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Anayasamız, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasının plânlı bir 
şekilde gerçekleştirileceğini ve kalkınma plânlarının Devlet Plânlama 
Teşkilâtı’nca yapılacağını 41 ve 129 uncu maddelerinde öngörmüş bu
lunmaktadır. Bu amaçla, 1960 yılında, «Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın kurulması hakkındaki 91 sayılı Kanun» yürürlüğe konulmuş ve 
Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânları ile yıllık prog
ramları hazırlanmıştır.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı hazırlık çalışmaları çerçe
vesinde, daha önceki Kalkınma Plânlarının hazırlanmasında olduğu 
gibi, 91 Sayılı Kanun ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yü
rürlüğe konulan Tüzük gereğince «Özel ihtisas Komisyonları» kurul
muştur.

Özel ihtisas Komisyonları, İktisadî ve Sosyal sektörlerde, ihtisas
ları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler 
geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Plânlama Teşki- 
ltâtı'na, Kalkınma Plânı çalışmalarında yardımcı olmak, plân hazır
lıklarına daha geniş çevrenin katkısını sağlamak' ve ülkenin bütün 
olanaklarım değerlendirmek üzere kurulmuşlardır.

Bu kez Özel ihtisas Komisyonlarının çalışmalarını yaptıkları sü
re; Birinci, ikinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânlarının hazır
lanmasında edinilen tecrübe ve bilgi birikimi ile konulardaki uzlaş
ma gözönüne alınarak, daha kısa tutulmuştur.

Özel ihtisas Komisyonu çalışmaları 17.5.1976 tarih DPT-1160 sa
yılı genelge ile başlatılmışlardır.

Özel ihtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgili tüzük 
gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettikleri kuruluşların gö
rünüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve gerektiğinde ilgili merci
lerle koordinasyonu sağlıyabilecek kişilerin seçilmesine özen gösteril
miştir. Komisyonların raportörlüklerini ise genellikle Devlet Plânla
ma Teşkilâtı uzmanları yürütmüşlerdir.



Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın sağlanabil
mesi amacıyla Devlet Plânlama Teşkilâtı’nca bir «çalışma modeli» ha
zırlanmış ve bütün komisyonlardan olanaklar ölçüsünde bu modele 
uyulması istenmiştir. Komisyonlar doğal olarak sektörlerinin nitelik
lerine göre bu modele bağlı kalmışlar, ancak gerekli durumlarda bazı 
değişiklikler yapmak zorunda kalmışlardır.

Bilindiği gibi Beş Yıllık Kalkınma Plânlan, «aşamalı plânlama» 
yöntemi kullanılarak hazırlanmaktadır. «Üç aşamalı Plânlama» ola
rak adlandırılabilecek olan bu yöntem genellikle şu çalışmalan içer
mektedir.

Özel İhtisas Komisyonlannm çalışmaları ve hazırladıkları rapor
lar genellikle her üç aşamada da büyük ölçüde yararlanılan belgeler 
olmakla birlikte, özellikle ikinci aşamada (sektör incelemeleri aşama
sında) daha büyük önem ve ağırlık taşımaktadırlar.

Özel İhtisas Komisyonlan raporlarında, ilgili kanun ve buna bağ
lı olarak çıkarılan Tüzükte de öngörüldüğü gibi, komisyonlara katı
lan bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla belirtil
mesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan konulardaki 
her türlü görüş ve önerilere (kişisel görüşler de dahil) raporlarda yer 
verilmiştir.

İlgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli birer 
bilgi kaynağı niteliğini taşıyan, Özel İhtisas Komisyonları raporların
dan, temel belgeler olarak yararlanılıp hazırlanacak Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı’nın Ülkemizin temel sorunları olma nitelikle
rini sürdüregelen; istihdam, hızlı sanayileşme, dış ödemeler dengesi, 
gelirin daha iyi dağılımı, bölgelerarası denge, fiyat istikrarı ve iç ta
sarrufların artırılması, okuma-yazma oranının yükseltilmesi, sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılması ve sosyo-ekonomik gelişmenin hızlı ve dü
zenli yürütülmesi ile ulusal güvenliğimizin tam olarak sağlanması 
konularında önemli katkılar sağlaması dileğiyle, Özel İhtisas Komis
yonlarında görev almış ve raporların hazırlanmasında emeği geçmiş 
tüm üyelere, Devlet Plânlama Teşkilâtı olarak, en içten teşekkürü 
bir borç biliriz.
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DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK PLAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 
RAPORU

ÇİRİŞ :

Genel anlamı ile eğitim insanoğlunun öğrenme yolu ile 
düşünme yeteneklerini, bilgisini, anlayışını ve becerilerini 
geliştirme sürecedir. Toplumlar inanç bilgi ve pratik bece
rilerini eğitim ile yeni kuşaklara aktarırlar. Bu bakımdan 
eğitim kültürel ve toplumsal olduğu kadar ekonomik amaçlara 
dönük bir süreçtir. Özellikle çağımızda fen ve teknolojinin 
üretim yöntem ve araçlarında "devrim" denilebilecek değişik
liklere yol açması ve bu yöntem ve araçların yaygın ve etki
li olarak kullanılmasının bir zorunluk haline gelmesi eğiti
min görev alanını genişletmiş amaçları arasında üretici in- 
sangücü yetiştirmeğe tartışmasız bir öncelik kazandırmıştır. 
Bu durum eğitimin toplumsal ve kültürel amaçlarını gölgeler 
sayılması bir yanılgıdır. Bugün artık eğitim ekonomik kalkın
maya katkıda bulunan temel bir alt yapı alanı durumundadır. 
Bununla birlikte eğitim, bireylerin toplumla ilişkilerinin 
uyumlu biçimde oluşmasını sağlıyacak nitelikleri geliştirmek
le yükümlüdür. Başk* bir deyimle dürüst, özgürce düşünebilen 
sorumluluk duygusu taşıyan, bağnazlığa kapılmayan, hoşgörü
lü, önyargısız, eleştiriye açık, ölçülü, güzelliği duyabilen, 
özgür, demokratik ve laik toplumsal düzenin erdemlerini de- 
ğerlendirebilen aydın kişiler yetişmesini sağlamak eğitimin 
vazgeçilemez işlevidir.

Görüldüğü gibi eğitim bir yandan toplumu, çağdaş ve 
evrensel sorunları göğüsleyebilecek kültürel, toplumsal ve 
ekonomik bakımdan güçlü bir yapıya kavuşturma yönünde



katkıda bulunurken, bir yandan da bireylerin özlemlerini ya
nıtlamaya, mutluluklarını sağlıyacak nitelikleri geliştirme
ğe ve pekiştirmeğe yardım etme durumundadır. Bunlar eğitim 
araştırmalarına dayanarak saptanan bir eğitim düzeni ve bu 
düzeni gerçekleştirecek bir uygulama planı, ile, ülkenin kıt 
kaynaklarını önceliklere göre_ kullanmayı öngören disiplinli 
bir tutum ile sağlanabilir.

Böyle bir eğitim düzeninin şu ilkelere dayanması ge
rekir :

1) Eğitim düzeni Atatürk Devrimciliğinin, Atatürk 
akılcılığının ve Anayasamızın oluşturduğu temel çerçeve içi
ne oturmalıdır.

2) Eğitimin tümü ile anaokulundan Üniversite sonra
sına kadar tutarlı, etkili, verimli çağdaş, dengeli işlevsel 
bir yapıya ve organik bir bütünlüğe kavuşmasını sağlamak ge
rekir. İyi hazırlanmadan, iyi planlamadan girişilen işler 
varolan düzeni de yozdurmadan başka işe yaramaz. Örneğin 
Yüksek Öğretim kurumlan önündeki yığılmalara çözüm getire
ceği umudu ile kurulan Yay-kur (Yaygın eğitim kurumu) eğitim 
sistemimize bir eğitim teknolojisi uygulaması olanağı ve po
tansiyeli getirebileceği halde bu potansiyeli harekete geçi- 
rememiştir, Bu kurum uzaktan haberleşme araçlarından yararla
nırken içerikçe ve yöntemce geleneksel alışkanlıklara göre 
işleyen, orta karar bir yüksek okul niteliğini bile tuttura
mı yan bir düzeyde kalmıştır. Bu haliyle Yaykurun sorunları
mıza çözüm getireceği çok kuşku götürür.



3) Eğitim olanaklarının çoğrafi ve toplumsal boyut
lar üzerindeki dağılımı, fırsat eşitliği ilkesini gerçekleş
tirecek koşulları titizlikle getirmek zorunda olmalıdır.

4) Eğitimin içerik ve yöntem açısından bilimsel 
araştırmaların ve geliştirmelerin yargılarını uygulamaya 
koyan, eğitim standartlarını evrensel ölçütler düzeyine çı
karmayı amaçlıyan bir pedogojik düzen içinde bulunması sağlan 
malıdır*-. Bu tür sorunlara bilimsel yaklaşımlarla çözüm 
getirebilecek yöntemler geliştirilmelidir. Eğitimin perso
nel, araç-gereç, süreç, organizasyon gibi konularında bir 
sistem bütünlüğü içinde, etkili biçimde düzenlenmesini sağ- 
lıyan böyle bir uygulama "Eğitim teknolojisi" kavramı halin
de deyimlenmektedir. Çeşitli ülkelerde uygulanmakta olan bu 
yaklaşımın başarılı sonuçlarından yararlanma yolları aranma
lıdır,

5) Eğitimin çağdaş kakmasını sağlıyacak, devrindiri- 
ci güç öğreticidir. Toplumsal değişmelere ve gelişmelere 
ayak uyduracak, kendini yenilemeğe yatkın, yeni problemlere 
çözümler getirebilecek nitelikte sağlam bir eğitimci kadro
su olmadan hiç bir şey gerçekleştirilemez. Bu sonunda öğ
retmen yetiştirmeği bir sisteme bağlamak ve öğretmene top
lumda hak ettiği yeri vermekle olur. İlkokul öğretmeninin en 
az önlisans düagyinde, orta öğretim öğretmeninin lisans, 
yüksek öğretim öğretmeninin ise lisans üstü-doktora düzeyin
de bir öğrenimden geçmesi böyle bir kadronun kurulmasının en 
az koşullarıdır.



6) Eğitimimizin sorunları her ülkede görülen evren
sel çağdaşlaşma sıkıntılarına ek olarak büyük çoğunluğu 
plansızlıktan, programsızlıktan, disiplinsizlikten ve bilim
sel sizlikten gelen ve üstelik toplumsal-politik etkilere 
tehlikeli ölçüde açık bulunan kendi özel koşullarımızın yol- 
açtığı-ağır sorunlardır. Okul açma, üniversite açma koşulla
rının en azını sağlamadan misafir öğretim elemanlarına daya
narak yeni kuruluşlara gitmek bunların en belirgin olanıdır. 
Bu durumun ciddiyeti ile bağdaşır bir sorumlu yeri olmak ge
rekir. Örneğin İlk ve Orta öğretim düzeyindeki öğretimin 
akademik sorunlarına yön vermek durumunda olan Milli Eğitim 
Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesinin bağımsız nesnel karar
lara varabilmesi için siyasal iktidarların etkisinden çıka
rılarak bilimsel niteliği baskın özerk bir kuruluş haline 
sokulmasında kesin bir zorunluk vardır. Bu kurumun yapısında 
üyelerin seçimlerinde ve ayrılmalarında sorumluluklarının 
gerektirdiği koşulların sağlanmasına ağırlık verilmelidir.

Yüksek Öğretimde ise bütünlüğün korunması, kurumlar 
arasında dengenin ve tutarlılığın sağlanması, standartların 
saptanması, kaynakların dengeli biçimde dağılımı gibi sorun
larda, araştırıcı, koordine edici bir kurumun, Üniversite 
özerkliği kavramı ile tutarlı ve yaptırım yetkisi ile dona
tılmış olarak kurulmasında kesin bir zorunluk vardır.

Eğitim Özel uzmanlık komisyonu önümüzdeki beş yıllık 
dönem içinde Milli Eğitimimizin öncelik taşıyan sorun alan
larını Devlet Planlama Dairesinin önerilerine katılarak üç



sına alan içinde ele almıştır. Bunlar : 1) Orta dereceli
meslek elemanı yetiştirme; 2) Kitle Eğitimi ve 3) Yüksek 
öğretim alanlarıdır. Alt komisyonların hazırladıkları rapor
lar genel kurulca incelendikten sonra kabul edilen şekli ile 
DPT'na sunulmaktadır. Bu raporlar genellikle geçen plan dö
nemleri ile ilgil bir durum saptanmasından sonra önümüzdeki 
beş yıllık plan dönemi için önerilerde bulunmuştur. Öneriler 
içinde komisyonlarca benimsenmemiş olanlar özel öneriler ola
rak raporlara eklenmiştir.

Orta derecele meslek elemanı konusunda plan hedeflerin 
de öngörülen (1) Orta öğretimde mesleki-teknik eğitime ağır
lık verilmesi ve (2) Örgün ve yaygın eğitim yoluyla sanayi
leşmenin gerektirdiği insangücunü yetiştirmeye yönelme ger
çekleşmemiştir. Bu hedeflerin tam tersine bu ereklere götü
recek kurumların "liseleşme" eğitiminin belirginleşerek, bü
rokrasi kesimine ve yüksek Öğretimin önüne aday yığmasının 
belirgin hale gelmiş olduğu görülmektedir. Bu, ülkemizin ge
leceği bakımından çok düşündürücü ve kaygı verici bir durum
dur. Meslek okullarımızı "liseleştirmek", yani genel kültür 
bilgilerine ve klişeleşmiş kitap bilgisine öncelik veren ku
rumlar hfeline getirmek yerine "liselerimizi1 de daha çok 
elini kullanabilen, eli ile kafasının bir yere getirerek "iş” 
üretebilen "işi seven ve sayan insanlar1yetiştirmeğe katkı
da bulunacak "pratik ve beceri "dersleri ile donatmak gerek
tiğini vurgulamak sorundayız,

Kitle eğitimi komisyonu çalışmalarının önemli bir 
kısmını konuya y#nl bir içerik ve buna koşut olarak yeni bir 
t an ar jge'tibme çabalarına harcamıştır. Komisyon raporunun



girişinde kitle eğitimini "örgün eğitim görmemiş ya da ye
terince yararlanmamış ya da örgün eğitimin belirli bir bölü
münden ayrılmış her düzeydeki kişiye gereksinmelerini karşı- 
lıyacak, planlı kalkınma ereklerine uygun, geniş kütlelere 
ulaşabilen eğitsel araçlardan da yararlanarak yapılacak 
eğitim" olarak tanımlamıştır» Raporun girişinde ayrıca kitle 
eğitimin kapsamı 19 madde halinde çalışma alanları 12 madde 
halinde ve dayandığı ilkeler 13 madde halinde sistemli açık
lamalar verilmiştir. Raporda kalkınmak için bir eğitim ham
lesine girişmek zorunda olan ve devinen ulusumuzun gücünü 
ülkenin sosyo-ekonomik yararları doğrultusunda değerlendir
mek ve yönetmek için uygulanmasını gerekli saydığımız öneri
ler yer almaktadır.

Yüksek öğretim alt komisyonunun çalışmalarına gelince 
kamu oyunca iyict bilinen sorunlar, aksaklıklar ve yetersiz
likler belirli konular çerçevesinde toplandıktan sonra çözü
me kavuşturmak için ayrı kurumlarm problemlerini ayrı ayrı 
ele alacak yerde bu problemlerin çoğunun ortak nitelikte ol
duğu kanısında birleşerek yeni bir yüksek öğretim modeli 
önermeğe karar verilmiştir. Bu, yüksek öğretimin bütünlüğü, 
yüksek öğretimin özerk olması gerektiği ve yüksek öğretimin 
tabanının yönetimde geniş ölçüde söz sahibi olması gerekti
ği ilkelerine dayanan bir modeldir. Öğretimin öölisans, li
sans, yüksek lisans ve doktora diye birbirine dayanan ikişer 
yıllık basamaklar' halinde düzenlemesini ön gören ve tüm yük-

i

sek öğretimi aynı çerçeve yasası içinde toplamayı öneren 
bir modelin yüksek öğretimdeki pek çok sorunlara çözüm ge
tirme potansiyeli taşıdığı kanısı komisyonca benimsenmiştir. 
Özel komisyon genel kurulunda böyle bir modelin gerçekçili
ği, uygulanabileceği üzerinde duraksayan üyeler bulunmuş ise



de güçlüklerin nesel koşullardan değil, geleneksel alışkan
lıklardan ve öznel ön yargılardan geldiğini de onaylamak 
zorundayız. Yüksek öğretimi içinde bulunduğu sahipsizlikten 
ve etkisizlikten kurtarmak için kapsamlı bir çerçeve yasa, 
gerçekçi bir planlama ve disiplinli bir uygulama içine gir
mek zorunda olduğumuzu artık anlamalıyız.
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I. ORTA ÖĞRETİMİN MEVCUT YAPISI 

1. SAYISAL GELİŞME

A. GENEL ORTA ÖĞRETİM

Genel Orta Öğretimde Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plan

dönemler inde  plan hedefleri paralelinde düzenli bir gelişme olma-
1mıştır.

Orta okullarda Birinci Plan döneminin ilk yıllarında öğrenci 

sayıları bakımından plan hedeflerine ulaşılmamış olmasına karşılık, 

son iki yılında plan hedefleri aşılmıştır.2

İkinci Plan döneminde ise ortaokullarda yeni kayıt olarak 

verilen hedeflerin, planın ilk yıllarında aşıldığı, son yıllarda 

ise hedeflere ulaşılamadığı görülmektedir. (Ü.B.Y.K.P. Tablo:54ö/a,b)

Liselerde ise Birinci ve İkinci Plan dönemlerinde yeni kayıt 

ve öğrenci sayısı olarak verilen hedeflerin aşıldığı, ikinci plan 

döneminin son yılında plan hedeflerinin gerisinde kalındığı görül

mektedir. (Ü.B.Y.K.P. Tablo: 54ö/a,b)

1
Devlet Planlama Teşkilâtı, Yeni Strateji ve Kalkınma Planı 

üçtooü leş Yıl 1973-1977 (ânkara-1973) 3.711, 712, 713.

2
Aynı, S. 711, 712.



Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planından bu yana geçen üç plan 
döneminde genel orta öğretimde okul, öğrenci vb öğretmen sayıları ve 
gelişmeler Tablo: l'de gösterilmiştir.

Birinci, İkinci ve UçUncU Plan dönemlerinde ortaokul ve 
liselerde okul sayılarındaki artış aynı hızda olmuştur.

Ortaokullarda öğrenci sayısının en hızlı arttığı dönem birin
ci plan dönemi, liBelerde ise ikinci plan dönemidir. Öçüncü Plan döne
minde ise lise ve ortaokul öğrencilerinin artış hızlarında bir para
lellik görülmektedir.

Bunun yanı sıra öğretmen sayılarının en hızlı arttığı dönem 
birinci plan dönemidir.

1962-1963 öğretim yılından bu yana ortaokul ve liselerde, 
eğitimin niteliğini etkileyen faktörlerden biri olan öğretmen/öğrenci 
oranında iyileşme olduğu, 1962-1963 de Türkiye ortalaması 54 olan bu 
oranın 1975-1976 yılında 36 olduğu görülmektedir. Ancak bu oran genel 
bir oran olup, bölgelere ve branş öğretmenliğine göre meseleye bakıl
dığında , bazı bölgelerde ve branşlarda yığılma, bazı bölgelerde ve 
branşlarda ise öğretmen açığının olduğu görülmektedir.

üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, dönem sonunda temel eğiti
min ilk kademesinde (ilk okul) okullaşma oranının yüzde 100, 
ikinci kademesinde (ortaokul) ise yüzde 50 olmasını hedef olarak 
vermiştir. Üçüncü Plan Döneminde, însangüoü ihtiyaçlarına göre 
düzenlenen, temel eğitimin ikinci kademesi ile genel liselerin 
toplam öğrenci ve okullaşma oranları tablo 2 ve 3'de gösteril
miştir.
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TABLO: 1 GENEL ORTA ÖĞRETİMDE SAVISAL GELİŞME
(1963 - 1977)

O R T A O K U L L A R  L İ S E L E R
OKUL ÖĞRENCİ OKUL ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN SAYISI ÖĞRETMEN/ÖĞRENCİ

YILLAR SAYISI SAYISI SAYISI SAYISI Ortaokullar + ORANI
Liseler

1962-1963 598 334.625 134 96.874 8.042 54
1963-1964 596 349.741 138 93.739 9.134 49
1964-1965 638 354.799 148 88.258 10.206 43
1965-1966 696 407.570 157 98.341 11.780 43
1966-1967 788 488.817 203 122.720 13.876 44
1967-1968 938 562.593 210 140.029 16.359 43

1968-1969 1.054 633.635 280 172.454 19.548 41
1969-1970 1.057 701.919 338 200.247 19.122 (X) 47
1970-1971 1.703 766.790 394 229.512 20.459 49
1971-1972 1.785 862.628 421 247.930 23.552 47
1972-1973 1.909 906.187 490 257.068 27.858 42

1973-1974 2.122 893.930 594 277.010 30.605 38
1974-1975 2.291 899.177 64 i 310.680 32.351 37
1975-1976 2.592 996.020 723 353.345 37.899 36

KAYNAK : Orta Öğretim Genel Müdürlüğü
(X) 1969-1970 öğretim yılında Eğitim Enstitülerinin 3 yıla çıkarılması nedeniyle mezun 

verilmediğinden öğretmen sayılarında düşüş görülmektedir.
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TABLO 2: TEKEL EĞİTİMİN İKİNCİ KADEMESİNDE (ORTAOKULLAR)OKUL 
ÇAĞI NÜFUS, TOPLAM ÖĞRENCİ, OKULLAŞMA ORANI HEDEFLERİ 
VE GERÇEKLEŞMELER (1973-1978)

PLAN HEDEFİ GERÇEKLEŞME

YILLAR (13-15 Yaş)
TOPLAM
ÖĞRENCİ
(*)

OK.ORANI
£

TOPLAM OK. 
ÖĞRENCİ

(x)

0

1973-1974 2.642.000 1.170.000 44-3 893.930 33.8
1974-1975 2.692.000 1.208.000 44-9 899.177 33.4
1975-1976 2.743.000 1.261.000 46.0 996.020 36.3
1976-1977 2.792.000 1.343.000 48.1 - -

KAYNAK: Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı. S.742 
MEB.Orta öğretim Genel Müdürlüğü
Tablonun incelenmesinden, Üçüncü Planda temel eğitimin 

ikinci kademesinde toplam öğrenci ve okullaşma oranı olarak verilen 
hedeflere ulaşılamadığı, 1977-78 yılında da bu hedefin gerçekleşe- 
miyeceği anlaşılmaktadır.

üçüncü Plan döneminde genel liselerde öğrenci sayılan 
ve Okullaşma oranları olarak verilen hedeflere ilk yılda ulaşıl
mamış olmasına karşılık, son iki yılda hedeflere ulaşılmıştır.

Aynı şekilde meslekî-teknik liselerde hedeflere ilk yılda 
ulaşıldığı, okullaşma oranlarının gerçekleştiği görülmektedir.

(*)
Temel eğititBijjkiJtisoi kademesinde bulunan öğrenci sayılarında 

(13-15) y*Ş grubundan büyük ve küçük öğrenciler de bulunmaktadır.



GENEL LİSE MESLEKI-TEKNİK LİSE
HEDEFLER GERÇEKLEŞME HEDEFLER GERÇEKLEŞME

Çağ fîufıiau Toplam Ok.Oranı Top.Öğ. Toplam Ok.Oranı Top.Öğ. Ok.Oranı
Yıllar (16-18) öğrenci $ ________________________  ^______ OK. Oranı QğrenCi ±  ( x) j

1973-1974 2.471.900 326.200 13,2 277.010 11,2 171.800 7 , 0 173.580 7 , 0

1974-1975 2.525.700 338.400 13,4 310.680 12,3 191.900 7,6 189.159 7,5

1975-1976 2.579.000 345.000 13,4 353.345 13,7 2 2 9 - 5 0 0 8 , 9 232.215 9 , 0

1976-1977 2.631.100 352.600 13,4 - - 2 6 8 . 4 0 0 1 0 , 2

1977-1978 2.681.800 359.400 13,4 - - 308.400 11,5

KAYNAK : üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı S.725

(x) Ortaöğretimde bulunan öğrenci sayılarında (16-18) yaz grubundan büyük ve küçük
öğrenciler de bulunmaktadır.



TABLO 4: ORTAÖĞRETİM IX. KADEMESİNE KAYIT EDİLEN ÖĞRENCİ SAYILARI VE 
________ ORTAOKULDAN GEÇİŞ ORANLARI:_______________________________

Y I L L A R
O K U L L A R  1965-66 966-67 967-60 960-69 969-70 970-71 971-72 972-73 973-74 974-75 975-70
ORTA OKULDAN
MlÖÖRKNCİ 93877 104633 123568 139717 131673 162127 179564 193557 ;210977 :229964 250060
TİCARET LİSE 6139 5809 o671 7596 8569 11378 15705 18906 23348 27580 34475
LERİ * 6,4 5,5 5,3 5r4 5.6 7,0 6,7 9,7 11,0 11,9 13,7
ENDÜSTRİ MESLEK 14243 12097 12599 15942 17972 20621 25680 24740 ;26759 i28617 48866
LİSELERİ i 14,8 11,5 11,0 11,4 11,8 12,7 14,3 12,7 12,6 12,4 19,4
KIZ MESLEK 3944 3224 3410 3475 4134 4369 6039 665O 8074 8906 10330
LİSELERİ % 4,1 3,0 2.7 2,4 2,7 2,6 • 3.3 3.4 3,8 3,8 4.1
İMAM-HATİP 783 1082 1685 1888 2021 3493 4426 13668 10030 14042 19658
LİSELERİ % 0,8 1,0 1,3 1.3 1,3 2,1 2.4 7,0 4,7 6,1 7,8
SAĞLIK MESLEK 969 1065 1112 1370 1563 1749 1897 1940 1728 1460 1500

LİSELERİ 1* 1,0 1,0 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1.0 0,8 0,6
TARIM MESLEK 633 842 1249 1170 1190 1235 1180 1191 470 535 500

LİSELERİ % 0,6 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,2 0,2
ORMAN MESLEK 100 105 98 100 39 Kapat 1 İdi
LİSELERİ % 0,1 0,1 0,07 0,07 0,02
OTELCİLİK VE 156 165TURİZM MES.L. 47 43 104 73 210 104 90 242 150

P 0,04 0,04 0,08 0,05 0,1 0,06 0,08 0,04 0,1 0,06
İLK ÖĞRETMEN OK.10285 11245 11052 11893 113373 12667 12753 12960 9234 8738ı 9000
(ÖĞRETMEN LİS.)10,8 10,7 8,3 6,5 3,8 7,8 7,1 6,6 4,3 3,7
LİSELER 43673 60673 64923 82963 91590 IOI6981 100913102321 106üb6 118200 124110

45,3 57,9 51.7 59,3 60,3 62,7 56,1 52.6 50,4 51,3 49.5



TABLO 5: ÜÇÜNCÜ PLAN DÖNEMİNDE MESLEKİ VE TEKNİK ÜCRETİMDE HEDERLER VE GERÇEKLEŞMELER
(Öğrenci Sayılan) (1973-1978)

1973-1974 1974-1975 1975-1976 976-977 977-978
OKULLAR Hedef Gerçekleşme Hedef Gerçekleşme Hedef Gerçekleşme Ke def Hedef
Ticaret Lis. 3 8 . 0 0 0 12.075 4 8 . 0 0 0 50.015 50.500 6 7 . 5 2 9 70.000 8 5.OOO
Teknik Liseler 
Snd.Mes. Liseleri 9.000 73.002 2 0 . 5 0 0 77.290 39.000 9 7 . 3 4 2 66.000 110,000
Kız Meslek Lis. 18.600 19.174 2 0.750 2 2 . 0 8 1 23.500 2 6 . 1 5 3 27.150 31.150
İmam-Hatip Lis. 11.000 23.929 1 2 . 5 0 0 24.809 13.50C 2 7 . 7 7 0 1 4 . 0 0 0 14,500
Sağlık Meslek Lis. 8.900 11.734 11.000 11.607 13.600 12.066 16.400 20.000
(jc)Tarım Meslek Lis. - 2-946 - 2.304 - 1.932 - -
Orman Meslek Lis. 100 (Kapatıldı) 250 (Kapat ildi ) 450 (Kapatıldı) 650 750
(x)Otalcilik ve 
Turizm Mes.Liee. _ 430 _ 516 _ 742 _ _
(x)Denizcilik Mes.L. - - - 200 200 - -
(x)Gemi Yapı Teknik 
ve Meslek Lisesi - 270 - 337 _ 477
TOPLAM 8 3 6 0 0 173.580 113.000 189.159 14Ö.550 232.215 194.200 261.400

KAYNAK : Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı S. 760,761,762 
(x) Üçüncü Planda Hedef verilmemiştir.



Okul  Tür le r i  1970-71 1971-72 1972-73 1973 .74  1974 .75  1975 .76

Tekn ik  L i se  ♦ Öğrenc i öğ t . öğren . öğ t . Öğren . öğ* . Öğren . Öğt . Öğren . Öğt . Öğren . Öğt.
End . / e s .L i ses i 51176 2595 61911 2734 67628 2858 73021 2973 77953 3064 96500 3217

Kız  Mes .L i s . 11216 1958 13639 2059 15861 2196 19174 2309 22031 2460 26155 2536

Kız  San .Or .Ok . 22199 149 23849 113 23988 110 23385 85 23567 44 25500 97 ‘

T ica re t  L i s . 24277 470 32798 540 41238 614 50625 883 61341 926 83364

Ote lc i l ik  ve  
Turz .Mes .L i s . 349 4 355 6 398 17 450 21 516 25 742

İmam-Hat ip  L i s . 6782 738 9012 760 20723 720 23929 672 29809 781 25770 1299

İmam-Hat ip  Or . Ok .  42360 + 37388 + 17462 * 10651 ♦ 24091 «■ 51734 «■

Sağ l ık  Kol .  + 10771 154 11598 225 11736 239 11744 238 11607 250 12068 262

Sağ l ık  Okul .  

Ta r ım Mes .L i s . 3204 366 3220 402 2993 334 2946 336 2304 380 1932 311

Deniz .Mes .L i s . - - - - - - - - 139 1 176 .1

Gemi  Yap ı  Tekn ik  
Mes lek  L i s .  312 10 303 12 292 14 270 14 337 19 477 13

KAYNAK:  Mi l l î  Eğ i t im Bakan l ığ ı  Sağ l ık  ve  Sosyal Yardım Bakanlığı, 
Gıda  -Tar ım ve  Hayvanc ı l ık  Bakan l ığ ı ,  Ulaştırma Bakanlığı.



Tablo 4'deı aon oa yılda ortaokul mezunlarından meslekî-tek- 
nik öğretime geçen öğrencilerin oranları gösteriİniştir.

Tabloya göre kız meslek liseleri dışında son on yılda meslekî 

ve teknik öğretime geçen öğrenci oranlarında artış olduğu görülmekte

dir. 1965-1966 yılında ortaokul mezunlarından ticaret liselerine ge

çen öğrenci oranı 6.4 den, 1975-1976 da 13,7 ye, endüstri meslek lise

lerinde 14.8 den 19.4'e yükselmiştir. Ayni şekilde îmam - Hatip lise

leri ve Otelcilik ve turizm meslek liselerinde de bu oran giderek 
yükselmiştir.

Kız Meslek liselerinde 1965-1966 da 4>1 olan bu oran Bonraki 

yıllarda giderek azalmış, 1975-1976 yılında ise tekrar 4.1'e ulaşmış

tır. Sağlık, tarım meslek liseleri ile ilköğretmen okullarında (öğ

retmen liselerinde) ise son on yılda bu orama giderek düştüğü görül

mektedir. Öğretmen liselerindeki bu azalışın nedeni, 1739 MET Kanunu 

gereği İlköğretmen Okullarının yerine iki yıllık Eğitim Enstitüleri' 

nin ikame edilmesidir. Bunun sonucu olarak Öğretmen Liselerine öğren

ci alınışı azalacak, Eğitim Enstitülerine alınacak öğrenci sayısı ar

tacaktır.

Buna karşılık 1965-1966 öğretim yılında ortaokul memurlarının 

yüzde 45*5'i genel liseye geçerken bu oran on yıl içinde yüzde 62.7'ye 

kadar yükselmiş ve plan hedeflerine aykırı olarak son yılda yüzde 

49.5 'e ulaşmıştır.

B. MESLEKİ TE TEKNİK ÖĞRETİM
Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plan dönemlerinde orta dereceli 

meslekî ve teknik öğretimde yıllık artış oranlarında ve plan hedefle
rinin gerçekleşmesinde düzensizlikler olduğu görülmektedir.-^

3 Birinci ve.ikinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarında Mesleki ve- 
Teknik öğretim için Öngörülen Hedefler ve Gerçekleşmeler MEB. Meslekî 
ve Teknik Öğretim Etüd ve Programlama Dairesi Ankara, 1975, S.18-21



Kız meslek liselerinde sayısal olarak plan hedeflerinin 

aşıldığı görülmektedir.

İmam Hatip liselerinde fazla kapasite yaratılmış olduğundan, 

lise kısmında plan hedefleri paralelinde yeni okul açımına gidilmemiş 

ve okul sayısının 72 olarak sabit tutulmuş olmasına karşılık, öğrenci 

sayılarında hedefleri aşan bir artış görülmektedir.

Buna karşılık, İmam Hatip liselerine kaynak teşkil eden İmam 

Hatip ortaokullarının sayıları 1973-1974 öğretim yılında 72 iken, 

1975-1976 yılında 171*e yükselmiştir. Aynı şekilde İmam Hatip orta

okullarında 1973-1974 öğretim yılında 10651 olan öğrenci sayısı 1975“ 

1976 yılında 51734'« yükselmiştir. Oysa Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 

Planı, uzun dönemde istihdam ve atıl kapasite sorunlarını önlemek üze 

re gerek yeni kayıtlar, gerekse öğrenci sayılarının sabit tutulmasını 

öngörmüştür.

Tarım Meslek Liselerinde 1973-1974 öğretim yılında 2946 olan 

öğrenci sayısı 1975-1976 da 1932'ya düşürülmüştür. Tarım Bakanlığına 

bağlı bu okullarda hedeflere ulaşılmış, hattageçilmiştir.

1972-1973 öğretim yılından itibaren, Biraat işleri Genel 

Müdürlüğü Yayım Teşkilâtında yeter sayıda teknisyen bulunması ve kad

ro teminindeki güçlükler nedeniyle tüm öğrenci alımmda (parasız ya

tılı, paralı yatılı, gündüzlü) kısıtlamaya gidilmiştir. 1974-1975 öğ

retim yılında Tarım meslek liseleri sayıeı 43 dan ll'e indirilmiş ve 

parasız yatılı öğrenci alımı 200-220 de tutularak aynı uygulamaya de

vam edilmiştir. 1976-1977 öğretim yılı içinde bu sayı 205' e düşürül

müş ve paralı yat11ı-günâüzlü sayısının artışı sağlanmıştır.

Sağlık meslek liselerinde plan hedefleri paralelinde gelişme 

olduğu görülmektedir.



2. NİTELİK GELİŞMESİ

A. GENEL ORTA ÖĞRETİM

Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarında orta 
öğretim çağındaki gençlerin büyük bir bölümünün mesleki ve teknik öğ- 
stime yöneltilmesi temel politika ve ilke olarak benimsenmiştir. Plan
larda öngörülen genel ve meslekî teknik öğretim hedefleri ve gerçekleş 
me durumları Tablo: 7'de gösterilmiştir.

