğrenciler alınmalı, öğ-

retmenlik mesleğini özendirmek amacıyla diğer öğretmenlik programlarının genel 

ortaöğretim mezunlarına da açık tutulmasına devam edilmelidir. 

5. Öğrencilerin seçiminde ilgili alan öğretmenliğinin gerektirdiği bilgi, beceri 

ve yetenek sınavı yapılmalıdır. 
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6. Meslekî ve teknik öğretmenlik mesleğinin tercih edilmesini özendirmek i-

çin, burs vermek, yurt sağlamak gibi güdüleyici önlemler artırılarak sürdürülmeli, 

yüksek lisans olanakları sağlanmalıdır. 

7. Öğretmenlik mesleğini seçeceklerin, mesleğin gereklerini yerine getirmele-

rine engel bir özürleri bulunmamalıdır. 

8. Meslekî ve teknik liselerde görev yapacak öğretmenlerin, ilgili alanlarda 

meslek yüksek okullarını başarı ile bitirenler arasından, meslekî ve teknik eğitim fa-

kültelerine dikey geçiş yaparak yetiştirilmeleri teşvik edilmelidir. 

9. Yüksek öğretim kurumlarında öğretmen adayı olarak yetiştirilecek gençle-

rimizin 1739 Sayılı Millî eğitim Temel Kanunu'nda belirtildiği üzere; genel kültür, 

özel alan bilgisi ve pedagojik formasyon eğitimi almaları esastır. Bunlardan daha da 

önemlisi aynı kanunda vurgulandığı gibi bu gençlerimizin Atatürk İlkeleri ve devrim-

leri doğrultusunda demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhu-

riyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş öğ-

retmen adayları olarak yetiştirilmeleri öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları-

nın en önemli görevidir. 

10. Orta dereceli meslekî ve teknik öğretim okullarının öğretmen ihtiyacının 

karşılayan temel kurumlar meslekî ve teknik eğitim fakülteleri olmalıdır. Ancak öğ-

retmen yetiştirilmeyen veya ihtiyaç karşılanamayan alanlarda, yakın bölüm mezunları 

ile ilgili diğer yüksek öğretim kurumları mezunlarından meslekî ve teknik eğitim fa-

kültelerinden gerekli görülen tamamlama veya öğretmenlik meslek bilgisi verildikten 

sonra yararlanılmalıdır. 

11. Meslekî ve teknik eğitim fakültelerinin programları ezberci değil düşünen, 

araştıran, sorgulayan, analiz ve sentez değerlendirme yapabilen, değişen teknolojiyi, 

imkân ve kaynakları etkili kullanabilen öğretmenler yetiştirecek şekilde yeniden dü-

zenlenmelidir. 

12. Meslekî ve teknik eğitim fakültelerinde yaratıcı, eleştirel ve bilimsel düşü-

nen, insan ve doğaya ilişkin estetik değerlere sahip olan, yeni bilgi ve teknolojiyi kul-

lanan, yabancı dil bilen öğretmenler yetiştirilmelidir. 
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13. Özürlü bireyleri topluma kazandırmak, üretken hâle getirmen ve bu insan 

gücünden yararlanmak için, meslekî ve teknik eğitim fakültelerinde öğretmen adayla-

rı, özürlülerin özelliklerini ve sınırlılıklarını tanıyan ve onlara uygun öğretimi yapabi-

lecek kişiler olarak yetiştirilmelidir. 

14. Öğretmenlik alanları, öğretmenlerin ilişkili bir grup dersi okutabilecekleri 

biçimde tanımlanmalıdır. 

15. Meslekî ve teknik orta öğretim ve meslekî teknik eğitim fakültelerinin eği-

tim öğretim programları birbiri ile ve iş hayatı ile uyumlu hâle getirilmelidir. 

16. Farklı alanlardan aynı öğretmenlik programına gelen öğrenciler için farklı-

lıkları giderecek şekilde eğitim-öğretim programları düzenlenmelidir. 

17. Meslekî ve teknik öğretim okullarına öğretmen yetiştiren fakültelerde oku-

tulan öğretmenlik meslek bilgisi dersleri yetiştikleri öğretmenlerin yapacakları görevle 

uyumlu değildir. Bu nedenle, bu fakültelerin öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ilgili 

fakültelerin görüşleri de alınarak yeniden düzenlenmelidir. 

18. Eğitim programlarında mesleğe ilişkin yasal ve yönetsel düzenlemelere 

yer verilmeli, yeterli iş deneyimi kazandırabilmek için öğretmenlik uygulamaları ilgili 

orta öğretim kurumlarında ve atölye uygulamaları ilgili iş yerlerinde yapılmalıdır. 

19. Meslekî ve teknik eğitim öğretmenlerini nitelikli olarak yetiştirebilmek, 

öğretmen arz-talep dengesini kurabilmek için gerekli görülen alanlarda öğretmenlik 

programları lisansüstü eğitimine çekilmelidir. 

20. Meslekî ve teknik eğitim fakültelerinde, mezunları izleme birimi oluştu-

rulmalı, eğitim-öğretim programları, izleme sonuçları da dikkate alınarak sürekli ge-

liştirilmelidir. 

21. Meslekî ve teknik eğitim fakültelerinde görevli öğretim elemanlarının 

gençleri daha iyi tanımaları, onlarla daha iyi iletişim kurmaları ve onlara daha iyi ör-

nek olmaları amacıyla alan bilgisi ve öğretmenlik formasyonuyla ilgili nitelikleri artı-

rılmalıdır. Bu fakültelerde öğretim elemanlığını özendirici tedbirler alınmalıdır. 

22. Meslekî ve teknik eğitim fakültelerinin öğretim üyeleri ve öğrencilerinin 

haftalık ders yükleri çağdaş üniversite uygulamalarına uygun hale getirilmelidir. 
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23. Meslekî ve teknik eğitim fakültelerinde yapılan uygulama çalışmalarının 

ücretlenmesi ile ilgili değerlendirilmeye alınan en çok on saatlik uygulama kısıtlaması 

kaldırılmalıdır. 

24. Meslekî ve teknik eğitim fakülteleriyle meslekî ve teknik okullarda, iş yer-

lerinde çalışarak deneyim sahibi olmuş ve piyasada kendisini kanıtlamış kişilerden 

öğretim görevlisi ve öğretimi olarak yararlanılmalıdır. 

25. Meslekî ve teknik eğitim fakülteleri; bina, araç, gereç ve kadro yönünden 

iyileştirilmelidir. 

26. Meslekî ve teknik eğitim fakültelerinde ikinci öğretimde devletin katkı 

payı arttırılmalıdır. 

27. Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmen kaynağını oluşturan meslekî ve teknik 

eğitim fakültelerini aynî ve nakdî imkânlarla desteklemelidir. 