TABLO 7: BİRİMCİ VE İKİNCİ PLAN DÖNEMLERİNDE GENEL ÖĞRETİM- MESLEKÎ
TEKNİK ÖĞRETİM AYRIMI, HEDEPLER VE GERÇEKLEŞMELER (1963-972)

1963* deki 
Durum

I. Plan 
Dönemi 
1967 Yılı 
Sonu Sedefi

II. Plan 

Hedef

Dönemi 1972 Yılı 
Sonu

Gerçekleşme
Genel öğretim 62 49 45 60
Meslekî Teknik öğ. 38 51 55 39,9

KAYNAK : I. Beş Yıllık Kalkınma Planı S. 451
III. Beş Yıllık Kalkınma Planı S. 727- 758

Birinci plan döneminin başında 1963 yılında orta öğretim
çağındaki gençlerin bu seviyedeki toplam öğrenci sayısına oranı yüzde 
62, meslekî teknik öğretimde yüzde 33'idi. ikinci plan döneminin so
nunda bu oranların genel öğretim için yüzde 45* meslekî ve teknik öğ
retim için yüzde 55 olması hedef alındığı halde, gerçekleşme genel öğ
retim için yüzde 60, meslekî teknik öğretin’için ise yüzde 39,9 olmuş
tur.

Üçüncü Plan döneminde de 1963 yılındaki oranlara göre 
genel - Meslekî - teknik öğretim ayrımında bir değişiklik olmadığı, 
gelişmenin teknik öğretim lehine değil, genel liseler doğrultusunda 
olduğu belirtilmektedir.



Liselerin en küçük yerleşme birimlerine kadar açılması bu 

konuda yönelmeyi engellemektedir. Bu durumda öğrenciler çoğunlukla 

meslek öğrenimini değil lise öğrenimini tercih etmektedirler.

Genel liselerin kapasitenin üstündeki öğrenci sayısı ile öğ

retim yapmaları, öğretmen ve araç-gereç yetersizliği içinde bulunma

ları bu okullarda verilen eğitimin niteliğini olumsuz yönde etkile

mektedir. Ayrıca Millî Eğitim Temel Kanunu ve 9* Millî Eğitim Şura' 

Binda kabul edilen ortaöğretim modelinin günümüze kadar etkin bir bi

çimde uygulanamamış olması yüksek öğretim önündeki öğrenci birikimi

nin gün geçtikçe artmasına neden olmaktadır.

Üçüncü Plan döneminde ortaokul ve liselerde mevcut öğretim 

programlarını zaman zaman yenileme ve geliştirme çalışmaları yapıl

mış, Şurâ Kararları ışığında yapılan bu çalışmalar ön deney, pilot 

uygulama adı verilebilecek ilk aşama çalışmalarından sonra giderek 

orta öğretim düzeyine yaygınlaştırılmıştır.

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında ortaokullar, temel eğiti

min II. kademesi olarak ele alınmaktadır. Bu kademede öğrencileri ken

di ilgi, istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda çeşitli programlara 

yönlendirecek seçmeli Bereler 9. Millî Eğitim Şurası Kararları gere

ğince öğretim programlarına alınmış ve bu derslerin uygulanacağı iş

liklerin yapımı yatırım programları içerisinde değerlendirilerek ger

çekleşmesine çalışılmıştır.

Ancak bütçelerde işlik yapımı ve donatımı için yeterli ödenek 

ayrılmasına rağmen, yapıla» üniteler ilk anda saptanan amaçlar doğrul

tusunda etkin bir biçimde kullanılamamıştır. 9« Millî Eğitim Şurasın

da seçmeli dersler adı altında kabul edilen bu derslerin çevre şart

larına göre tercih ve teşvik edilmesi önem kazanmaktadır.



Ortaokul ve liselerde, gelişen çağdaş teknolojiye ayak uydu

racak nitelikte yeni ve modern fen programları geliştirilerek tüm 

okullarda uygulamaya konabilecek düzeye gelinmiştir. Bu alanda yapıl

makta olan çeşitli proje çalışmaları:

a) Modern Matematik ve Pen Programları
b) Yalnız Modern Matematik Programları
c) Entegre F’en Programı
d) Ders Geçme Kredi Düzeni
e) Yeni Ortaokul Yönetmelik Taslağı

Söz konusu modern programlarınyeni ortaöğretim sisteminde de

nenmesi ve yayılması geleneksel öğretim yöntemlerinin ötedenberi genel 

ortaöğretim sistemindeki olumsuz sonuçlarının izlenmesinden doğmakta

dır. Geleneksel öğretim yapan okullardaki Matematik ve Pen Programla

rı ezberciliğe dayanan, fen bilimlerinin temel ilkelerini ve yöntemini 

öğretmekten uzak ve bilgi yığınlarından oluşmuş olup, öğrencilere çağ

daş beklentili davranışları verememektedir.^
Okul Laboratuvarlarıııdaki ders araçları öğrencinin kendisinin 

deney yapmasına elverişli olmayan karmaşık ve pahalı araçlardır. Modem 

programların yeni ortaöğretim sisteminde denenmesi ve yayılması çalış

malarına paralel olarak modern araç-gereçlerin yapımına hız verilmiş, 

geleneksel araç yapımı da durdurulmuştur. Modern araçların yapımı için 

Bütçeye her yıl yeterli ödenek konulmaktadır. Pen Bilgisi I-II, Pizik, 

Kimya, Biyoloji derslerinin laboratuvar takım sayıları her yıl artırı

larak yenileştirme sistemine giren okullara dağıtılmaktadır.

Ayrıca, sistemin ana öğesi olan öğretmenler de açılan yaz 
semineri ve kurslarında bir sınıf, laboratuvar düzeni içerisinde bu 
araçları kullanarak öğrenmektedirler.

?eni Ortaöğretim Sisteminde Modern Matematik ve Pen Program
larının Denenmesi ve Iteşkili üzerine Araştırmalar ProjeBi M.E. B. Pen 
Eğitimi Geliştirme Bilimsel Komisyonu. Ankara 1975* S.20.
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B. MESLEKÎ - TEKNİK ÖĞRETİM :
Meslekî ve teknik öğretimde plan dönemlerinde kaydedilen ge

lişmeler genellikle nicelik yönünden olmuş, okul ve öğrenci Bayılan 
devamlı artmıştır. Ancak, okul, öğrenci ve yeni kayıt artışlarındaki 
sayıaal gelişmeye paralel biçimde nitelik gelişmesi Bağlanamamıştır.

Nitelik yönünden sağlanacak gelişmenin ana faktörlerinden bin 

de öğretmendir. Plan dönemlerinde meslekî ve teknik öğretimde öğrenci 

sayılarının sürekli olarak artmasına karşılık, öğretmen sayılarında 

büyük bir artış sağlanamamıştır.

Endüstri meslek lisesi ve teknik liselerde her meslek dersi 

öğretmenine düşen öğrenci sayılarında görülen bu artış nitelik geli

şimini olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca teknik öğretmenlerin sana

yi alanına kaymaları yetersiz olan öğretmen kaynağını daha da çok azalt 

maktadır.

Nitelik yönünden gelişme sağlanabilmesi için öğrenci artışına 

paralel olarak öğretmen artışının da sağlanması ve teknik öğretmenle

rin meslekten ayrılmalarını önleyici sosyal ve ekonomik tedbirlerin 

alınmasına öncelik verilmelidir.

3unun yanısıra meslekî ve teknik öğretimde fiziksel yapı sorun 

lan halledilmemiş, okulların bina, araç gereç ve donatım sorunları 

çözümlenememiştir. Erkek teknik öğretimde binaların tümü kendi yapıla

rı olmasına ve bir kısım okullarda gece öğretimi yapılmasına karşılık 

gerek fizik alanlar, gerekse öğretmen yetersizliği nedeniyle bu okul

lara olan talebin kısa zamanda karşılanması güç görülmektedir.

Özellikle sanayiin gelişmiş olduğu yörelerde erkek teknik öğ

retim kurumlarına alınamıyan öğrencilerin tu okullara alınma imkanla

rının sağlanması için önümüzdeki yıllarda meydana gelecek artışlar; da 

karşılayabilmek amacıyla, mevcut eğıtırr. sisteminin etkinliğinin



a r t ı r ı l m a s ı n d a  ç a b a  g ö s t e r i l m e s i  z o r u n l u  o l m a k t a d ı r .

Ö ğ r e n c i  k a p a s i t e s i n  a r t ı r m a  y ö n ü n d e n  t i c a r e t  l i s e l e r i n i n  e n  

b ü y ü k  s o r u n u  b i n a  s o r u n u d u r .  T i c a r e t  l i s e l e r i n i n  g e n e l l i k l e  d i ğ e r  o k u l 

l a r ı n  b i n a l a r ı n d a  ö ğ r e t i m  y a p m a k t a  o l u ş l a r ı  h e m  b u  o k u l l a r ı n  a r z u  e d i 

l i r  b ı ç ı ı r d e  g e l i ş m e s i n e  e n g e l  t e ş k i l  e t m e k t e ,  h e m  d e  m ü ş t e r e k e n  k u l l a 

n ı l a n  b i n a l a r d a  i k i  o k u l  i d a r e s i  a r a s ı n d a  b i r  t a k ı m  s ü r t ü ş m e l e r e  n e d e n  

o l m a k t a d ı r .  Ç o ğ u n l u ğ u  d a  k i r a l ı k  e l a n  b u  o k u l l a r ı n  k e n d i  b i n a l a r ı n ı n  

y a p ı l m a s ı  z o r u n l u  o l m a k t a d ı r .

B u n a  k a r ş ı l ı k  T i c a r e t  L i s e l e r i n e  ö ğ r e t m e n  y e t i ş t i r e n  T i c a r e t  v e  

T u r i z m  Y ü k B e k  Ö ğ r e t m e n  O k u l u n u n  b u  o k u l l a r a  y e t e r l i  s a y ı d a  ö ğ r e t m e n  

t e m i n  e t m e s i ,  a y r ı c a  İ k t i s a d î  v e  T i c a r î  İ l i m l e r  A k a d e m i s i  m e z u n l a r ı n a  

i h t i y a c a  g ö r e  ö ğ r e t m e n l i k  h a k k ı  t a n ı n m a s ı  b u  o k u l l a r d a  ö ğ r e t m e n  s o r u 

n u n u  y a r a t m a m a k t a d ı r .

B u n a  k a r ş ı l ı k  K ı z  M e s l e k  L i s e l e r i n d e ,  ö z e l l i k l e  b ü y ü k  ş e h i r 

l e r d e  m a h a l l e r ,  s a ğ l a n m ı ş  b i n a l a r d a  ö ğ r e t i m  y a p ı l m a k l a  b i r l i k t e ,  g e r e k  

f i z i k i  k a p a s i t e  g e r e k s e  d e r s  a r a ç  v e  g s r s ç l a r i  y ö n ü n d e n  d i ğ e r  ö ğ r e t i m  

a l a n l a r ı n a  g ö r e  d a h a  y e t e r l i  i m k a n l a r  i ç i n d e  e ğ i t i m  v e  ö ğ r e t i m  y a p ı l 

m a k t a d ı r .

E n d ü s t r i  v e  h i z m e t  s e k t ö r ü n ü n  g e l i ş m i ş  o l d u ğ u  y ö r e l e r d e k i  M e s 

l e k i  v e  T e k n i k  Ö ğ r e t i m  O k u l l a r ı n d a  b l o k l a ş t ı n l m ı ş  e ğ i t i m  s i s t e m i n i n  

y a y g ı n l a ş t ı r ı l m a s ı  h e m  f i z i k i  k a p a s i t e  s o r u n u n u  ç ö z ü m l e y e r e k  b u  o k u l 

l a r a  d a h a  f a z l a  ö ğ r e n c i  a l ı n m a s ı n ı  s a ğ l a y a c a k ,  h e m  d e  e ğ i t i m i n  e t k i n 

l i ğ i n i  a r t ı r m a d a  y e r i n d e  b i r  t e d b i r  o l a c a k t ı r .

1 -  E n d ü s t r i y e l  T e k n i k  Ö ğ r e t i m  :

P l a n l ı  d ö n e m d e  e n d ü s t r i y e l  t e k n i k  ö ğ r e t i m d e k i  n i c e l i k  g e 

l i ş m e s i n e  p a r a l e l  o l a r a k  n i t e l i k  y ö n ü n d e n  d e  g e l i ş m e  s a ğ l a n a b i l m e s i  

. ç ı r .  l ^ b c ,  1-po  v e  1 )76  ö ğ r e t i m  y .  l l a r ı n d a  ö ğ r e t i m  p r o g r a m l a r ı  y e n i d e n  

n a z  ı r  l a n . t  .  ş t : : .



Mevcut şartlarda okulları optimal kapasitede kullanabilmek 
için araştırmalar yapılarak bazı yöntemler geliştirilmiştir. Deneme 
mahiyetinde bazı bölgelerde ve okullarda uygulamasına geçilen bu yön
temlerin yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır.

Bu dönemde okul-endüstri ilişkilerine ağırlık verilmiş, Blok 
eğitim sistemiyle Bursa - Bolu - İzmir - Seydişehir, İstanbul Alibey- 
köyü, Malatya, Nazilli, ürfa ve Edirne'de karşılıklı işbirliği esasına 
dayanarak endüstri ile sıkı ilişkiler kurulmuştur.

Ayrıca meslek bölüm ve dallarının arttırılması için çalışmalar 
yapılmış, mevcut dallara Laborant, Telekomünikasyon, Harita Kadastro, 
Denizcilik, Değirmencilik, D.D.Yolları ve Metalürji bölümleri ilave 
edilmiştir.

Ders araçlarınıgeliştirmek için ders araçları yapım merkezi 
faaliyete geçirilmiş, bu merkezde genel öğretim için ihtiyaç duyulan 
fizik, kimya laboratuvar araç ve gereçlerinden sonra meslekî teknik 
öğretim okullarının ihtiyaç duyduğu ders levhaları, filmler, slaytlar, 
pan«l«r, dialar, model ve movetlerın belirli bir program dahilinde 
yürütmek üzere bir Eğitim Teknolojisi Dairesi kurulmuştur.

Ayrıca, atelye öğretiminin verimini artırmak üzere IX. ve X. 
sınıf Atelye Iş ve îşlem Yaprakları hazırlanmış ve uygulamaya konul
muştur. 1976-1977 öğretim yılında, XI. sınıfların atelye • ■ iş ve 
işlem yaprakları da hazırlatılacaktır.

Endüstri meslek ve teknik liselerin meslek derslerinin okutul
masında temel ders kitabı olarak kullanılacak ders kitaplarının yazdı
rılmasına başlanmıştır. Bu kitaplardan 20 tanesinin yazılması için 
komisyonlara görev verilmiştir.



2- Kız Teknik Öğretim :

İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planları, 8. ve 9. 
Millî Eğitim Şuraları Kararları ile Millî Eğitim Temel Kanununun il
keleri doğrultusunda Kız Meslek Lisesi Programlarında ekonominin ta
lep ettiği insangücünü yetiştirmek, kadının üretim alanında daha bü
yük ölçüde yer almasını temin etmek, böylece mezunlara istihdam imka

nı sağlamak amacıyla bazı değişiklikler yapılmış, bazı okullarda yeni 
denemelere girişilmiştir.

Meslek liseleri yanında, hem mesleğe hem yüksek öğretime 
hazırlayan teknik lise programları iki okulda denemeye konulmuş, 9• 
şuranın orta öğretim için öngördüğü "ders geçme ve kredi sistemi"nin 

de deneme niteliğinde iki okulda uygulamasına geçilmiştir.

Kız meslek lisesi programlarının endüstri ile işbirliği 

halinde hazırlanması ve bu programlara göre yetiştirilecek elemanla
rın istihdam alanlarına kolaylıkla yöneltilebilmeleri için özellik 
gösteren bölgelerde projelerin uygulanmasına geçilmiştir.

Konfeksiyon, resim ve besin teknolojisi teknik lise prog
ramları Ankara-Atatürk, İstanbul, Üsküdar ve Mithatpaşa Kız Meslek 

Liselerinde, Seramik meslek dalı Sümerbank Genel Müdürlüğü ile işbir
liği halinde düzenlenerek Bozüyük Kız Meslek Lisesinde, elektronik 
dalı Programı Ankara-Atatürk Kız Meslek Lisesinde, Ticaret ve Yapı 
Ressamlığı programları da İzmir Gültepe Kız Meslek Lisesi ile Gümüş
hane Kız Meslek Liselerinde uygulanmaktadır.

1976-1977 öğretim yılında, İstanbul-Kadıköy Kız Meslek Li
sesinde Konfeksiyon, Elektronik, Makina Ressamlığı, Resim; Eskişehir 
Kız Meslek Lisesinde Kimya, Yapı Ressamlığı ve Besin Teknolojisi, 
Şereflikoçhisar Kız Meslek Lisesinde Ticaret Programları uygulamaya 
konulacaktır. Ayrıca 1976-1977 öğretim yılında faaliyete geçirilmek 

üzere Adana'da bir Tekstil Kız Meslek LiBesi açılmıştır. Tekstil



Kız Meslek Lisesinde örgü desinatörlüğü, baskı desinatörlüğü, dokuma 
desinatörlüğü, tekstil kalite ve üretim kontrolörlüğü dallarında öğ
retim yapılmaktadır.

1976-1977 öğretim yılında Kız Meslek Liselerinde uygulanacak 
ders dağıtım çizelgesi yeniden düzenlenmiş, öğrencilerin I. sınıfın 

başında meslek bölümlerini seçmelerine imkan verilmiş, yeniden ilave 
edilen (mecburi seçmeli) derslerle öğrencilerin yüksek öğretime hazır
lanmalarına veya meslekte daha çok derinleşmelerine fırsat yaratılmış
tır.

3- Sağlık Meslek Liseleri ve Sağlık Ortaokulları :

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Okullarda sayı
sal artışı sağlamak amacıyla plan dönemlerine göre okul açma yoluna 
gidilmiştir.

1 9 7 5 - 1976 öğretim yılından başlamak üzere program geliş
tirme çalışmaları sürdürülmüş, kırsal alanlara hizmet götüren sağlık 
okulları (Köy ebeliği) programlarının bugünkü beklentilere yönelik 

olması amaçlanarak bu okullaröncelikle ele alınmıştır. İlkokula daya
lı 3 yıllık eğitim veren bu okullar;

- Ana Çocuk Sağlığı Bakımı (Köy Ebeliği)
- Medikal Bakımı Bölümü (Hemşire yardımcılığı)
olmak üzere iki grupta personel yetiştirmektedir. Ancak 

kırsal bölgeye hizmet götürecek köy ebelerinin daha bilgili ve bece
rili olmaları ile, hemşirelik hizmetlerine de doğrudan hemşireler ta
rafından istenilen biçimde aktarılmasını sağlamak amacıyla sağlık 
okullarının Ana Çocuk Sağlığı Bölümü (Köy Ebeliği) İlkokula dayalı 

olmak üzere öğretim süresi beş yıla çıkarılmıştır. İlkokula dayalı 
3 * 2 yıllık programa göre ilk üç yıl ortaokul dersleri aynen,



İlave meslek derslerinin ön şart dersleri yerleştirilmiş, 

toplam 32-34 saat olarak haftalık ders saati düzenlenmiştir. Son iki 

yıl sadece meslek derslerine ayrılmış ve uygulamalı öğretim program- 

ramlanmıştır. Anılan programın ,» 40* ı genel kültür, fo ’ĞO’ı uygulamalı 

meslek derslerine ayrılmıştır. Meslek derslerinin p 26 sı teorik, 

p 37 ei de uygulama olarak saptanmıştır.

Medikal bakım (hemşire yardımcılığı) bölümüne öğrenci alın

maması kararlaştırılmış, bunun yerine 5 sağlık okulunun sağlık koleji

ne dönüştürülmesi işlemi tamamlanmıştır.

Sağlık kolejlerinde, öğretim süreleri ve statüleri aynı olmak

la birlikte değişik tipte ve istenilen amaca yönelik personel yetiş

tirmek için birkaç bölümde öğretim yapılmaktadır.

Bunlar : Hemşirelik Bölümü (3Cız)

Ebelik Bölümü (Kız)

Sağlık Memurluğu (Erkek)

Çevre Sağlığı Teknisyenliği ,(Erkek)

Laboratuvar Teknisyenliği (Kız-Erkek)

Radyoloji Teknisyenliği (Kız-Erkek)

1976 - 1977 öğretim yılında program geliştirme çalışmaları 

sürdürülerek sağlık kolejleri (sağlık meslek liseleri) 9> Millî Eğitim 

Şurası kararları paralelinde sağlık hizmetlerinin bu grupta bekledik

leri hizmetlere yönelik biçimde geliştirilecektir.

Ders araç ve gereçleri açısından mevcut sağlık okulları ve 

sağlık kolejleri ihtiyaca cevap verecek durumdadır.

öğretim sırasında öğrencilerin uygulamalarla üretime dönük 

çalışmaları bu okulların uygulama yaptıkları kurumlarca istenir ve 

aranır olmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla mezunlarda istihdam edil

dikleri işyerlerine kolaylıkla uyum sağlamaktadırlar.



4- Tarım Meslek Liseleri : r

Tarım Meslek Liselerinde plan hedeflerine sayısal olarak 
erişilmiş, hatta hedefler aşılmış olmakla birlikte nitelik yönünden 
istenilen gelişme sağlanamamıştır.

Niteliğe tesir eden faktörlerin başında yetişmiş öğretmen, 
yeterli işletme üniteleri ile ders araç ve gereçlerinin tümünün kısa 

sürede temin edilememiş olması gelmektedir.

Okul sayılarının I96Ü - 1973 yılları içinde süratle artış 
göstermesine karşılık, meslekî eğitim veren okulların ders araç ve 
gereçleri ile Zirai işletmelerin tümünü faaliyete geçirmek yıllık 
bütçelerle mümkün olamamıştır. 1974-1975 öğretim yılından itibaren 
eski yıllara oranla daha fazla olarak temin edilen ödeneklerle, ön
celikle laboratuvar ve zirai işletme araç ve gereçlerinin temini ko

nusunda planlı bir çalışma yapılmıştır.

Son yıllarda kadro teminindeki güçlükler ve yeter sayıda 
teknisyen bulunması nedeniyle bu okullara tüm öğrenci alımında kısıt
lamaya gidilmiştir. Temel eğitimin ikinci kademesinde, Millî Eğitim 
Temel Kanunu ve Şura kararları doğrultusunda ortak ve seçmeli dersler 
esasına göre 32 Teknik Ziraat Ortaokulu, 3 Makinist Ortaokulu öğreti
me açılmıştır. Bu okullar atıl kapasiteyi önlemek, kalifiye eleman 
(usta)yetiştirmek ve tarım meslek liselerine kaynak olmak üzere üç 
yıl süreli olarak 1974-1975 öğretim yılından itibaren eğitim ve öğre
time başlatılmıştır.

5- İmam-Hatip Liseleri :
Lâik öğretim sistemimiz ve orta öğretimin bütünlüğü içinde 

yer almış bulunan İmam-Hatip Liseleri 1739 sayılı Millî Eğitim Temel 
Kanununun 32 inci maddesine göre hem mesleğe, hem de yüksek öğretime 
öğrenci hazırlayan; 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve



görevleri Hakkındaki Kanunun 22 nci maddesi hükümleri gereğince de 
imamlık ve hatiplik, Kur'an kursu öğreticiliği, vaizlik ve benzeri 
görevleri yapmak üzere orta öğrenim görmüş din görevlileri yetiştiren 
föillî Eğitim Bakanlığına bağlı bir orta öğretim kurumudur. Adı geçen 
okulların öğretim süreleri 1951~1971 yılları arasında, ilk okula da
yalı birinci devresi 4» birinci devreye dayalı ikinci devresi 3 yıl 
olmak üzere toplam yedi yıl iken, bu okullar 1 9 7 1 yılında ortaokula 
dayalı 4 yıl süreli meslekî bir eğitim-öğretim kurumu haline getiril
miş; genel lise müfredat programlarının aynen ve buna ek olarak meslek 
dersleri müfredatının da uygulanmasına devam edilmiştir.

1974-1975 Öğretim yılından itibaren deneme mahiyetinde başla
tılan Ders Geçme ve Kredi Düzeninin uygulandığı Imam-Hatıp Liselerin
de, mesleğe hazırlayıcı programlar yanında Yüksek Öğretime hazırlayı
cı programlardan Dil ve Edebiyat ile Ekonomik ve Sosyal Bilimler Prog
ramları da uygulanmaktadır.

İmam ve Hatiplik mesleği için orta seviyede meslek elemanına 
duyulan ihtiyacı en iyi şekilde karşılamak maksadiyle meslek dersleri
nin müfredat programlarında yapılar, geliştirme faaliyetleri yanında 
son sınıflardaki öğrencilerin uygulana çalışmalarına da önem verilmek
te ve 1975-1976 öğretim yılından itibaren son sınıf öğrencilerinin uy
gulama çalışmaları yapmaları zorunluluğu da getirilmiş bulunmaktadır.

Ayrıca, İmam-Hatip Liselerinin bünyelerinde 1971-1972 öğretim yılın

da açılmış bulunan ortaokulların müfredat programlarına, seçmeli ders

ler yerine meslek dersleri konulması hususu da getirilmiştir.

İmam-Hatip Liselerinde ders araç ve gereçleri yeterlidir.

İmam-Hatip Liselerinde görerek ve işiterek öğretim yapılması 
için lisan laboratuvarı vb. gibi tesislerin geliştirilmesine çalışıl
maktadır. Lisan laboratuvarları sadece beş yüksek İslâm Enstitüsünde



kurulabilmiştir. 3 İmam-Hatip Lisesinde de 1976-1977 öğretim yılında 
kurulması kararlaştırılmıştır.

öğretmenlerin yeni metodları öğrenebilmeleri için her yıl hiz

met içi eğitim faaliyetleri yapılmaktadır. Ancak, bu faaliyetlerin 
daha verimli bir hale getirilmesi için yeni tedbirlerin alınmasına 
ihtiyaç duyulmaktadır.

İmam-Hatip Okullarının yetiştirdikleri elemanların hizmet 

sahaları olan Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilâtı ile temas
ları informal yollarla devam ettirilmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı 
ile adı geçen Başkanlık arasındaki temasların daha verimli hale geti
rilmesi ve bilhassa istihdam konusuna çözüm getirilmesi için çalışma

lar yapılmasına şiddetle ihtiyaç duyulduğundan bu çalışmalar sürdü

rülmektedir.

6- Ticaret ve Turizm Öğretim :
Ticaret Liseleri, ülkenin iş hayatının ilgili meslek dal

larına kaliteli eleman yetiştiren üç yıllık meslek okullarıdır. Otel
cilik ve Turizm Meslek Liseleri ise, meslekî bilgi ve beceriye sahip 
otel, motel ve lokanta gibi turizm işletmelerine kalifiye personel 
yetiştiren ortaokula dayalı üç yıllık meslek okullarıdır.

Bu okullarda öğretim programları ve öğretimin niteliği yu
karıda belirtilen amaca uygun olarak şekillenmiştir. Otelcilik ve 
turizm meslek liselerinde ayrıca iş eğitimi uygulaması vardır.

Ticaret Liselerinde ihtisaslaşmaya gidilmesi amacıyla 
1974-1975 öğretim yılında, Muhasebe, Kooperatifçilik ve Sekreterlik 
bölümleri açılmış, 1976-1977 eğitim yılında ise • en az 20 öğrencinin 
isteği ile bu bölümlerin açılması" kaydıyla bütün ticaret liselerinde 

uygulamaya gidilmiştir.
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Bu okullarda iş eğitimi uygulaması okul- içi ve okul dışında 

yapılmaktadır. Bu uygulama sayesinde okul-işyeri ilişkisi bir ölçüde 

sağlanmaktadır. Ama yeterli değildir. Okulların bünyesi itibariyle bu 

ilişkinin arttırılması zorunludur ve kolaydır. Ticaret Liselerinde iee

okul-piyasa ilişkisi tamamen kopuktur. Bu ilişkinin en kısa zamanda
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kurulması şüphesiz çok yararlı olacaktır.

Ders araç ve gereçleri yönünden Ticaret Liselerinin en büyük 

eksikliği ayrı bir muhasebe dershanesinin kurulamayışıdır. Her dersha

neye muhasebe dersinin özelliğine uygun yazı tahtaları ve hesap maki- 

nası gereklidir. Baktilo makinalarınır. tamın de ayrıca bir sorun ol

maktadır.
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3- SORDULAR
A- Genel Orta öğretinle İlgili Sorunlar s

1. Eğitim-öğretim fiziksel mekan ihtiyacına (okul yapıla
dı) yeterli imkanlar sağlanamamaktadır. Özellikle ortaokul ve lise 
açma planlamalarında öngörülen prensipler, sosyal talebin baskısı kar
cısında gerçeklikle işletiİçmemekte, giderek en alt idari üniteler ve 
yerleşin yerlerinde okullaşmaya gitmeyi doğurmaktadır.

Açıkça belirtmek gerekirki, III Beş Yıllık Kalkınma 
Planında meslekî ve teknik eğitimin lehine bir gelişme hedefi verildiği. ‘ 
halde, bu kural uygulanmıyarak genel liselerin bilinçsiz olarak hızla 
geliştirildiği görülmektedir.

2. Eğitim-öğretimde, bugünkü yapının ana ögeBİ olan öğret
meninin nicelik ve nitelik olarak yetiştirme ve geliştirme sorunu de
vam etmektedir.

Branş öğretmenliği açısından konuya bakıldığında arz 
açığı oluşmakta, bazı branşlarda bir yığılma söz konusu olurken diğer 
bazı branşlarda ihtiyaç ortaya çıkmaktadır.

3. Genel Ortaokul ve liselerdeki nicelik gelişmeleri kü
çük yerleşme mahallerinde mahalli katkılarla sağlanan binalarda öğret
men yetersizliği ile okul açma zorunluluğu ve mevcut okulların kapa
sitelerini zorlayarak kapasite üstü öğrenci alımı, eğitimin niteliğini 
düşürmede büyük etken olmaktadır.

4. Okulların yerleşim ve işletme dönemindeki finansman 

kaynağı, genel bütçeden ayrılan ödenek artışlarına rağmen yetersiz 
kalmaktadır. Yıllık genel fiat hareketleri okullara ayrılan tahsisatla

rı her yıl bütçe imkanlarının ötesinde zorlamakta ve bu durum giderek 

arz yetersizliği ile eğitim ve öğretimi olumsuz yönde etkilemektedir.



B- Meslekî ve Teknik öğretimle İlgili Sorunlar : 

a) Mevzuatla İlgili Sorunlar.

Yürürlükte olan mevzuat hızııeti pahalılaştırmakta ve 

işlerin gecikmesine neden olmaktadır, özellikle okullarda uygulanan 

Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu, Kamulaştırma mevzuatı, Döner Ser

maye Kanunu, satın alma işlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler. 

Ayrıca okul yapılarından sorumlu Bakanlıklar ve Mahalli İdareler ara

sında yeterli koordinasyonun olmayışı yatırımların gerçekleşmesini ge

ciktirmektedir.

Mezunların üretim alanlarında görmüş oldukları eğitime 

uygun işlerde çalışmalarını belirleyen statülerin bulunmayışı, ayrıca 

çırak, kalfa ve ustalarla ilgili kanunun çıkarılmamış olması mevzuat 

yönünden önemli bir sorun olarak görülmektedir.

Tarım Meslek ve Ev Ekonomisi Meslek Liselerinde para

sız yatılı olarak okutulan öğrencilerden kamu sektörüne gerekli olan

ların dışında kalanların mecburi hizmete tabi tutulmamaları hakkında- 

ki kanunun çıkarılmamış olması da bir sorun olarak belirtilmektedir.

İmam Hatip Liselerinde son sınıflarda yaptırılan uygu

lama çalışmalarında öğretmenlerin bulunmalarını sağlamak mevzuat yönün 

den mümkün olamamaktadır.

Bütün meslek liseleri ve genel lise mezunlarının asker 

lik problemleri için gerekli mevzuat değişikliği yapılmadıkça, mezun

lar er olmamak için yüksek öğretim kapılarını zorliyacaktır.

Otelcilik ve turizm meslek liBesi öğrencilerinin bir 

kısmı Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yatılı veya burslu olarak oku

tulmaktadır. Bakanlığın otel, motel, kamp gibi turistik teBisleri ol

madığından mezunların bu hizmet borçlarını nasıl ödeyecekleri bir 

sisteme bağlanmamıştır.



Ayrıca turistik işletmelerde çalışmakta olan peraonalin büyük 
bir kıemı meslekî eğitimden geçmemiş, personeldir, 

b) Eğitim ve Öğretime İlişkin Sorunlar:
Endüstriyel teknik öğretimde eğitim öğretim açısından en 

önemli eorun teknik öğretmen açığıdır.
Kız meslek liselerinde programların hazırlanmasında işyer- 

leriyle yeterince ilişki kurulmamış olması yetiştirilen elemanlarla 
endüstrinin istediği elemanlar arasında farklılıklar yaratmakta bu 
da büyük bir sorun olmaktadır. Ayrıca staj çalışmalarımın yeterince 
yapılmamış olması, mezunların işe yönelmeleri açısında» problemler 
yaratmaktadır.

Kız meslek liselerinde faaliyet gösteren döner sermayeli 
üretim atölyelerinin ürünlerinin pazarlanıp değerlendirilmesini yapa
cak bir ünitenin kurulmamış olması, bu okulların üretime daha büyük 
ölçüde yönelmelerini engellemektedir.

Sağlık okullarının fırsat eşitliği prensibi güdülerek bü
tün yurt düzeyine yayılmış olmasına rağmen, özellikle doğu bölgele
rinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde en önemli yeri olan doktor
ların istenilen sayıda bulunmaması, ihtisas yapmış doktorların yok de

necek kadar az olması, öğrencilerin öğretim ve eğitimden istenilen öl
çüde yararlanmalarını engellemektedir. Örneğin Muş Sağlık Okulundan 
mezun olan bir öğrenci ile Ankara Sağlık Okulundan mezun olan öğrenci 

eşit biçimde bilgi ve beceri kazanamamaktadır. Sağlık Okul ve (Kolej

leri) için kadrolu meslek dersi öğretmenleri yine sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlığına bağlı bir yüksek okul olan Gevher Nesibe Sağlık 

Eğitim Enstitüsünden yetiştirilmektedir. Bu Enstitü 555 sayılı yasa 

ile kurulmuştur. Teorik ve Pratik dersler aynı öğretmenler tarafından 

verilir.

Sağlık Kolejlerinin bütün bölümlerinden mezun olanlar sabada 
kendi hizmet alanları içinde enaz 3 yıl hizmet gördüktün sonra alman



Enstitünün giriş sınavı için müracaat ederler. Kazananlar okulun 

kontenjanına göre kayıt edilirler, öğretim süresi .1 yıldır. Ancak 

4 yıllık yeni ırogramlarıı geliştirilmesi çalışmaları sürdürülmek

tedir.

Ayrıca Üniversiteler bünyesinde açılmış bulunan 4 yıllık prog

ramlı Hemşirelik Yüksek Okulu mezunlarının da Hemşirelik bölümü Mes

lek Liselerine meslek dersi öğretmenliğine atanmaktadır.

Yeter sayıda nitelikli öğretmen azlığı da bu okullar için 

sorun olmaktadır.

Tarım Okullarında yetişmiş öğretmen, yeterli işletme ünitele

ri ile ders araç ve gereçleri kısa sürede temin edilememektedir.

Diğer meslek liselerinde staj gibi bizzat işyerindeki uygula

malara yer verildiği halde, bir meslek lisesi olan ticaret liselerin

de buna yer verilmemiştir. Bütün uygulama çalışmaları meslek dersleri 

bünyesinde yapılmaktadır.

Ticaret liselerinde öğrenim sırasında staj imkanı olmadığından 

işverenler ile mezunlar arasında organik bir bağ kurulamamaktadır. Okul 

piyasa ilişkisi, karşılıklı talep ve öneri alışverişi sağlanamamakta

dır.

Otelcilik ve turizm meslek lisesi mezunlarının yüksek öğreni

me geçiş olanakları yOktur.Amaç orta seviyeli turizm elemanı yetiştir

mektir. Bu durum okullara müracaat edöcek olan öğrenci talebini kısıt

lamakta, dolayısiyle okulun kalitesini düşürmektedir.

Yüksek öğretime geçiş olanakları sağlanırken okul müfredat 

programında meslek dersleri azaltılmakta, genel kültür dersleri ise 

artırılmaktadır. Bu durum ise yüksek öğrenime devam etmeyip iş haya

tına atılan öğrencilerde meslekî bilgi ve beceri yetersizliği meydana 

getirmektedir.



o) finansmanla ilgili Sorunlar :
Üçüncü beş Yıllık Kalkınma Planının ""nsangücü Arzı ve 

Açıklan" bölümünün Tablo: Ş47 de Türkiye1 -ur 1977 vt- 19Ü2 yıllarına 
kadar hangi branşlarda ne kadar yardımcı sağlık personeline ihtiyacı 

olduğu belirtilmiştir. Halen mevcut 47 sağlık koleji ve 19 sağlık 
okulu ile kalifiye ve yeterli miktarda yardımcı sağlık personeli ye
tiştirme görevini yüklenen Sağlık ve Sosyal Yardım Baka ılığının 1980 

yılına kadar açılması planlanan 16 sağlık kolejinin hizmete açılma
sında karşılaşacağı en büyük güçlüğün finansman olacağı tahmin »dil
mektedir. Gerçekte 1976-1977 öğretim yılına kadar açılması planlanan 
okullar tasarlanan öğretim yılına yetişmemiş ve bu nedenle planlanan 

sayıda yardımcı sağlık personeli yet iştıri1raemiştir.

Tarım Bakanlığına bağlı okulların sayılarının süratle artması
na karşılık meslekî eğitim veren okulların ders araç ve gereçleri ile 
zirai işletmelerin tümünü faaliyete, geçirmek yıllık bütçelerle mümkün 

olmamıştır.

Ticaret liselerinde gerekli yatırım harcamaları için yeterli 
finansman sağlanamamaktadır. Halen Ticaret Liselerinin yüzde 61*i 
Akşam Ticaret Liselerinin yüzde 50'si geçici veya tahsis edilmiş 
binalarda eğitim ve öğretim yapmaktadırlar. Bu okullar ticaret lisesi 
bünyesine uygun yapı arzetmediğinden bazı meslek derslerinin bünyesi
ne uygun dershaneler, spor salonları, konferans salonları yönünden 
güçlük çekilmektedir.

İmam Hatip Liseleri genel ikle halk katkısını değerlendiren 
ierneklerce gösterilen binalarda açıldığından bu binalar okul stan
dartlarına uygun olmamakta ve standartların yükseltilmesi için gerek

li finansman sağlanamamaktadır. Ayrıca araç-gereç, makır:a-teçhızat 
ihtiyaçlarının karşılanması için yetoılı finansman ayrılmamaktadır.



Genel  o la rak  rneule-k î - teknık  öğre t ime  kaynaklara  göro  ye ter l i  

ya t ı ı ım ayr ı lmakla  beraber ,  okul l a r ın  i ş l emeGini  s ağ l ıyacak  ö lçüde  

car i  harcamalara  yer  ver i lmemekted ı r .

d )  İ s t ihdamla  İ lg i l i  Sorunlar :

Mes lek î  ve  teknik  öğre t imde  mu »un  o lan  öğrenc i le r i  ı ı  hang i  

a j an larda  i s t ihdam ed i ld ik ler in i  t ak ip  eden  b i r  s i s tem kuru lmamış t ı r .

K ız  mes lek  l i ae s ı  mezunlar ın ı : ,  i s t ihdamlar ı  b i r  sorun  o l 

makta ,  mezunlar  daha  z iyade  Devle t  Da i re ler inde  a l ı ş age lmiş  kadro lu  

b i r  h izmet i  garant i l i  ve  onur  ver ic i  o la rak  kabul  e tmekted i r le r .

Okul  endüs t r i  i l i şk i l e r in i  s ağ layacak  b i r  organın  mevcut  

o lmayı ş ı ,  mezunlar ın  i şe  yöne l t i lmeler i  ve  i ş  yer inde  i z lenmeler in

de  baz ı  sorunlar  yara tmaktad ı r .

Sağ l ık  okul la r ı  ve  sağ l ık  ko le j l e r i  mezunlar ın ın  i s t ihdam 
sorunu  hemen hemen yok  denecek  kadar  azd ı r .  Esa sen  paras ız  ya t ı l ı  öğ

ren im gören  tüm öğrenc i le r  mezuniyet  sonu  mecbur i  h izmet le  yükümlü  
o lduklar ından  Bakanl ıkça  hemen tay in  ed i lmekted i r le r .

Tar ım Sektöründe  geni ş  insangücü  i s t ihdam ed i lmes ine  ve  bu  
sektörde  b i r im a landan  sağ lanan  ürün  miktar ın ın  yükse l t i lmes i  zorun
lu luğunun bulunmas ına  rağmen tar ım mos lek  eğ i t imin in  Üçüncü  P lan  Dö
neminde  say ı sa l  yönden  ger i l emiş  o lmas ı  öneml i  b i r  sorun  o larak  or
taya  ç ıkmaktad ı r .  Tar ım mes lek  eğ i t imi  i ç in  ge l i ş t i r i lmi ş  o lan  eğ i t im 
o lanak lar ın ın  e tk i l i  o l a rak  ku l l an ı lmas ı  da  ayr ı  b i r  sorun  o larak  gö
zükmekted i r .

Tar ım tekni syenler in in  öze l  sektörde  i s t ihdamlar ı  da  az  say ı  
da  mümkün o lmaktad ı r .

T icare t  L i se s i  mezunlar ın ın  i s t ihdamlar ı  konusunda  herhang i  
b i r  sorun  o lmamas ına  kar ş ı l ık ,  o te lc i  l .k  ve  tur izm mes lek  l i se le r i  s a 
y ı  ve  kapas i te  o la rak  ye ter s i z  o lduğundan  i s t ihdama sunulan  gerek  mes
lek  l i se s i  gerekse  kurs  mezunlar ı  s ay ıca  ye ter s i zd i r .

İmam-Hat ip  L i se ler ine  i s t ihdam sektörünün ta lep ler i  ö lçü
sünde  öğrenc i  a l ınmamas ı  nedeniy le ,  mezunlar ın  mes lek ler inde  i ş  bu l 
malar ı  güç le şmekte  ve  yüksek  öğre t im önündeki  öğrenc i  b i r ik imine  yo l  

açmaktad ı r .



II. TOPLUMU‘I VE EK'OİJOMİNİN ORTA 3ĞRETIMDEN BEKLEDİKLERİ.

Meslekî-teknik öğretimin bugünkü yapısı, istihdam sisteminin 

sınırlı alanına hizmet edebilmektedir. İstihdam sistemi ış bölümü esa

sına dayanmaktadır. Bu iş bölümünün alt ve orta kademeleri ileri dü

zeyde ihtisaslaşmış elemanların istihdamını gerektirmektedir. Ülkemiz 

endüstrisinde organize bir meslek eğitimi bulunmadığından, bugünkü 

meslekî-teknik öğretim sistemi örgün ve yaygın eğitim yoluyla eleman 

yetiştirmede izlediği yaklaşım nedeniyle, ekonominin insangücü talep

lerini yeterince karşılayamamaktadır.

Bugün, birçok ülke endüstrisinin usta düzeyindeki insangücünü 

çeşitli yönlerle yetiştirmektedir. Uyguladıkları yaklaşıma göre bu ül

keler üç ana grupta toplanmaktadır.

Birinci grup : Meslek eğitiminde modern çıraklık eğitimini 

esas kabul eden ülkeler; federal Almanya, İngiltere gibi.

İkinci grup : Meslekî yetiştirme düzenleri meslek okullarına

dayalı ülkeler; Belçika, İsveç gibi.

Üçüncü grup : Çıraklık ve meslek okullarından oluşan karma 

eğitim düzeni uygulaman ülkeler; Fransa, Hollanda ve Türkiye gibi.

Görüldüğü gibi, Türkiye hariç her üç gruba da, Batı Avrupa*nın

ekonomik yönden gelişmiş, sanayi yönünden ise ileri düzeylere varmış

ülkeleri oluşturmaktadır.

Çıraklık ve meslek okullarından oluşan karma eğitim düzeninin 

bulunduğu ülkelerdeki uygulama ile ülkemizdeki arasında şeklen bir ben

zerlik bulunmakta, ancak içerik ve amaç yönünden önemli farklılıklar da 

görülmektedir.



3u farklılığın on önemli yönü, sanayileri gelişmiş ülkelerde, 

iş alanmdaJci standartlara uygun eleman yetiştirilmesinin temel amaç 

olması gösterilebilir. Bu ilkeden hareket edince, meslekî teknik öğ

retimin finansmanı, programların geliştirilmesi ve istihdam gibi so

runlarının çözümü eğitimcilerle istihdam alanları temsilcilerinin or

ganik bir yapıda birleşmelerini zorunlu kılmaktadır.

'* Meslekî-teknik öğretim masraflarının tümüyle devlet bütçe

sinden karşılandığı bir eğitim düzeninde, sanayi kuruluşları ve hizmet 

sektörleri, eğitimin amaç, kapsam, yöntem ve değerlendirmesi üzerin

deki etkisini giderek kaybetmektedir. İstihdam alanları ile ilişkisini 

gevşetmiş bir meslekî eğitim sisteminde ise öğrencileri sanayi yerine 

yüksek öğretime hazırlama eğilimi kuvvet kazanmaktadır. Meslekî - tek

nik öğretim f inansmanınm Devlet Bütçesinden karşılanmaya başlanması, 

hizmetin yaygınlaştırılması yönünden yararlı olmuş, fakat okul-iş alan

ları ilişkilerinin gelişmesini olumsuz yönde etkilemiştir."^

Meslekî-teknik öğretimin yurt düzeyinde gelişme basamakları 

aşağıda kısaca özetlenmiştir:

1927 yılına kadar vilayet ve belediyelerin yönetiminde bulu

nan meslek ve teknik okulları, 1935 yılından sonra tamamen Millî Eğitim 

Bakanlığına devredilmiştir. 193Ö yılından itibaren Kız Teknik Öğretim 

Gezici Kadın Kursları, Erkek Teknik Öğretim İlçe Kursları ve Gezici 

Kâjtıllrkek Kursları ihdas edilmiştir.

Dr. İlhan Satnn. Sanayi'de Çıraklık Eğitimi.



İkinci Dünya Savaşı döneminde 1942 yılından itibaren 10 yıl

lık bir gelişme programı hazırlanmıştır. Bu programın uygulanması mes

lekî- teknik öğretimin yurt düzeyine yayılmasını sağlamış ve 1951'den 

itibaren ikinci bir 10 yıllık gelişme programı daha hazırlanmıştır.

Bu suretle, İkinci Dünya Savaşı'nın sıkıntılı yılları içinde, derslik

leri, her sanat dalına ait ateİyeleri, laboratuvarları, kitaplıkları 

ve her türlü tesisleriyle modern okul binaları yapılmaya başlamıştır.

Gezici Köy Kursları kadın ve erkeklerin ev ekonomisi sınırlan 
içinde bilgi ve becerilerini artırmıştır. Kız Enstitüleri, Cumhuriye

tin başlangıcından 1960 yılına kadar modern Türk evinin kuruluşunda 

en etkili bir eğitim kurumu olarak hizmet etmiştir.

Ticaret LiBeleri, hizmetler kesimine büro elemanı ve muhase

beci yetiştirerek orta dereceli meslek kademesindeki önemli bir boş

luğu doldurmuştur.

Erkek Sanat Enstitüleri, büyük şehirlerin dışında (Ankara, 

İstanbul ve İzmir gibi.) en ileri sanayi kuruluşları olarak bölgele

rine hizmet etmiş ve teknik eleman yetiştirmiştir.

Bu dönemde, Meslekî - Teknik Öğretim Okullarının öğrenci ve 

meşunlarını özel teşebbüse yöneltmek ve seri imalat gibi ekonomik ha

yatı yakından tanımalarını sağlamak amacıyla, okulların bünyesinde 

"Döner Sermayeli Sipariş ve Tekamül Atölyeleri" açılmıştır.

Meslekî- teknik orta öğretim kurumlan, planlı kalkınma döne

mine kadar aile, çevre ve toplum değişmesinde beklenen görevlerini et

kili bir şekilde yapmışlardır.

Bugün, içinde bulunduğumuz hızlı kalkınma ve sanayileşme süre

cinde, meslekî-teknik öğretim kurumlarından sektörlere göre (Sanayi, 

Tarım ve Hizmetler) beklenen insangücü talebinin nicelik ve nitelik 

yönünden karşılaştırması aşağıda gösterilmiştir.1



, Ancak, bu karşılaştırmayı yaparken 
kapsamlı bilimsel araştırmaların bulunmadığını açıklıkla belirtmeli
yiz. Temel isteklerin ortaya çıkmasında me6İek odalarının yayınladı
ğı yıllık raporlar, fakültelerde yapılan doktora tezleri, bu amaca 
dönük olarak düzenlenen sempozyum ve seminer notları ile İş ve İşçi 
Bulma Kurumu'nun başlattığı bir yıllık işgücü talebi konusundaki ça
lışmadan yararlanılmıştır.

1. GENEL OLARAK İNSANGÜCÜ TALE3İNİN ÖZELLİĞİ

a) Nitelik Yönünden özellikler.

Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Borsalar 

Birliği'nin yayınladığı "İktisadi Rapor 1976" adlı belgenin eğitim 

bölümünde;

"Sınai kalkınmanın gerektirdiği orta seviyeli teknik ele

manları yetiştirmesi beklenen teknik öğretim kurumlan, bir türlü ih

tiyaç duyulan gelişmeyi gösterememektedirler. Sık sık bünye değişikli

ğine maruz kalan okullar istikrar içinde gelişememektedirler. Bünye 

değişikliği çare değil, gaye halini almaktadır.

Ekonomik kalkınmanın sürekli, istikrarlı ve sağlıklı ola

bilmesi, ihtiyaç duyulan sayıda ve vasıfta insangücüne sıkı şekilde 

bağlıdır.

Başlıca insangücü arz kaynağı örgün eğitim kurumlandır. 

Planlı dönemde getirilen tedbirlere ve gösterilen gayretlere rağmen 

teknik ve sağlık alanında insangücü açığı bulunmasına karşılık, başka 

sektörlerde ihtiyaç fazlası insangücü vardır." şeklinde meslekî-teknik 

öğretimden neler beklendiği anlatılmaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî -Teknik Öğretim Müsteşarlığı 

‘.aralından düzenlenen "Endüstriyel Meslekî ve Teknik Öğretim ile Sana

yi İlişkiler. Sempozyumu"nda dağıtılan, kamu ve özel sektör kuruluşla- 

r r m görüşlerini özetleyen belgede, bu kuruluşlar:
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" Meslekî - teknik orta öğretim ve yüksek öğretimde, bütün 

sanayi kuruluklarının ortaklaşa yürütecekleri uygulamalı eğitim pdog- 
ramı sonunda, endüstrinin istediği nitelikte kaliteli eleman yetişti

rilmesi gerçekleşebilir." şeklinde bir ifade ile istedikleri kaliteli 
elemanın nasıl yetiştirileceğini de belirtmektedirler.

Millî Eğitim Bakanlığı Planlama-Araştırma ve Koordinasyon 
Dairesi tarafından düzenlenen "Eğitim-Planlaması Seminer botları" adlı 
belgede Dr. Mahmut ADEM'in sunduğu tebliğde:

"Türkiye'de bugünkü planlama yöntemi, ancak kurulu öğretim 
düzeni değişmeden gelişimi esasına dayanmaktadır. Sistem ayrıntılarıy
la incelendiği zaman öğretim kurumlarınm yaptıkları fonksiyonlar ile 

yapmaları gereken fonksiyonlar arasında büyük farklar olduğu görülür.

örneğini teknik öğretim kurumlarınm görevi sanayie nite
likli insangücü yetiştirmektir. Oysa, teknik öğretim görenlerin yüzde 
elliye yakın kısmı büro memurluğu yapmaktadır.

Bunun nedenleri;

- Okulda kazanılan teknik bilgi ve becerilerin, sanayi için 
gerekli olan teknik bilgi ve becerilere karşılık olmaması,

- Sanayii ihtiyacı olan mesleklerle, okulda kazandırılan 

meslekler arasında nicelik yönünden denge bulunmaması, olarak açıkla
nabilir.

Böylece, bu tür eğitime ayrılan kaynaklar, beklenen fayda
yı sağlayamamaktadır. Ancak, bugüne değin teknik okulların ciddi bir 
değerlendirmesi yapılmadığı için, meydana gelen kaynak israfını ölç

mek mümkün değildir. Burada yapılacak iş, eğitsel kalkınmanın finans
manı, eğitim sisteminin kurumsal ve yapısal özelliklerine göre düzen
lenmelidir." sonucuna varılmaktadır.



Doç.Dr. Cevat Alkan tarafından hazırlanan "Meslekî ve Teknik 

Öğretimde Reform" adlı eserde:

"Meslekî-tek.nık öğretimin, ekonomik kalkınmada beklenen görevi 

yapabilmesi için, meslekî-teknık öğretimin;

- Direylerin kabiliyet ve ihtiyaçlarının farklılığını dikkate

almaşı,

- Mevcut ekonomik yapının gerektirdiği insangücü talebini ni

telik ve nicelik yönünden karşılanası ve

- Teknolojik gelişmelere uyum sağlıyabı lecek dinamik bir ya

pıya kavuşturulması gerekmektedir." Şeklindeki görüşler yer almakta

dır.

b) Nicelik Yö.nü.nde.n Özellikler :

İnsangücünün meslek ve düzey ayrımında talebini ve bölgesel 

dağılışını ortaya koyacak bir çalışma 1974 yılına kadar yapılmamıştır.

Üçüncü 3eş Yıllık Kalkınma Planı 1974 Yılı İcra Platıı 

(132 ve 133’üncü tedbirler) ile 1975 yılı İcra Planının 124 numaralı 

tedbiri paralel bir ifade ile, Çalışma Bakanlığının sorumluluğunda 

kamu ve özel kesim işyerlerinde çalışan sigortalı ve sigortasız işgü

cü ile bu işyerlerinin ileriye dönük insangücü gereksinmeleri hakkın

da iller, ışkolları, meslekler, meslekteki durum ve diğer nitelikleri 

yönlerinden güvenilir verilerin toplanacağı, toplanan bu verilerin 

ilgililere iletileceği, özellikle kısa süreli yoğun endüstriyel eği

tim programları ile ilişkisinin kurulacağı esasını getirmiştir.

Program tedbirlerini yerine getirmek üzere, İş ve İşçi Bulma 

Kurumu 1974 yılı sonu ile 1973 yıli devamınca 10 ve daha fazla kişi 

istihdam eden tarım dışı sektörlerde, imalatta, maden çıkarmada, ulaş

tırma, inşaatta, ticarette, bankacılıkta, öğretimde, dini kuruluş, 

sağlık kuruluşu, devlet daireleri, turizm ve otelcilikte olmak üzere 

bütün illerde 12Ö23 işyeri saptanmıştır. Bu iş yerlerine giden
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d e v r e d e k i  t a h m i n i  i ş g ü c ü  g e r e k s i n m e s i n i n  1 4 6  7 1 1  o l d u ğ u n u  t e s b i t  e t 

m i ş t i r .  E l d e  e d i l e n  v e r i l e r  i l l e r ,  m e s l e k l e r  v e  m e s l e k t e k i  y e t i ş i m  

d ü z e y i  i t i b a r i y l e  d e r l e n m i ş  t a b l o l a r  h a l i n e  g e t i r i l m i ş t i r .

I ş y e r l e r i n d e k i  g ö r ü ş m e l e r d e  s a d e c e  k u r u l u ş l a r d a  d e v a m l ı  ç a l ı 

ş a n l a r  d e ğ i l ,  m e s l e k î  y e t i ş i m i  b u l u n m a y a n l a r  v e  b i r  m e v s i m  i ç i n  b i r  

k a ç  a y l ı ğ ı n a  a l ı n ı p  i ş  b i t i m i n d e  ç ı k a r ı l a n l a r  d a  ( G e ç i c i  i ş ç i l e r )  

s o r u l a r a k  b u n l a r  d a  h e s a p l a m a y a  d a h i l  e d i l m i ş t i r .

İ ş  v e  İ ş ç i  B u l m a  K u r u m u ' n u n  ü l k e  d ü z e y i n d e  y a p t ı ğ ı  ç a l ı ş m a  

2 2 0  a d e t  m e s l e ğ i  k a p s a m a k t a d ı r .  B u r a d a  y a p ı l a n  k a r ş ı l a ş t ı r m a ,  ö r g ü n  

v e  y a y g ı n  e ğ i t i m  k u r u m l a r ı n d a  ö ğ r e t i m i  y a p ı l a n  5 2  a d e t  m e s l e ğ e  v e  

t a l e p  i l e  a r z  a r a s ı n d a k i  f a r k l ı l ı k l a r a  g ö r e  s a y ı s a l  y ö n d e n  o l m a k t a d ı r .

A n c a k ,  i n s a n g ü c ü  t a l e b i  k o n u s u n d a k i  b i l g i l e r i n  b i r  y ı l ı  k a p 

s a m a s ı  n e d e n i y l e ,  d e ğ e r l e n d i r m e d e  ö l ç ü l ü  v e  d i k k a t l i  o l u n m a s ı  ü z e r i n 

d e  ö z e l l i k l e  d u r u l m a l ı d ı r .

2 .  S A N A Y İ  S E K T Ö R Ü N Ü N  T A L E P L E R İ  :

P l a n l ı  d ö n e m d e  h ı z l ı  s a n a y i l e ş m e  v e  t e k n o l o j i k  g e l i ş m e  

i n s a n g ü c ü  t a l e p l e r i n i  n i t e l i k  v e  n i c e l i k  y ö n ü n d e n  e t k i l e m i ş  v e  b u n u n  

s a n a y i l e ş m e n i n  e n  b ü y ü k  e n g e l l e r i n d e n  b i r i "  o l a r a k  t a n ı m l a n m a s ı n a  

n e d e n  o l m u ş t u r .  K a l k ı n m a  P l a n ı ' n ı n d a  e k o n o m i n i n  s ü r ü k l e y i c i  s e k t ö r ü  

o l a r a k  ö n c e l i k  v e r i l e n  s a n a y i i n  i n s a n g ü c ü  t a l e p l e r i n i n  n i t e l i k  v e  n i 

c e l i k  y ö n ü n d e n  a y r ı  a y r ı  i n c e l e n m e s i  g e r e k l i  g ö r ü l m e k t e d i r .

a ) N i t e l i k  Y ö n ü n d e n  İ n ş a n g ü c ü  T a l e b i n i n  Ö z e l l i k l e r i .
D r .  İ l h a n  S E Z G İ N  t a r a f ı n d a n  y a p ı l a n  " E n d ü s t r i d e  Ç ı r a k l ı k  

E ğ i t ı m ı " k o n u s u n d a k i  a r a ş t ı r m a d a :

" S a n a y i l e ş m e d e  d a h a  i l e n  t e k n o l o j i l e r i n  k u l l a n ı l m a y a  
b a ş l a n m a s ı  n e d e n i y l e  v a s ı f l ı  i n s a n g ü c ü  i h t i y a c ı n ı n  k a r ş ı l a n m a s ı n d a  
m e v c u t  ö r g ü n  v e  y a y g ı n  e n d ü s t r i y e l  e ğ i t i m  k u r u m l a n  y e t e r l i  o l a m a m a k 
t a d ı r .  İ n s a n g ü c ü n ü n  y e t i ş t i r i l m e s i n d e  t o p l u m u m u z u n  y e n i  y a k l a ş ı m l a r a  
v e  p l a n l a m a y a  i h t i y a c ı  o l d u ğ u  a n l a ş ı l m a k t a d ı r .



Endüstriyel meslekî eğitimin maliyeti, genel eğitime kıyasla 
daha yüksek olup, endüstrinin ihtiyacı olan vasıflı insangücünün ye

ti ştirilmesinde meslek okullarına ve geleneksel çırak yetiştirme dü
zenine bağlı kalmak önemli sorunlar meydana getirmektedir.” yargısına 
varılmaktadır.

Türkiye Odalar Birliği’nin yayınladığı "İktisadi Rapor 197b” 

adlı eserde:

"Milletlerarası bir kuruluşun araştırmalarına bakılırsa insan- 

giicü kaynaklarından tam verimle istifade edebilmesi için mühendis ba
şına, çeşitli meslek gruplarına göre değişmek şartıyla, 5-10 teknisyen 
gerekmektedir." görüşü belirtilmiştir.

Dr. î'evzi Ercan tarafından yapılan "Teknik Liselerin Program 
Sorunu" araştırmasında, endüstri yöneticilerinin tercih ettikleri 

teknisyen türü, öncelik sırasına göre "(i) Tekniker Okulu mezunu;
(2) Endüstri Meslek Lisesi mezunu; (3) Teknik Lise mezunu" olarak 
sıralanmaktadır.

b) Nicelik Yönünden İnsangücü Talebinin Özellikleri.
İş ve İşçi Bulma Kurumu, 1974-75 yılı sanayi kesiminin 

işgücü talebini 4497 adet örgün eğitimden ve 14207 adet de yaygın 
eğitimden olarak saptanıştır. İnsangücü arz kaynağı olarak endüstriyel 
teknik öğretim kurumlan ise örgün eğitimden 20986 ve yaygın eğitimden 
2889 öğrenciyi mezun etmiştir. Burada, sanayi kesiminin işgücü talebin
de, (a) askerliğini yapma şartını ve (b) işletmede üretime katkısı 
olacak kalifiye elemanları tercih ettiğini dikkate alarak, aşağıdaki 
değerlendirmeleri yapabiliriz.



( 1 )  S a n a y i  k e s i m i  i ş g ü c ü  t a l e b i n d e  y a y g ı n  e ğ i t i m d e n  g e ç m i ş  

e l e m a n l a r a  a ğ ı r l ı k  v e r . m e k t e d i r .  M e s l e k l e r e  g ö r e  d e ğ i ş m e k l e  b e r a b e r ,  

y a y g ı n  e ğ i t i m  k u r u m l a n  i ş g ü c ü  t a l e b i n i n  a n c a k  y ü z d e  2 0 ’ s i n i  k a r ş ı -  

l ı y a b i  l m e k t e d i r .

( 2 )  Ö r g ü n  e ğ i t i m  k u r u m l a n  t o p l a m  i ş g ü c ü  t a l e b i n i ,  y ü k s e k  

ö ğ r e n i m e  g i d e n l e r  v e  d u r u m u  b i l i a n i y e n l e r  d ü ş ü l d ü k t e n  s o n r a  d a  s a y ı 

s a l  o l a r a k  k a r ş 11 l y a b i l m e k t e d ı r .

( 3 )  M e s l e k  a y r ı m ı n d a ,  ö r g ü n  e ğ i t i m  k u r u m l a n  y a p ı  r e s s a m l ı ğ ı  

v e  k a l ı p ç ı l ı k  d ı ş ı n d a  b ü t ü n  t a l e p l e r i  k a r ş ı l a r  g ö r ü n m e k l e  b e r a b e r ,  

g ü n l ü k  g a z e t e  i l â n l a r ı n d a n  t e c r ü b e l i  e l e k t r i k ,  e l e k t r o n i k  v e  m a k i n e  

b ö l ü m ü  ( t o r n a ,  t e s v i y e  v e  f r e z e )  m e z u n l a r ı  a r a n d ı ğ ı  a n l a ş ı l m a k t a d ı r .

( 4)  M e s l e k  a y r ı m ı n d a ,  y a y g ı n  e ğ i t i m  k u r u m l a n  a ğ a ç  i ş l e r i  d ı 

ş ı n d a k i  m e s l e k l e r i n  h e p s i n d e  i n s a n g ü c ü  a r z  k a y n a ğ ı  o l a r a k  y e t e r s i z  

k a l m a k t a d ı r l a r .

S a n a y i  k e s i m i n i n  i n s a n g ü c ü  t a l e p l e r i  i l e  m e s l e k î - t e k n i k  

e ğ i t i m  s i s t e m i n i n  y e t i ş t i r d i ğ i  e l e m a n l a r  a r a s ı n d a k i  f a r k l ı l ı ğ ı  n a s ı l  

a ç ı k l a y a b i l i r i z ?

B u r a d a  b i r  y a k l a ş ı m  o l a r a k ,  s a n a y i  k e s i m i n d e k i  i ş  b ö l ü m ü n ü  

v e  s t a n d a r t l a r ı  i l e  e ğ i t i m  a i s t e n i n i  k a r ş ı l a ş t ı r m a k l a  b i r  a ç ı k l a m a  y a 

p a b i l i r i z .  3 u  a m a ç l a  d ü z e n l e n e n  T a b l o : 8  i k i  s i s t e m  a r a s ı n d a k i  k a r ş ı l a ş 

t ı r m a y ı  g ö s t e r m e k t e d i r .

T a b l o  :  6
S a n a y i d e k i  İ ş b ö l ü m ü  İ l e  E ğ i t i m  S i s t e m i  K a r ş ı l a ş t ı r m a s ı

S a n a y i d e k i  İ ş b ö l ü m ü  ö r g ü n  v e  Y a y g ı n  E ğ i t i m  K u r u m l a n

1 .  İ ş ç i  1 .  P r a t i k  S a . n a t  O k u l u
2 .  K a l i f i y e  İ ş ç i  2 .  E n d ü s t r i  M e s l e k  L i s e s i ,  T e k n i k

L i s e  v e y a  1  n o ' d a n  g e ç i ş l e r  y o l u y l a
3 .  U s t a ( U s t a b a ş ı , P o r m e n )  3 .  1 .  v e  2  n o ' d a n  g e ç i ş l e r  y o l u y l a
4 .  T e k n i s y e n ,  T e k n i k e r  4 .  T e k n i k e r  ( Ö n  L i s a n s )  v e y a  2 . n o d a n



5. Münendis geçişler yoluyla.
________________________________ 5.Mühendis yetiştiren Kurumlar_________

Her iki tablonun incelenmesinden görüleceği gibi sanayideki 
işbölümü niteliksel ve sayısal yönden bir p'ramidi oluşturmaktadır. 

Eğitim sistemine baktığımızda özellikle sayısal yönden bir pramidi 
oluşturmadığı, niteliksel yönden de birbirleri arasında ikameler ol
duğu görülmektedir.

3. TARIM SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ :

Tarım sektörünün in3angücü talepleri, İş ve İşçi Bulma 

Kurumu'nun 1974-1975 yılı için yaptığı çalışmada, tarım dışı sektör
leri kapsaması nedeniyle yeterli olarak görülmemektedir. Tarım sektörü 
istihdam yerinin Oıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda olması ile 
örgün ve yaygın eğitim kurumlanma aynı Bakanlığa bağlı olması nede
niyle işgücü talebi ile arz arasında bir sorun olmadığı anlaşılmakta
dır.

4. HİZMETLER SEKTÖRÜ TALEPLERİ :
Hizmetler sektörü, sağlık, turizm, bankacılık, ticaret, 

kamu ve özel kesimdeki büro işleri gibi çok geniş bir alanı kapsamak

tadır. Bu nedenle işgücü talepleri ve arz kaynakları karşılaştırmasının 
öğrenim dallarına göre yapılması uygun görülmektedir.

a) Sağlık Eğitimi ve İşgücü Talepleri :

İş ve İşçi Bulma Kurumu Müdürlüğü'nün 1974-1975 yılı 
işgücü toplam talebi 1553 adet çeşitli eleman iken, örgün ve yaygın 
öğretim kurumlarından toplam olarak 1944 adet mezun verilmiştir. Bu 
alandaki işgücü talebi karşılanır görünmekle beraber, meslek ayırımın
da dar boğazların olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca, orta dereceli 
sağlık eğitiminin Sağlık ve SoByal Yardım Bakanlığı tarafından yapılma 
sı ve istihdam bakanlığı olması nedeniyle talep ile arz arasındaki 
dengenin korunduğu tahmin edilmektedir.



b) Ticaret-Turizm Eğitimi ve İşgücü Talepleri.
Turizm eğitimi konusunda, Millî Eğitim Bakanlığı örgün 

ve yaygın eğitim kurumlan ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nm yaygın 
eğitim çalışmaları bulunmaktadır. Ancak, her iki kurumun eğitim çalış
malarında nitelik ve nicelik yönünden bir işbirliği bulunmamaktadır.

Turizm sektörünün işgücü talebi örgün eğitim kurumlarından 

91 iken 174 mezun verilmektedir. Buna karşılık yaygın eğitim kurulula
rından işgücü talebi 1374 iken, 519 eleman ile cevap verilmektedir. 
Görülmektedir ki, turizm kesimi insangücü talebinde yaygın eğitime 
öncelik vermektedir.

Hizmetler sektörünün yaygın ve örgün eğitim ayrımını yap
madan muhasebeci ve büro elemanı olarak toplam talebi 7152 iken. 
Ticaret Lisesi mezunları toplamı 11.608'i bulmaktadır. Bu grupta, 

yüksek öğretime gidenler düşülmekte sonra da, eleman talebini karşı- 
lıyacak ölçüde mezun verilmektedir.

0) kız Teknik Öğretim ve İşgücü Talebi.
Örgün ve yaygın kız teknik öğretim kurumlan» yurt düzeyins

en geniş ölçüde yayılmış olmasına rağmen, istihdam kesimine yeterli
ölçüde eleman yetiştirememektedir, üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde
(1973-1977) gösterilen bütün çabalar, /sınırlı ölçüde dönüştürülebil-

ujrgu lamaya
miştir.

İş ve İşçi Bulma Kurumu*nun saptadığı insangücü talebi»
1 eleman örgün ve 372 eleman da yaygın eğitim kurumlan olarak ayrım 
göstermektedir. Kız Teknik Öğretim ise 5747 örgün ve 19538 de yaygın 
eğitimden geçmiş eleman mezun etmiştir, Buradan, örgün eğitimde kazan
dırılan bilgi ve becerilerin hizmetler ve sanayi sektörlerindeki işbö
lümünde karşılığı olmadığı anlaşılmaktadır. Yaygın eğitim is© ev eko
nomisi ve meraklan giderecek sınırlar içinde bilgi ve beceri kazandır 
dığından, yeterli Ölçüde yararlı olamamaktadır.



d) Din Eğitimi ve İstihdam Kesiminin Talebi.

Orta dereceli din elemanı yetiştirmek amacıyla kurulan 
İmam-Hatip Meslek Lisesi mezunlarının çalışma alanı Diyanet İşleri 
Başkanlığı teşkilatı olarak sınırlı bulunmaktadır. Diyanet İşleri Baş
kanlığına her yıl 2000 adet kadro verilmektedir. Bu durum İmam-Hatip 
Lisesi mezunlarının daha geniş ölçüde Diyanet İşleri Başkanlığı teşki
lâtında görevlendirilmesini güçleştirmektedir.

Din Eğitimi Genel Müdürlüğünün 1974 yılı kayıtlarına göre 
İmam-Hatip Lisesi mezunlarının ortalama yüzde 41'nin mesleklerine uy
gun işlerde çalıştıkları, yüzde 36'sınm bir üst öğrenime davam ettik
lerini ve yüzde 23'ünün ise meslekleri dışında bir işte çalıştıklarını 

göstermektedir.

Din eğitimi ile istihdam alanı arasında nitelik ve nicelik 

yönünden yeterli bağıntı kurulamadığı için, her iki kurum açiBindan 
da üzerinde durulması gereken sorunlar bulunmaktadır.

İmam-Hatip Liselerinde bulunan öğrenci kapasitesi tamamen 
kıymetlendirildiğinde, istihdam konuBu önemli bir sorun olmaya başla
yacaktır.