28. Öğretmen ve yöneticiler yerel düzeyde okul bazında ve gereksinim olması 

halinde sözleşmeli olarak istihdam edilmelidir. 

29. Öğretmenlerin ilk atamalarında arz fazlasının olması hâlinde kur'a ile ata-

ma yerine sınav ile en başarılı olanlar atanmalıdır. 

30. Okullara branşlar bazında ve ihtiyaçları oranında öğretmen kadrosu tahsis 

edilerek ihtiyaç fazlası öğretmen istihdamı önlenmelidir. 

31. Arz fazlası meslekî ve teknik öğretmenler, gerekli tamamlama eğitiminden 

geçirildikten sonra ilköğretime iş eğitimi teknoloji olarak tanınmalıdır. 

32. Meslekî ve teknik eğitim fakültelerinin çeşitli programlarından mezun o-

lanların aynı derece ve kademeden göreve başlatılmaları sağlanmalıdır. 

33. Meslekî ve teknik eğitim fakültelerinin mezunlarının görev, yetki ve so-

rumlulukları belirlenmelidir. 

34. Öğretmenlere görev, yetki ve sorumluluklarına uygun sosyal ve ekonomik 

bir statü kazandırılmalıdır. 

35. Ücretlendirme yapılırken, ders yükü hesabına öğretmenin katıldığı tüm e-

ğitim faaliyetleri ile iş güçlüğü, iş riski ve temininde güçlük faktörleri dikkate alınma-

lıdır. 



 

 

252 

252 

36. Öğretmenlerin çalışma koşulları dikkate iyileştirilmelidir. Emekli olan öğ-

retmenlere emeklilik sonrası yaşam standartlarını yükseltecek yasal düzenlemeler ya-

pılmalıdır. 

37. Öğretmenlerin ortak meslekî değerlerini korumak ve geliştirmek amacıyla, 

sendika kurmalarına imkân verecek yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 

38. Öğretmenlerin meslekî yönden geliştirilebilmeli için iş dünyası ile yakın iş 

birliğini sağlayacak tedbirler alınmalıdır. 

39. Usta öğreticilerin nitelikleri iyileştirilmeli, ücretleri niteliklerine uygun hâ-

le getirilmelidir. 

40. Geliştirme ve değişmeler sonucunda ihtiyaç fazlası öğretmenler ilgili eği-

tim fakülteleri ile iş birliği yapılarak hizmet içi eğitim yoluyla uygun alanda yetişti-

rilmeli ve branşlarına uygun alanda istihdam edilmelidir. 

41. Öğretmen ve yöneticilerin performans değerlendirme ölçütleri geliştiril-

meli, mevcut sicil raporları bu ölçütlerine göre düzenlenmeli ve şeffaf olmalıdır. 

42. Hizmet içi eğitim faaliyetlerini sürdürmek “:zere yedi bölgede hizmet içi 

eğitim enstitüleri, illerde hizmet içi eğitim merkezleri, ilçelerde hizmet içi eğitim şu-

beleri oluşturulmalı, gerekli eğitim araçları ve gereçleriyle donatılmalı ve bu faaliyet-

leri sürdürecek formatör öğretmenler yetiştirilmelidir. Bu birimlerde faaliyetler yıl 

boyunca sürdürülmelidir. 

43. Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin planlanması, Bakanlıkça belirlenecek ge-

nel amaçlar, ilkeler ve standartlar doğrultusunda yapılmalıdır. 

44. Hizmet içi eğitim ihtiyaçları uyun yöntem ve tekniklerle belirlenmeli, eği-

time katılacak yönetici, eğitimci ve eğitilecekler bu ihtiyaçlar dikkate alınarak seçil-

melidir. 

45. Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin planlanması, eğitim-öğretim programları-

nın oluşturulması ve uygulanmasında ilgili meslekî ve teknik eğitim fakülteleri, hiz-

met içi eğitim merkezleri, endüstriyel kurum e kuruluşlarla iş birliği yapılmalıdır. 

46. Hizmet içi eğitim uygulamaları yüz yüze eğitimin yanı sıra çağdaş iletişim 

teknolojilerine dayalı etkinlikler yoluyla gerçekleştirilmelidir. 
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47. Öğretmenlere meslekleri ile ilgili gelişme ve değişmeleri izleyebilecekleri 

yayınlar hazırlanmalı ve yararlanmaları sağlanmalıdır. 

48. Öğretmeni kendi yetiştirmeye teşvik eden, yetiştiremediğinde sistemin dı-

şında bırakan bir personel istihdam politikası geliştirilmelidir. 

49. Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında görevli 2 yıllık yüksek o-

kul mezunu öğretmenlerin açık öğretim yoluyla lisans tamamlama programlarını bi-

tirmeleri sağlanmalıdır. 

50. Yöneticilerin ve öğretmenlerin katıldıkları hizmet içi eğitimler özlük hak-

larına yansıtılmalı ve kredilendirilerek yüksek lisans öğreniminde dikkate alınmalıdır. 

51. Bakanlığın örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ve merkez teşkilatında ih-

tiyaç duyulduğu eğitim-öğretim, yönetim, teftiş ve çeşitli uzmanlık alanlarına meslek 

içinde eleman yetiştirmek ve kariyerlerini geliştirmek için kurulması plânlanan “Millî 

Eğitim Akademisi” nin işlerlik kazanması doğrultusunda gerekli yasal düzenlemeler 

yapılmalıdır. 

52. Meslekî ve teknik eğitimde her düzeydeki ve her tür okuldaki yöneticilerin 

nitelikleri saptanmalı ve görev tanımları yapılmalıdır. 

53. Yöneticilerin hizmet öncesi v hizmet içi eğitimleri üniversiteler ve diğer 

kuruluşlarla da iş birliği yapılarak plânlı ve sürekli hâle getirilmelidir. 

54. Çalışan yöneticilerin üniversitelerle iş birliği yapılarak ençok 5 yıl içeri-

sinde ve bir proje kapsamında eğitim ve okul yöneticiliği sertifikası ve bunu izleyen 

lisans üstü programlarına katılmaları sağlanmalıdır. Bu amaçla eğitim ve okul yöneticileri 

sertifika programlarında alınan krediler yüksek lisans mezunu yöneticilerinde lisans ta-

mamlama programlarına alınarak aynı imkânlardan yararlanmaları sağlanmalıdır. 

55. Eğitim yönetimi ve kamu yönetimi alanlarında yüksek lisans eğitimi yana 

öğretmenlere okul yöneticiliğine atanmada sağlanan kolaylık, diğer yöneticilik alanla-

rında yüksek lisans yapanları da kapsamalıdır. Meslekî ve teknik eğitim okullarına 

yönetici atamalarında eğitim yöneticiliği alanında lisans veya yüksek lisans zorunlu-

luğu getirilmelidir. 