III. İSTİHDAM SORUNLARINIM NEDENLERİ

Eğitim sistemimiz, bir taraftan gelişen sanayi ve hizmetler 
sektörlerinin insangüoii talebi ile öte yandan eğitim için her yıl 

giderek artan sosyal talebin baskısı altındadır. Bu durum eğitime 
ayrılan kıt kaynakların planlı bir şekilde kullanılmasını ve eğitim 
harcamalarının optimum düzeyde dağılımını sağlamayı zorunlu kılmakta
dır.

Eğitim sistemimizi bu açıdan değerlendirdiğimizde, sosyal ta
lebin büyük ağırlık taşıdığını, gençliği klasik yöntemlerle yüksek öğ
retime hazırlayan programların uygulandığını görmekteyiz. Diğer taraf

tan ekonominin ınsangücü talebin ^ıicelj k ve nitelik yönünden karşıla
namaması yanında, her yıl artan işsiz ordusuyla çelişkili bir görünüm 
bulunmaktadır.

Bu sorunlar kalkınma planlarında saptanmış ve eğitim sistemi
mize ekonominin talepleri doğrultusunda yön vermek amacıyla yeni hedef
ler, ilkeler ile tedbirler geliştirilmiştir. Kalkınma Planlarının eği
tim hedeflerini (a) Uzun dönemde ekonominin nitelikli işgücü gereksin
mesini karşılamak ve (b) 7-14 yaş grubu nüfusa zorunlu ve parasız ilk
öğretimi genelleştirmek olarak özetliyebiliriz. Bu hedeflerden, 1974- 

1975 ders yılında temel eğitimin birinci kademesinde yüzde 91-4 ve 
ikinci kademesinde yüzde 35»1 okullaşma oranlarına ulaşılmıştır. Kal
kınma planlarında öngörülen ekonominin nitelikli işgücü talebini kar
şılama yönünden tarım ve hizmetler sektörlerinde hedeflere ulaşılmış
tır. Ancak, sanayi kesiminin meslekî-teknik öğretimden beklediği in- 
sangücünün yetiştirilmesinde, yaygın eğitimde nicelik hedeflerine ula
şılamamış, örgün eğitimde nicelik hedeflerine ulaşılmış olmakla birlik 
te nitelik konusunda çözümlenmesi gereken sorunlar olduğu anlaşılmış
tır.



Planlı dönemde, Devlet Bütçesinden Millî Eğitim Bakanlığı'na 

ayrılan kaynaklar (yatırım+carı harcamalar olarak) 1963-67 yıllarında 

yüzde 14-4- 1966-72 yıllarında yüzde 10.0 ve üçüncü Plan'm son üç yı

lında ise yüzde 14.0 düzeyindedir. Millî Eğitim Bakanlığı payına düşen 

kaynakların 1963-67 döneminde ortalama yüzde 9*6'i, 1968-72 döneminde 

yüzde 11.4'ü ve son üç yılda ise yüzde 20'si meslekî-teknik öğretim 

kesimine ayrılmıştır. Özellikle, Üçüncü Plan döneminde meslekî-teknik 

öğretime öncelik verilmesi yatırım politikasında olumlu etkisini gös

termiştir.

Kalkınma Planlarında meslekî-teknik öğretime yöneliş temel

politika olarak seçilmesine karşın, beklenen ölçüde hizmet gelişmesi 
•?

neden doğmamaktadırBu soruyu meslekî-teknik öğretim ve istihdam sis

temini daha yakından inceliyerek daha açık olarak cevaplıyabilıriz.

1. MESLEKÎ-TEKNİK ÖĞRETİM SİSTEMİ.

Meslekî-teknik öğretim sistemi örgün ve yaygın olmak üzere 

ikiye ayrılmaktadır.

A) Örgün Meşlekî-Teknik Öğretim .

Orta dereceli örgün eğitim meslekî-teknik öğretim kurulu

larının çoğunluğu Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet görmek

tedir. Diğer okullar belli bir amaca yönelik olarak Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Millî Savun

ma Bakanlığı tarafından kurulmuşlardır.

Diğer Bakanlıklara bağlı okulların programları istihdam 

açısından hazırlanarak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmakta

dır. Ayrıca, yeni açılacak okullar ve alınacak öğrenci sayısı ilgili 

Bakanlığın istihdam durumuna göre düzenlenmektedir. Bir başka değişle 

istihdam sistemi ile eğitim sistemi bütünleşmiş ve organik bir bağ kuru 

rulmuştur. Bu gruptaki okulların ortak sorunu, yüksek öğrenime yönel

diklerinde genel öğretim standartlarının aranmasıdır.
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Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı meslekî-teknik orta öğretim 
kurumlan merkez örgütünde bir müsteşarlığa bağlı üç ayrı genel mü

dürlükçe yönetilmektedir. Her öğretim dalının programı merkez örgütü

nün saptadığı esaslar dahilinde tecrübeli öğretmenler ile bu konudaki 

yeterli istihdam alanları temsilcileriyle birlikte hazırlanmaya çalı
şılmakta ve Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanarak yürürlüğe girmekte

dir. Ayrıca, okul, bölge ve millî düzeyde istihdam alanlarının talep
leri nicelik ve nitelik yönünden saptanmamaktadır. Meslekî-Teknik öğ

retim yatırımları her daire tarafından ayrı ayrı lıazırlanmakta ve or

tak bir planlamadan yoksun bulunmaktadır.

3u sorunlara çözüm getirmek üzere iki tür girişimde bulunul
muştur:

Birincisi, Meslekî ve Teknik öğretim Müsteşarlığı'na bağlı 

olarak, yatırım programlarını hazırlamak, istihdam alanları ile iliş
ki kurmak ve öğretim programlarını geliştirmek konularında çalışmak 
üzere Kasım 1960'da "Meslekî-Teknık Öğretim Etüd-Planlama Dairesi" 

kurulmuştur. Bu Daire başarılı hizmetler yapmaya yönelmişken Mart 
1970'de planlama fonksiyonu kaldırılarak "Meslekî-Teknık Öğretim 

Etüd-Programlama DaıreBi"ne dönüştürülmüştür. Ayrıca, bu daireye ye
tenekli personel istihdam etmesine olanak sağlayan kadro tahsis edil
memiştir. Adı geçen Daire Mayıs 1976 da çıkan kadrolarıyla yeniden ku
rulmaya çalışılmaktadır.

İkincisi, Meslekî-teknik öğretim sorunlarını istihdam alanları 
ve araştırma kurumlan arasında tartışmak üzere; 1968 yılında "Meslekî 
Teknik Yüksek Danışma Kurulu" toplanmış ve 1974 yılında "Meclekî-Teknik 

öğretimde Verimlilik Semineri" ile 1979 yılında "Meslekî ve Teknik Öğ
retim ile Sanayi İlişkileri Sempozyumu" düzenlenmiştir. Ancak, bu çalış

maların ortaya çıkardığı görüşlerin ve önerilerin pek azı uygulamaya 

dönüşmüştür. Orta dereceli meslekî-teknik öğretim kurumlarının



(okullarının) 1974-1975 yılı mezunları hakkında toplanan bilgilere 
göre, mesleğinde çalışma durumu Endüstri Meslek Liselerinde yüzde 
36.4, Teknik Liselerde yüzde 32.7. Kız Meslek Liselerinde yüzde 15*6 
ve Ticaret Liselerinde yüzde 23.6 olarak değişiklik göstermektedir. 
Genel öğretime göre çok daha fazla harcama yapılarak yetiştirilen bu 

elemanların mesleğine uygun ış bulamayışı veya yüksek öğretime yöne
lişinin sebeplerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir:

- Toplumda yüksek öğretimin sağladığı sosyal statü önemini 

korumaktadır.
- Okulda kazandırılan bilgi ve becerilerle, iş alanındaki 

standartlara uyum sağlanamamaktadır.
- Öğrencilerin meslek ayrımında öğretmen, sınıf, atelye ve 

laboratuvar durunlan dikkate alınmakta, bölgenin işgücü talebi değer
lendirilmemektedir.

- İş alanının başlangıçta verdiği ücretler az, çalışma koşul
ları ağırdır.

- Belirli merkezlerde eleman ihtiyacı hissedilmesine rağmen 
bir kısım bölgelerde meslek lisesi seviyesinde eğitim görmüş meslek 
elemanına ihtiyaç çok kısıtlıdır.

- Orta dereceli meslekî ve teknik öğretim okullarında mesleğin 
geniş bir alanında temel bilgi ve beceri kazanan öğrencilerin, mesle
ğin sınırlı bir alanında verimli bir şekilde çalışmalarını ve işe in
tibaklarını sağlayacak işbaşı eğitimi yapılmamaktadır.

- İstihdam alanlarında mezunların yasal haklarını sağlayıcı 
bir düzen kurulmamıştır.

Meslekî-teknik orta öğretim 1974-1975 ders yılı mezunlarının 

yönelişleri Tablo 9'da gösterilmiştir.



Tablo: 9

MESLEKÎ-TEIKÎE ORTAÖĞRETİM OKULLARINI 1974-1975 DERS YILINDA BİTİRENLERİN
DURUMLARI

1974-1975
Yılında

Öğrenime 
Devam edenler

Mesleğine uygun 
işte Çalışanlar

Mesleğine uygun 
olmıyan İş.Çalı. Diğerleri

Okul
Say.

Mezun 
Sayı. Adedi Yüzde Adedi Yüzde Adedi Yüzde Adedi Yüzde

Endüstri Meslek Liseleri 125 17823 2405 13.5 6887 38.6 1222 6.8 7309 41.1

Yapı Meslek Liseleri 6 874 121 13.8 280 32.0 164 18.7 309 35.5

Motor Meslek Liseleri 5 735 157 21.4 347 47.2 30 4.0 201 27.4

Kimya Meslek Lisesi 1 108 64 59.3 35 32.4 2 1.8 7 6.5

Ağaç ve Metal Meslek Lis. 1 89 3 3.4 - 79 88.8 7 7.8

Matbaa Meslek Lisesi 1 50 4 8.0 16 32.0 2 4.0 28 56.0

Tekstil Meslek Lisesi 1 113 5 4.4 42 37.2 12 10.6 54 47.8

ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ 
T O P L A M I  : 1 4 0 19792 2759. 13.9 7607 38.4 1511 7.6 7915 40.1

Teknik Lise 44 1194 4İU 34.3 390 32.7 90 7.5 304 25.5

Kız Meslek Lisesi 156 5692 698 12.3 889 15.6 556 9.8 3549 62.3

Ticaret Liseleri (Akşam 
Ticaret Liseleri dahil)

66+22 11608 3369 29.0 2738 23.6 785 6.8 4716 40.6

KAYNAK: Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Öğretim Kitapları: 1974-1975 mezunlarının istihdam durumları,
Etüd ve Programlama Dairesi Yayınları NO: 130,

-47 a-



B )  Yayg ın  Mes lek î -Tekn ik  öğre t im.

ö rgün  eğ i t im i ç in  be l i r t i l en  p lan lama ,  endüs t r i  i şb i r l iğ i  

ve  i s t ihdam,  p rogram ge l i ş t i rme ,  öğre t im da i re l e r i  ve  kuru luş la ra ras ı  

koord inasyon  konusundak i  so run la r  yayg ın  mes lek î - t ekn ik  eğ i t im i ç inde  

geçe r l iğ in i  ko rumaktad ı r .

( i )  Mi l l î  Eğ i t im Bakan l ığ ı ' nm ça l ı şma la r ı :

Ülkemizde  yayg ın  mes lek î - t ekn ik  eğ i t im ça l ı şmala r ı  en  ge 

n i ş  ö lçüde  Mi l l î  Eğ i t im Bakan l ığ ı  t a ra f ından  i l ,  i l çe  ve  köy  düzey in 

de  yap ı lmak tad ı r .  Bakan l ığ ın  dör t  ay r ı  gene l  müdür lüğünce  yürü tü len  

mes lek î - t ekn ik  eğ i t im ça l ı şma la r ı  konu la r ına  göre  Tab lo  10 'da  gös te 

r i lmiş t i r .
TABLO :  10

MİLLİ  EĞİTİM BAKANLIĞI  TARAFINDAN YAPILAN YAYGIN EĞİTİM 
FAALİYETLERİNİN KURULUŞLAR VE KONULARA GÖRE DAĞILIMI

Halk  Eğ .Gn .Md. Kız  Tek .Öğ .Gn .Md. Tic .T .Öğ .Gn .Md. Er .Tek ,Öğ .Gn .Md.

Gene l  Eğ i t im Gene l  Eğ i t im Ote lc i l ik Meta l  İ ş l e r i
B ıçk ı -Dik i ş Nak ı ş Tur i  zm Ağaç  İ ş l e r i
P ra t ik  Muhasebe Çamaş i r Muhasebe Motorcu luk
Dakt i lo El  ve  Ev  Sana t . Dak t i lo Tesv iyec i l ik
Maha l l i  E l  San . Ev ,Ai le  Yöne t imi Tornac ı l ık
Radyo  ve  Te lev . Sağ l ık  B i lg i l e r i F rezec i l ik
E lek t r ikç i l ik Bes in  ve  Bes len .Bi l . Oks i j en  Kaynağ ı
Mektup la  Öğre t im Tar ım Bi lg i l e r i E lek t r ik  Kaynağ ı
Çeş i t l i  Mes .Kurs . Top lum Kalk ınmas ı Mobi lyac ı l ık
Sos .Kül tü r  Paa . Türk  İ ş i B lek t .T ' e8 i sa t
-Ha lk  Müz .Po lk . Konf  eks iyon Bobina j
-Spor Ean taz i  Nak ı ş Radyocu luk
-Konfe rans la r Giy im Tekn ik  Res im
Bes lenme  ve  Sağ . Res im

Tur i s t ik  E l  İ ş l e r i
(Yap ı  ve  Makina )  
Kag i r  Yap ı

Çocuk  Ge l i ş imi  vo Eği t imi Ahşap  Yap ı  
Duvarc ı l ık  
S ıva ,Badana ,Boya  
Dülge r l ik ,S ıhh i  
Tes .
Gene l  Matbaac ı 
l ık .





Görüldüğü gibi, Millî Eğitim Bakanlığı Uygulayıcı Genel Mü

dürlüklerinin yaygın eğitim faaliyetleri arasında konular yönünden 
girişim vardır. Özellikle bu girişim, Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü' 

nün çalışmaları ile Kız Teknik, Ticaret ve Turizm, Erkek Teknik öğ
retim Genel Müdürlüklerinin arasında bulunmaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yaygın eğitim çalıŞ' 

malarının İl, İlçe ve Köy düzeyindeki ayrımı yapıldığında, aşağıdaki 
görünüm ortaya çıkmaktadır.

TA3LO : 11
KİLLİ EĞİTİM SAKARLIĞI YAYGIM EĞİTİM KURUMLARIRIN İL,İLÇE VE KÖY

DÜZEYİMDEKİ ÖRGÜTLERİ

 İL_______________________

Halk Eğitimi Gn.Md.
(Halk Eğitimi Bşk.)
Kız Tek.öğr.Gn.Kd.
(Mevcut Kız Meslek 
Liseleri ve Pratik 
Sanat Okulları)

Erkek Tek.öğ.Gn.Md. 
(Mevcut Endüstriyel 
Meslek Liseleri ve 
Pratik Sanat Okul.)
Ticaret ve Tur.Ö.G.Md. 
(Mevcut Ticaret Liseleri)

İLÇE_________
Halk Eğitimi Gn.Md. 
(Halk Eğit imi Merk.)

Kız Tek.Öğr.Gn.Md. 
(Mevcut Kız Meslek 
Liseleri ve Pratik 
Kız Sanat Okulları)
Erkek Tek.Öğ.Gn.Md. 
(Mevcut Endüstriyel 
Meslek Liseleri ve 
Pratik Sanat Okul.)

(Mevcut Ticaret

KOY_______________

Halk Eğitimi Gn.Md. 
(Eğitim Odaları)
Kız Tek.Öğr. Gn.Md. 
(Gezici Köy Kursları)

Erkek Tek.Öğr.Gn.Md. 
(Gezici Köy Kursları)

Yok.

Liseleri.) _______ _______ _________________
Bu tablodan ortaya çıkan sonuçlar ;

-- Yaygın eğitim çalışmaları İl ve İlçe düzeyinde Bakanlığa 
bağlı dört genel müdürlük tarafından yapılmaktadır.

- Köy düzeyinde Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ile Erkek 
Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü gezici kurslar düzenlemektedirler.



-  Köy  düzey inde  Halk  Eğ i t imi  Gene l  Müdür lüğünün devaml ı  h iz 

met  gören  Köy  Eğ i t im Odalar ı  bu lunmaktadı r .

-  Ha lk  Eğ i t imi  Gene l  Müdür lüğünün mes lek  eğ i t imi  i ç in  ye te r l i  

makine - teçh iza t ı  yoktur .  D iğer  öğre t im da i re le r in in  okul la r ından  ya 

rar lanmaktadı r la r .  Da imi  Öğre t im Kadrosu ,  s ın ı r la  mes leğ i  kapsayan  

kurs  öğre tmeni  ve  us ta  öğre t i c i l e rden  o luşmaktadı r .  Ayr ı ca ,  merkezde  

ve  taş ra  t e şk i lâ t ında  ha lk  eğ i t imi  uzman ve  uzman yard ımcı la r ı  bu lun  

maktad ı r .

( i i )  D iğer  Kuruluş lardak i  ça l ı şmalar :

Bugün  11  Bakanl ık ,  7  Kamu Kuruluşu  i l e  Banka lar ,  Mes lek î  Ku

ru luş lar  ve  gönül lü  Kuruluş lar  t a ra f ından  değ i ş ik  düzeyde  yayg ın  eğ i  

t im ça l ı şmalar ı  yap ı lmaktad ı r .

Yayg ın  eğ i t im faa l iye t l e r i  i ç inde ,  Mi l l î  Eğ i t im Bakanl ığ ın ı  

i lg i l endi ren  konular  a ras ında  g i r i ş im o lan  kuru luş lardan  örnek ler

aş ağ ıdak i  t ab loda  gös te r i lmiş t i r .

TABLO :  12

YAYGIN EĞÎTİM YAPAN BAKANLIKLAR ARASINDAKİ  GİRİŞ İMLER

Okuma- Ote l c i l ik Küçük
Yazma ve El ve
Gene  1 Tur izm Köy Ev Eko Mes lek î

Kurulu lar Bilgi Kurs lar ı Sanat nomis i Kurs la r  (1)
Mil l î  Eğ i t im Bak. X X X X X

Mil l î  Savunma Bak. X - - - X

Çalışaa Bakanlığı X - - - X

Oıda-Ta.ve Hay.Bak. X - - X X

Köy İ ş l e r i  Bakan. - - X - -
Sanayi va Tek .Bak . X - X - -
Adalet Bakanlığı X - X - X

Ulaş t ı rma  Bakanl ığ ı X - - - X

Tur izm ve  Tan ı t .Ba . - X - - -
İmar ve  İ skan  Bak . X - X - X

( l )  Mes lek î  Kuru luş lar  :  Amac ı ,  mes lek  kazandı rmak  veya  mes lek  sa 
h ib i  o lup  da  ge l i ş t i rmeye  yöne lmiş  kurs la r .  (E lek t r ikç i ,  Radyo ,  
TV,  Marangoz luk ,  Demirc i l ik  g ib i . )



(iii) Ortak Sorunlar:
Yaygın eğitim çalışmaları yapan kamu kuruluşlarının ortak 

sorunları bulunmaktadır.

(a) Genel yaygın eğitimin amacı açık olarak belli olmakla 

beraber İl, İlçe ve Köy düzeyindeki meslekî-teknik yaygın eğitimin 

amacı belirsizlik göstermektedir. Bu belirsizlikler aşağıda sıra

lanmıştır.

- Meslekî-teknik yaygın eğitim kişiye bir meslek kazandırmak 

ve onun mesleğini geliştirmek için yapılmaktadır. Ancak, kazandırılan 

eğitim işyerleri açısından yeterli sayılmamaktadır. Meslek geliştirme 

bir işyeri adına (kuruluşların hizmet içi eğitim kursları hariç)yapıl- 

madığı için ülke ölçüsünde etkin ve yaygın bir biçimde uygulanamamak
tadır.

- Meslekî - teknik yaygın eğitim kursları bölgesel işgücü ta

lebini nicelik ve nitelik yönünden karşılamaya yönelememiştir.

(b) Yaygın eğitim faaliyetlerini yürüten kuruluşların yer, 

zaman ve meslek ayrımmdâ kısa ve uzun vadeli planları, yıllık prog

ramları bulunmamaktadır.

(c) İl, İlçe ve Köy düzeyinde çalışan kuruluşlar arasında ve

rimli bir koordinasyon ve işbirliği bulunmamaktadır.

(d) Kız Teknik ve Erkek Teknik Öğretim Kurumlarına bağlı ba

ğımsız Pratik Sanat Okullarının bir kısmı sanayi yönünden gelişmemiş 

bölgelerde (il ve ilçelerde) kurulduğundan bu okullar öğrenci bulmak 

ta güçlük çekmektedirler.

C) Mc b 1 e k î -Te kn _̂0̂ ı̂ J:ju m_ Kur um ̂ ı̂rtâ Ö̂ğ̂ ; e t me n Yet i ş t i r me.

Eğitim Kurumlarınm başarısında en önemli etken öğretmen

dir. Meslekî teknik öğretim kurumlarına öğretmen yetiştirme konusun

da araştırmalara dayanan geliştirme çalışmalarına daha çok ağırlık 

verilmesi zorunluluğu vardır. Eğitim teknolojisi ve öğretim yöntem-



lerindekı gelişmeler öğretmenin önemini ve başarısını artırmaktadır.

Bugüne kadar meslekî-teknik öğretilenlerinin durumları ve ye

tiştirilmeleri konusunda iki araştırma yapılmıştır;

Birincisi; orta öğretim kurumlarma seçmeli ders öğretmeni 

yetiştirmek amacıyla "Endüstriyel Sanatlar Eğitimi ve Öğretmen Yetiş

tirme Araştırması" adlı çalışma Doç.Dr. Hıfzı DOĞAN tarafından yapıl

mıştır. 3u araştırmanın sonuçlarına göre "Endüstriyel Sanatlar Yüksek 

Öğretmen Okulu" organize edilmiş ve iki öğretim yılı eğitim yapmakta 

olup, gelişme döneminde bulunmaktadır.

İkincisi; Dr. Cavit SIBAL tarafından Eğitim Fakültesinde "En

düstriyel Meslek Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi" adıyla doktora tezi 

olarak hazırlanmıştır. Bu araştırma, öğretmenler, yöneticiler, müfet

tişler ve öğrencilere uygulanan anketlerin değerlendirilmeni ve diğer 

ülkelerde uygulanan öğretmen yetiştirme yöntemlerinin karşılaştırması 

esasına dayanmaktadır.

Araştırmanın ortaya çıkardığı sonuçlara göre:

"Türkiye hem nitelik hem de nicelik yönünden yeterli öğretmeni 

yetiştirmek için büyük çaba göstermek zorunluğundadır.

öğretmenlerin genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik ba

kımlardan sahip olmaları gereken yetişkinlikler için standartlar ge

liştirilmesi gerekir." görüşünü belirtmektedir.

örgün ve Yaygın Meslekî-Teknik öğretim Kurumlarma meslek deo- 

leri öğretmeni yetiştirmek amacıyla geliştirilmiş olan programların 

uygulanmasının ve mezunların hizmetteki etkinliklerinin düzenli ola

rak izlenmesi ve alman sonuçlara göre programların geliştirilmesine 

ihtiyaç vardır. Bu alandaki araştırma ve geliştirme projelerinin teş

vik edilmesine önem vermek gerekmektedir.



gugün endüstriyel teknifc öğretimde genel kültür öğretmenleri dışında uç meslek öğretmeni turu benimsenmiştir.
- Teknik liseler için teorik-teknik ders öğretmeni 4 yıllık 

programla,
- Teknik ve meslek liseleri için atelye, laboratuvar ve mes

lek dersleri öğretmeni 4 yıllık programla,
- Pratik Sanat Okulları için atelye öğretmeni 2 yıllık prog

ramla yetiştirilmektedir.

Bunların dışında :
- Kız Teknik Öğretim örgün eğitimde, teorik ve pratik dersleı 

için tek tip öğretmeni 4 yıllık programla,
- Kız teknik öğretim pratik 3anat okulu öğretmeni 2 yıllık 

programla ve,
- Ticaret ve Turizm örgün ve yaygın eğitimde tek tip öğret

meni 4 yıllık programla yetiştirmektedir.
- Ayrıca» orta dereceli okullara seçmeli ders öğretmeni (tek

nik Eğitim, Ev Ekonomisi, Ticaret ve Turizm gibi) yetiştirilmesinde 
3*1 programı uygulanmaktadır.

örgün ve yaygın meslekî-teknik öğretim kurumlarına öğretmen 
yetiştirmede kendi içinde ve birbirleri arasında daha yakın ilişki 
kurulmasına ihtiyaç vardır.

Meslekî-teknik öğretime öğretmen yetiştiren yüksek okulların 
ortak sorunları aşağıda özetlenmiştir.

-Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî-teknik eğitim kurum- 
larına öğretmen yetiştiren yüksek okulların kuruluş kanunu bulunma
maktadır.

öğretmen yetiştiren yüksek dereceli meslekî ve teknik öğre
tim kurumlarının etkinliklerinin yükseltilebilmesi için bu kurumlar- 

da çalışan öğretmenlere, benzeri yüksek öğretim kurumlarında çalışan
lara sağlanan imkanların (eş yetişkinliğe, eş ücret ve eş çalışma 
şartları) verilmemektedir.
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2. SEKTÖRLERE GÖRE İSTİHDAM SİSTEMİ.

Ülkemizdeki istihdam yöntemi Personel Kanunu'na ve İş Kanunu

na bağlı olmak üzere iki grupta toplanabilir. Ayrıca, on sekiz yaşın

dan küçüklerin oluşturduğu hiçbir kanuna ve sosyal statüye bağlı ol

madan çalışan önemli bir grubun varlığının da bulunduğu kabül edilme

lidir.

Personel Kanunu kapsamına giren hizmet soktörlerinde, özel

likle örgün meslekî-teknik okulları mezunlarının işe alınma, intibak 

ve ilerlemeleri bir esasa bağlanmıştır. Personel Kanunu'nda yapılan 

degişikliklelıle örgün meslekî-teknik öğretim okulları, genel öğretime 

göre bir derece üstten başlatılarak olumlu yönde teşvik edilmiştir.

İş Kanunu kapsamına giren iş yerlerinde, kamu ve özel sektöre 

göre farklı uygulamaların olduğu görülmektedir. Kamu sektöründe, Per

sonel Kanunu esasları dahilinde istihdam olmasına karşın, ilk işe 

girmede özel sektörde yetenek ölçü alınarak ücret ödenmektedir. Pra

tik sanat okulu, bir yaygın eğitim kurumu olarak bilgi ve beceri ka

zandırdığından Personel Kanunu karşısında hiç bir geçerliği bulunma- i-’ 1 

maktadır. Bu grup, yetenek esasına göre seçilmekte ve genellikle İş 

Kanunu kapsamına giren iş yerlerinde çalışmaktadırlar.

Ülkemizdeki istihdam sistemi ile yurt dışı insangücü taleple

ri karşılaştırıldığında önemli farklılıklar görülmektedir, özellikle
Batı Almanya insangücü tercihlerinde Endüstri Meslek Lisesi mezunları 

ile programlan kendileri tarafından oluşturulan Pratik Sanat Okulu 

veya kurstan geçmiş elemanları tercih ettikleri görülmüştür. Böyle 

bir uygulama döneminde Bağımlı ve Bağımsız Pratik Sanat Okulları ye

tişmek isteyen öğrenci talebi ile karşılaşmışlardır.



IV- SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ.

Eğitim sistemimizde yoğunlaşan sorunları çözmek amacıyla 

son onbeç yılda çeşitli özel raporlar hazırlatılmış ve Millî Eğitim 

Şûraları toplanmıştır. Ayrıca, beşer yıllık kalkınma planları da 

eğitim hedeflerine yeni boyutlar kazandırmış ve bu planlarda özel

likle orta öğretim sisteminin insangücü ihtiyaçlarını karşılamaya 

yöneltilmesi öngörülmüştür.

1. EĞİTİM YÖNTEMİNE İLİŞKİN TEDBÎRLER :

Bugün uygulanmakta olan eğitim sisteminde, VII. ve VIII.ci 

Millî Eğitim Şûrası kararları doğrultusunda değişikliklerin etkisi 

büyük olmuştur. Ancak, Bakanlık Merkez ve Taşra Örgütü konusunda 

bir gelişme olmamıştır.

Millî Eğitim Sisteminde yapısal değişikliği sağlamak ama

cıyla, 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı "Millî Eğitim Temel Kanunu" 

çıkarılmıştır. Temel Eğitim Kanunu'na göre 5 yeni kanun ile 25 yeni 

yönetmelik ve düzenlemelerin bir yıl içinde yapılması gerekmektedir. 

Bugüne kadar (Kasım 197b) Badece 3 yönetmelik (Öğretmenlerin hizmet 

içi yetiştirilmesi, yurt içi ve yurt dışı yetişme imkânları ile il

gili yönetmelik; Temel Eğitim ve Orta Öğretimde burs, yatılılık ve 

diğer sosyal yardımlarla ilgili esasların yeniden düzenlenmesi hak

kında yönetmelik, Danışma Kurulları Yönetmeliği) yürürlüğe girmiştir 

Millî Eğitim Temel Kanunu'nu.n getirdiği planlılık ile koor

dinasyon konusundaki ilkelere göre Bakanlık merkez ve taşra örgütün

deki karar mekanizmalarının, meslekî teknik öğretime ağırlık vere

cek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu düzenlemeye örnek 

olarak, eğitim sistemi hakkında yetkili danışma ve karar mekanizması 

olan "Talim ve Terbiye Dairesi"nde meslekî-teknik öğretim kesiminin 

daima 1 veya 2 üye ile temsil edilmesi gösterilebilir. (Talim ve 

Terbiye Dairesi 15-20 üyeden oluşmaktadır.)



Bu neden l e ;

a )  Ta l im  ve  Te rb iye  Üye l i ğ inde  gene l  öğ re t im le  mes l ek î - t ekn ik  

öğ re t im i  t ems i l  eden  üye l e r  a r a s ında  denge  s ağ l anma l ıd ı r .

b )  Üçüncü  Beş  Y ı l l ı k  Ka lk ınma  P l an ı  ve  Mi l l î  Eğ i t im  Teme l  

Kanununda  öngö rü l en  "Me3 lek î -Tekn ik  Yayg ın  Eğ i t im  Kurumu  Kanunu" ,  

Sanay ide  Eğ i t im  Kanunu"  ve  "Mes l ek lo r i n  Kademe le r i ,  He r  Kademen in  

Unvan ,  ye tk i  ve  so rumlu luk l a r ı y l a  İ l g i l i  Kanun"  t a s a r ı l a r ı n ın  b i r 

b i r i n i  t amamlayacak  ş ek i l de  ya sa l a ş t ı r ı lmas ı  ge r ek l i  gö rü lmek ted i r .

2 -  MESLEKÎ -TEKNİK ÖĞRETİM AÇISINDAN TEDBİRLER :

Mi l l î  Eğ i t im  Teme l  Kanunu  ve  9 -  Mi l l î  Eğ i t im  Şû ra ' s ı nda  kabu l  

ed i l en  Tü rk  Or t aöğ re t im  s i s t emin in  e tk in  b i r  b i ç imde  uygu l anmas ı  i ç i n  

ge r ek l i  t edb i r l e r i n  a l ı nmas ına  i h t i yaç  va rd ı r .

a )  Mes l ek î - t ekn ik  ö rgün  ve  yayg ın  eğ i t imde  n i t e l i k  ge l i şmes in i  

e t k i l emek  ve  i s t i hdam a l an l a r ı  i l e  daha  ko l ay  i l i şk i l e r  ku ru lmas ın ı  

s ağ l amak  amac ıy l a :

1 )  P r a t i k  uygu l aman ın  oku lda  ve  endüs t r i de  uygu l an ı r  n i t e l i k t e  

b lok  p rog ramla r a  dönüş tü rü lmes i .

2 )  I .  v e  I I .  s ı n ı f t a  mes l eğ in  t eme l  b i l g i  ve  bece r i l e r i  kazan 

d ı r ı lma l ı ,  s on  s ı n ı f  p r a t i k  uygu l amas ın ın  i s t i hdam kes imine  kayd ı 

r ı lmas ı  yayg ın l a ş t ı r ı lma l ı d ı r .

3 )  Bu  p rog ram değ i ş i k l i ğ i  oku l  ve  endüs t r i  koşu l l a r ı n ın  e lve 

r i ş l i  o l duğu  ye r l e rde  uygu l anma l ıd ı r .

4 )  Ayr ı ca  mes l ek l e r  ay r ım ında  ve  i s t i hdam kes imin in  ka tk ı - ı -  

s ı y l a  n i t e l i k  ge l i şmes in i  s ağ l ayacak  a r a ş t ı rma l a r  yap ı l a r ak  ge l i ş 

t i r i lme l i d i r .

b )  Mes l ek î - t ekn ik  ö rgün  ve  yayg ın  eğ i t imde ,  i s t i hdam a l an l a 

r ı n ın  t a l ep l e r i  doğ ru l t u sunda  n i ce l i k  ge l i şmes in i  s ağ l amak  amac ıy l a ;

( l )  Senede  4 ' e r  ay l ı k  3  sömes t r i  uygu l anmas ı  ve ,



(2) Bir il dahilindeki meslekî-teknik öğretim kurumlan kapa

sitesinin optimum kullanımını sağlıyacak tedbirlerin alınması gerek

li görülmektedir.

c) Meslekî-teknik yaygın eğitim yoluyla kazanılan pratik bil

gi ve becerilerin örgün eğitime geçişte değerlendirilmesi sorunu çö

zümlenmelidir.

d) Meslekî-teknik yaygın eğitim faaliyetlerinin ülkenin ihti

yaçlarına cevap verecek otkinlikte düzenlenmesi için gerekli araştır

malar yapılmalıdır.

e) Meslekî-teknik yaygın eğitimin amacı, kırsal bölge ve ge

lişmiş bölge (sanayi,hizmet ve tarım sektörleri yönünden)ayrımında 

saptanmalı ve programlar bu ayrıma göre düzenlenmelidir. Bu nedenle 

küçük yerleşme merkezlerinde ayrı ayrı meslek dalları açılması yerine 

endüstri, ticaret ve ev ekonomisi programlarının uygulanabileceği mes

lek okulları tipleri geliştirilmelidir.

f) Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüleri, yöresel Türk 
giyimlerini, el sanatlarını ve turistik eşyaları geliştiren, tanıtan, 

ucuz giyimin seri olarak planlandığı, üretildiği ve pazarlandığı kurum

lar olarak yeniden düzenlenmelidir. Bu kurumların geliştirdiği model

ler Pratik Kız Sanat Okulları ve Gezici Köy Kursları kanalıyla çoğaltıl 

malı, halka ulaştırılmalıdır.

g) Pratik Sanat Okullarının istihdam sektörlerine daha geniş 

ölçüde eleman yetiştirilmesini sağlamak amacıyla;

(l) Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Öğretim Müsteşar

lığı ile Çalışma Bakanlığı İş ve işçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü ara

sında DPT'nın koordinatörlüğünde yıllık ve 3eş Yıllık Programlar hazır

lanacaktır. Bu programların hazırlığına işçi ve işveren temsilcileri

nin katılması sağlanacaktır. Bu programlar:



(2) İl düzeyinde hangi mesleklerde ne kadar elemana ihtiyaç 
olduğunu, hangi örgün ve yaygın meslekî-teknik öğretim kurumların- 
da yetiştirileceğini,

ayrılan ödenek
(3) Meslek eğitiminin finansmanı için bütçede.ı/ve istihdam 

sektörlerinden gönüllü karşılanacak kısmını,

(4) Uygulamada yapılması gerekli işbirliğinde kuruluşların
sorumluluklarını,

göstermelidir.
h) Az gelişmiş bölgelerde bağımsız olarak kurulan ve yeterli 

öğrenci bulamıyan Pratik Sanat Okullarının Çalışma Bakanlığı ile 
işbirliği yapılarak yurt dışı insangücü taleplerine yönlendirilmesi
ne çalışılmalıdır.

i) Sanayiin gelişmiş olduğu bölgelerdeki Kız Meslek Liseleri
nin bu işyerlerinin, Kız Teknik öğretimin kapBamına giren insangücü 
ihtiyacını yetiştirecek şekilde geliştirilmesi sağlanmalı, öğrenci
lerin bu işyerlerinde staj yapmaları için gerekli tedbirler alınma
lıdır.

j) Tarım Meslek Liselerinde, tarımın ana konularında branşlaş
maya gidilmesi konusunda bir araştırma yapılmalıdır.

k) Sağlık eğitiminde mevcut ve yeni açılacak okullarda meslek 
dersi öğretmenini temin sorununu çözümlemek üzere bir araştırma ya

pılacaktır. Bu araştırma ayrıca, tıbbın gelişmesine paralel olarak 
ihtiyaç duyulan dallarda insangücü yetiştirilmesi konusunu da kap

samalıdır.

l) İmam-Hatip Ortaokulları ve Liselerine istihdam alanının ih
tiyaçları uzun vadeli bir programa bağlanarak buna göre öğrenci alı
nacaktır.



m) Kız Teknik Öğretin, Tarım ve İmam-Hatip Okullarındaki 

fazla kapasitenin diğer meslekî ve teknik öğretim alanlarına kaydı

rılması sağlanacaktır.

n) Tarım teknisyenlerinin kamu ve özel sektör işletmelerinde 

istihdamları konusunda bir araştırma yapılacaktır.

o) Otelcilik ve Turizm eğitiminde özellikle yaygın eğitime 
öncelik verilmeli, örgün eğitimde daha çok resepsiyon-yönetim bölü

müne ağırlık kazandırılmalıdır.

Ayrıca yeni açılacak okullar, eğitim programları ve insangücü 

ihtiyaçları konusunda Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile işbirliği yapı

larak turizme öncelik verilen bölgelerde Otelcilik ve Turizm Meslek 

Liseleri açılmalıdır.

p) Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yatılı ve burslu olarak 

okutulan Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencilerine Turizm Kuru

luşlarının burs vermesi sağlanmalı, ayrıca mevcut burslu öğrencilerin 

de bu kuruluşlara devri sağlanmalıdır.

r) Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin programları istih

dam alanlarının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden düzenlen

meli ve bu okul mezunlarına yüksek öğretime geçiş olanakları sağlan- 

malıdır.

a) Meslekî ve teknik öğretimde meslek derslerinin okutulma

sında temel ders kitaplarının yazdırılması konusunda proje hazırlana

cak ve yatırım programları için teklif edilecektir.

t) İşyerlerindeki çırakların haftanın bir veya bir kaç günün

de meslekî ve teorik eğitim görmelerini temin etmek üzere işyerleri

nin gönüllü müsaadelerinin sağlanması yolları araştırılmalıdır.



u)  Mes lek î - teknik  öğre t imi  ge l i ş t i rmek  ve  kuru luş la ra  e leman 

yet i ş t i rmeyi  güvenceye  bağ lamak  amac ıy la ,  Kamu ve  öze l  Sektör  Kuru

luş la r ın ın  burs  vermeler i  s ağ lanacakt ı r .

4 -  MESLEKÎ-TEKNİK ÖĞRETMENLERİNİN YETİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN 

TEDBİRLER :

a )  Mes lek î - teknik  örgün  ve  yayg ın  eğ i t im kurumlarma  öğre tmen 

yet i ş t i rmede  uygulanmas ı  gereken  temel  i lke ler  a şağ ıda  öze t lenmiş t i r :

-  Öğre tmen yet i ş t i r i lmes i  b i r  bütündür .  Sorun  b i r  bütünlük  

i ç inde  e le  a l ınmal ıd ı r .

-  İ ş  a l an ında  kazanı lmış  tecrübe ,  öğre tmen eğ i t imi  programla

r ında  değer lendi r i lmel id i r .

-  Öğre tmenl ik  i ç in  gerek l i  n i te l ik ler  a ra ş t ı rmalar  i l e  t e sp i t  

ed i lmel i  ve  tüm öğre tmenler in  bu  s tandarda  uymalar ın ı  Bağ l ıyacak  ted

b i r le r  a l ınmal ıd ı r .

-  MeBİek  öğre tmenler i  i ç in  ön  l i s ans  ve  l i s ans  üs tü  program

lar ı  o lmak  üzere  üç lü  b i r  kademeleşms  ge t i r i lmel id i r .

b )  Bu  temel  i l k e lere  u la şab ı lmek  anac ıy la  a şağ ıdak i  t edb i r le r  

uygulamaya  dönüş türü lmel id i r :

-  Mes lek î - teknik  eğ i t ime  öğre tmen yet i ş t i ren  kuru luş la r  b i r  

bütünlüğe  kavuş turu lmal ıd ı r .  Bu  bütünlük  her  da l ın  ön  l i s ans ,  l i s ans  

ve  l i s ans  üs tü  programlar ın ı  kapsamal ı ,  ya tay  ve  d ikey  geç i ş l e re  o la 

nak  sağ lamal ıd ı r .

-  öğre tmen Okul la r ı ,  ya ln ız  mes lek î - teknik  öğre t im kumrula

r ın ın  değ i l ,  endüs t r in in  de  ih t iyaç  duyduğu  eğ i t im per sone l in i ,  t ek

n ik  per sone l i  ve  yönet ic i l e r i  ye t i ş t i reb i lecek  e snek  b i r  yap ıya  kavuş  

turu lmal ıd ı r .



- Meslekî ve teknik eğitime öğretmen yetiştiren kuruluşlar, 

"Meslekî ve teknik Eğitim Akademisi" bünyesinde toplanmalıdır.

5- GENEL TSD3İIÎLER :

a) Meslekî ve teknik öğretinin yeni yatırımlarında;

- Sırasıyla mevcut, yatırım safhasında ve planlanan ayrımında 

sanayi bölgelerine (Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri 

ve Küçük Sanayi Çarşıları) öncelik verilecektir.

- Bölgenin bugünkü ve gelecekteki gelişme potansiyeli dikkate 

alınarak ayrı ayrı okullar değil (Kız Teknik, Erkek Teknik gibı)bir 

tek kuruluşta çeşitli programların uygulanmasına (Endüstriyel teknik 

ticaret ve turizm öğretimi gibi) elverişli okul tipleri geliştirile

cektir.

b) Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Sitesi ve Küçük Sa

nayi Çarşılarında kurulacak meslekî teknik öğretim okullarına arsa 

tahsisi ve bina yapımı ortak tesisler gibi hususlar kooperatiflerin 

gönüllü katkıları sağlanmalıdır.

c) Meslekî-teknik öğretim kurumlarının üretim faaliyetleri 

yeni yatırım yapmadan iki amaca yönelik olacak şekilde yeniden or

ganize edilecektir:

- Ekonomik olmak şartıyla meslekî-teknik öğretim kurumlanılın
imkanlar ölçüaünde Okullarca 

makina-teçhızat ve ders aletleri talebinin/karşılanması.

Okulların ihtiyacı olan makina-teçhizat ve ders aletlerinin 

imalinde piyasanın ihtiyaçları da gözönünde bulundurulacaktır.

■“u amaçlara ulaşmak için meslekî-teknik öğretim kuronlarında

ki üretim faaliyetlerini düzenleyen "Döner Sermaye"mevzuatı yeniden 

hazırlanacaktır. Ayrıca okullardaki üretiır. faaliyetlerinin daha et

kin biçimde yürütülmesi için Meslekî-Teknik Öğretim Müsteşarlığı 

İşletme Donatım Genel Müdürlüğü yeniden organize edilmelidir.



d) 2430 Sayılı Art ırmat Eksiltme ve ihale Kanununun uygulan

masından doğan güçlükleri giderici tedbirler alınmalıdır.

e) Meslekî vo Teknik Öğretimin fizikî yönden gelişmesi içir, 

hare amalarda özel bir yetki kanuni, çıkarılmasına çaba gösterilme

lidir.



EK :

Bozkurt Benderlioğlu'nun Hotu:

Orta Düzende Heslek Eleman Yetiştirme Alt Komisyon Rapor 

Taslağı uzun boylu tartışılmıştır.
3u tartışmalar sonucunda, Millî Eğitim Temel Karıunu, 9. Şura 

Kararları ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plan Hedefleri doğrultusundaki 

yorumlar, temel ilke ve çözüm önerilerinden önemli kısmının çıkarıl

masına karar verilmiştir.
Kalkınma Planı çalışmalarının uzun dönemi kapsaması ve poli

tika geliştirmeden yapısal değişiklikler olmadan içinde bulunduğumuz 
eğitim ve meslekî teknik öğretim sorunlarının çözümü yeterli olmaya
caktır. Bu nedenlerle, plan çalışmalarında bulunmasını gerekli gördüğüm 

bölümleri ve çözu/n önerilerini burada tekrarlamakta yarar görmekteyim.

Alt Komisyon Rapor Taslağı sayfa ve pragraflarına göre aşağıda 
yazılan şekilde olmalıdır.

Sayfa 10 da 5 ci paragraf :
" Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde teknik liselerde plan hedef

lerinin aşıldığı görülmektedir. 3u dönemde "tüm teknisyen okullarının 
ve fiziki olanağı ve öğretim kadrosu uygun olan sanat enstitülerinin 
1 9 7 3 - 1 9 7 4 öğretim yılında ilk kay ıt yapacak biçimde teknik liselere 
dönüştürülmeleri sağlanacaktır." şeklinde hedef verilmiştir. "Üçüncü 
plan döneminin başında 120 endüstri meslek lisesinden 7'si teknik lise
ye dönüştürülmüş, 1 4 yeni endüstri meslek lisesi açılarak bu okulların 
sayısı 134'e, teknik liselerin sayılan da 44'e ulaşmıştır. Toplumda 
köklü bir yeri olan endüstri meslek liselerinin teknik lise haline 
dönüştürülmesiyle bu okullar tümüyle yüksek öğrenime öğrenci hazırla
yan bir kaynak olmakta ve bu okullardan yetişenler toplumun gerçek ih
tiyacı olan orta seviyeli neslek elemanı niteliğim taşımamaktadırlar."

Sayfa 47, 40, 49, 50, 51, 57, 53
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Tablo

Örgün ve Yaygın Endüstriyel Keslekî-Teknik Öğretim
Kuruml arını;; Eleman Arzı ve Talebinin Karşılaşt1 rmas 1

(1974-1973)
Bi r i m: Adet

İDOÜCÜ ARZI İŞGÜCü TALEBİ
Örgün Mes Yaygın Mes Örgün Kes Ya;.•gm Mes-
leki Tek leki Teknik leki Tek- leki Teknik
nik Öğ.Me z. Oğ. mezun. ■Öğre tim Oğre tim

MESLEKLER (D (2) (3) (4) .. .
Tesviye 6 200 435 1 733 1 513
Metal ? 993 113 93 484
Ağaç işleri 2 291 642 135 582
Elektrik 3 020 1 026 1 094 1 336
Elektronik 729 371 62 131
Kode 1 131 - 66 34
Döküm 219 10 39 228
Motor 1 764 - - -

Kak i iı .1 Ressamlığı 666 13 342 -
Yapı Ressamlığı 97 52 196 173
Y ap1c1 1 46? 111 4 268
Kal ıp 53 11 174 257
Süsleme Taşçılığı 45 - 1 11
Kı my a 201 - - 299
Sanayi toya 34 - 3 51
Izabeci 62 - - 1 187

Dokuma 74 - 23 1 530
İpli k 93 - 6 255
Boya apre 45 - - 36
Ofset-Tıpo baskı 22 - - 31
Dizgi 11 25 - 13
Oiltçi lik 3 - - -
Kotografik klişe 9 - - -
Deği rmencı li k - - - 75
Makina 601 60 446 720
Sıhhî Tesisat 151 15 23 463
Toplum 20 936 2 083 4 497 14 207

Kaynak : İş ve İşçi Bulma Kuruma Genel Müdürlüğü, Bir yıllık
işçi ihtiyacının mesleklere ve yetişme düzeylerine göre 
dağılım araştırması (1974-1373)

Kot : (l) Örgün endüstriyel meslekî-teknik öğretim okulları : 
Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Liseleri kapsamaktadır.
(2) Yaygın meslekî-teknik öğretim okulları: Endüstri Pratik 
Sanat Okulları ve Akşam Sanat Okullarını kapsamaktadır.



Sayfa 48 İçin :

SONUÇ
Sanayi kesiminin insangüaü talepleri ile meslekî-teknik eği

tim sisteminin yetiştirdiği elemanlardaki nicelik vs nitelik yönünden

büyük farklılığı .nasıl açıklayabiliriz ?

Burada bir yaklaşım olarak, sanayi kesimindeki iş bölümü ve 

standartları ile eğitim sistemini karşılaştırmakla bir açıklama yapa- 

fciliriz. 3u amaçla düzenlenen Tablo : iki sistem arasındaki karşılaş

tırmayı göstermektedir.

Tablo

Sanayideki İşbölümü İle Eğitim Sistemi Karşılaştırması

Sanayideki İşbölümü örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlan

1. İşçi 1. Pratik Sanat Okulu

2. Kalifiye İşçi 2. Endüstri Meslek Lisesi, Teknik 
Lise veya 1 no'dan geçişler 
yoluyla.

3. Usta(üstabaşı,?ormen) 3. 1. ve 2 No'dan geçişler yoluyla
4. Teknisyen, Tekniker 4. Tekniker (ön Lisans) veya 2.no- 

dan geçişler yoluyla.
5* Mühendis 5- Mühendis yetiştiren kurumlar

Her iki tablonun incelenmesinden görüleceği gibi sanayideki 

işbölümü niteliksel ve sayısal yönden bir pramidi oluşturmaktadır. 

Eğitim sistemine baktığımızda özellikle sayısal yönden bir pramidi 

oluşturmadığı, niteliksel yönden de birbirlerini arasında ikameler 

olduğu görülmektedir.

3. TAHIM SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ

Tarım sektörünün insangücü talepleri, İş ve İşçi Bulma 
Kurumu'nun 1974-1975 yılı için yaptığı çalışmada, tarım dışı sektör
leri kapsaması nedeniyle yeterli olarak görülmemektedir. Tarım sek
törü istihdam yerinin Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında olması

iln o r p ’ ü n  vp v a v / n n  p.pî ti m  k u r u m l a n  n  i n a v n i  B a k a n l ı ğ a  h a i n l i  n l r n a s ı



Sayfa 49 İçin :
nedeniyle işgücü talebi ile arz arasında bir sorun olmadığı anla
şılmaktadır. Buna rağmen bir fikir vermesi yönünden işgücü talebi 
ile arzı tablo da gösterilmiştir.

Tablo
Örgün ve Yaygın Tarım ve Orman Öğretim Kurumlarının Eleman 
Arzı ve Talebinin Karşılaştırılması (1974 - 1975 )

İŞGÜCÜ ARZI İŞGÜCÜ TALEBİ
örgün tarım 
Orman öğ.Me

(D

Yaygın tarım 
Orman Öğ.Mez. 

( 2 )

örgün ta .  
Orm.Öğre. 

( 3 )

Yaygın ta. 
Orm.öğre.

( 4 )

Tarım işçisi , 
bakıcı,avcı, 
tomrukçu,orman 
muhafaza memuru 16  069 126

Ziraat Teknisyeni 983 - - -
Ev Ekonomisi 
Tekni syeni 86
Toplam 1  069 16  069 - 126
Kaynak : İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü, 
tfot. : (l) örgün Tarım-Orman öğretim okulları: Tarım ve Orman

Meslek Liseleri.
(2) Yaygın Tarım-Orman Öğretim Okulları: Tarım Pratik 
Sanat Okulları.

4. HİZMETLER SEKTÖRÜ TALEPLERİ
Hizmetler sektörü, sağlık, turizm, bankacılık, ticaret, 

kamu ve özel kesimdeki büro işleri gibi çok geniş bir alanı kapsamak
tadır. Bu nedenle işgücü talepleri ve arz kaynakları karşılaştırması 
öğrenim dallarına göre yapılması uygun görülmektedir.

a) Sağlık Eğitimi ve İşgücü Talepleri.
İş ve İşçi 3ulma Kurumu Genel Müdürlüğü'nün 1974-1975 

yılı işgücü toplam talebi 1553 adet çeşitli eleman iken, örgün ve 
yaygın öğretim kurumlarından toplam olarak 1944 adet mezun verilşiştir.



Sayfa  50  fç in  :
B u  a l a n d a k i  i ş g ü c ü  t a l e b i  k a r ş ı l a n ı r  g ö r ü n m e k l e  b e r a b e r ,  

m e s l e k  a y r ı m ı n d a  d a r  b o ğ a z l a r ı n  o l d u ğ u  t a h m i n  e d i l m e k t e d i r .  A y r ı c a ,  

o r t a  d e r e c e l i  s a ğ l ı k  e ğ i t i m i n i n  S a ğ l ı k  v e  S o s y a l  Y a r d ı m  3 a k a n l ı ğ ı  

t a r a f ı n d a n  y a p ı l m a s ı  v e  i s t i h d a m  f c ı k a n l i ğ ı  o l m a s ı  n e d e n i y l e  t a l e p  

i l e  a r z  a r a s ı n d a k i  d e n g e n i n  k o r u n d u ğ u  t a h m i n  e d i l m e k t e d i r .

S a ğ l ı k  S e k t ö r ü  i ş g ü c ü  t a l e b i  i l e  s a ğ l ı k  e ğ i t i m  k u r u m l a r ı n ı n  

e l e m a n  a r z ı  k a r ş ı l a ş t ı r m a s ı  t a b l o  d e  g ö s t e r i l m i ş t i r .

T a t l o
O ı g ü n  v e  Y a y g ı n  S a ğ l ı k  ö ğ r e t i m  K u r u m l a n ı l ı n  E l e m a n  A r z ı  

v e  T a l e b i n i n  K a r ş ı l a ş t ı r m a s ı  ( 1 9 7 4 - 1 9 7 5 )

İ Ş C Ü C Ü ARZI İ Ş G Ü C Ü  T A L E B İ

Ö r g ü n  S a ğ -  
1 ı k  O k u 1 .  
m e z u n u

(D

-  Y a y g ı n  S a ğ 
l ı k  O k u l u  
m e z u n u

( 2 )

Ö r g ü n  S a ğ -  Y a y g ı n  
l ı k  S a ğ l ı k  
ö ğ r e t i m  ö ğ r e t i m

( 3 )  ( 4 )

H e m ş i r e ,  e b e  v e  
d i ğ e r  s a ğ l ı k  
e l e m a n l a r ı . 1 348 1  352 T .

E e n n i  G ö z l ü k ç ü ,  
t i p  t e k n i s y e n i  
v e  d i ğ e r  t i p  
i ş ç i l e r i . 189 2 4 6 2 0 1  T .

S a ğ l ı k  M e m u r u 1 6 1 - - _

T o p l a m 1 690 2 4 6 1  5 3 3

K a y n a k :  İ ş  v e  İ ş ç i  3 u l m a  K u r u m u  Ş e n e l  M ü d ü r l ü ğ ü

N O T  :  ( l )  ö r g ü n  S a ğ l ı k  Ö ğ r e t i m  O k u l l a r ı :  S a ğ l ı k  O k u l l a r ı  v e  
s a ğ l ı k  k o l e j l e r i .

( 2 )  Y a y g ı n  s a ğ l ı k  ö ğ r e t i m  o k u l l a r ı .

b )  T ı c a r e t - T u r ı z m  E ğ i t i m i  v e  i ş g ü c ü  T a l e p l e r i .
T u r i z m  e ğ i t i m i  k o n u s u n d a ,  M i l l î  E ğ i t i m  B a k a n l ı ğ ı  ö r g ü n  v e .  

y a y g ı n  e ğ i t i m  k u r u m l a n  i l e  T u r i z m  v o  T a n ı t m a  E a k a ı ı l ı ğ ı  1  n ı n  y a y g ı n  
e ğ i t : m  ç a l ı ş m a l a r ı  b u l u n m a k t a d ı r .  A n c a k ,  h e r  i k i  k u r u m u n  e ğ i t i m  ç a 
l ı ş m a l a r ı n d a  n i t e l i k  v e  n i c e l i k  y ö n ü n d e n  b i r  i ş b i r l i ğ i  b u l u n m a m a k t a 
d ı r .



Sayfa 51 İçin :
Turizm sektörünün işgücü talebi örgün eğitim kurumlarından 

91 iken 174 mezun verilmektedir. Buna karşılık yaygın eğitim kurum- 
larından işgücü talebi 1374 iken, 53 eleman ile cevap verilmektedir. 
Görülmektedir ki, turizm kesimi insangücü talebinde yaygın eğitine 
öncelik vermektedir.

Hizmetler sektörünün yaygın ve örgün eğitim ayrımını yapma
dan muhasebeci ve büro elemanı olarak toplam talebi 7152 iken, Tica
ret Meslek Lisesi mezunları toplamı 11.608'i bulmaktadır. Bu grupta, 
yüksek eğretime gidenler düşülmekte sonra da, eleman talebini karşı- 
lıyacak ölçüde mezun verilmektedir.

Turizm sektörü insangücü talebi ile işgücü karşılaştırması 
tablo de gösterilmiştir.

Tablo
Örgün ve Yaygın Ticaret ve Turizm Öğretim Kurumlarının 
Eleman Arzı ile Talebinin Karşılaştırması (1974-1975)

İŞGÜCÜ ARZI İŞGÜCÜ TALEBİ
ürgün Mes
leki Öğre.

Yaygın Mes
leki Öğre.

örgün Yaygın 
Mesleki Mesleki

mezunları
(1)

mezunları
(2)

öğretim Öğretim
(3) (4)

Aşçılar (Mutfak) 25 - 251
Resepsiyon 56 - - -
Servis 67 53 - 184

Kat hizmetleri 26 - 91 939
Muhasebeci 944 T.
Öteki büro Elem. 11 608 — 6 208 T.
Toplam 11 768 53 , . . 8 617 T.
Kaynak : İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü.
Not : (l) örgün meslekî eğitim okulları: Ticaret Liseleri ve

Otelcilik meslek liseleri.
(2) Yaygın meslekî eğitim okulları : Pratik otelcilik ve 
turizm okulları, Turizm Bakanlığı.



Sayfa 5? İçin :

c)Kız Teknik öğretim ve İşgücü Talebi.
Örgün ve yaygın kız teknik öğretim kurumlan, yurt düzeyine 

en geniş ölçüde yayılmış olmaBirıa rağmen, istihdam kesiminin hiç bir 
bölümüne eleman yetiştirememektedir. Üçüncü 3eş Yıllık Plan döneninde 

(1 9 7 3-1 9 7 7) gösterilen bütün çabalar, uygulamaya yeterli ölçüde dönüş- 
türülememiş, bu eğitim kurumlan tüketici yetiştirmeye devam etmiştir.

İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun saptadığı insangücü talebi,

1 eleman örgün ve 372 eleman da yaygın eğitim kurumlan olarak ayrım, 
göstermektedir. Kız teknik öğretim ise 5747 örgün ve 19538 de yaygın 
eğitimden geçmiş eleman mezun etmiştir. Buradan, örgün eğitimde kazan

dırılan bilgi ve becerilerin hizmetler ve sanayi sektörlerindeki iş

bölümünde karşılığı olmadığı anlaşılmaktadır. Yaygın eğitim ise ev 
ekonomisi ve meraklan giderecek sınırlar içinde bilgi ve beceri ka
zandırdığından, yeterli ölçüde yararlı olamamaktadır.

Kız teknik öğretimin eleman arzı ve istihdam sisteminin 
işgücü talebi tablo de gösterilmiştir.



Sayfa 53 İçin :
Pablo

Örgün ve Yaygın Kız Teknik Öğretim Kuranlarının 
Eleman Arzı ve Talebinin Karşılaştırması (1974-1975)

İŞGÜCÜ AKSI İŞGÜCÜ TALEBİ
Orgü.ı 
Kız Tek. 
öğretim 
Mezun.

(1)

Yaygın 
Kız Tek.
öğretim
Mezun.
(2)

Örgün 
Kız Tek.
öğretim
Me zun.

(3)

Yaygın 
Kız Tek. 
öğret im. 
Mezun.
(4)

Çocuk gelişimi ve eğitimi 1 163 122
Erkek ve kadın terzisi 35 9 784 1 84
El Sanatları 797 2 052 - -
Ev Yönetimi ve beslenme 466 1 159 - 27
Konfeksiyon Me zun 

vermedi
- - 2

Makış 340 3 990 - 139
Giyim 2 502 - - -
Resim 424 372 - -
Seramik Me zun 

vermedi
- - 120

Çamaşır _ 1 759 . _ _
Toplam 5 747 19 538 1 . 37.2 ......
Kaynak : İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü.

Mat : (l) örgün Kız Teknik öğretim Okulları : Kız Meslek Liseleri
(2) Yaygın Kız Teknik öğretim Okulları : Pratik Kız Sanat 

Okulları, Olgunlaşma Enstitüleri.



Sayfa 56 4 cü paragraf ve 57 ci sayfa daki devamı.

"Millî Eğitin. Bakanlığı'na bağlı meslekî - teknik orta öğretim 
kurumlan merkez örgütünde bir müsteşarlığa bağlı üç ayrı genel müdür
lükçe yönetilmektedir. Her öğretim dalının programı merkez örgütünün 
saptadığı esaslar dahilinde tecrübeli öğretmenler tarafından hazırlan- 
makta ve Millî Eğitim bakanlığı'nca onaylanarak yüiürlüğe girmektedir. 
Bu programın oluşmasında istihdam alanlarının katkısı bulunmamaktadır. 
Ayrıca, okul, bölge ve millî düzeyde istihdam alanlarının talepleri 
nicelik ve nitelik yönünden saptanmamaktadır. Meslekî-Tek.nik öğretim 
yatırımları her daire tarafından ayrı ayrı hasırlanmakta ve ortaK bir 
planlamadan yoksun bulunmaktadır."

Sayfa 64 de 3 cü paragraf :
"Bugün endüstriyel teknik öğretinde genel kültür öğretmenleri 

dışında üç meslek öğretmeni türü benimsenmiştir. Bu ayrımda ne işin 
niteliği, ne de meslek eğitiminin ekonomisi veya optimum çözümü bir 
ağırlık taşımamıştır. Zaman içinde oluşan bir çözüm olarak ortaya 
çıkmıştır."

Sayfa 65 de 3 cü paragraf:
" - Bu yüksek okullarda, öğretmen seçimi, ücret ödenmesi ve 

yönetimi orta öğretim kurumlan yönetmelikleri esaslarına göre yapıl
dığından asistanlıktan öğretim kadrosunu oluşturma, araştırma, geliş
tirme çalışmalarının teşviki sağlanamamaktadır'.'

Sayfa 67 nin 4 cü paragrafının 3 cümlesi 68 ci sayfanın a 
bölümüne kadar.

" Bu durum, dinamik bir yapıya sahip olması gereken meslekî- 
teknik öğretimin program, yönetmelik ve ders kitapları gibi sorunları
nın çözümünü güçleştirmekte veya amaca uygun olarak gelişmesini önle
mektedir. Ayrıca, Talim ve Terbiye üyeliğinin tayin yoluyla olması,



değişen siyasi kadroların etkisiyle eğitim sisteminin geliştirilmesi 

ve istikrarın korunması sağlanamamaktadır."

Bu nedenle; Talim ve Terbiye üyeliğinin süreli olması ve se

çim esasına bağlanmasını, genel öğretim ve roeslekî-teknik öğretimin 

eşit sayılarda temsilini sağlayacak değişikliklerin yapılması gerek

lidir.

" o) Meslekî-teknik öğretimin programları, insangüoü ihtiyaç

ları ve finansmanı konusunda işbirliğini 3ağlaraak amacıyla;

(1) İstihdam alanlarının millî ve mahalli düzeyde ekseriyet

le temsil edildiği,

(2) Danışma Kurulları'nın sorumlu ve yetkili olarak faaliyete 

geçirilmesi sağlanmalıdır."

2. EĞİTİM-ÖĞRETİM AÇIŞIMDAN TEMEL İLKELER

Meslekî-tsknik ortaöğretimde, IX. Millî Eğitim Şûrası 

kararları ve Millî Eğitim Temel Kanunu doğrultusunda uygulanmaya baş

lanan "öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve ka

biliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda (l) yüksek öğretime veya (2) 

hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya (3) hayata ve iş alanlarına 

hazırlamaktır." ilkesi giderek sorunlar yaratmayabaşlıyacaktır. Bu 

sorunlar:

- Meslekî-teknik ortaöğretim kurulularının genel öğretime yak

laşmasını doğurmakta,

- Bu program mezunlarının iş bulmasını güçleştirmekte,

- Yüksek öğretim önünde pahalı eğitimden geçmiş ikinci bir 

grubun birikimine neden olmaktadır. Bu nedenle:

a) Temel eğitimde rehberlik ve mesleğe yöneltme okulda, 

taşra teşkilâtında ve Bakanlık merkez örgütünde etkinliğini artıra

cak şekilde organize edilmelidir.



b) Ortaöğretimin 9» sınıfı bütün kurumlarda ortak sınıfa 
dönüştürülerek geçişlere olanak sağlanmalıdır.

c) Bu suretle ortaöğretim yalnız (l) yüksek öğretime veya 
(2) hayata ve iş alanlarına hazırlıyan ikili programlara dönüştü
rülmelidir.

d) Hayata ve iş alanlarına hazırlıyan meslekî-teknik orta 
öğretim okulları mezunlarına üniversite, akademi ve yüksek okullarda 
branşlarına göre kontenjan ayrılmalıdır. Bu kaynaktan gelen öğrea- 
cilere yüksek öğretimin birinci yılında intibak programı uygulanma
lıdır.
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IV. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 
EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

"KİTLE EĞİTİMİ ALT KOMİSYONU" 
ÇALIŞMA RAPORU





ül’T IV. BEŞ YILLIK KALKINMA PLÂNI 
"EĞİTİM KOMİSYONU" BAŞKANLIĞINA

Eğitim Komisyonuna bağlı olarak kurulan "Kitle Eğitimi 
Alt Komisyonu" çalışmalarını bitirerek, raporunu hazırlamış
tır. Komisyonumuz çalışmalarında zaman zaman ortaya çıkan ve 
çalışmaları aksatan ya da hızını kesen kimi sorunlarla karşı
laşmıştır. Bu hususları, daha sonraki pl§n çalışmalarında 
DPT'ye çalışma yöntemi yönünden yararlı olacağını sandığımız
dan belirtmeyi yararlı gördük.

Komisyonumuz çalışmaları sırasında, bu tür çalışmala
rın daha verimli olması ve aksaksız yürümesi için aşağıdaki 
hususların DPT'ye iletilmesini daha sonraki plan çalışmala
rına ışık tutacağı sunisi ile, karar vermiştir.

i. IV.Beş Yıllık Kalkınma Planı için zamanlama iyi 
seçilememiştir. Yaz aylarında, genellikle herkesin, çok önce
den planladığı tatillerinin uygulanacağı zamanda olması üye
lerimizi zor duruma düşürmüş, bu durum ister istemez Komisyon
çalışmalarını aksatmış ve başlangıç toplantılarının verimsiz 
geçmesine neden olmuştur.

ii. Kurum ve Kuruluşlara yapılan çsğrı yeterli olma
mış, özellikle Kitlesel eğitim yapan birçok kurum ve kuruluş 
başlangıç çalışmaları dışında kalmıştır. Her ne kadar komis
yon çalışmalarını, düzenleyen tüzük da, ■ sonradan Komisyonca çağ- 
rıds bulunmak hakkı verilmekte ise de bu işleyişin ancak uz
man kişilere yapılacak çağrıda daha verimli olduğu ve Kuram
ların sonradan yapılan bu tür çağrılara olumlu, hatta hiçbir





cevap vermedikleri görülmüştür. Bu bakımdan Kitle eğitimi alt 
Komisyonu raporunun bu tür eğitimi yapan birçok kuruluşun ça
lışmalarını, kapsamadığını da belirtmek gerekir.

iii. Komisyon çalışmaları sırasında gerek komisyon 
üyeleri ile ilişkilerde ve gerekse diğer konumlarla olan ya
zışmalarda etkili sekreterya hizmetleri yapılamamış ve deni
lebilir ki bu eksiklik haberleşme ve yazışmayı aksatmıştır. 
Özellikle raporların yazılması, çoğaltılması, gönderilmesi, 
yeni çağrıların yapılması sırasında çeşitli güçlüklerle kar
şılaşılmıştır. Bu konuda her ne kadar Komisyonumuza katılan 
sayın Planlama uzmanları yardım etmeye çalışmışlarsa da, iş
leyişin bu şekilde düzenlenmiş olması, onların iyi niyetli 
yardımlarını da aşmıştır.

Eğitim Komisyonu Kitle Eğitimi 
Alt Komisyonu Başkanlığı
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aiRiş

"Kitle Eğitim Alt Komisyonu", IV. Beş Yıllık Kalkınma 
Planı çalışmaları için toplanan "EĞİTİM KOMİSYONIP'nun 
21.7.1976 tarihinde yaptığı ilk toplantıdan sonra çalışmaları
na başlamıştır. Komisyon çalışmalarını S.B.F. Basın ve Yayın 
Yüksek Okulunda, 15 in üzerinde toplantı yaparak sonuçlandır
mış, üye sayısı başlangıçta 12 iken daha sonra, yapılan çağ
rılarla, 22 ye yükselmiştir.

Komisyon çalışmalarının ilk toplantıları, sürenin yaz 
aylarına rastlaması nedenleri ile, seyrek yapıldı ve bu top
lantılarda, hatta daha sonraki toplantılarda da DPT ce öneri
len "Kitle Eğitimi" sözcüklerinin kullanılıp kullanılmaması, 
anlamının ne olduğu, kapsamının ve ilkelerinin ne olacağı ko
nusundaki tartışmalarla geçti. Çalışmalar ilerlerken, toplantı 
lara katılmasının gerekli olduğu düşünülen kurum ve kuruluş 
ile bu konuda uzman kişilere çağrıda bulunuldu. Çoğunlukla 
olumlu karşılanan bu çağrılarımızda, ilgili kuruluşların ra
porları, görüşleri çalışmalarımızın daha olumlu ve geniş kap
samlı olmasına neden olmuşdu. Çalışmalarımızda, demokratik, 
işleyişin küçük bir örneği verilerek, belirli konularda bir
lik ya da çoğunluğun görüş ve fikrinin raporlara yansımasına 
çalışılmıştır.

Rapor, planda da görüldüğü üzbre üç bölümde düzenlen
miştir.

I. Bölümde, yeni bir içerik ve kapsamla ele alman "Kit
le Eğitimi" deyiminin tanımı, kapsamı, amaç ve ilkeleri veril
mektedir. Oldukça uzun ve titiz bi.r çalışma döneminden sonra



ort&ys çıkan bu kısıra, denilebilir ki tüm alt komisyon ça
lı şmalarınjn uzun bir kısmını almıştır.

IT. bölümde, geçen plânlı dönemlerde kitle eğitimi yapan 
kurum ve kuruluşların, önce genel değerlendirilmesi yapılmış, 
daha sonra, her kuruluşun kendi değerlendirmesi yer almıştır.