56. Yöneticilerin görev yeri değişiklikleri ve görevden alınma işlemleri objek-

tif kriterlere dayandırılmalı ve kamu yararı gözetilmelidir. 
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57. Merkez ve taşra teşkilatında gereksiz yönetici istihdamından kaçınılmalıdır. 

58. Yöneticilerin özlük hakları iyileştirilmelidir. 

59. Okul yönetimlerine işveren ve işçi temsilcileri ile veli, öğretmen, öğrenci 

ve yerel yöneticilerin katılmaları ve katkıları sağlanmalıdır 

 

3.4. Meslekî ve Teknik Eğitimde Finansman 

1. Millî Eğitim Bakanlığı, cari, yatırım ve transfer ödeneklerinin harcaması 

tüm eğitim birimlerine en kısa sürüde ulaşması konusunda Maliye Bakanlığı ile etkili 

ve sürekli bir iş birliği yapmalıdır. 

2. Kamu eğitim harcamaları, tasarruf tedbirleri ve bütçe kesintileri dışında tu-

tulmalıdır. 

3. Meslekî ve teknik orta öğretim kurumları, tek bir yönetim çatısı altında top-

lanmalı ve böylece insan kaynaklarının ve maddî kaynakların (derslik, atölye, lâbora-

tuar, spor salonu, donanım ve diğer tesisler) etkin kullanımı sağlanmalıdır. Başka bir 

ifadeyle, “benim okulum, benim araç-gerecim, benim lâboratuarım” anlayışı yerine 

“bizim okulumuz, bizim araç-gerecimiz, bizim lâboratuarımız” anlayışı egemen kı-

lınmalıdır. 

4. Meslekî ve teknik orta öğretim kurumları ile meslek yüksek okulları arasın-

da bağlantı kurularak bu okulların, bina, tesis ve donanımlarını ortak kullanmaları 

sağlanmalıdır. 

5. Kaynak kullanımında yerelleşme ve katılımcılık ilkesinin yaşama geçiril-

mesine azamî özen gösterilmelidir. 

6. Mevcut tesis ve donanımların kapasite kullanım oranlarını yükseltmeye yö-

nelik olarak, ilgili genel müdürlüklerce uygulamaya konulan “tam gün - tam yıl” ilke-

sinin kararlı bir biçimde sürdürülmesi sağlanmalıdır. 

7. Yatırım programına alınan meslekî ve teknik öğretim kurumları bina ve te-

sislerinin gerçekleştirilmesinde, keşif hazırlama, ihale, planlanan ödeneklerin sağlan-

ması, fiyat faktörü, keşif artışı, kabul ve tesisin hizmete açılmasında, araç gereç ve 

malzeme temininde, bugüne kadar karşılaşılan güçlük ve şikayetler dikkate alınarak 
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konuyla ilgili mevzuat; “4306 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak Harcamalarda 

Uygulanacak İhale Esas ve Usulleri” paralelinde değiştirilerek, alım, yapım, hizmet, 

kira ve taşıma işlerinde benzer mevzuat uygulanmalıdır. 

8. Döner sermaye sisteminin iyileştirilmesine yönelik Döner Sermaye Yasası 

biran önce çıkarılmalıdır. Fon'a yatırılacak kârlar, Döner Sermaye Yasası çıkana ka-

dar, mevcut yasal hükümler çerçevesinde ertelenmelidir. 

9. Meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarının eğitim ve sosyal amaçlı proje-

lerle iç ve dış ihalelere katılmalarının özendirilmesi, proje üretir ve bunları pazarlar 

konuma getirilmesi için bazı meslekî eğitim kurumları çekim merkezi olarak donatıl-

malı ve gerekli personeli sağlanmalıdır. 

10. Ulusal düzeydeki eğitim seferberliği bağlamında, 2000-2010 yılları ara-

sında, kamu kaynaklarından eğitime ayrılacak payın GSMH içinde en az %10, konso-

lide bütçe ödenekleri içinde enaz % 25 düzeyinde olması, yasal düzenlemeyle garanti 

altına alınmalıdır. Bu kaynaklardan, meslekî ve teknik eğitime ayrılan pay yükseltil-

melidir. 

11. Genel Bütçeden, eğitime ayrılan ödeneklerin, eğitim kademeleri ve türle-

rine göre dağılımındaki dengesizlikleri ortadan kaldırmak için, 2547 Sayılı Yasanın 

46. maddesinde düzenlenen ve öğrenci başına düşen “carî hizmet ödeneği” benzen bir 

ölçüt oluşturulmalı ve kaynak tahsisi, öğrenci sayısı, öğrenim dallarının nitelikleri, 

süreleri ve öğretim kurumlarının özellikleri ile ilişkilendirilmelidir. 

12. 3308 Sayılı Yasanın 32. maddesi ile oluşturulan “Çıraklık, Meslekî ve 

Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Fonu” Genel Bütçe dışına çıkarılmalı ve 

Fon amaçlarına uygun olarak kullanılmalıdır. Bu Fon kaynaklarından: 

a. Her yıl Bakanlık Bütçesine bu maksatla konulacak ödeneğin, meslekî ve 

teknik eğitimdeki öğrenci birim maliyeti ve öğrenci sayısı ile ilişkilendirilmesi, 

b. Geliştirme ve Destekleme Fonu'ndan yapılacak aktarmaların, meslekî ve 

teknik eğitimdeki birim öğrenci maliyeti ve öğrenci sayısı ile ilişkilendirilmesi, 

c. Yıllık beyanname veren Gelir ve Kurumlar Vergisi yükümlülerinin hesap-

lanan Gelir ya da Kurumlar vergilerine ek olarak ödedikleri % 10'luk Fon payı hasıla-

tından Çıraklık Fonu'na ayrılan % 1'lik meblağın % 3'e çıkarılması, 
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d. 5590 Sayılı Yasa'nın ek 3. maddesi gereğince, Odalar, Borsalar ve Birlikler 

tarafından eğitim amacı ile bütçelerinden ayrılan payların % 50'si yerine “Bu kurumla-

rın üyelerinden aldıkları yıllık ödenti toplamının % 5”inin alınması, 

e. 507 Sayılı Yasa'nın 6. maddesi ve 2821 Sayılı Yasa'nın 44. maddesi uyarın-

ca, ilgili kurumlarca eğitim amacıyla ayrılan gelirlerin % 50'si ölçüsündeki paylar 

yerine, bu kurumların üye ödentileri toplamının % 'inin alınması, konularında yasal 

değişiklik yapılması sağlanmalıdır. 

13. Fon kaynakları arasına: 

a. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Baro, Tabipler Odası, Diş 

Hekimleri Odası, Eczacılar Odası, Mühendis ve Mimarlar Odası, Muhasebeci, Malî 

Müşavirler Odaları, Yeminli Malî Müşavirler Odaları ve bunların benzerleri) ile birlik 

ya da üst örgütlerinin üyelerinden aldıkları toplam ödentilerin, % 5'lik bölümünün, 

b. Profesyonel spor kulüpleri ve şirketlerinin yıllık bütçelerinin%5'i ile profes-

yonel sporcuların transfer ücretlerinin % 10'luk bölümünün, alınması için yasal düzen-

leme yapılmalıdır. 

14. Fon kaynaklarının akışı 6183 Sayılı Yasa ile ilişkilendirilmelidir. 

15. Fon'a katkıda bulunan kurum ve kuruluşların Fon yönetimine ve denetimi-

ne katılmaları sağlanmalıdır. 

16. “İşletmelerde meslek eğitim” kapsamına, meslekî ve tek nik eğitim ku-

rumlarına öğretmen yetiştiren meslekî ve teknik eğitim fakülteleri de alınmalıdır. 

17. 3418 Sayılı Eğitim Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinin, 

DİE'nün belirlediği yılık enflasyon oranında artırılması, ayrıca, Taşıt Alım Vergisi ile 

ilgili düzenlemenin % 12'ye, Akaryakıt Tüketim Vergisiyle ilgili düzenlemenin ise, % 

5'e yükseltilmesi sağlanmalıdır. 

18. 4306 Sayılı Yasa çerçevesinde, ilköğretim giderlerinde kullanılmak üzere 

başlatılan eğitime katkı payı uygulaması, 1 Ocak 2001 tarihinden itibaren, orta öğre-

timi yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla kullanılmak üzere, 31 Aralık 2005 yılına 

kadar uzatılmalı ve her yıl enflasyon oranında artırılmalıdır. 

19. Belediyelere meslekî ve teknik eğitime kaynak ve hizmet sağlamada, aktif 

görev verilmeli ve belediye gelirleri, Emlak Vergisi, Çevre ve Temizlik Vergilerinden 

meslekî ve teknik eğitime belirli bir pay ayrılmalıdır. 
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20. Mevduat faizi, repo, hisse ve borç senedi alım-satımı vb. kâr yaratan bütün 

işlemlerde, ilgili kurum ve kuruluşlarca halen yapılmakta olan yasal kesintiler topla-

mından, eğitime %2'lik pay ayrılması ve bu paydan bir bölümünün de meslekî ve tek-

nik eğitime tahsis edilmesi sağlanmalıdır. 

21. Okullara veliler tarafından yapılan her türlü bağış ve katkıların kayıtlı hâle 

getirilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmalıdır. 

22. Meslekî ve teknik eğitimin özendirilmesi için, yatılılık, pansiyon, giyim, 

gıda, eğitim araçları, ulaşım olanağı, burs vb. sosyal yardımlar sağlanmalıdır. 

23. Ailelerin eğitim giderleri, yıllık gelir vergisi matrahlarından düşürülmeli, 

KDV oranları indirilmelidir. 

24. Ailelere kamu bankalarınca düşük faizli eğitim kredileri verilmelidir. 

25. Eğitime yüksek bir toplumsal katılım için, kamuoyu, genel olarak eğitimin 

finansal dar boğazları konusunda duyarlı hale getirilmeli; özel olarak, gelecek yıllarda 

eğitime yapılacak bağışlar meslekî ve teknik eğitime yönlendirilmelidir. 

26. Devlet okullarına yapılan bağışlar, vergi matrahından düşürülmelidir. 

27. Özel sektörün meslekî ve teknik eğitim kurumu açması ile iş yerlerindeki 

meslekî eğitim etkinlikleri, Gelir ve Kurumlar Vergisi muafiyeti, KDV oranlarının 

düşürülmesi, vergi iadesi vb. teşvik araçları ile desteklenmelidir. 

28. 3308 Sayılı Yasa'nın 33. maddesine işlerlik kazandırılmalıdır. 

29. Meslekî ve teknik orta öğretimde 2005-2006 öğretim yılı için öngörülen % 

47'lik okullaşma oranı bağlamında, bu okullara öğretmen yetiştiren fakültelerin (önce-

likle yeni kurulanlar olmak üzere) desteklenmesi sağlanmalıdır. Bu çerçevede: III. 

Endüstriyel Eğitim Projesinin uygulamaya geçirilmesi hızlandırılmalı, Fon kay-

naklarından pay ayrılmalı ve öğrenim ücretleri en az mühendislik fakültesi öğrenim 

ücretlerinin düzeyine çıkarılmalıdır. 

30. Toplu Konut ve Organize Sanayi Bölgeleri projelerinde, meslekî ve teknik 

eğitim kurumlarına yer verilmesi yasal yükümlülüğe dönüştürülmelidir. 

31. Millî Eğitim Bakanlığının, merkezi yerlerdeki taşınmazları değerlendiril-

meli ve bu yolla elde edilen gelirlerin eğitim hizmetlerinde kullanılması sağlanmalıdır. 

32. Özelleştirme kapsamındaki aşınmazlardan eğitim için uygun olanların, e-

ğitim kurumlarına ücretsiz tahsisi sağlanmalıdır. 
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2000- 2006 YILLARI ARASINDAKİ EĞİTİM FAALİYETLERİ 

MEB’in 14.05.2006 tarihli  

http://www.meb.gov.tr/stats/ist2000/icindekiler.htm adresindeki İcra Planında 

İlköğretim faaliyetleri ve uygulamaları şu şekilde yer almıştır: 

MEB 1997-2000 İcra Plânı’nda; 

- Okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, okulöncesi eğitim 

merkezlerinin kurulması, 

- İlköğretim kurumlarındaki kalabalık sınıf mevcutlarının standartlara uygun 

seviyeye indirilmesi ve ikili öğretimden normal öğretime geçilmesi, 

- 2001 yılına kadar her ilköğretim okulunda en az bir rehber öğretmen bulunması, 

- Çıraklık eğitiminin istihdam olanağı bulunan bütün mesleklere yaygınlaştı-

rılması, 

- Çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi ve çalışan gençlerin sorunlarına, ilgili ke-

simlerde duyarlılığın artırılması, 

- 2001 yılına kadar çıraklık eğitimi merkezlerinde olduğu gibi, halk eğitimi 

merkezlerinde de tek bir paket bilgisayar (HEM Otomasyon) programın kullanılması, 

- 2000 yılında da çalışan gençlerin tamamının çıraklık eğitimine alınması, 

- Yükseköğretim kurumu bulunan il ve ilçelerde yurt ihtiyacının karşılanması, 

- 2001 yılına kadar tüm ilköğretim okullarında bilgisayar destekli eğitime ge-

çilmesi, 

- Internet erişim çalışmalarının tamamlanması, 

- 2000’li yılların eğitim ihtiyaçlarının araştırılması, 

- Tam Gün-Tam Yıl eğitim uygulamasının değerlendirilmesi ve yaygınlaştı-

rılması, 

- Öğretmen evleri ile eğitim merkezi ve sosyal tesislerinin nitelik ve nicelik a-

çısından iyileştirilmesi ve yeniden yapılanması için döner sermayeli hizmet modelinin 

yaygınlaştırılması, 

- Millî Eğitim Akademisin tamamlanarak 2001 yılında hizmete sunulması, 
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- İnsan gücü plânlama biriminin oluşturularak insan gücü Plânlamasının ya-

pılmasına 

ilişkin eğitim hedefleri MEB “İcra Plânı” nda uygulamaya konulmuştur. 