III. Bölümde, IV Beş Yıllık Kalkınma Plânına girmesi iste
nilen öneriler yer almıştır. Bu öneriler iki kısımda toplan
mış ve komisyon, çalışmalarını daha çok "genel öneriler" baş
lığı altında toplanan önerilerde yoğunlaştırmıştır. Genel Öne
riler kesiminde, IV. Beş Yıllık Kalkınma Plânında tüm kurum 
ve Kuruluşların kitlesel eğitim uygulamalarına yön verecek 
öneriler yer almaktadır. Bu öneriler şimdiye kadarki kitle 
eğitimi uygulamalarında yapılmakla birlikte, daha düzenli ve 
geniş kapsamlı olarak düzenlenmiştir. III. Bölümün ikinci kesj 
minde yer alan ve "Özel Öneriler" başlığı altında yer alan ke
sim ise, tek tek kurum ve kuruluşların IV. Beş Yıllık Kalkın
ma Planında uygulamak istedikleri önerileri kapsamaktadır. 
Ancak buradaki önerileri de Komisyonumuz iki ayrı başlık al
tında toplamayı uygun görmüş, önce her kurum ve kuruluş tem
silcisinin önerileri, genellikle olduğu gibi ya da kurum tem
silcisinin onaması ile değiştirilerek yer almıştır. Bu bakım
dan, özel önerilerin bu kısmı Komisyonumuzun, üzerinde tartı
şarak oylama ile onanan önerileri değildir. Bu nedenden ötü
rü da, Kurum ve kuruluşlardan gelen bu tür önerileri arasın
da birbirine tars düşen öneriler de bulunmaktadır. Komisyonu
muz, bu gibi durumlarda, şu veya bu kurumun önerisini yeğ tu
tarak onamayı kendini yetkili görmemiş, önerileri olduğu gi
bi almıştır. Ancak, çeşitli kurum ve kuruluşların önerileri 
dışında da Komisyonca onanan kimi önerilerin eklenmesini de



ayrı bir kısım olarak önermiştir. Bu tür öneriler, belirli 
bir kuruma yönelmekle birlikte, o kurum temsilcisinin ona- 
jrıp onamaması dikkate alınmayarak, Komisyon üyelerinin çoğun 

Lugunca onanması asıl alınmıştır.



il. Kitle Eğitiminin Tenimi, Kapsamı ve İlkeleri

Endüstrileşme, iletişim, ulaşım alanlarındaki geliş

meler, teknolojik ilerlemeler, hızlı kentleşme nedeniyle top

lumsal değişme süreci içindeki Türkiye'de toplum endüstri 

öncesi toplumun yapısal öğeleri ve özellikleri ile endüstri

yel toplumun öğe ve özellikleri, bunlara özgü değerlerin, dav

ranışların, kanunların birarada bulunduğu bir geçiş toplumu 

niteliği taşımaktadır.

Toplumun Anayasanın öngördüğü doğrultuda ilerlemesi, 

çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması, değişen toplum koşulları

na uyum sağlanması için yurddaşların yetiştirilmesi konusunda 

eğitim düzenine önemli görevler düşmektedir.

Anayasanın öngördüğü insan haklarına saygılı laik, ulu

sal, demokratik, sosyal hukuk devleti düzeninin öngördüğü, 

çağdaş uygarlık düzeyinin gerektirdiği yurddaşı yetiştirmek 

eğitim düzeninin ana amacıdır. Anayasal hak ve özgürlükleri

ne sahip, demokratik sürece bilinçle katılan yurddaşların ye

tiştirilmesi yanında, Anayasanın öngördüğü plânlı kalkınma il

kesi gereğince, kalkınmanın gerektirdiği insan gücünün işlen

dirme ve toplumsal güvenlik politikalarıyla tutarlı olarak ye

tiştirilmesi eğitim düzeninin görevlerinin başında gelmekte

dir.

Bu iki ana amaç, okul içi eğitimle birlikte, adına ne 

denirse densin, okul dışı eğitimin de temel görevlerini be

lirler.



Fırsat eşitliğinin sağlanamadığı, kadınla erkek, köy
le kent, toplumun düşük gelirli katmanlarıyla yüksek gelir
li katmanları, ülkenin geri kalmış bölgeleriyle, gelişmiş 
bölgeleri arasındaki dengesizlerin var olduğu bir ülkede ör
gün eğitim olanaklarından gereğince yararlanamayan, bu yüzden 
okur-yazar olmayan geniş kitlerlere yönelen okul dışı bir 
eğitime zorunluluk açıktır. Okullaşma oranlarının, eğitim dü
zeyinin düşüklüğü, okur-yazar olmayanların büyük bir kitleyi 
oluşturması karşısında süratle geniş yığınların eğitim eksik
liklerini giderici, onların değişen toplumsal koşullara, uy
malarını sağlayıcı kentleşmenin, endüstrileşmenin, tarımda 
ileri teknolojinin gerektirdiği bilgi becerilerle donatılma
ları için geniş kitlelere yönelik okul dışı eğitim düzenleme
lerine gidilmesi zorunludur.

Radyo ve televizyon gibi geniş kitlelere kolaylıkla 
erişmeyi sağlayan kitlesel eğitim araçlarından bu amaçla 
yararlanılması gerekmektedir.

Okuldışı eğitimin kazandığı toplumsal ekonomik boyut
lar yanında yönelinecek kitlenin çok genişliği alışılagelen 
yaygın eğitim ya da halk eğitimine yığınların eğitimi göre
vini de yüklemeyi gerektiriyor. Çeşitli bakanlıklar ile 
M.E.B'r.a bağlı Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü ve öbür kuruluş
ların okul dışı eğitim çabaları ile bu ereklere ulaşılamadığı 
anlaşılmaktadır.



Süratle, örgün öğretimden yararlanamayan ve üst öğre
tim kurumlarma geçemeyen milyonları eğiterek bir yanda eği
timde fırsat eşitliğinin gerçekleştirilmesi, bir yandan da 
toplumsal değişmenin gerektirdiği etkinliği gerçekleştirmek 
üzere kitlesel iletişim araçlarından da yarerlanan bir "kit
le eğitimi" ne ağırlık verilmesi kaçınılmaz duruma girmiş
tir.

IV. Beş Yıllık Kalkınma Plânında "Kitle Eğitimi" söz
cükleri ile yer almasını istediğimiz eğitim, gerek kapsamı, 
gerekse araçları yönünden, yukarıda belirtilen öz ve araç
larla yapılmak istenilen eğitim türüdür. Bu noktadan hare
ketle Kitle Eğitimi "Örgün eğitim görmemiş ya da yeterince 
yararlanamamış ya da örgün eğitimin belirli bir bölümünden 
ayrılmış kadın erkek her düzeydeki kişiye, onların gereksin
melerini karşılayacak, planlı kalkınma ereklerine uygun, ge
niş kitlelere ulaşabilen eğitsel araçlardan yararlanacak ya
pılacak eğitim" olarak tanımlanabilir.



Kitle Eğitiminin Kapsamı :

Kitle Eğitimine gerek kimlerin katılacağı ve gerekse 
işlev alanları tanımda belirtilen hususları içermektedir.

Kitle Eğitimin Kimlerin Katılacağı :

Kitle Eğitimi, eğitimin "sürekli bir süreç" olduğu 
düşünülerek, şu kişileri kapsamaktadır :

1. Okul öncesi çocuklara,
2. Örgün eğitimi hiç görmemiş olanlara,
3. Örgün eğitimin başlangıç bölümünü(ilkokul) bitir

meden ayrılanlara,
4. Örgün eğitiminin orta ve yüksek bölümlerinin her

hangi birinden bitirmeden ayrılanlara,
5. Örgün eğitiminin orta ve yüksek herhangi bir bö

lümünü tamamlayarak ayrilanlar,

6. Örgün eğitime devam eden ancak bunun yanında 
eğitilme gereksiniminde olanlara,

7. Örgün eğitimin tüm bölümlerini bitiren yetiş
kinlere ,

8. İşe yeni başlayacak olanlara, başlamış olanlara 
ve işe devam edenlere (hizmet içi eğitim),

9. Toplumsal, ekonomik, yasal, biyolojik farklılık
ları bulunan kişilere (hastalar, sakatlar, yaşlı, emekli, ya
sal kısıtlılıkları olanlar, dış ülkelere çalışmaya ve öğrenime
gidecekler, dış ülkelerde çtlışanlar ve çocukları köyden kente 
göçenler ve diğerleri....)



10. Kırsal alanlarda yerleşmiş olanlar,

11. İşçi kesimi

Kitle Eğitiminin Çalışma Alanları :

Kitle eğitiminin hangi alanlarda eğitim yapacağı şöy

le sıralanabilir :

1. Okul öncesi çocuğu okula hazırlamada bilgi-bece- 

ri yetenek kazandırmak, geliştirmek üzere okul öncesi eğitim 

yapılması,

2. Temel eğitim : Türkçe konuşma, yazma, okuma, 

aritmetik, sağlıkla ilgili eğitim yapılması,

3. Kişinin okul eğitimi ile almış olduğu temel bil

gilerin tamamlanması, kuvvetlendirilmesi, yenilenmesi, zengin

leştirilmesi,

4. Kişinin kendi yaşamında uygulayabileceği beceri

ve uğraşı kazandırmak için mesleki ve teknik eğitim yapılması,

5. Kişinin çalışma yaşamında ülkenin gerektirdiği

meslek sahibi olmasının ve mesleğinde ilerlemesinin sağlan

ması ,

6. Kişinin ekonomik ve toplumsal yaşantı farklılığın

dan doğan çevreye uyumunu sağlayıcı eğitim yapılması,

7. Kişinin ekonomik ve toplumsal kalkınmaya olumlu

katkısını sağlayıcı eğitim yapılması,



8. Yerel kültürel değerleri geliştirerek; ulusal 
ve çağdaş kültürü tanıtıcı, benimsetici, kişinin bunların 
oluşmasına katkısını sağlayıcı eğitim yapılması,

9. Yurttaşlık hak ve görevlerini öğretici, demokra
tik katılımın işlerliğini sağlayıcı eğitim yapılması,

10. Çağdaş gelişmelere uygun olarak ulusal bütünlük 
ruhunu aşılayıcı eğitim yapılması

11. Ç^ls uyum yapmak üzere kişinin yerel, bölgesel, 
ulusal ve uluslararası sorunlarını tanımasını ve çözümüne ka
tılmasını sağlayıcı eğitim yapılması

12. Din, inanç ve ahlâk kurallarının kişinin çağdaş
laşmasına yardımcı olmasını sağlayıcı eğitim yapılması.

Kitle Eğitiminin İlkeleri :

Kitle eğitiminin yukarıda belirlenen çalışmaları ger
çekleştirmede uyması zorunlu olan ilkeler şunlardır;

1.. Herkese eğitim eşitliği ilkesi : Kitle eğitimi 
cinsiyet, yaş, eğitim, ve gelir gibi unsurlar düşünülmeden 
herkese uygulanmalıdır. Gerektiğinde maddi olanak sağlanma
lıdır.

2. Süreklilik ilkesi : Kitle eğitimi bir kez değil, 
sürekli olmalıdır.

3. Toplumsal yararlılık ve verimlilik ilkesi : Kit
le eğitimi ez harcama ile toplumsal yarara yönelik biçimde dü 
zenlenmelidir.



4. Bilimsellik İlkesi : Kitle eğitimi çalışmaları, 
bilimsel araştırmalara dayalı, programlı biçimde yapılmalı, 
sonuçlar değerlendirilmelidir.

5. Pl^nlılık ilkesi : Kitle eğitimi kalkınma pl£nı 
ile birlikte, ona uygun biçimde yürütülmelidir.

6. Bütünlülük ilkesi : Kitle eğitimi örgün eğitim
le birlikte bir bütün içerisinde yürütülmelidir.

7. Demokratik eğitim ilkesi ; Kitle eğitimi çalış
malarında demokrasi kavram ve bilincinin, demokratik davra
nış alışkanlığının kazandırılıp geliştirilmesine çalışılma
lıdır.

8. Ulusallık ve çağdaşlık ilkesi : Kitle eğitimin
de ulusal ve çağdaş gelişim çerçevesinde; ulusal bütünlüğü
müzü, yerel ve ulusal kültürümüzü, koruyucu, geliştirici ve 
tanıtıcı özellikte düzenlenmelidir.

9. Yerel katılma ilkesi : Kitle eğitimi ile ilgili 
çalışmalara küçük toplum birimlerinden, onların da katkısıyla 
başlanmalıdır.

10. Her yerde eğitim ilkesi : Kitle eğitimi kişiye 
evinde, iş yerinde boş zamanlarında, her yerde ulaşmalıdır.

11. Yenilemeye ve gelişmeye açıklık ilkesi : Kitle 
eğitiminin amaç, ilke ve araçları değişen toplumun koşulları
na ve teknolojik gelişmeye uygun olmalı, bilimsel bulgulara
dayalı olarak yenilenmeli, geliştirilmelidir. Eğitimde kulla
nılacak teknolojinin seçimi, eğitimin amacını en iyi biçimde gerçekleştirecek nitelikte olmalıdır.
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12. Eğitimin, kültür ve sosyal çalışmalarla birlik
te yürütülme ilkesi ; Kitle eğitiminin etkenliğini arttırmak 
ve toplumsal yaşama uyumu kolaylaştırmak için kültürel ve 
toplumsal çalışmalara da yer verilmelidir.

13. Toplum Liderlerinden Yararlanma İlkesi : Toplum 
liderlerinin çabaları, kitle eğitiminin amaç ve uygulamasında 
birleştirilmelidir.

II. GEÇEN PLÂNLI DÖNEMLERDE GELİŞMELER UYGULAMALAR 

A- GENEL DEĞERLENDİRME

Birinci Planda yaygın eğitim bir sistem içinde ele 
alınmamıştır. İkinci Planda yaygın eğitim, yetişkinlere oku
ma yazma öğretmek, en son devam ettikleri öğretim kademesin
de edindikleri bilgi ve becerileri geliştirmek veya yani be
ceriler kazandırmak üzere verilen okul dışı eğitim olarak ni
telendirilmiştir. Ayrıca İkinci Planda yaygın eğitim örgün 
eğitimi tamamlayıcı olarak düşünülmüş ve örgün eğitimden ba?*; 
ğımsız olarak ele alınmayacağı belirtilmiştir.

İkinci Plan döneminde yaygın eğitim içinde en çok ağır 
lik kazanan konu okuma-yazma eğitimi olmuştur. Plan, okuma- 
yazma öğretmeyi hedef alarak yaygın eğitim çalışmalarını bu 
nokta çevresinde toplamıştır. Bu durumda, iş hayatına olan 
yakınlığına rağmen, yaygın eğitimin üretime dönük fonksiyon
el bir biçim kazanması sa&lanamamıstır.



Ayrıca, okuma-yezme sorununun çözümünde, kazandığı bü
yük ağırlığa rağmen anlamlı bir gelişme sağlanamamıştır, ya
pılan çalışmalar sonunda 1968-70 yıllarında toplam 317 bin 
kişiye okuma-yazme öğretimi verilmiştir. Bu durum Plan hedef
lerinin çok gerisinde kalındığını açıkça göstermektedir(ÜBYKP 
Tablo 598).

Planlı dönemde hizmet içi eğitim sistemli bir şekilde 
yaygın eğitim içinde ele alınmamıştır. Birinci Plan Dönemin
de hizmet içi eğitim yalnız sanayi içinde eğitim olarak ele 
alınmış, İkinci Planda yalnızca sanayi için değil aynı zaman
da hizmetler sektörü ve sevk idareciler için gerekli eğitimi 
kapsayacak bir biçim kazandırılmıştır. Ancak, Hizmet içi eği
timin nitelik ve nicelik gelişimi, kapsadığı alana oranla çok 
düşük artış göstermektedir.

Sanayi içi eğitim gereği olan ağırlığı kazanamamış ve 
insangücü ihtiyaçlarının karşılanmasında çok yetersiz bir geli
şim göstermiştir. Sanayi içi eğitim programlarının düzenlenme
si, uygulanması ve kuruluşlararası koordinasyon ve işbirliği
nin sağlanması amacıyla, Birinci Plandan başlayarak çeşitli 
sistemler teklif edilmiştir. 1963 yılında bir "Danışma Kurulu" 
toplanarak "Sanayi içinde Eğitim İcra Komitesi" kurulmuş, ancak 
bu komite etken olmamıştır. Planlı dönemde Sanayi, Milli Eğitim 
ve Çalışma Bakanlıkları arasında üst ve alt seviyeli çeşitli 
kurumlar kurulmuş ancak, kapsamlı bir işbirliği gerçekleşeme
miştir.

:1u nedenle Sanayi içi eğitim programları nitelik ve 
nicelik yönlerinden işgücü piyasanının gerçek ihtiyaçlarını 
karşılamaktan uzak kalmaktadır.



Milli Eğitim, Sanayi ve Çalışma Bakanlıklarınca yürü
tülen belli başlı eğitim faaliyetlerinde görülen düzensiz 
sayısal gelişme eğitimlerin programlı bir biçimde yürütülme- 
diğini göstermektedir, (Ü3YKP Tablo 599, 600, 601, 602)

Tarım, Köy İşleri ve Sağlık Bakanlıklarınca nitelik: 
ve nicelik yönleriyle mevcut gereklere cevap vermeyen ve bir
birini bütünlemeyen yaygın eğitim çalışmaları yapılmaktadır.

Üçüncü Beş Yıllık Planda Yaygın eğitim içinde ağırlık 
kazanan konu mesleki teknik yaygın eğitimdir. Üçüncü Planda 
Yaygın eğitim "Örgün eğitim sistemini tamamlamış veya herhan
gi bir kademesinden çıkmış ve bu sisteme hiç girmemiş fert
lerin temel eğitim ve mesleki bilgi ve beceri kazanmalarını 
veya yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak üzere verilen 
kısa süreli eğitim kapsamına alma" biçiminde tanımlanmıştır. 
Buna göre, yaygın eğitimin genel ve mesleki-teknik program
larıyla birbirini kendi içinde tamamlayacak ve esasta örgün 
eğitim sisteminin olanaklarını kullanacak biçimde örgütlenme
si öngörülmüştür. Ayrıca, uzun dönemli teknik insangücü ihti
yaçlarındaki büyük sayısal açıkların çok küçük bir bölümü ör
gün teknik eğitimle kapatılabileceğine göre, yaygın eğitim 
sisteminin mesleki ve teknik eğitime öncelik ve ağırlıkla 
yöneltilmesi gereği belirlenmektedir.

Üçüncü Plan dönemi sonunda pratik sanat okullarının 
150 bin öğrencilik bir kapasiteye çıkarılması öngörülmesine 
karşın bu kapasite yp.rrt ilanı emiştir.



İlk okula dayalı üç yıl öğretim yaparak ebe ve hemşi

re yardımcısı yetiştiren sağlık okullarının .1.973-74 öğretim 

yılından başlayarak ilk kayıtlarını pratik sağlık okullarına 

dönüştürülerek yapacakları yolundaki gelişme gerçekleştirile

memiştir. Çünkü; gün geçtikçe kapsam olarak yoğunlaşan sağ

lık hizmetlerinin içinde ilk okula dayalı Sağlık Okulu me

zunlarının yer alması mümkün görülememiş ve 3 yıllık Sağlık 

Okulları programlarından Hemşire Yardımcılığı çıkartılarak 

yanlız Ebelik bölümüne dönüştürülmüş ve kırsal kesime hizmet 

götürülmesi amaçlanmış, bu grupta 1976-1977 öğretim yılından 

itibaren ilk okula dayalı 5 yıllık programlara dönüştürülmüş

tür.

Pratik tarım okulları uygulamasına 1973-74 öğretim 

yılında başlanması ve uygulamanın Üçüncü Plan dönemi sonunda 

tüm tarım liselerindeki fazla kapasiteyi kapsayacak biçimde 

geliştirilmesi gerçekleşmemiştir.

Üçüncü Beş Yıllık Plana ilişkin ilke ve önerilerden 

en önemlisi bugüne kadar gerçekleşememiştir. Bu düzeyden, çe

şitli yaygın eğitim kurumlan arasında öngörülen eşgüdüm sağ

lanamamıştır.





B. PLANLI DONEMDE KURUMLARIN VE KURULUŞLARIN
ÇALIŞMALARI





1. Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü Çalışmaları

Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü Millî Eğitim Bakanlığı 
bünyesinde 29 Ağustos 1960 tarihinde kurulmuştur. 1964 yılına 
kadar aynı Bakanlığa bağlı olarak görev yaparken 16 Temmuz 
1964 gün ve 6/3349 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Köy İş
leri Bakanlığına bağlanmıştır, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Pla
nında yer alan "bütün eğitim kurumlarının Millî Eğitim Bakan
lığı içinde toplanması esastır" hükmüne dayalı olarak 6 Ekim 
1967 gün ve 6/8944 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmış ve halen bu Bakanlık için
de, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 40. maddesinde, 
Kalkınma Plânında ve Hükümet Programında öngörülen yaygın eği- 
tim hizmetlerini yürütmektedir. Kurulduğu günden bu yana yapı
lan çalışmalar şöylece özetlenebilir.

a. OKUMA-YAZMA ve TEMEL EĞİTİM KURSLAHI

Okuma-yazma bilmeyen yetişkinleri okur-yazar duruma ge
tirmek, Türkçe konuşma-yazma, aritmetik, sosyal ve fen bilgi
leri ile temel ve genel vatandaşlık bilgileri vermek üzere 
kurslar açılmaktadır. Bu konuda açılan kursların sayısı, kurs
lara katılanların ve belge alanların sayısal dağılımı aşağıda
ki tabloda gösterilmiştir.

1961 — 1975 Yılları Arasındaki Çalışmaları

Çalışma Belge Belge Alan Genel Bütçe-
Sayısı Katılan Belge Alan Almayan Oranı den Ayrılan

Ödenek TL.

61 828 1 158 193 613 237 544 956 53 24 420 382



b. MESLEKÎ ve GENEL BİLGİ KURSLARI î

Yurttaşlara temel bilgi ve beceriler kazandırmak üzere 
meslekî ve genel bilgi kursları açılmaktadır. Bu kurslar va
tandaşların istek ve gereksinimleri doğrultusunda çeşitli ko
nularda yapılmakta olup, bunlardan başlıcaları şunlardır.

El nakışlan, el sanatları, biçki-dikiş, trikotaj, dak
tilo, muhasebe, halıcılık, makina nakışı, konservecilik, arı
cılık, tavukçuluk, trafik eğitim ve benzerleridir.

Bu konuda açılan kursların 1961-1975 yılları arasında
ki sayısal dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

MESLEKİ KURSLAR GENEL BİLGİ KURSLARI

Çalışma Faydalanan Çalışma Faydalanan
Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı

21 157 588 553 26 657 775 087

c. TOPLUM EĞİTİM VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR ;

Kooperatif, dernek, birlik kurma, köy önderleri yetiş
tirme, sağlık ve tarımsal çalışmaları ile demokrasi eğitimi 
gibi toplumsal eğitim çalışmaları yanında ulusal kültürümüzü 
ve folklor değerlerini yaymak, tanıtmak ve vatandaşlarımızın 
boş zamanlarını faydalı bir şekilde değerlendirmek üzere mü
zik, halk oyunları, tiyatro, spor çalışmaları yapılmakta, an
ma ve kahramanlık günleri, konferans ve açık oturumlar düzen
lemekte film, diya, flanelgraf ve çeşitli demonstrasyon tek
nikleri ile sosyal ve kültürel nitelikte eğitim çalışmaları 
düzenlemektedir.



Bu çalışmalar genellikle köylere götürülmekte ve köylü 
vatandaşların eğitilmesine çalışılmaktadır.

Toplum eğitimi ve kültürel çalışmalara katılanlarm sa
yısal dağılımı aşağıda verilmiştir. (1960-1974 yıllan arası)

TOPLUM EĞİTÎMİ KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

FaydalananÇalışma Sayısı Faydalanan Sayısı Çalışma Sayısı Sayısı

126 659 11 276 270 138 201 35 992 089

d. HALK EĞİTİMİ YAYINLARI :

Halk Eğitimi yayınları 1962 yılından beri, okuma-yazma 
öğretimi, halk için genel kültür kitapları, akademik, yayın
lar olmak üzere Uç ayrı özellikte hazırlanmış ve sürekli ola
rak yayınlanmıştır. Bu yayınlar 1962-1975 yılları arası top
lam olarak şöyledir.

ÇEŞİDİ YAYIN ADEDİ ÖDENEK MİKTARI Ti.
206 6.439.500 9.600.827

e. HALK EĞİTİMİ KURUŞLARI AÇMA HİZMETLERİ :

ee- Halk Eğitimi Merkezleri ;

Vatandaşlara Atatürk Devrimlerinin anlamını kav
ratmak, Cumhuriyet esaslarını ve demokratik yaşayışı benim- 
sitmek, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına
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eğitsel yollarla yardım ve rehberlik etmek amcıyle 1963 yı

lında yürürlüğe giren yönetmelik uyarınca il ve ilçe merkez

lerinde "Halk Eğitimi Merkezleri" açılmaktadır. Bu kurumlar 

1976 yılında 487'ye ulaşmıştır.

Kurulan Halk Eğitimi Merkezlerinin 52 tanesi devlet 

tarafından yatırım programlarına alınarak yapılmıştır. 135 

Halk Eğitimi Merkezi ise kiralık binalarda çalışmalarını 

sürdürmektedir, deri kalanların büyük bölümü ise, yöresel 

olanaklarla sağlanmış olup bunların halk eğitimi hizmetleri

ni gerçekleştirmesi olanaksızdır.

bb- Eğitim Odaları :

"Halkın okuma gereksinimini karşılamak okuması

nı özendirmek, temel ve genel bilgisini kuvvetlendirmek, ge

nel ve yöresel sanat ve kültür değerlerine karşı ilgisini 

artırmak, kendisini yetiştirmesine olanak vermek, millî duy

gu ve güvenini beslemek ve köyün bu yöndeki çalışmalarının 

merkezi olmak amacıyla 1970 yılında yürürlüğe giren yönetme

liğe göre köy ve bucaklarda "Eğitim Odası" açılmaktadır.

1970 den önce, "okuma odası" adı ile yurt düzeyinde 

oluşturulmuş iken yukarıda sözü edilen yönetmelikle yeni 

bir kapsam ve kazandırılmış olan eğitim odaları, bu tarih

ten beri yeniden düzenlenerek açılmağa başlamıştır.



1970 den bu yene açıları eğitim odaları 1300 e ulaşmış
tır.

f. HALK EĞİTİM] MERKEZ ÖRGÜTÜNCE DOĞRUDAN VE
İŞBtRLtĞİ HALİNDE YAPILMAKTA OLAN ÖTEKİ HİZ
METLER :

aa. Küçük Sanayi Pilot Bölge Eğitimi Projesi ile il
gili çalışmalar ;

Pilot bölge seçilen illerdeki çırak, kalfa, usta 
ve işveren düzeyindeki endüstriyel mesleklerle ilgili küçük 
zanaatkarların eğitimi ile ilgili bir uygulama projesi olup, 
kalkınma plânlarında sürekli olarak öngörülmektedir.

bb. Sürveyan yetiştirme eğitimi :

Türkiye İnşaat Sürveyan ve Kalfaları Cemiyeti, 
Genel Merkezinin isteği ve işbirliği ile, 1785 sayılı Kanunun 
14. maddesi gereğince, Fen adamlarının yetki ve sorumluluk
larını saptamak üzere hazırlanan yönetmeliğin 17. maddesinde 
belirtilen işleri yapacak elemanları yetiştirmek için bu eği
timi uygulamaktadır.

cc. Terzilik Geliştirme Eğitimi :

Türkiye Terziler Federasyonu ile işbirliği yapı
larak, terzilerin mezteklerinde ilerlemeleri; bilgi ve görgü
lerini artırmak için programlaştırılan uygulamalı kurslardır. 
Bu. konuda adı geçen Federasyondan istek geldikçe belirtilen 
eğitim çalışmaları yapılmaktadır.



33. Noter Personeli Yetiştirme Kursları :

Türkiye Noterler Birliği ile işbirliği yapıle- 
rek dört ay süreli "Noter Katibi yetiştirme" kursları düzen- 
lenmektedir.

ee. "Yetişkinler Fonksiyonel Okums-Yezma, Sağlık
ve Aile Hayatı Eğitim Projesi" ile İlgili Ça
lışmalar :

Amacı, Yetişkinlere okume-ytzme öğreterek; on
lara sağlık, beslenme, aile plânlaması, çocuk eğitimi ve 
brkımı, aile bütçesi ve aile hayatı ile ilgili konularda 
ve vatandaşlık görevlerinde olumlu tutumlar kazandırmak; 
dohr iyi üretici ve tüketici olmalarına, iş ve mesleklerin
de başarılarını artırıcı planlar yapabilmelerine yardımcı 
olmak ve gerekli temel bilgileri de kazandırarak, ilkokul 
mezuniyetine denk bir Halk Eğitimi Belgesi almalarını sağ
lamak üzere FONKSİYONEL YETİŞKİNLER TEMEL EĞİTİMİ program
ları geliştirerek uygulamak ve Halk Eğitimi Oenel Müdürlüğü 
içinde sürekli olarak bu tip programları geliştirip, Yurt 
ölçüsünde yayabilecek kapasiteye kazandırmak olan bu proje 
Bakanlığımız ile, Sağlık ve Sosyal Bakanlığı ve Dünya Eğitim 
Teşkilatıyla ortak yürütülmektedir. Tarım Bakanlığınca des
teklenerek birinci devresi bitirilen proje, Ankara, Kars, 
Mardin, Muğla ve Sinop illerinde seçilen (40) köyde, deneme 
mahiyetinde uygulanmıştır. Projenin birinci devresinde pamuk 
tütün, buğday, mısır, soya ekonomisi, turfanda sebzecilik, 
sığır ve koyun yetiştirme konuları fonksiyonel olarak uygu
lanmış ve bunlarla ilgili birinci devre eğitim materyeli ha
zırlanmıştır.



Projenin yararlı olduğu UNESCO ve ilgili kuruluşlarca 
saptanmış tamamlanması için gerekli finansmanın karşılanıp 
ikinci devresinin uygulanması D.P.T.mca da uygun görüldü
ğünden Bakanlığımızca gerekli hazırlıklara başlanmıştır.

2- MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

a. MESLEKİ TEKNİK YAYGIN EĞİTİMİN ÖNEMİ VE KAPSAMI ;

Mesleki Teknik Yaygın Eğitim bilindiği üzere;
III. Beş Yıllık Kalkınma Planında uzun dönemli gelişme yö
nüyle ele alınmış ve bu alanda yapılması gerekli işler be
lirgin çizgilerle saptanmıştır.

Bundan ötürü de bu eğitimin özellikle Meslekî- 
Teknik Programlarıyla birbirini kendi içinde tamamlayacak ve 
temelde örgün eğitim sisteminin olanaklarından yararlanacak 
şekilde örgütlenmesi bir temel çözüm olarak getirilmiştir.

Genel Yaygın Eğitim çalışmalarının meslekî tek
nik öğretime öncelik ve ağırlık verecek şekile dönüştürülme
si ve geliştirilmesi bu plânın emredici hükümleri niteliğin
dedir. Yine aynı plânda Meslekî Teknik Yaygın Eğitim, Örgün 
Eğitim sistemini tamamlamış veya harhangi bir kademesinden 
çıkmış ya da bu sisteme hiç girmemiş fertlerin temel eğitim 
ve mesleki bilgi ve beceri kazanmalarını ve yeteneklerini 
geliştirmelerini sağlamak üzere verilen kısa süreli bir eği
tim olarak da ayrıca tanımlanmış bulunmaktadır.



Plânın çizdiği bu tanım ve kurallar doğrultu
sunda meslekî ve teknik yaygın eğitim sisteminin önemi, sayı
sal unsurlara da dayatılmıştır. Buna göre 1977 ye kadar 13-18 
yaş grubunun i° 50 sinden fazlasının okul dışında kalacağı ve 
bu nedenle 3»5 Milyonu aşan bu çağ nüfusunun insangücü açık
larının kapsanmasma yardımcı olacak mesleklerle donatılması
nın gerektiği belirtilmektedir.

III. Beş Yıllık Kalkınma Plânının bu sentezleri 
Yaygın Meslekî Teknik Eğitim Sisteminin :

aa. Orta öğretim sistemine geçemiyenler ve bu sis
temden eyrılanlarla Pratik Sağlık, Pratik Tarım, Endüstri 
Pratik Sanat Okulları gibi öğretim kurulularının açılmasını, 
iş öncesi eğitim merkezleri-ve iş başı eğitim tekniklerinin 
yoğunlaştırılması ve geliştirilmesinin,

bb. Kısa süreli eğitim programlarıyla beceri kazan
dıran modüler metodlarla öğretim veren Endüstriyel Pratik 
Sanat Okullarının yalnız mesleki' becerileri ve bilgileri 
kazandıracak biçimde geliştirilmesinin,

cc. Tüm Meslekî Teknik Öğretim çalışmalarını koor
dine edici ve üretim taleplerinin ihtiyacına göre yöneten- 
işveren-Devlet katkısı temeline dayalı bir örgütün kurulup 
geliştirilmesinin,

II.Plan döneminde kuruluşu başlatılan Endüstriyel 
Pratik S; nat Okullarına ağırlık verilmesinin,



ee. Genel yaygın eğitim çalışmalarının tek elden 
yönlendirilerek bu eğitimin etken bir biçimde yürütülmesi 
için mesleki teknik yaygın eğitim sistemi ve programları ile 
uyum içinde olması ve çalışmaların birlikte yürütülmesinin, 
gerektiğini de ortaya koymaktır.

III. Beş Yıllık Kalkınma Planı Mesleki ve Teknik 
Yaygın Eğitim için ilkeler ve önlemler açısından;

Cl) Endüstriyel Pratik Sanat Okullarının dönem so
nunda 150 bin öğrencilik bir kapasiteye çıkarılmasını,

X 2) Tüm mesleki teknik yaygın eğitim çalışmalarında 
koordinasyon ve işbirliğini sağlayıcı ve üretim taleplerini 
cevaplandırıcı önlem olarak bir (Mesleki Teknik Yaygın Eğitim 
Kurumu) kurulmasını,

C3î. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 40., 41. 
ve 42» maddeleri uyarınca Mesleki Teknik Yaygın Eğitim Faali
yetleri Koordinasyon Kanunu çıkarılmasını,

(4) Endüstriyel Pratik Sanat, Pratik Tarım, Pratik 
Sağlık, Pratik Kız sanat, Pratik Ticaret ve Pratik Otelcilik 
ve Turizm Okullarıyla iş öncesi ve hizmetçi eğitim merkezleri 
çalışmalarının nitelik ve nicelik gelişmesinin Mesleki Teknik 
Yaygın Eğitim Kurumunun çalışmalarına göre yönlendirilmesini 
ve bunun Sanayi Mester Planının vereceği hedef ve yer sapta- 
sn ları ile uyum sağlamasını,



(5) Mesleki ve Teknik Yeygin Öğretim uygulamaların
da örgün eğitim kurumlan kapasitelerinin kullanılmasını, 
gereken durumlarda ise, yeni kapasite yaratılmasını,

(6) Kısa dönemde bu öğretim hizmetlerinde görevlen
dirilecek öğretmenlerin endüstride sözleşmeli personel ola
rak istihdam edilmesini

(7) Gezici Köy Kadın ve Erkek Kurslarının çalışma
larını Pratik Tarım ve Pratik Kız Sanat Okullarıyla uyumlu 
bir biçimde sürdürülmesini, köy halkının ilgilendiği sosyal 
ekonomik ve kültürel konular üzerinde program geliştirilme
sini ve uygulanmasını,

(8) Otel ve Turizm işletmelerinde çalışacak orta
ve alt kademe elemanlarının yetiştirileceği Pratik Otelcilik 
ve Turizim Okullarına öncelik verilmesini,

(9) Özellikle kadınların eğitimine yönelmesi bakı
mından Pratik Kız Sanat Okullarına ağırlık kazandırılmasını,

(1@) İş öncesi ve iş içi eğitim ile monitör eğiti
mini gerçekleştirici dönem ve çalışmalarına hız verilmesini,

(31) Özellikle Genel Yaygın Eğitim Programlarının
Mesleki ve Teknik Yaygın Eğitim Programlarını destekleyecek 
biçimde yönlendirilmesini ve her iki program çalışmalarının 
birlikte yürütülmesini emredici hükümlere bağlamış bulun
maktadır.



li- MESLEKİ VE TEKNİK YAYGIN EĞİTİMDE NİCELİK 
NİTELİK GELİŞMELERİ

Planlı dönemde öngörülen ve yukarıda yer alan mesleki 
ve teknik yaygın eğitim önlemleri gereken önem ve büyüklükte 
Mesleki ve Teknik Öğretim Müsteşarlığınca ele alınarak bu 
alanla ilgili güçlü ve uygun bir ortam hazırlanmıştır.