Millî Eğitim Bakanlığının, 14.05.2006 tarihli  

http://www.meb.gov.tr/Stats/Apk2002/4.htm sitesindeki ‘’ 2002 Yılı Başında 

Eğitim ’’adlı faaliyet kitabında ilköğretim çalışmaları şu şekilde yer almıştır: 

İlköğretim 

Nüfus artışında beklenen dengelenmeye bağlı olarak tüm çağ nüfusunun okul-

laştırılmasının korunması ve bu dönemde eğitimin kalitesi ön plana çıkarılarak öğrenci 

başarısının yükseltilmesi, 

Küçük yerleşim yerlerinde yaşayan öğrencilere hizmet veren ilköğretim okul-

larındaki (taşıma merkezi, YİBO, PİO) eğitim niteliğinin yükseltilmesi, 

Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilköğretim okullarının niteliğinin artı-

rılması ve bu okulların sayısının asgari düzeye indirilmesi, 

Zorunlu eğitim çağı dışında kalan ve ilköğrenimini tamamlamamış herkese A-

çık İlköğretim Okulu ile ulaşılmasının yaygınlaştırılması, 

Çocukların zihinsel yeteneklerinin geliştirilmesi yanında ruhsal ve bedensel 

gelişimlerini de güvence altına alacak rehberlik hizmetlerinin yaygınlaştırılması, 

Öğrencilere en az bir yabancı dil öğrenme olanağının sağlanması, 

İkinci yabancı dil uygulamasının yaygınlaştırılması, 

Tüm ilköğretim okullarında işlikler kurulması, 

hedeflenmektedir. 

2006 Yılı İlköğretim Faaliyetleri 

Millî Eğitim Bakanlığının, 14.05.2006 tarihli 

http://sgb.meb.gov.tr/yayinlar/yayinlar.html sitesinde ‘2006 Bütçe Raporu’ i-

simli bilgilendirme kitabında 2006’daki ilköğretim hedef ve stratejileri şu şekilde be-

lirlenmiştir: 
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Tüm çağ nüfusunun % 100 okullaştırılmasının sağlanması ve bu dönemde eği-

timin kalitesinin ön plana çıkarılarak öğrenci başarısının yükseltilmesi, 

Küçük yerleşim yerlerinde yaşayan öğrencilere hizmet veren ilköğretim okul-

larındaki (taşıma merkezi, YİBO, PİO) eğitim niteliğinin yükseltilmesi, 

İkili öğretimden tekli (normal) öğretime geçilmesi, 

İlköğretim okullarının birleştirilmiş sınıf sayısının asgarî düzeye indirilmesi, 

Zorunlu eğitim çağı dışında kalan ve ilköğrenimini tamamlamamış herkese A-

çık İlköğretim Okulu imkânları ile ulaşılarak bu eksikliklerini tamamlamalarının sağ-

lanması, 

Çocukların zihinsel yeteneklerinin geliştirilmesi yanında ruhî ve bedenî geli-

şimlerini de güvence altına alacak rehberlik hizmetlerinin yaygınlaştırılması, 

Öğrencilere en az bir yabancı dil öğrenme imkânını sağlanması ve ikinci ya-

bancı dil uygulamasının yaygınlaştırılması, 

Tüm ilköğretim okullarında işlikler kurulması, 

Sınıf mevcutlarının 30 öğrencinin altına indirilmesi, 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitime entegrasyonu 

Taşımalı ilköğretim uygulamasının asgarîye indirilmesi, 

Yatılı ilköğretim bölge okulları ile pansiyonlu ilköğretim okullarının sayıları-

nın ve mevcutların yatılılık kapasitelerinin artırılması, 

Yoksul öğrencilerin okul ihtiyaçlarının karşılanması, 

Okullarda çağdaş kriterlere uygun fizikî alt yapının sağlanması ve araç-

gereçlerle donatılması, 

Eğitimin her düzey ve türünde fırsat ve imkân eşitliğinin sağlanması hedef-

lenmektedir. 

Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilköğretim okullarında, eğitimin niteli-

ğini rttırıcı tedbirlerin alınması, 

Sınıf mevcutları ülke ortalamasının üstünde olan ve göç alan yerleşim yerleri-

ne ağırlık ve öncelik verilerek okul ve derslik sayısının artırılması, 

İklim ve ulaşım durumu elverişli olan küçük yerleşim yerlerinde, 6,7 ve 8’inci 

sınıf öğrencileri ağırlıklı olmak üzere, taşımalı ilköğretime devam edilecek; iklim ve 
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ulaşım durumu elverişli olmayan yerleşim yerlerinde yaşayan çocuklara ise YİBO 

veya PİO’larda eğitim verilmesine devam edilecek ve bu okulların yaygınlaştırılması, 

İlköğretim öğrencilerine ücretsiz ders kitabı dağıtımına önümüzdeki yıllarda 

da devam edilmesi, 

Maddî imkânları yeterli olmayan öğrencilerin okul kıyafetleri, çanta ve defter 

ve kalem gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına devam edilmesi, 

İlköğretimin 6, 7 ve 8’inci sınıflarında meslekî tanıtma ve rehberlik hizmeti 

sunulacak, öğrenciler ilgi, istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda orta öğretimde bir 

alana/bölüme yöneltilmelerinin sağlanması, ilköğretimin stratejileridir. 

 

2000-2006 Dönemindeki Kurulan Hükümetlerin Hükümet Programların-

da Eğitim (http://www.basbakanlik.gov.tr/sour.ce/index.asp?wpg=hukumetler) adre-

sinde 14.05.2006 tarihinde şu şekilde yayınlanmıştır: 

57. Hükümet; (25.08.1999-18.1.2002) Başbakan: Mustafa Bülent Ecevit 

‘‘Eğitime ve gençliğe yatırım, ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır. Türkiye 

eğitimle ilgili atılımlarını ve yatırımlarını kararlılıkla sürdürecektir.  

Sekiz yıllık kesintisiz ve zorunlu ilköğretim uygulamasına devam edilecektir. 

Türkiye'yi bilgi çağına hazırlamaya yönelik olarak zorunlu eğitim süresinin artırılması 

imkânları araştırılacaktır.  

Üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocukların erken belirlenmesine ve özel ilgi 

görmelerine çalışılacaktır.  

Okul öncesi eğitim olanaklarının tüm çocuklara ulaştırılması için çaba gösteri-

lecektir.  

Kaynaştırmalı eğitimden yararlanamayan engelli çocuklarımıza yönelik temel 

eğitim kurumlarının sayısı süratle artırılacaktır.  

Engelli gençlerimizin de üretken beceri kazanabilmeleri için meslekî-teknik 

eğitim olanaklarının bu gençlere de ulaşmasına özel bir önem verilecektir.  

Ülkemizin gereksinim duyduğu nitelikli ve rekabet gücünü artıran işgücünün 

yetiştirilmesi amacıyla, üniversite eğitimi ve meslekî-teknik eğitim yeniden değerlen-

dirilecektir.  
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Meslekî ve teknik eğitim özendirilecektir. Lise düzeyinde meslekî-teknik eği-

tim alanların, kendi branşlarında üniversite ön lisans programlarına sınavsız girebil-

meleri için gereken düzenlemeler yapılacaktır.  

Üniversite sınavlarının tümüyle kaldırılabilmesi için öğretim üyesi açığının 

kapatılması dahil gerekli çalışmalar sürdürülecektir. Bu bağlamda, açık yüksek öğre-

timle örgün üniversiteler arasında işlevsel bağlantı kurularak ve çağdaş bilgi ve eğitim 

teknolojisi yaygınlaştırılarak açıköğretimin niteliği en yüksek düzeye ulaştırılacaktır.  

Eğitim kurumlarında ideolojik kutuplaşma ve çatışmalara fırsat verilmeyecektir.  

İlk, orta ve yüksek öğretimde, çağdaş iletişim ve bilgi teknolojileri en geniş öl-

çüde değerlendirilerek ve öğrenci yurtları hızla yaygınlaştırılarak, eğitimde olanak 

eşitliği sağlanacaktır.’’ 

58. Hükümet; (18.11.2002-11.3.2003), Başbakan: Abdullah Gül 

‘‘Hükümetimiz, bir yandan bizi “biz” yapan kültürel değerlerin ve zenginliğin 

korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması, diğer yandan kültürel yoz-

laşmanın önlenmesini temel bir politika olarak benimsemektedir.  

Yaşadığımız sıkıntıların çoğunun kaynağı ve çözümü eğitimde saklıdır. Hü-

kümetimizin eğitimde temel hedefi, büyük önder ATATÜRK'ün özdeyişinde ifadesini 

bulan “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmektir.”  

Bu amaçla;  

Her alanda olduğu gibi Türk Millî Eğitim sisteminde de insan merkezli bir an-

layışa geçmek üzere, toplumun ihtiyaçlarına ve çağdaş uygarlık gereklerine göre yeni-

den yapılanma sağlanacaktır.  

Çağdaş ve demokratik Millî eğitim reformumuzun hedefi, evrensel standartlara 

uygun bir yapılanma içinde,  

• Özgür düşünen ve bağımsız karar verebilen,  

• Yeniliklere açık,  

• Özgüven sahibi,  

• Hayata olumlu bakan,  

• Problem çözme, iletişim ve organizasyon yeteneği gelişmiş,  
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• Bilim ve teknoloji üretebilen,  

• İçinde yaşadığı toplumun değerlerine duyarlı  

bireylerin yetişmesine uygun koşulların ve fırsatların üretilmesi ve topluma 

sunulmasıdır.  

Ülkemizde nitelikli bir eğitim sağlanabilmesi için;  

Dünyadaki yönetim anlayışında meydana gelen değişime paralel olarak, eğitim 

politikalarının belirlenmesinde ve hizmet sunumunda yerel idareler, özel sektör ve 

sivil toplum kuruluşlarının inisiyatif ve katılımları sağlanacak; eğitimde yönetişimci, 

demokratik bir anlayış sergilenecektir.  

Önyargılı ve ezberciliğe dayanan eğitim yöntemleri terk edilecektir.  

Eğitim ve öğretimde evrensel değerleri öne alan, insanı merkeze yerleştiren 

demokratik ve çağdaş bir yaklaşım benimsenecektir Çağdaş eğitim yöntemleri ve tek-

nolojileri yakından izlenecek, özellikle öğrencilerin bilgisayar ve diğer teknolojik a-

raçları kullanma yeteneği kazanmasına özel bir önem verilecektir. Yaygın ve örgün 

eğitimin her aşamasında e-eğitim yürürlüğe konacaktır.  

Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı, eğitim hizmetlerinin etkili koordinas-

yonuna imkan verecek şekilde yeniden yapılandırılacak; üst kademelerde toplanan 

yetkiler, alt birimlere ve yerel birimlere dengeli olarak aktarılacak ve yerel yönetimle-

rin eğitimdeki rolü artırılacaktır.  

Şüphesiz kültürümüzün en önemli taşıyıcı unsuru güzel Türkçemizdir. Türk-

çe'nin sağlıklı bir mecrada gelişmesi, işlenmesi ve gelecek nesillere daha zengin bir dil 

olarak aktarılması için Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Türk Dil Kurumu, 

Üniversiteler ve diğer ilgili kesimlerce gerçekleştirilecek işbirliği ile Türk diline gere-

ken önem verilecektir.  

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve çocuklarının bir yandan kendi kül-

türleri ile bağlarını sürdürecek, diğer yandan yaşadıkları ortamlarına uyum gösterme-

lerine yardımcı olacak uygulamalar geliştirilecektir.’’ 

59. Hükümet; (14.03.2003-) Başbakan: Recep Tayip Erdoğan 

‘‘Hükümetimize göre eğitim, her alandaki kalkınmanın en önemli unsurudur. 

Beşerî sermayeyi etkin kullanmayan toplumlar, rekabet şanslarını kaybetmeye mah-
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kûmdur. Eğitim alanında oluşacak zaaflar, hiçbir alandaki üstünlükle giderilemez. 

Buna karşılık, eğitim alanında yakalanacak üstün seviyeler, diğer tüm alanların toplam 

kalitesini yükseltir. Eğitime bu bilinçle yaklaşan Hükümetimiz, bu alanda giderek ar-

tan zaafları gidermeyi öncelikli hedeflerden saymaktadır.  

Eğitim kalitesinin artırılması, eğitimde fırsat eşitliğinin gerçek anlamda sağ-

lanması ve eğitim sisteminin ideolojik kavgaların arenası olmaktan çıkarılması yetkin 

ve yetenekli bireylerin yetiştirilmesi açısından son derece önemlidir. Yükseköğretim 

kurumları dahil, eğitim-öğretim kurumlarımızın ihtiyaçlara uygun eğitim-öğretim 

hizmeti sunması, etkin eğitim ve istihdam planlamalarının yapılmasına bağlıdır.  