Bilindiği üzere üretim ve hizmet sanayimizin nitelikli 
işgücü ile orta kademe sevk ve idareci insangücünü hazırlama 
görevi, Mesleki ve Teknik Öğretim Müsteşarlığının belli başlı 
sorumluluklarından biridir. Müsteşarlık bu görevlerini toplam 
öğrenci kapasitesi 360 bine ulaşan örgün eğitim kurumlarıyla 
yaparken aynı kurumların fiziki olarak ve eğitim kadrosundan 
yararlanarak Mesleki Teknik Yaygın Eğitim çalışmalarını da 
sürdürmektedir.

Müsteşarlık Merkez Örgütü, hizmetin gereği Erkek Tek
nik Öğretim, Kız Teknik Öğretim, Ticaret ve Turizm Öğretim 
Genel Müdürlükleri ile Eğitim Teknolojisi Dairesinin organize 
edip uyguladığı programlarla, plan hedef ve önlemlerinin ger
çekleştirilmesinde büyük katkılar sağlamıştır. Müsteşarlık, 
yapısındaki bu ve diğer hizmet birimlerinin yanısıra köylere 
kader uzanan eğitim üniteleri ile IV. Beş Yıllık Kalkınma pla' 
nı Döneminde yer alacak Mesleki Teknik Yaygın Eğitim Hizmet- 
lerini gerçekleştirecek en etken bir örgüt durumundadır.



Nitekim III. Beş Yıllık Pim Döneminde Erkek Teknik 

Öğretim Şenel Müdürlüğü 50 ye veren meslek dalında beceri 

öğretimi kapsayan 62 bağımlı ve bağımsız Endüstri Pratik Sa

nat Okulunda yaklaşık olarak 27.500 kursiyere 9 ay süren ve 

her kursiyere 1200 saate veren meslek eğitimi vermiştir. Ha

len inşaatı devam eden ve dönem sonuna kadar ihalesi yapılan 

okullarla bağımsız Endüstri Pratik Senet Okullarının sayıla

rı Mesleki Eğitim Merkezleri de dahil 85 olmuştur.

Müsteşarlık organize sanayi bölgelerinde ve özel sek

töre ait işyerlerinde endüstriyel yaygın eğitimin yoğunlaş

masını sağlamak amacıyla hizmete sokulan ve sokulacak olan 

önemli projeler üzerinde çalışmalarını devam ettirmektedir. 

Örgün eğitim kurmalarına ek olarak bu projeler ve Endüstri 

Pratik Sanat Okullarında görevlendirilecek atelye öğretmen

lerini yetiştirmek üzere halen biri Ankara, diğeri İzmir de 

açılan Sanat Yüksek Öğretmen okulları ile Mesleki ve Teknik 

Yaygın Eğitim Sisteminin işbirliğini sağlayan örgütlenme 

başarılmış olacaktır.

Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün Mesleki Teknik 

Yaygın Eğitim çalışmaları mevcut kuruluşları ile en verimli 

bir hizmet düzeyine girmiş bulunmaktadır.

Bu eğitim kesiminde halen görev yapan 5000'e yakın 

öğretmenin varlığı yürütülen hizmetin büyüklüğü hakkında ye

terli bir göstergedir. Kadın işgücünün istihdama daha yatkın 

bir duruma getirilmesi yolunda önemli yenilikler ve değişik 

meslek konuları uygulanmaktadır. İ T İ .  Beş Yıllık Kalkınma Pla

nı hedeflerinde kadın eğitimi için öngörülen hedef ve önlem

ler bazı eksiklikleri dışında gerçekleştirilmiştir. 22 d a l i r k i



temel kadın mesleklerini içine alan 429 Pratik Kız Sanat 
Okulunda ve 2378 Gezici Köy Kadın Kurslarında III. Beş Yıl
lık Plan Döneminde 585 bin yetişkin kız ve kadının 8 ayı 
aşkın süreli mesleki yaygın eğitim görmeleri sağlanmıştır.

Ekonomik hedefli bu çalışmaların yanısıra; Kalkınma 
Plânlarının öngördüğü Sosyal ve Kültürel hedeflerin gerçek
leşmesine uygun olarak, okuma-yazma bilmeyen kadın kesimine 
mesleki eğitim eşliğinde, Temel Eğitim Okur-Yazarlık Eğitimi, 
iyi vatandaşlık eğitimi de verilmiştir. Ayrıca toplunda ve 
ailede, dsha mutlu yaşam koşullarını yaratıcı, iyi insan 
ilişkilerini, daha sağlıklı yaşam koşullarını düzenleyici, 
ülkenin geleceği olan çocukları ülke geleceğinin, güvencesi 
olabilecek şekilde iyi yetiştirilmelerini de hedef alan ça
lışmalar, il-ilçe ve köy düzeylerinde, en etkin ve yaygın bi
çiminde sürdürülmektedir. Konu edilen bu kurumların öğretmen
lerini yetiştirecek iki yıllık yüksek öğrenim veren Kız Sanat 
Yüksek Öğretmen Okulu ile üç "Gezici Kadın Kursu Öğretmen Ye
tiştirme Merkezi"de çalışmalarını sürdürmektedirler.

Hizmet sanayii için III. Beş Yıllık Plan döneminde 
öngörülen Meslekî Teknik Yaygın Eğitim çalışmalarına ilişkin 
önlemler büyük çapta gerçekleştirilmemekle beraber mevcut ti
caret liselerinin potansiyelinden yararlanılarak kısa süreli 
eğitim veren 154 kurs açılmış 6000'in üzerinde vatandaşın 
yararlanması sağlanmıştır.

Mesleki Teknik Öğretim Müsteşarlığı Radyo-Televizyon 
ile Yaygın Eğitim Konusunda TRT'nin işbirliği ve aracılığı 
ile III. Beş Yıllık Kalkınma Planında çok sınırlı öneriler 
olmasına rağmen bazı önemli hizmetleri gerçekleştirmiştir.
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Özetlenirse, geçen dört yıllık süre içinde radyoda 409 prog
ram, Televizyonda ise 262 program yayımlanmıştır. Araştırma
lar "Ocak Başı" gibi programların yurt çapında 5 milyon'a 
yakın vatandaş tarafından izlendiğini göstermektedir.

Eğitim Teknolojisi Dairesinin sorumluluğunda yürütü
len bu çalışmalara ek olarak hemen her ilde mevcut İl Eğitim 
Araçları Merkezleri yolu ile köylere kadar uzanan Film gös
terileri yapılmakta ve bazı yaygın eğitim konuları işlenebil 
mektedir.

Ana çizgiler olarak yukarıda açıklanan Meslekî Teknik 
Yaygın Eğitim çalışmaları bu yazı metninin 3'üncü sahifesin- 
de altı çizilen paragrafta belirtildiği üzere Millî Eğitim 
Bakanlığı Mesleki ve Teknik Öğretim Müsteşarlığının zaman
ve maddi harcamalara meydan vermeden özellikle kamu ve özel
sektöre ait yaygın eğitim kanunlarının faaliyetlerini destek 
leyerek başardığı ve müesseseleştirdiği bir görev olmuştur.

3- GENÇLİK SPOR BAKANLIĞI ÇALIŞMALARI

a. GENÇLİK SORUNLARI:

Gençlik ve Spor Bakanlığı gençliğin bireysel, sosyal, 
ekonomik ve kültürel ihtiyaç ve sorunlarını ve bunların çö
züm yollarını araştırmak, araştırma sonuçlarını ilgili kamu, 
özel ve gönüllü kuruluşların hizmetine sunmak, gençlik hiz
metlerinin yürütülmesi ile görevli kurum ve kuruluşlar ara
sında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, gençliğin ihtiyaç 
ve sorunları ile ilgili konularda uygulama projeleri düzen
lemek, ilgili Bakanlık ve kuruluşların hizmet sahasına gir
meyen gençlik hizmetlerinin yürütülmesi için yeni olanaklar



oluşturmak gayesi ile 27.3»1973 tarihinde Bakanlar Kurulu 
kararı ile kurulmuştur.

Gençlik Sorunları Genel Müdürlüğünün kuruluşundan bu 
yana gerçekleştirmeye çalıştığı hizmetleri kısaca şöyle özet
leyebiliriz.

Her kademe öğrenim gençliğinin sonullarının tesbiti, 
okul dışı, gece kondu, yurt dışı ve suçlu gençlerin sonul
ları ile ilgili araştırma ön proje çalışmalarına devem edil
mekte olup, çözüm yolları aranmaktadır.

b. OKUL İÇİ EĞİTİMİ :

Yurdumuzda bütün illerde; ilk orta ve yüksek okullar
la, akademi ve üniversitelerde ders dışı zamanları beden eği
timi ve spor çalışmaları ile değerlendirmek için öğrencile
rin y8ş, cins ve yapı özellikleri ile, öğrenim düzeylerine 
göre, çeşitli sportif faaliyetleri düzenlemek öğretim kurum- 
larınde mevcut spor dalları ve faaliyetlerini gelişme yönün
de desteklemek, kitle sporuna dönük çalışmalarda bulunmak ve 
lüzumlu olan yayınları hazırlayıp çıkarmak veya satın almak 
suretiyle, Spor faaliyetlerini bilinçli bir hale getirmek 
ve sevdirmek amacıyla kurulan Okuüçi Beden Eğitimi ve Spor 
Genel Müdürlüğü plan döneminde okul içi, okullararası kamp
lar ve yarışmalar düzenlemiştir. Bu düzenlemeler her düzey
deki öğrenim kurumlarmda yapılmıştır.



c. İZCİLİK ve BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİRME GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin boş zamanların
da, örneğin tatillerde, hem kendi ihtiyaçları için, hem de 
yurt hizmetlerine faydalı olacak şekilde çalışmalarını sağ
lamak ve koordine etmek amacıyla, kendi bünyesinde "Boş Za
manları Değerlendirme Genel Müdürlüğü"nü kurmuş bulunmakta
dır.

Aşağıdaki tablolar, adı geçen Genel Müdürlüğün çalış 
ma sahası olan Gençlik Kampları, Gençlik Kültür Merkezleri 
ve izcilik konusundaki çalışmaları göstermektedir.

1- GENÇLİK KAMPLARI

Açılan Kamp sayısı
13

Katılan Genç Sayısı 
12.500

Merkez Sayışı
9

2- GENÇLİK KÜLTÜR MERKEZLERİ 
Üye Sayısı 

5.500

3- İZCİLİK KAMPLARI

Açılan Kamp Sayısı Yararlananların Sayısı
73 13.500

İZCİ SAYISINDAKİ SON DURUM

izci Yavrukurt Toplam İzci Sayısı
32.370 48.555 80.925

AÇILAN KURSLAR :
İZCİLİK KURSLARI 

Kurslara katılanların sayısı 
1395 (Ocak,oymek,Başkurt,Altınyonca,Uzmanlık)

Yıl
1^76



AÇIIAN KURSLAR :
İZCİLİK KURSLARI 

Kurslara katılanların sayısı
1395 (Ocak, oymak »Başkurt,Altmyonca,Uzmanlık)

GENÇLİK LİDERİ YETİŞTİRME KURSLARI 

Katılanların sayısı
55

aa. GENÇLİK KAMPLARI

Yukarıda sayısal tabloları verilen ve bugüne kadar 

yurdun çeşitli yörelerinde sabit, yarı sabit ve çadırlı olarak 

açılan kampların yönetim ve eğitimi konusunda eleman ihtiyacı, 

Millî Eğitim Bakanlığı ile yapılan bir protokole göre, ilkokul, 

orta okul, İlk ve Orta Dereceli okulların beden eğitimi, resim 

müzik ve diğer branşlardaki liderlik kursu görmüş öğretmenler

den istifade edilmektedir.

İki ay süreli olan günlük devreler halinde açılan Genç

lik Kamplarına İlk, orta, yüksek okullarla, okul dışı genç

lerimiz alınmaktadır. Kamplarda yapılan Boş Zaman Eğitimi fa

aliyetleri verilen liderlerin branşlarına ve günlük programa 

göre yapılmaktadır.

bb, GENÇLİK KÜLTÜR MERKEZLERİ :

Gençlere, boş zamanlarında hizmet götürecek diğer bir 

taşra kuruluşu da Gençlik Kültür merkezidir. Gençlik Kültür 

Merkezlerinde de Genel Müdürlükçe açılan "Lider Yetiştirme 

Kurslarından" geçmiş elemanlar görev almaktadır.

Yıl
1976

Yıl
1976



Boş zaman eğitimi faaliyeti olarak, 12-24 yaş arası 
gençlere müzik, koro, enstrüman, mahalli ve millî halk dans
ları, temsil, tiyatro, sportif çalışmaları, izcilik, kamp, 
gezi, kütüphanecilik, yayın çalışmaları, yetiştirici kurslar 
ve üyelerin ilgisine, mahallin imk£n ve ihtiyaçlarına göre 
faaliyetler yapılmaktadır.

re. İZCİLİK ÇALIŞMALARI ;

Yaz ve kış aylarında gençlerin bir ereye gelmesini, on
lara müşterek yaşamasını, iş görmesini, görgü ve bilgilerini 
arttırmayı amaçlayın, gençlik kamplar} yanında izcilik kamp
ları da yer almaktadır.

Yıllık hazırlanan programlar, yukarıda tablolarını ver
diğimiz izcilik Lideri Kurslarından geçmiş liderler tarafın
dan uygulanmaktadır.

Bu arada, İzcilik Çalışmalarının iller seviyesinde 
devamlı olarak Örgütlenmeleri sağlenmaktadır. Çalışmaların 
özelliği de dikkate alınarak uluslararası ilişkilerin daha 
etkin bir hale getirilmesi ve böylece hem gençlik, hem de 
izcilik kamplarına uluslararası katılma olanakları sağlanmakta
dır.

d- EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ :

Ülkemizin ihtiyıcı olan antrenör, monitör, lider vc 
yöneticileri yetiştirmek, bunl-rl.- ilgili oUrtk gerekli 
eğitim müesseselerini açmak, milli ekip  ve sporcularla, spor



görevlilerinin yeteneklerini geliştirecek tekâmül kursları 
açmak, gerekli yayınları ve çağın spor konusunda, en gelişkin 
bilimsel çalışmalarını takip etmek ve uygulamak amacıyla kuru
lan Eğitim Genel Müdürlüğü, plan döneminde aşağıdaki hizmetleri 
gerçekleştirmiş bulunmaktadır.

İLKOKUL BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN YETİŞTİRİL
MESİ AMAÇLI 21 GÜNLÜK 2 KADEMELİ KURSLAR

KURS KADEMESİ YIL KURSU BİTİRENLER TOPLAM 
__ Bay Beyan _______

1. 1976 114 75 189
2. 1976 82 47 129

4. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR KONFEDERASYONUNUN
KÜÇÜK SANAYİYE YÖNELİK ÇALIŞMALARi :

Sanayileşmekte olan yurdumuzda önemli bir insengücü 
topluluğu olan küçük sanatkâr ve küçük sanayicilerimizin hız
la gelişmekte olan teknolojinin isterlerine uymak ve teknik 
enformasyon sorunlarının çözümlenmesi amacıyla 1963 yılından 
beri Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Türkiye Halk Bankası ve esnaf sanatkârları Konfederasyonunun 
işbirliği ile mahalli Endüstri Liseleri (Sanat Enstitüleri) 
nin olanakları ile küçük sanayici Eğitim uygulanmaktadır.

Bu eğitim temel amaçları şöyle özetlenebilir.

a. Kiiçük sanatkâr ve küçük sanayicilere, daha çok, 
dr ha ucuz ve daha kaliteli imalat yapma usullerini göstermek,



b. İmâlat, seri imalât, kooperatifleşme konuların-
dr bilgiler vermek ve rtfİyelerin, tamirattan imalâta, ime- 
lîttan seri imalâta geçmelerini sağlamak, seri imalât yapan- 
lrrın da birleşerek büyük sanayiin muhtaç olduğu yan sanayii 
meydana getirmelerini sağlamak

r. Soranların kendileri veya teşkilâtları tarafın
dan çözümlenme yollarını öğretmek,

d. Komşuları, müşterileri ve atelyelerinde çalışan
larla iyi ilişkiler kurmanın yollarını göstermek,

e. Mesleğin inceliklerini ve teknik gelişmeleri 
öğretmek,

f. Küçük sanayicilerin Endüstri Liselerine yaklaş
malarını temin ederek, teknik problemlerini! bu müesseseler 
yoluyla çok daha kolay ve ucuz çözümlenmesini sağlamak ve 
öğretmek.

5. İŞ ve İŞÇİ BULMA KURUMUNCJN KİTLE EĞİTİMİ
ÇALIŞMALARI:

Çalışma Bakanlığı ve dolayısiyle İş ve İşçi Bulma 
Kurumu çeşitli kanun ve mevzuat ve icra planlarında yer alan 
tedbirler gereğince bir taraftan iş ve çalışma hayatının dü
zenlenmesiyle ilgili tedbirlerin alınmasından diğer taraftan 
sanayide bulunan işgücünün nicelik ve nitelik bakımından eği
tilmesinden sorumludur.



Kuşkusuz yukarıda belirtilen bu iki görevi yeni; is
tihdamla, işgücüne istihdam olanağı sağlanmasında başta ge
len faktörlerden biri olan eğitimin, koordineli bir biçimde 
yürütülmesi esastır* Aslında kanun koyucu da çalışma hayatı 
ile ilgili olarak bu iki işlevin birlikte yürütülmesi gerek
tiği noktasından hareket etmiş ve yıllar sonra kalkınma plan
larıyla yıllık programlarda da bu konu değişmez bir kaide 
olarak bu anlamda tekrarlanmıştır.

İş ve İşçi Bulma Kurumu, olanakları ölçüsünde, ülke
miz sanayiine halihazır ve gelecekteki kalifiye işçi ihti
yaçlarını karşılamak için çeşitli eğitim faaliyetlerinde 
bulunmaktadır.

Bu faaliyetlerin amaçları dayandığı gerçekler ve ya
pılan faaliyetler özetle aşağıda gösterilmiştir.

İş ve İşçi Bulma Kurumunun görevleri hakkında 4837 sa
yılı kanun, 1475 sayılı İş Kanunun 6. Bölümünün 84. maddesi 
ve bu maddeye istinaden çıkarılan tüzükte, Kurumun görevle
rinden birisinin kalifiye işçi yetiştirilmesi olduğu belir
tilmiştir.

Bu husus, ayrıca I» ve II. Beş Yıllık Kalkınma Plânla
rında da yer almış bulunmaktadır.

a. 3457 Sayılı Kanun Uygulamaları :

aa) Gerekçe : 28/6/1938 tarih ve 3945 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan 3457 sayılı Kanun



bb) Amacı : Bir senede çalıştırdığı işçi ve
müstahdem sayısının günlük ortalaması 100 
ve daha fazla olan işyerlerinde ve maden 
ocaklarında çalışan çırak, kalfa ve usta
ların yetiştirilmesi maksadıyla çeşitli 
kurslar açılmasını amacını taşır.

cc) Faaliyetler : 1960 yılı başında 1975 yılı 
sonuna kadar işyerlerinde 3608 adet meslek 
kursu açılmış ve bu kurslardan 51866 kişi 
mezun olmuştur.

dd) Uygulamasındaki Güçlükler : 1- Adıgeçen Ka
nun belirli işyerlerinde kurs açılmasını 
zorunlu kılmaktadır.

(î). Eğitim teknolojisindeki değişmelere yer verme
mektedir.

(3) Ayrıca bu kursların yönetimi bakımından nasıl bir
örgüte bağlanması gerekeceğinden söz etmemektedir.

(4) Sorumlu bir örgüt ve denetim sistemi mevcut olma
dığından eğitimden beklenen amaç hasıl olmamakta ve piyasa da 
kurs belgesine iltifat etmemektedir.

(5)> Modem sevk ve idarecilik esaslarına ve iş öğ
retimi konularına gerektiği şekilde yer vermemektedir.



( 6) Kanun yeterli yaptırımlardan yoksundur.

( 7) Görüldüğü gibi yasa ve kalkınma kavramları yö
nünden yetersiz işgücü piyasası ihtiyaçlarına cevap vermekter 
uzaktır.

Bu kanun yerine hazırlanan çırak, kalfa ve ustalık 
yasa tasarısının güçlüklerden büyük bir bölümüne çözüm ge
tireceği inancındayız.

b.. İşyerlerinde eğitim ihtiyacını saptama çalışmaları :

1971 yılı icra programının 324 nolu önlem maddesi gere 
ğince, planlı kalkınma devresinde durmadan artan iş hacmi ve 
kaliteli üretime duyulan ihtiyaç nedeniyle gittikçe önemi ar
tan eğitim faaliyetlerinin sanayi hizmet alanına götürülmesi 
olmaktadır.

Çalışmalar :

1971-1975 yılları arasında Karabük Demir Çelik, Türk 
Traktör Fabrikası Kavel Kablo Fabrikası Süraerbank'a bağlı bir 
takım fabrikalar, Denizcilik Bankası Tersaneleri, Makine Ta
cım Endüstrisi gibi büyük müesseselerüe kapsayan 67 işyerin
de eğitim ihtiyaç etüd çalışması yapılmıştır.

Bu çalışmada karşılaşılan en büyük güçlük Milli Eğitim 
Bakanlığı ile İş ve İşçi Bulma Kurumu arasında gerekli etki
leşim ve işbirliğinin yerli olarak sağlanmamasıdır.
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c. Gözetmen-Monitör Eğitimi :

1968 yılı icra programının 118 nolu önlemi gereğince, 
işletmelerde ilk kademe amiri olan gözetmenin esas sorumlu
lukları gözetmek, işçiyi yetiştirmek ve güvenini sağlamaktır.

Bu niteliklerin kezendırılabilmesi amacıyla gözetmen
lik eğitimi yapılmaktadır.

Çalışmalar : 1968-1975 yılları arasında (SEKA1ya bsğlı 
üç işyerinde Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş., Türkiye Çimen
to Sanayi A.Ş. Fabrikalarında, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., 
Aliağa Rafinerisi, Sümerbank'a ait işyerlerinde, Türkiye De
mir Döküm Fabrikası, gibi yine büyük işgücü barındıran işyer
lerinde) 6229 orta kademe sevk ve idarecisi yetiştirilmiştir.

İşyerlerinde Eğitim Sorumlusu Yetiştirmek :

11.8.1973 tarih ve 14622 sayılı Resmî Gazete ile ya
yınlanan İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun ödevlerinin yapılış şe
killeri hakkındaki Tüzük gereği, işyerlerinde kurulacak olan 
eğitim birimlerinin gerek yönetiminden gerekse eğitim faali
yetlerinin düzenlenmesinden sorumlu olacak kişilerin yetiş
tirilmelerini sağlamak amacıyla yapılır.

Çalışmalar : Tüzüğün çıkarıldığı tarihten 1975 yılı 
sonuna kadar 428 eğitim sorumlusu çeşitli fabrikalarda ye
tiştirilmiştir.



e.' İşyerlerinde Eğitim Birimi Kurma Çalışmaları :

11.8.1973 tarih ve 14672 sayılı Resmî Gazete ile ya
yınlanan İş ve İşçi Bulma Kurumunun ödevlerinin yapılış şe
killeri hckkmdaki tüzük gereğince işletme içerisinde işçi ve 
hizmetlilerin niteliklerini arttırmak, eğitim plan ve prog
ramlarını hazırlamak ve ayrıca bu programların uygulanması 
işlemlerini yürütmek amacıyla işyerlerinde eğitim birimleri 
kurulur.

Çalışmalar : Bugüne kadar Karadeniz Bakır İşletmeleri 
A.Ş. Genel Müdürlüğünde ve Türk Traktör Fab. A.Ş.de Eğitim Bi
rimleri kurulmuştur.

Eğitim Merkezlerinin açılması :

1972 Yılı İcra Programının 244 sayılı önlemi gereğince, 
istihdam öncesi, istihdam içi işgücü ile yurddışmda istihdam 
edilecek işgücünün eğitimi ve sakat ve eski hükümlülerin mes
leki rehabilitasyonlarını sağlamak, kısa sürede işgücünün mes
lek kazanmalarını sağlamak amacıyla kurulur.

Çalışmalar : Eğitim Merkezlerinin arsa ve bina ile il
gili çalışmaları sürdürülmektedir.

g», Türk-Alman İntibak Anlaşması Gereğince Yapılan Eğitim
Hizmetleri :

7/12 tarihinde imzalanan ikili anlaşma gereğince, Türk 
işçilerinin yurda dönüşlerinde kendilerine hem sanayi alanın
da ustabaşı veya önder işçi olarak çalışma olanağı sağlayacak



lıemde kendi başlarına sanayi işletmesi yönetme yeteneği ve
recek geliştirme eğitimlerinden yararlandırılması esasını 
hedef almaktadır.

Çalışmalar : 1972-1975 yılları arasında 50 işçi bu 
tür eğitimden geçmiştir.

6. SOSYAL SİUORTALAR KURUMU'NIJN (S.S.K. )ÇALIŞMALARI 

Halkla ilişkiler :

Kurumla ilgili geniş halk kitlesi ve iş veya bilimsel 
ilişki kurulan diğer örgütlerle yakın ilişkiler geliştirmek 
ftmocıyla radyo televizyon ve diğer kitle iletişim araçların
dan yararlanmak yoluna gidilmiştir.

Bu amaçla işçi ve işverenin eğitim konusunda TRT ile 
işbirliği olanakları sağlanmış ve tüm 1975 yılı boyunca haf
tada 45 dakikalık 2 program halinde sistemli bir eğitime gi
dilmiştir.

Kurumla ilgili olarak çeşitli kitle haberleşme araç
larından yayınlanan haber ve makaleler değerlendirilerek 
1600 malcele ve haber incelenmiş ve gerekli düzenlemelere gi
dilmiştir.

Uenel kurul ve Tıp Kongreleri gibi büyük toplantılar
da kurun çalışmaları grafik ve maketler halinde değerlendiri
lerek sergiler halinde ilgililerin bilgisine sunulmaktadır.



S.SK.1975 yılı çalışma raporu blânçosu gelir-gider 
tablosu ve 1976 yılı iş programında bu konuda yapılması plan
lanan faaliyetler şöyle sıralanmıştır.

a- Bilgi vermeye yönelik tanıtıcı faaliyetlere devam 
edilerek her türlü kitle haberleşme araçları bu yönde kullanı
lacaktır

b- 506 Sayılı Kanun açısından sigortalı ve işveren
lerin kurumurauzla olan ilişkilerinin daha uyumlu hale geti
rilmesi için kitle eğitimine ağırlık verilecektir. Bu amaçla 
göze ve kulağa aynı anda seslenen ve kitlede daha etkin bir 
biçimde öğrenmeyi kolaylaştıran eğitsel filimler hazırlana
caktır. Hazırlanacak bu eğitsel filmlerde işçilerin yoğun 
olduğu bölgelerde başlamak üzere tüm sigortalılara gösteril
meye çalışılacaktır.

Gene kitle eğitiminde etkin bir araç olanücısa anlatım 
c'inlelerine sahip olan renkli ve resimli gigortalı kollarına 
ait broşürlerin bakım işleri tamamlanarak genel bir sigortalı 
kitlesine dağıtımı sağlanacaktır.

c- Sürekli gelişme gösteren sosyal güvenlik konu
sundaki gelişmelere yardımcı olmak üzere zamanında gerekli 
verileri sağlamak amacıyla bir dokümantasyon merkezinin ku
rulması hazırlık çalışmalarına hız verilecektir.



d- Üniversiteler ve yüksek okullarda sosyal güven-
Lik konusunda bilimsel çalışmalarda bulunan kürsülerle işbir- 
Liği yapılmasına çalışılacaktır.

e) Kurum Kütüphanesinin hir uzmanlık kitaplığı ha- 
Line getirilmesi için konuya ilişkin yayınların takibi yapıla
caktır. Teşkilâtımızdaki sağlık, idari ünitelerdeki kütüp- 
nanelerin istenilen düzeyde kurulabilmesi için kurum içi kü
tüphanecilik eğitimi yapılacak ve kütüphane hizmetlerinin 
personele götürülmesi yolları araştırılacaktır.

f) Gün geçtikçe genişleyen kurumumuzun evrak ihtir 
yacını karşılamak üzere ihtiyacı duyulan basılı malzeme etüt
lerine devam edilecektir.

g) Yapılan hizmetin niteliği 506 sayılı yasa gere
ğinin daha üst düzeyde yerine getirilmesini sağlamak amacıy
la konuya ilişkin seminer ve paneller düzenlemek ve bu tür 
toplantıları izlemeye önem verilecektir.

Bu faaliyetlerin çoğu 1976 yılı içerisinde gerçekleş
tirilmiş olup dokümantasyon merkezi ve toatbea kurma çalışma
ları sürmektedir.

Hizmet İçi Eğitim

S.S.K. Hizmet İçi Eğitim faaliyetleri 3.11.1973 tarih, 
14701 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan S.S.K, personeli hiz
met içi eğitim yönetmeliğine uygun ve aynı yönetmeliğin 6.mad' 
desine göre oluşturulan yüksek eğitim kurulunun kararları 
doğrultusunda yürütülmektedir.



Eğitim Konusu Eğitilen Personel

îş kazeları, meslek hastalıkları 
Hastalık»Analık sigortası işlemleri 
Yaşlılık malûllük ölüm sigortası işlemleri 
İşveren işlemleri
Sağlık ve Yardımcı sağlık personelinin eğitimi 
Eğitim programı Kasım 1976 da tamamlanacaktır.
S.S.K. iş başı eğitim faaliyetleri 1976 
Yürütülen eğitim faaliyetleri;
a) Eğitici yetiştirme eğitimleri
b) İş başı eğitim programları
c) İş dışı eğitim programları olmak üzere üç ana grupta 

toplanabilir.

649
762

1545
2^400

Eğitimin Konusu Eğitilen Personel
Üst kademe yönetim semineri 24
Eğitici yetiştirme semineri 20
Personel servisleri semineri 148
Evrak servisleri semineri 250
Kütüphane eğitimi 177
Orta kademe yönetim semineri 76
Teknik personel eğitimi 27
Malzeme servisleri semineri 115
Mekanizasyon semineri 37

S.S.K. iş dışı eğitim faaliyetleri - 1976

Ayrıca, kuruma yeni alınmış personelin kuruma uyumunu 
ve emekte verimliliği artırmak amacıyla düzenlenen alıştırma 
ve yöneltme eğitim programlarında toplam 270 personel eğitil 
iniştir.



7. Sağlık eğitimi ile ilgili çalışmalar :

Planlı kalkınma uğraşı içerisinde bulunan ülkemizde 
sağlık insan gücünün en önemli unsurlardan biri olduğu şüp
hesizdir. Bu gücün daha iyi bir düzeye çıkarılması, başka 
bir deyimle bireylerin ve toplumun ruh ve beden sağlığının 
korunması ve sağlık düzeyinin yükseltilmesi, sağlık hizmet
lerimizin hedefidir.

Sağlıklı bireylere sahip bir toplumun oluşturulması, 
halk sağlığı hizmetlerinin etkin ve yaygın bir şekilde yeri
ne getirilmesiyle mümkün olmaktadır. Çok yönlü olsn halk 
sağlığı hizmetlerinin önemli dallarından biri de özellikle 
kitleye (topluma) yönelik "sağlık Eğitimi"dir.

Sağlık Eğitimi Organizasyonu :

Sağlık eğitimi hizmetleri bir devlet görevi olarak, 
1920 yılından beri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca yü
rütülmektedir. Bu görevin yerine getirilmesi amacıyla, Ba
kanlık bünyesinde 1936 yılında Sağlık Propagandası ve Tıbbî 
İstatistik Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Genel Müdürlük merkez 
örgütünde iki şube sağlık eğitimi hizmetleri ile görevlidir.

Taşra örgütü, 1968 yılında 67 il'in Sağlık ve Sosyal 
Yardım Müdürlükleri bünyelerinde kurulmuş bulunan sağlık eği
tim Şubelerinden oluşmaktadır. Ayrıca 13 İl'de sağlık müzesi 
vardır.



Bu resmî Organizasyondan başka, kuruluş amaçlarına 
uygun olarak sağlık eğitimi çalışmalarına katkıda bulunan 
ve katılan resmi ve gönüllü kuruluşlar da vardır. Örneğin: 
Türkiye UNESCO Halk Sağlık Eğitimi Millî Komitesi, Kanser, 
Verem Savaşı, Aile Planlaması, Kızılay ve Yeşilay Dernek
leri gibi.

Personel :

Sağlık hizmetlerinde görevli tüm sağlık ve yardımcı 
sağlık personeli, mevcut hizmetleri ile ilgili görevleri ya
parken sağlık eğitimi yapmakla da yükümlüdür.

Sağlık eğitimi hizmetlerinde temel görevli iki tıp 
personel vardır. Bunlar Seğlık Eğitimcisi ve Sağlık Eğitim 
Teknisyeni'dir.

Sağlık Eğitimcisi, Mesleki bir yüksek okul olan sağ
lık EĞitim Enstitüsü mezunlarıdır. Bölgesel eğitim program
larının hazırlanmasında ve hizmetin yönetilmesinde temel 
sorumlud\ır.

Sağlık Eğitim Teknisyeni : Sağlık Koleji mezunlarından 
sağlık eğitimi konusundaki 2 aylık bir kursu bitirenlerdir.

Bu personelin görev yetki ve sorumluluklarını belir- ' 
üyen bir yönetmelik de çıkarılmıştır.



Eğitim Araç-Gereçleri :

Sağlık eğitimi hizmetlerine etkinlik kazandırmak ama

cıyla çeşitli eğitim araç-gereçlerinden faydalanılmaktadır.

İl Sağlıjc Eğitim Şubeleri gerekli eğitim araçları 

(85 Sinama makinası, 87 jeneratör, 179 Projeksiyon cihazı) 

ile donatılmıştır. 15 il'de özel mobil eğitim araç vardır. 

Çeşitli sağlık konularında 16 mm.lik ve 35 mm lik 845 film, 

1830 film-strip ve 392 takım slayt mevcuttur. Filmler belir

li bir rotasyon programı çerçevesinde illere gönderilmekte
dir.

Ayrıca merkezde hazırlanan çeşitli sağlık konularında

ki afiş, broşür ve flanelgraflar devadılı olarak il'lere gön

derilmektedir.

Uygulama :

Sağlık eğitimi uygulama programları illere, bölge ko
şulları ve sağlık sorunları gözönüne elınsrak ayrı ayrı he- 

zırlenmektedır. Bu programlarda temel olarak yer alması ve 

sürekli ölerek işlenmesi gereken konulara de ağırlık verilT 
mektedir.

Her yıl belirli konularda ve zamanlarda eğitim kam
panyaları da organize edilmektedir.



Eğitim uygulaması fert, grup ve toplum eğitimi olarak 
ele alınmakta vö özellikle kırsal alanlara yönelmektedir. Uy
gulamalarda grup toplantıları yapılmakta, broşür, afiş dağı
tılmakta ve göze ve kulağa seslenen araçlardan faydalanılmak
tadır. Özel haftalar radyo, televizyon ve basında da yer al
maktadır.