Bu nedenlerle, Hükümetimiz, eğitim alanında köklü bir reform hareketine giri-

şecektir. Her alanda olduğu gibi, Türk Millî Eğitim sisteminde de insan merkezli nite-

likli bir eğitim modeline geçmek üzere, toplumun ihtiyaçlarına ve çağdaş uygarlık 

gereklerine göre yeniden yapılanma sağlanacaktır.’’ 

2000- 2006 yılları arasında Devlet Bütçesinden Eğitime ayrılan bütçe şu şekildedir: 

2000 yılında, % 7,17; 2001 yılında, % 8,37; 2002 yılında, % 7,61; 2003 yılın-

da, % 6,91; 2004 yılında, % 8,53; 2005 yılında, % 9,53; 2006 yılında, % 9,50. 

Son olarak 2005-2006 eğitim öğretim yılından başlayarak uygulamaya konulan 

Constructivism yani Yapılandırmacılık anlayışı, öğrenci merkezli oluşu nedeniyle 

şüphesiz önemli bir gelişmedir. Fakat Türkiye’de yapılandırmacılığın alt yapısı oluştu-

rulmadan bu uygulamaya geçilmesi, uygulama ile ilgili pek çok sorunu da beraberinde 

getirecektir. Öncelikle aksaklıkların yaşanmaması için ; Eğitim-öğretim programları 

yeniden yapılandırmacılık felsefesi ile yeniden kurgulanmalı, Öğretmen yetiştirme 

düşüncesi- kurgusu, yeniden yapılandırmacılık anlayışına uygun bir biçimde tekrar ele 

alınmalı, sınıf mevcutları buna uygun hale getirilmelidir. 

‘‘Türk Eğitim Bakanlığı’nın Türkiye’deki okullarda fiziki şartları iyileştirici ve 

kaliteyi arttırıcı önlemler alması zorunludur. Maddi ihtiyaçların karşılanabilmesi için 

yerel yönetimlerden okullara önemli bir pay ayrılmalıdır. Unutulmamalıdır ki Türkiye 

Cumhuriyeti’nin geleceği çağın gereksinimlerine uygun olarak yetişmiş, Türk Millî 

Eğitim Temel Kanunu’nda yer alan bir ruhla yetişen bireylerin varlığına bağlıdır. Eği-

time yapılan yatırım insana yapılan yatırımdır. Bu nedenle eğitim en iyi yatırım sa-

yılmalıdır (Büyükkarcı, 2000). 
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SONUÇ 

Eğitim tarihi, eğitim faaliyetleri, uygulamaları ve etkilerinin görülmesiyle bun-

ların tespit edilmesi işidir. 

Türkler için eğitim tarihini gözden geçirecek olursak, Müslüman olmadan ön-

ceki dönemde; Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar’da eğitimin töre içersinde gerçekleşti-

ğini biliyoruz. Eğitim bu dönemde Türkler için, iyi savaşmak, iyi ata binmek, iyi ok 

atmak, savaş durumlarında saldırıya hazır olacak konumu almak şeklinde gerçekleş-

miştir. İşte bu faaliyetler çocuklara gençlere doğal eğitim yoluyla yani töreyle veril-

miştir. Sözlü kültür geleneği Türklerde bu yüzden gelişmiştir. Bunun yanında eski 

tarihlerden itibaren Türklerin kendi alfabeleri de olmuş ve bunu Orhun Abideleri’ne 

de kazıyarak ölümsüzleştirmişlerdir. Abideler Türk milletine bilgisizliğin bedelini, 

bağımsızlığın ise üstünlüğünü aktarmaktadır. Eski çağlardan itibaren Türklerin adalet, 

bağımsızlık, savaşçılık, yiğitlik özellikleri Türklerde eğitimin özünü oluşturmuştur. 

İslamiyet’in kabulünden sonra da Türklerin adalet algısı, devlet yönetimi, sa-

vaşçılık ve yeni yerlere açılma tutkusunda değişimler olmamış böylece İslamiyet’in de 

istediği ilim ve cihad fikirlerine Türkler uyum sağlamışlardır. Türkler İslamiyet’ten 

sonra özellikle bilim dünyasında büyük eserler vermişler ve bu dönemde de kendile-

rinden sıkça bahsettirir olmuşlardır. Gerek ilim yapma gerekse diğer mezheplerin etki-

sinin azaltılması maksadıyla bu dönemde Medreselerin kurulmaya başladığını görüyo-

ruz. Farâbî, İbn Sina, Birunî, Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Has Hacip, Yunus Emre, Mev-

lanâ ve pek çok isim bu dönemde medreselerde yetişen ve dünya çapında önemli eser-

ler veren ilim ve din adamlarıdır. Buhara, Taşkent, Bağdat, Nişabur, Basra gibi mer-

kezler ve Selçuklular döneminden günümüze ulaşan Sultaniye, Sıçalı, İnce Minare 

gibi pek çok medrese Türklerin o dönemde eğitime ve bilime verdikleri önemin gös-

tergesidir. 

Osmanlı Devleti de kuruluşundan itibaren eğitime büyük önem vermiştir. Ö-

zellikle Fatih Sultan Mehmet ve Kanunî dönemlerinde medreseler hekimlik, matema-

tik, astronomi, dil, hukuk ve dini ilimlerde en üst seviyeler ulaşmışlardır. Medreseler-

de hem Doğu hem de Batı ilim ve bilim anlayışları görülmüştür. Medreseler dönem 
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dönem devlet adamlarının gayretleriyle kurulup geliştirilse de vakıf ve imece yoluyla 

da kurulup işletilmiştir. Askeri eğitim, hariciyelik gibi eğitimler ise devlet tarafından 

üstlenilmiştir. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ise eğitim kurumlarının çoklu-

ğu, çeşitliliği ve pek çok eğitim kurumunun denetimden uzak oluşu belki de Osman-

lı’nın yıkılmasındaki en büyük etkenlerden biri olarak düşünülebilir. 

Bir devleti ayakta tutan kurumların başında eğitim kurumlarının olduğu bilinci, 

Osmanlı’nın son dönemlerinde pek çok aydın tarafından dile getirilse de bunun anla-

şılması ancak yeni kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti zamanında olmuştur. Atatürk 

daha Millî Mücadele Döneminde bile eğitime verdiği önemi pek çok konuşmasında 

dile getirmiştir. Zaten o dönemde toplanan Maârif kongresi ve I. Heyet-i İlmiye bunun 

en önemli göstergesidir. Cumhuriyetin ilanından sonra da eğitimde yenileşme hareket-

leri devam etmiş Heyet-i İlmiyeler toplanmış, pek çok eğitim faaliyeti(Harf İnkilabı, 

Tevhid-i Tedrisat) Cumhuriyet’in ilk yıllarında uygulamaya konmuş, ayrıca eğitim 

sadece yeni yetişen gençler, çocuklar için düşünülmemiş bütün milletin eğitilmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla da Millet Mektepleri, Halkevleri açılmıştır. 

1939 tarihinden itibaren toplanmaya başlayan Millî Eğitim Şûraları ise Cum-

huriyet Döneminde toplanan Heyet-i İlmiyelerin görevini üstlenmiştir. Eğitimin so-

runları, sorunlara çözüm yolları bu toplantıda tartışılmış ve ilk şûralardan çıkan karar-

lar da tıpkı Heyet-i İlmiyelerden çıkan kararlar gibi hemen uygulamaya konulacak 

derecede ciddiye alınmıştır. Özellikle Hasan Ali Yücel’in Bakanlığına rastlayan dö-

nemlerde Millî Eğitim Şûrasından çıkan kararlar tavsiye mahiyetinde kalmadan uygu-

lamaya dönüşen kararlar olmuştur. 

Millî Eğitim Şûrası, Millî Eğitim Bakanlığı’nın en büyük danışma organı gö-

revini üstlenmiştir. Şûrada oluşturulan komisyonlar raporlarını oluşturur ve alınan 

kararlar genel kurulda onaylanır. Onaylanan kararlar Millî Eğitim Bakanlığı’na tavsi-

ye olarak iletilir. Millî Eğitim Bakanlığı kararları dikkate alarak uygular ya da döne-

min hükümetine sunar. Yani Millî Eğitim Şûrasında alınan kararlar tamamen dönemin 

Millî Eğitim Bakanının ve Hükümetinin Eğitim konusuna bakışına ve şûrada alınan 

kararların içeriğine bağlıdır. 

İncelemeye aldığımız 1988-2005 yılları arasında yapılan beş Millî Eğitim Şû-

rasında sırasıyla ilköğretimle ilgili şu konularda kararlar alınmıştır: 
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XII. Millî Eğitim Şûrası’nda İlköğretim ile ilgili komisyonlarda alınan karar-

lar: Liselerin bünyesinde bulunan ortaokulların ilköğretim bünyesine alınması, gezici 

tarım işçileri ve göçer ailelerinin mecburi öğrenim çağındaki çocukları için gezici o-

kulların kurulması, teknolojinin ve bilgisayarın eğitimde kullanılması, yabancı dil 

eğitiminde Basamaklı Kur Sistemi’nin uygulamasına geçilmesi şeklindedir. Kararlara 

uygun olarak 1988-1989 öğretim yılında ortaokulların birinci sınıfında yabancı dil 

derslerinde Basamaklı Kur Sistemine geçilmiş, ayrıca, ilkokul öğrencilerine ödev ve-

rilmemesi, ders kitaplarının seçimi, öğrencilerin ders dışı eğitim faaliyetleri konusun-

da çalışmalar yapılmıştır. Bunun yanında 46. Hükümet programında, teknolojinin im-

kanlarının eğitim ve öğretimde kullanılacağı, yabancı dil eğitimine ağırlık verileceği, 

ders kitaplarının çağdaş eğitim seviyesinde hazırlanacağı bildirilmiştir. 

XIII. Millî Eğitim Şûrası, Yaygın Eğitim gündemiyle toplanmıştır bu yüzden 

bu şûrada ilköğretimle ilgili karar alınmamıştır. Fakat bu dönemde Ölçme ve değer-

lendirme sistemine ait esasların yeniden tespiti, imlâ birliğinin sağlanması, ders kitap-

ları ve eğitim araçları ile ilgili yönetmeliklerin yeniden düzenlenmesi konularında 

çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca 1991-1992 Millî Eğitim İcra planında zorunlu eğitimin 

2000 yılına kadar 5 yıldan 8 yıla çıkarılacağı, YİBO’ların yaygınlaştırılacağı, ve gezi-

ci tarım işçi çocuklarının ilköğretime kavuşturulacağı kararları yer almıştır. 

XIV.  Millî Eğitim Şûrası, Eğitim Yönetimi ve Eğitim Yöneticiliği ve Okul 

Öncesi Eğitimi gündemiyle toplandığından ilköğretimle ilgili karar alınmamıştır. Bu 

dönemde ilköğretimle ilgili olarak 1994-1995 eğitim öğretim yılında Taşımalı İlköğre-

tim Uygulamasının kapsamı genişletilmiştir. Ayrıca dönemin hükümetleri tarafından 8 

yıllık ilköğretim uygulamasının gerçekleştirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin 

süratle tamamlanacağı belirtilmiştir.  

XV. Millî Eğitim Şûrası 1988’den bu yana yapılan diğer Şûralardan farklı ola-

rak İlköğretim ve Yönlendirme komisyonu ile İlköğretime dair çok detaylı ve önemli 

kararlar almıştır ve alınan kararların çoğu uygulamaya konulabilmiştir.Alınan karar-

lar: ‘Temel Eğitim’ kavramı yerine ‘İlköğretim’ kavramının kullanılması, ilköğretimin 

kesintisiz 8 yıllık zorunlu eğitim olarak uygulanması, Bilişsel, duyuşsal ve psiko-

motor alan hedeflerin ilköğretim programlarında dengeli olarak yer alması, Eğitim-

öğretimin öğretmen merkezli olmaktan çıkarılıp öğrenci merkezli duruma dönüştü-
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rülmesi şeklindedir.Bu kararlar, 1997-1998 öğretim yılından itibaren ülke genelinde 

sekiz yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretime geçilmesiyle birlikte uygulamaya konulmuş-

tur. Ayrıca 1997-2000 yılları arasında pek çok işlem ve kağıtlardan eğitime katkı payı 

alınmış ve 8 yıllık zorunlu eğitimin ekonomik yönden geri kalmaması sağlanmıştır. 

 XVI. Millî Eğitim Şûrası Meslekî ve Teknik Eğitim konularını görüşmek üze-

re toplanmıştır ve kararlar da bu doğrultuda olmuştur, sadece ilköğretimle ilgili olarak, 

ilköğretim öğrencilerine son sınıflarda meslekleri tanıtıcı etkinlikler yapılmalıdır kara-

rı alınmıştır. 

1988-2005 yılları arasında yapılan Millî Eğitim Şûralarında alınan kararlar da 

bize göstermektedir ki, bu dönemde yapılan Millî Eğitim Şûraları İlköğretim konusu-

nu yeterince ele almamış ve alınan kararlar hedef çizmekten daha çok genel ifadeler-

den ibaret olmuştur. Bu süre zarfı içersinde ilköğretimle ilgili yaşanan pek çok geliş-

me Millî Eğitim Şûralarının tavsiyeleri ve yön çizmeleriyle değil Dönemin Bakanları 

ve hükümetlerinin eğitime bakış açılarıyla meydana gelmiştir. 
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