İşbirliği :

Sağlık eğitiminde, Bakanlık merkez kuruluşları ve diğer 
kamu kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ve halkla işbirliğine 
ağırlık verilmektedir, özellikle TRT ile olan işbirliğine 
ayrı bir yer ve önem verilmektedir. Bölgesel yayın organla
rından da feydalantüarak eğitim konuları işlenmektedir. Eğitim 
uygulamalarından, genellikle kırsal bölgede görev yapan öğret 
men, ebe, din görevlisi ve diğer resmi kuruluş görevlileri ve 
köy liderleri ile işbirliğine öncelik verilmektedir.

Çalışmaların izlenmesi : y

Sağlık eğitimi çalışmalarının ne derecede etkili oldu
ğu konusunda bugünkü koşullarımızda bir değerlendirme yapma 
olanağı yoktur. Yalnız eğitim uygulamaları standart olarak 
hazırlanmış istatistik formları ile muntazaman izlenmekte - 
dir. s Bu formlarda; yapılan eğitimin konulara dağılım^ eği
tim seans ve izleyen sayıları, kullanılan eraç-gereç sayısı 
gibi hususlar yer almaktadır. Merkezde, bu çalışmaların yıHıi 
eğitim programları ile paralelliği araştırılmakta ve zaman za- 
nan gönderilen uzmanlarca mahallinde eğitici denetim yapılmak
tadır.
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Sağlık Eğitiıttkıâe Dar Boğazlar :

(4) Bütçe yetersizliği ; örgütün eraç-gereç yönün
den, personelin özlük hakları yönünden desteklenmesini ve hiz
metin daha etkin ve yaygın hale getirilmesini engellemektedir.

(2) Personel yetersizliği, sağlık eğitim personeli 
plenlamesında her 200.000 nüfus için bir eğitimci ve her 
50,000 nüfus için bir eğitim teknisyeni öngörülmüştür. Mevcut 
personel (2 hekim, 39 sağlık eğitimcisi ve 122 sağlık eğitim 
teknisyeni) bu hedefin çok gerisindedir.

(3) Araç-gereç yetersizliği; özellikle göze ve kü
leğe seslenen eğitim araçları sayısal yönden yeterli olmadığı 
gibi mevcut olanlarda çoğunlukla eskidir. Bunların gerek dış 
ülkelerden sağlanması ve gerekse iç piyasadan alınması, yapıl
ması va geliştirilmesi bütçe olanaksızlıkları nedeniyle güç 
olmaktadır.

(4) İşbirliği : Diğer kurum ve kuruluşlarla, Bakan
lık ve taşra örgütü düzeyindeki işbirliğinin belirli bir dü
zen içerisinde yürütüldüğü söylenemez. İşbirliği olduğu böl
gelerde ve konularda iyi sonuçlar her zaman alınmaktadır.

8. Tarımda Kitle Eğitimi Çalışmaları : ■

Ülkemiz ekonomisinin temeli tarıma dayalı bulunmakta
dır. 1975 yılında nüfusumuzun ^ 59 u tarımla uğraşarak geli
rini bu sektörden temin etmiştir. Aynı yılda tarım sektörü 
milli gelirin # 26,5 ini, toplam ihracatın #62 sini meydana



getirmiştir. Bu rakamlardan anlaşılacağı üzere, nüfusumuzun 

çoğunluğu tarım sektöründe çelişmekte, ihraçetimizin büyük bir 

orenı de bu sektörden elde edilmekte, bune karşılık milli ge

lirin, tarım sektöründe çelişen nüfusa nisbeten küçük bir bB- 

lümü isebet etmekte, dolayısıyla çiftçimizin yaşama standardı 

terim dışı sektörlere örenle 4 ile 6 keti dehe düşük bulunmak- 

tedır.

Ülkenin terim bölgelerinse gelişmişlik dereceleri de bü

yük farklılık erzetmektedir. Özellikle heyven yetiştiriciliği 

konuşunde büyük potensiyeli olan Doğu Anadolu Bölgesi ülkenin 

en ez gelişmiş bölgelerinden biridir. Söz konusu bölgede modern 

terim tacn(iqj:3 inin benimsetilmesi ve uygulamaya alınması bölge

nin ekonomik ve sosyal gelişmesinde çok önemli bir faktör oldu

ğu gibi , ülke hayvansal ürünler erzmde büyük artış sağlaya

caktır. Bu gün teknik yayım hizmetleri, verime en büyük etkiyi 

gösteren bir girdi sayılmakta ve ekonomik ve sosyal bakımdan 

verime olan etki analizleri yapılmaktadır. Nitekim, baŞfca A.B.D. 

olmak üzere, birçok ülkelerde tarımsal teknik yayım hizmetleri 

girdi olarak kabul edilerek yapılan ekonomik analizlerde sözko- 

nusu hizmetlerin verime etkisi analiz yapılan bölgede uygula

nan tarım teknolojisinin seviyesi ve üretim potansiyelinin yük

sekliğine göre değişerek- $ 25 ila $ 100, hatta $ 200 ve daha 

yüksek oranlarda tesbit edilmiştir. Doğu Anadolu'da tarım tek

nolojisinin geri üretim potansiyelinin de yüksek olduğu dü - 

şünüldüğünde tarımsal yayım hizmetlerinin fayda-maliyet ora

nının veya içkfirlılık oranın çok yüksek olacağını tahmin et

mek kolaylıkla mümkündür. Bu itibarla, Tüm Doğu Anadolu Böl- 

gesince tarımsal yayım hizmetlerinin en kısa zamanda etkin 
olarak götürülmesi gerekmektedir.



Tarımsal Yayım Hizmetleri :

Yurdumuzda Teknik Ziraat Teşkilatının kurulmasıyle et
kin yayım çalışmalarına başlanmıştır. 1950 yılından itibaren 
Teşkilâta taşıt verilmiş ayrıca Yayım araç ve gereçleriyle 
donatılmıştır. Halen teşkilât elinde 1050 taşıt, 150 adet 
16 mm sinema makinesi, 150 jeneratör, 218 fotoğraf makinası, 
150 slayt projeksiyonu 122 teksir makinesi, 174 radyo ve 71 

teyp mevcuttur. Görülüyorki bu amaç ve gerekçeler ihtiyacı 
karşılamaktan uzak bulunmaktadır! Bu açığı kapatmak üzere 
1977 yılında her ilçeye bir takım enformasyon malzemesi ve 
köy grublarına da slayt projeksiyon verilmesi plânlanmıştır.

Zirai yayım çiftçi ile Zirai araştırma arasında bir 
köprü görevini görmektedir. Çiftçinin Zirai problemlerini 
araştırmaya intikal ettirerek çözüm yollarını bulmak ve araş- 
tırmace elde olunan yenilikleri muhtelif yayım metotlarını 
kullanarak çiftçiye ulaştırıp <mm hayat seviyesini yükselt
mek zâai yayımın amacını teşkil etmektir.

Bu amaçla?

(l) Teknik eleman eğitimi :

1950 yılından itibaren Teknik Ziraat Teşkilatında hiz
met içi eğitim© başlanmış olup bugüne kadar devam etmiştir» 
Yapılan programlarla tüm yayım teknik personelinin Türkiye'de 
eğitimleri pek çoğu periyodik şekilde Mrkaç defa olmak üzere 
yapılmış bulunmaktadır. Bu seminerler 7-15 gün davam etmekte
dir, Teknik eleman eğitimi için ayrıca dış ülkelere eleman 
gönderilmiş mseter ve doktora yaptırılmıştır.



(2) Çiftçi eğitimi :

Çiftçi eğitimi yayım teşkilatının ana görevidir. Bu 
çalışmalar kurs, seminer uzun süreli 30-45 gün kısa süreli 
1-3 ve 7 günlük halk kursları, yatırı ve yatısız kurslar, 
tarla günleri, demonstrssyon olarak yapılmaktadır. Sergi, 
fuar, teşvik müsabakaları başarı günleri olarak yapılmaktadır. 
Bu konuda 1950-1975 yılları arasında yapılan çalışmalar ili*— 
şik tablolarda toplam olarak verilmiştir.

Kısa süreli 
Yatısız Çiftçi 
Kursları

Teknik Eleman Teşvik müsabakaları Uzun süre- 
Toplentıları li Yatılı

çiftçi kuT8T ları
Kurs İştirak Toplantı İştirak 
Adedi eden Adedi Eden

çiftçi Eleman
adedi Adedi

83392 3488381 5653 147504

Müsabaka Kurs İştirak 
Adedi Adedi Eden

Çiftçi
Adedi

3798 360 13240

Traktör Bakım ve 
Kullanma Kursları
Kurs iştirak eden
adedi çiftçi adedi

Teknik elemanların meslek 
eğitimi

Kurs adedi İştirak Fuar Sergi
eden
eleman
adedi

adedi adedi

3731 122455 274 6148 41 447

9. Kültür Bakanlığı Çalışmaları :

Bu çalışmalara ilişkin sayısal bilgiler şöyle sıralana
bilir.

a) Bilgi Birikimi bibliyografya, biyografi ve dokü
mantasyon merkezi olarak hizmet veren milli kütüphanenin yeni



bine inşaatı devam etmekte olup, bu kütüphaneyle ilgili sayıya dayalı
bilgiler.___________________________________________________________

Sürekli Faydalanılan
Kitep Sayısı Yayın Okuyucu Kütüphane

Yıllar Türiççe Yabancı Dilde_Sayısı_____Sayısı Malzemesi
1973 488.634 71.366 96.555 58.656 79.557
1974 499.983 73.564 99.785 50.603 62.119
1975 510.219 75.517 105.590 71.487 65.730

’o) Kalk ve Çocuk Kütüphanelerinin sayıları ve bu kütüphane
lerdeki kitap ve okuyucu sayısındaki artışlar aşağıdadır.

Yıl
lar

Kütüp
hane
Sayı
sı

Kitap
Sayısı

Okuyu
cu Sa
yısı

Kütüp
hane
Sayı
sı

Kitap
Sayı
sı

iüitüp- 
Okuyu- hane 
cu Sa- Sayı- 
yısı sı

Kitap 
- Sa
yısı

Cilt Oku- .. , Atel-yucu SSLsı * sı
1971 301 2858932 5019902 241 648651 3339284 9 25101 142780 20
1972 317 3089103 5709993 262 654848 4544704 15 35465 256649 20
1973 329 3072314 5829770 270 700146 4963039 15 47394 273883 20
1974 334 3271679 6840010 280 749426 5076140 16 55012 337486 20
1975 338 3417467 7011835 296 756923 4474607 20 61076 342382 20

1976 ylı başlarında, Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne bağlı halk 
ve çocuk kütüphanelerinin il, ilçe, bucak ve köylere dağılımı şöyledirs

Kütüphanenin çinsl : İldeki İlçedeki Bucaktaki
Köydeki Toplam

Halk Kütüphaneleri 
Çocuk Kütüphaneleri

99
165

200

129
63
10

362
304

c) Tarihi ve kültürel kalıntı ve eserlerin araştırılması, ko
runması ve tanıtılmasında önemli yer alan müzeler, müzelerdeki eserler 
ve müzeleri ziyaret edenlerin sayısı ise :



Yıllar Müze
Sayısı

Eser
Sayısı

Ziyaretçi
Sayısı Hasılat (TL.)

1971 86 1.410.488 4.561.554 9.457.958,75
1972 86 1.487.631 4.997.966 11.692.571,00
1973 87 1.563.785 5.399.247 15.758.067,25
1974 90 1.628.620 4.939.391 19.983.038,75
1975 90 1.776.969 4.884.223 22.817.241,00

d) Resim ve heykel türünde plastik sanat eserlerir
in sergi yeri olarak : Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı
olarak hizmet veren Güzel Sanatlar Galerileriyle ilgili sayı
ler şöyledir :

Yıllar Galeri sayısı Sergi sayısı Ziyaretçi sayısı

1971 11 101 800.000
1972 11 108 875.375
1973 11 130 1.675.330
1974 13 150 2.225.000
1975 13 150 3.344.925

e) 1973-1977 yılları arsamda 225 kitap ve dergi 
basılması planlanmış; bugüne kadar 213 adeti basılmıştır.

10. KİTLE EgİTİMİ YÖNÜNDEN DİN HİZMETLERİ

tî) Anayasamızın 153» maddesiyle teminat altına alınmış
bulunan Devrim Kanunlarından 3 Mart 1340 (1924) tarihli ve
İ30 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanununun 4.maddesi halkın dinî
hizmetlerinin Savlet eliyle yapılacağını emredici nitelikte
dir. Bu sebeple bir kitle eğitimi niteliğinde olan dinî



eğitim faaliyetleri M.E.Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlü
ğü tarafından yürütülmektedir.

(2) Anayasanın 154. maddesine göre Genel İdare Hiz
metleri içerisinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, kurulu
şu ve görevleri ile ilgili 633 sayılı Kanun uyarınca toplumu 
din konusunda aydınlatma hizmetleri yapmaktadır. Sayıları 
50 hinin üzerinde bulunan camilerde yapılan vaazlar, her haf- * 
ta okunan hutbeler, dinî gün ve Bayramlarda halkı aydınlatıcı 
konuşma ve konferanslar, dinî yayınlar ve bunun gibi diğer 
faaliyetler büyük bir halk kitlesine hitap eden kitle eğiti
mi faaliyetleridir.

'(30 Dinî öğrenim veren orta ve yüksek dereceli 
öğretim kurumlarınm halk eğitimi çalışmaları;

Dinî öğrenim veren yüksek dereceli öğretim kurumla- 
rmdan Yüksek İslâm Enstitülerinin müfredat programlarına 
1973 yılından itibaren "Halk Eğitimi ve Toplum Kalkınması" 
dersleri konulmuş olup halk eğitimi ve toplum kalkınmasının 
amaç, metod ve ilkelerinin tanıtılmasına çalışılmaktadır. 
Böylece mezunlardan, toplumun problemlerini tanımak suretiy
le deha etkili çalışmalarda bulunmaları istenmektedir.

Orta derecede dinî bir öğretim kurumu olan İmam-Hetip 
Liselerinin İdare Yönetmeliğinde :



"Medde 10- Okul Müdürü Okulun çevresiyle sıkı bağ 
kurmasını sağlamak, özellikle çevre ve köy kalkınmasını olum
lu yönde etkilemesi için; meslek dersleri öğretmenlerinin so
rumluluğu altında, ilgili eğitsel kollar yoluyla çevre ve köy 
problemlerini tesbit ederek halkı aydınlatıcı konuşmalar, hut
be ve vaazlar düzenlemek, dinî günleri ve uygulama derslerinin 
bir kısmını bu yolda değerlendirmek suretiyle gerekli tedbir
leri alır. Gerektiğinde bu konularda Müftü, Halk Eğitimi Baş
kanı ve varsa İlköğretmen Okulu Müdürü ile işbirliği içinde 
çalışır." denilmektedir.

Orta ve Yüksek dereceli dinî öğretim kurumlarının me
zunları, köyde kasabada, şehirde halk içinde ve halka dönük
faaliyetler yapmaktadırlar. Bunlar*, kitle eğitimcileri için
de halk ile en çok teması olan kimselerdir. Bu sebeple halk 
eğitiminde din görevlilerinin ve eğitim mensuplarının konuş
ma ve telkinlerinin katkısı olacağı muhakkaktır.

Ayrıca İmam-Hatip Lisesi Öğrencilerinin kitle eğitimi 
çalışmaları ve son sınıf öğrencilerinin halk içinde yaptık
ları uygulama (|taj) çalışmalarının ülkemizde en etkili bir 
kitle eğitimi faaliyeti olmasına gayret gösterilmektedir.

Ekonomik ve Sosyal kalkınmamızda dinî kuramların fay
daları çok büyüktür,, Dinimizin israfı yasaklayan ve kalkın
mayı destekleyen emirleri ve bu yönde yapılan telkinler ül
kemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında en büyük etkenler
den biri olmaktadır.



Yine dinimizin sağlığa dair emir ve tevsiyelerinin kit 
le eğitimi faaliyetleri ile halkımıza iletilmesi, din hizmet
lerinin sağlık hizmetlerine olan bir katkısıdır.

Halkımızın sosyal dayanışmasında, birlik ve beraberlik 
içerisinde yaşamasının sağlanmasında, dinî öğretim kurumla- 
rının önemli katkıları olduğu açıktır.

(4) YA^KUR Yüksek İslâm Enstitüsü dışarıdan bitirme 
programlarına dahil üçbini aşkın öğrencinin, daha iyi eğitil
me imkânlarını araştırmak için Din Eğitim Şenel Müdürlüğünde 
bir ünite kurulmuş bulunmaktadır.

11. TRT'NİN ÇALIŞMALARI 

I- TÜRKİYE RADYOLARININ TARİHÇESİ

Türkiye'de ilk radyo istasyonu 1927 yılında Ankara'da 
ve İstanbul'da işletmeye açılmıştır. 1936 yılına kadar özel 
girişimce yürütülen radyo işletmeciliği bu tarihte devlet
leştirilmiş ve PTT tarafından bir radyo örgütü kurulmuş. Ör
gütün yönetimi Türk Telsiz ve Telefon Şirketine verilmiştir. 
1938-1940 yılları arasındaki bu dönemden sonra. 1940-1964 yıl 
ları arasında Basın-Yaym ve Turizm Şenel Müdürlüğü devresi
ni yaşayan Türkiye Radyoları :

24.12.1963 tarihinde kabul edilen ve 1.5.1964 tarihin
de yürürlüğe giren 359 sayılı TRT Yasası ile Türkiye Radyo 
ve Televizyon Kurumu adıyla tüzel kişiliğe sahip özerk bir 
kamu iktisadi kurumu olarak, yayın tekeli TRT Kurumuna veril
miş bulunmaktadır.



. ( Y )
II. RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARININ MAÇ VE İLKELERİ

AMAÇ :

Toplumun gerçekte karmaşık bir bütiiıim oluşturan, eko
nomik, sosyal ve kültürel sorunlarını Atatürk'ün çağdaş uy
garlık düzeyi olarak gösterdiği ereğin gereklerine uygun bir 
yolda ve yönde, löik ve ilerici bir anlayışla işleyerek, Türk 
toplumuna doğru, tarafsız, sürekli ve çabuk haber vermek, sü
rekli eğitimi sağlamak, halkın eğilimlerini yansıtmak, kamu
sal çalışmaları kitlelere duyurmak ve böylece Türkiye'nin 
toplumsal gelişmelerine hizmet etmektir.

BU TEMEL AMACA DAYALI OLARAK :

-Türk Ulusunun bağımsızlık ve özgürlüğünü titizlikle 
koruyan onu her türlü ırkçı, tutucu ve bağnaz görüşlerden 
uzak, uygar bir dünya görüşü içinde yüceltmeyi amaçlayan, 
öteki ulusların da varlığına saygılı Atatürk Milliyetçili
ğinin benimsenmesine

-Türk Ulusunun, öz benlik ve değerlerini yitirmeden , 
bilimsel ve akılcı davranış ve düşünme yeteneği kazanmasına,

-Ulusal kültür değerlerimizin tanıtılmasına, gelecek 
kuşaklara aktarılmasına, çağdaş değerler yaratılmasına ve 
böylece ulusal kültür bütünleşmesine,

(x) TRT Prog.Plan ve Atatürk İlkeleri.
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-Ulusal bilince ve insanlık bilincine vararak, kişi
nin hayattaki gerçek değerini ve yerini bulabilmesi, bugünü 
ve geleceği üzerine söz sahibi olabilmesi açısından demokrasi 
kavramının ulusça benimsenmesine, yardımcı olmaktır,

İ L K E L E R :

(3,) Türk toplumuns doğru, tarafsız sürekli ve çabuk 
haber vennek, ülkemizde ve dış ülkelerde geçen olayları ve 
önemli kültürel gelişmeleri dinleyiciye ve seyirciye duyur
mak, değişik görüş ve düşüncelere yer verilmesine özen gös
terilerek siyasal konularda yetkili kişilerin görüşlerini 
kamu oyuna aktarmak,

('2) Örgün ve sürekli eğitimin uygulanmasına hizmet
etmek,

(3) Kitlesel kültür ve sanatın gelişmesine yardım
cı olmak,

(4) Atatürk ilkelerinin ışığı altında, Türk toplumu- 
nun gelişmesine uygun olarak çeşitli müzik dallarının, geliş
mesini sağlamak ve yozlaştırıcı akımlan sınırlamak,

(5) Bilim, teknik ve edebiyat, plastik sanatları ve 
müzik gibi kültürel konularda gerçek bir değer taşıyan essiz
lerimizi, onları meydana getiren kişilerin yaşadıkları çağın 
sosyal koşulları ve tarihsel gelişmeleri içinde incelemek ve 
tanıtmak.



(fc) Ülkemizin ekonomik ve sosyal konularına eğilmek

ve toplumsal yaşam koşullarının geliştirilmesine yardımcı ol
mak; bulundukları bölgelere göre değişik koşullar altında ya

şayan ve bu yüzden ortak ve genel sorunların yanı sıra deği
şik sorunlarla karşı karşıya bulunanların sosyal ve kültürel 

konularını, bu koşulları gözönünde bulundurarak değerlendir
mek ve işlemek,

İV Türk toplumunu ve Türkiye'yi dışarda tanıtmak,

(8-) Demokrasi kavramının ulusça benimsenmesine ça
lışmak,

(9.) AhlSk kuralları ve inançlar üzerinde öğretici ve

uyarıcı yorumlar yapmak,

av Türk tarihinin ulusal değer ve yapıtlarının tanı
tılmasını sağlamak,

(IX) Kadın haklarının anlamını belirtmek, kadınların

toplumsal gelişmesine hizmet etmek,

(12.) Çocukların yetenekli bir kişilik kazanmalarına

yardımcı olmak, ilkokul çağından başlayarak gençlerimizi ama
ca en uygun ve en sağlam yoldan ulaştıracak eğitimin nasıl 

yapılması gerektiğini ve kitlesel haberleşme araçlarının bu 

eğitime ne ölçüde katkıda bulunacaklarını saptamak için Milli 
Eğitim Bakanlığı ile sıkı ve sürekli bir işbirliği sağlamak,



(13) Gençlerin çağdaş uygarlık düzeyinde bir dünya 
görüşü ve kültür edinmelerine katkıda bulunmak,

C14.) Türk toplumunun moral ve savunma gücünün arttı
rılmasına hizmet etmek,

(.15) Çeşitli spor dallarının gençliğe yararlı bir 
biçimde yayılıp uygulanmasına yardımcı olmak,

CX6) Özel eğlence ve magazin, programlarıyla dinleyici
yi günün yıpratıcı yorgunluklarından kurtararak yeni bir ça
lışma hevesine kavuşturmak.

III. TÜRKİYE RADYOLARININ YAYIK DÜZENLERİ VE ÜRETİM GÜÇLEBİ

"Türkiye Radyoları" adıyla yurt içinde yayınlarını sür
düren (20) adet müstakil Radyo vericisinden oluşmaktadır. Bu
nun dışında "Türkiye'nin Sesi" Radyosu adıyla 2 verici de Yurt 
Dışına yayın yapmaktadır.

YAYIN DÜZENLERİ

Türkiye Radyoları adı altında günün 24 saatinde Türki
ye'nin her tarafına yayın yapan vericilerimiz yayınlarını 
"Ortak" ve "Mahalli" (yerel) yayınlar olmak üzere iki ayrı 
şekilde sürdürmektedir. Halen 15 verici ortak yayınlarını 
gerçekleştirmekte TRT-I, TRT-II, TRT-III adı altında yayın 
yapmaktadır. Yukarda belirtilen 20 vericinin bir kısmı deği
şik bağlantılarla hergün belirli saatlerde aynı türdeki yayın
ları ORTAK olarak yayınlamaktadırlar. Ortak yayma giremeyen



radyolarda küçük çaptaki verici güçleriyle kendi radyo adla
rıyla mahalli olarak yayın yapma durumundadırlar. Bunun dışın
da bir verici de 24 saatlik yayın süresi içerisinde "GECE YA
RISI" yayını yapmaktadır. (x)

(X) ORTAK YAYINLAR :

Ülkenin bölgeler arası farklılıklarını gidermek hal
kın radyo yayınlarından dengeli biçimde yararlanmalarını sağ
lamak, dinleyiciye aynı anda değişik yayınları seçme şansını 
vermek yayın ve program kalitesini artırmak ve Milli bütünlü
ğü sağlamak ortak yayınların başlıca hedefi durumundadır.

a) TRT-L (Türkiye Radyoları Birinci Program)

Türkiye Radyoları amaç ve ilkeleri paralelinde, çok 
yönlü kitle haberleşmesine dönük, geniş dinleyici kitlele
rinin izliyebileceği haber, eğitim ve eğlence yayınları yap
makla yükümlüdür.

Halen ortak yayınları gerçekleştiren Radyolar sırasıy
la: Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Erzurum,Kars

(x) Sürücüler, yolcular, gece çalışanlar ve gece yarısı 
radyo dinleme durumunda olan halkı eğelendirmek ve 
dinleyicinin çalışma konularına dönük kısa bilgiler 
vererek eğitilmelerine yardımcı olmak amacı ile de 
GECE YARISI yayınları yapılmaktadır. Sahur programları 
da bu yayınlar içerisindedir.
Gece yarısı yayınların $ 90 ını her türdeki sevilen 
müzik parçaları oluşturmaktadır. Bunun yanında çeşitli 
konuları kapsayan söz unsuruna da yer verilmektedir.



Radyolarıdır. Bunların toplam güçleri 2622 Kw'dır. Ülkenin 
tümüne hitabeden ortak yayınlar 05'den gece 01 e kadar olan 
yirmi saatlik süre içinde 13»5-15 saat ortak yayın yapmakta, 
bunun dışında kalan 5-6,5 saatlik sürede de radyolar mahalli 
yayınlarını gerçekleştirmek durumundadırlar.

b) TRT-II (İKİNCİ PROGRAM YAYINLARI)

Amacı : Ülkemiz halkının kültür ihtiyacını karşıla
mak, haber bültenleri ve geniş haber bülten
leri ve geniş haber programlarına, sanat ve
kültür konularına, kaliteli müzik programla
rına yer verilerek kitlesel kültürün geliş
mesine yardımcı olmaktır.

Yayın Düzeni :

İkinci program yayınları PTT radyo link şebekesiyle 
birbirine bağlı Ankara 1200 Kw (uzun dalga) ve İstanbul 
150 Kw (orta dalga) olmak üzere iki büyük radyodan yapıl
maktadır. Toplam ikinci program verici gücü 1350 Kw dir.

İkinci program da, kültür niteliği ağır basan, insa
nın günlük hayatını ilgilendiren, sosyal, ekonomik, kültürel 
ve estetik vb. konuların açıklıkla işlenmesi ve gelişti
rilmesi şeklinde programlaştırılan bir kültür programıdır.

İkinci program de, konular katı bir kalıpla sınırlan- 
dırılmadığı gibi, opers, konser, açık oturum, konferans vb. 
türlerinin tamamının ve deha fazla yayınlanması imkânını da 
vermektedir.



Ülkenin. İ° 80 ine hitabeden ikinci program yayınları 

Birinci Programda olduğu gibi Haber-Söz ve Müzik yayınların

dan oluşmakta, TRT-I den bir ayrıcalığı de Reklâm yayınları

na yer vermemesidir, TRT-II vericilerimden her gün 16 saat 

yayın yapılmakta ve bu vericiler mahalli yayın şebekesine 

sokulmamaktadırlar,

c) TRT-III (ÜgÜNCÜ PROSRAM-FM)

Amaç : Mümkün olan genişlikte bir dinleyici kitlesine 

ve müzikseverlere, her tür müzikte kaliteli ve 

değerli eserleri bütünüyle vermektir.

TRT III ortak yayın devresine Ankara, İstanbul ve İz

mir Radyolarının üçü PM, ve üçü de orta dalga vericisi olmak 

üzere toplam 26.25 Kw. gücünde (6) verici katılmakta ve her 

gün sabah 07.00 den akşam 01.00 e kadar (18) saat yayın yap

maktadır. Programların hazırlanışında ilgili kuruluşlarla iş

birliği yapılmakta ve kültür yönü ağır basan müzik program- ^ 

larırım yapılmasına özen gösterilmektedir,

TRT II Programlarında ;

-Eğlence müziğine, Hafif Batı ve Türk Hafif Müziğine

geniş yer verilmekte,

-Türk Halk Müziğinin en iyi icracıları ile Klasik 

Türk Müziğinin en seçkin örnekleri tanıtılmakta,



-Çok Sesli Çağdaş Türk Müziğine geniş yer ayrılmakta, 
besteciler de tanıtılarak daha şuurlu ve ağır bir sunuşla ve
rilmekte ,

-Batı Sanat Müziğine geniş yer verilmekte, bestecileri 
ve icracıları tanıtılmakta,

-Prototip ve süre kısıtlaması gözetilmeksizin eserle- * 
rin tamamının verilmesine çalışılmaktadır.

(2) TÜRKİYB RADYOLARI MAHALLİ YAYINLARI :

Mahalli yayınlar; bölgelerin ekonomik, sosyal ve çoğ- 
ra.fi özellikleri gözönünde tutularak bölge dinleyicisinin ih
tiyaçlarına cevap verecek nitelikte sürdürülmektedir.

Mahalli yayınlar; ortak yayınlara katılamayan kendi 
vericileriyle yaptıkları yayınları içermektedir. Ayrıca An
kara, İstanbul İzmir Radyoları her gün sabah 05.00 den akşam 
OL.07e kadarki 20 saatlik süre içinde günün belirli saatlerin
de ortak yayından ayrılarak 6,5 saat mahalli yayım yapmakta
dırlar, Bu durum TRT-I ortak yayınlarına katılan üç bölge 
radyosu ve Kars İl Radyosu için de söz konusu olmaktadır. Çu
kurova Radyosu teknik bağlantı imkânsızlıkları nedeniyle her 
gün 19 saatlik mahalli yayın yapmaktadır. Aynı şekilde ortak 
yayınlara katılmayan 4 il radyosu da her gün 1 3 , 5 saat mahal
li yayın yapmaktadır.

Mahalli yayınlar ds ortak yayınlarda olduğu gibi prog
ramlar Heber-Söz-Müzik ve Reklam olarak sınıflanmakta ve ya
yına sokulmaktadır.



(3) YURT DIŞI YAYINLARI : (TÜRKİYE'NİN SESİ RADYOSU)

a) Türkçe Yayınlarda Güdülen Amaçlar ;

-Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın Türkiye ve Türl 
kültürü ile bağlarının devamını sağlamak,

-Yurt dışından dönüşlerinde karşılaşabilecekleri sorun
larına çözüm yolu getirmek,

-Yurt dışında ülkemizi Türklüğe yakışır bir şekilde ten 
sil etmelerine yardımcı olmak,

-Onların milli hislerini kuvvetlendirmek, karamsarlığa 
kapılmamalarına yardımcı olmak,

-Yurt dışında bulundukları sürece ekonomik yönden güç
lenmelerine ve yurda döndüklerinde yurt ekonomisine katkıda 
bulunmalarını sağlamak,

-Onların yurt ve dünya olaylarından haberdar olmaları
nı ve maksatlı yabancı ideolojik propagandalardan etkilenmeme
lerine yardımcı olmak,

b) tabancı Dil Yayınlarındaki Uenel Amaçlar s

Değişik konularda Türkiye'nin görüşlerini yansıt
mak,

Dünyada Türkiye lehinde olumlu bir kamu oyu oluş
turmak ,

Sanat eserlerimizi güzel örnekler vererek yaban
cılara tanıtmak ve,



Savaşta yurt savunmasına yardımcı olmak,
- İnsan hak ve hürriyetlerinin, insanlığın ulus

lararası dostluk ve anlayışın gerçekleşmesine yardımcı ol
maktır.

ÜRETİM GÜÇLERİ :

Sözü edilen radyo vericilerinin 12 tanesi program üre
terek yayınlarını sürdürmektedir. Program üretmeleri ve tek
nik güçlerine göre Türkiye Radyoları şu şekilde sıralanmak
tadır.

Büyük Radyolar : Ankara,İstanbulyİzmir Radyoları
(Prodüksiyon merkezi)

Bölge Radyoları : Antalya,Çukurova,Diyarbakır,
Erzurum Radyo G.Antep, Hakkâri, 
Kars Van ve Trabzon Radyoları.

Toplam 4.305.25 Kw.lık güçle Yurt içine dönük yayın 
yapan vericilerle Türkiye, her tarafı dinlenir alan durumu
na getirilmiş bulunmaktadır.

IV- TRT KURUMUNtJN HALK EĞİTİMİ İLE İLSİLİ HİZMET
STATÜSÜNÜ BELİRLEYEN ANAYASAL VE YASAL KAYRAKLAR:

I. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası:

1961 Anayasasının 121. maddesi Türkiye Radyo ve Tele
vizyon Kurumunu "KÜLTÜR VE EĞİTİME YARDIMCILIK" görevini ver
miş ve görevin gerektirdiği yetkilere sahip kılmıştır.



2. TRT Kurumunun Kuruluş, Görev ve Yetkilerine
İlişkin Yasa ; (359 ve 1568 sayılı Yasalar)

359 sayılı TRT Kuruluş Kanununun 2. maddesinde 
THT'nin görevleri belirlenirken "Eğitiri, Öğretici, Kültür 
ve Eğitime Yardımcı" olacak nitelikte yayınlar yapma görevi
ni Kuruma yüklemiştir,

3. TRT Kurumunun Kuruluş ve Görev Yönetmeliği ;

TRT Kurumu Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin 3.mad 
desinin (b) bendinde "Atatürk İlkelerine ve Çağdaş Batı Uy
garlığı anlayışına uygun eğitici, öğretici, kültür ve eğiti
me y-rdımcı, eğlendirici, yurdu işerde ve dışarda tanıtıcı 
yeterli yayın yapmak" görevi belirlenmiş ayrıca, 3,9,53,55» 
85,88,89,135,142 ve 149. maddede de bu görevi belirleyici 
hükümler yer almaktadır.

4• TRT Genel Yayın İlkeleri ;

TRT Kurumu yayın hizmetlerini yerine getınr- 
Ken; Anayasa ve Yasalar çerçevesinde, momu tüzel kişiliğe 
haiz yayın organı olmanın sorumluluğu içersinde; TRT Yönetim 
Kurulunca belirlenen "TRT GENEL YAYIN İLKELERİNE" ve "ATA
TÜRK İLKELERİ, Programlar ve MüzLk Konularında Uygulaması Ge
reken Esaslara'da uymak zorundadır.
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5. TRT Kurumu Yönetmelikleri ve Esasları :

6. TRT Kuruluş ve Görev Yönetmeliğine göre hazır
lanan ve yayınlara yön veren, detaylı kaynak durumunda olan 
TRT Genel Program Planı, ile TRT Yönetim Kurulunun Yayınlar
la ilgili, yürürlükteki diğer kararları, TRT Yayınlarında 
uyulması gereken yaptırımlardır.

V. TRT KURUMUNUN HALK EĞİTİMİYLE İLGİLİ ÜNİTELERİ :

A-l) Genel Müdür Program Yardımcılığı :

a. Program Planlama Dairesi Başkanlığı
b. Radyolar Yapım ve Yayın Dairesi Başkanlığı
c. Müzik Dairesi Başkanlığı

2) Radyolarda;

a. Program Müdürlükleri
-Eğitim ve Kültür Şubesi Müdürlükleri 
-Müzik Şubesi Müdürlükleri 
-Yayın Şeflikleri

B, Televizyon Dairesi Başkanlığı

a. Eğitim Şube Müdürlüğü
b. Kültür Şubesi Müdürlüğü
c. Müzik Şubesi Müdürlüğü



VI- TRT YAYINLARININ TOPLUMDAKİ YERİ VE HALK EĞİTİMİ
(KİTLE EĞİTİMİ)

Deri kalmış ülkelerde Halk Eğitiminin önemi ve üzerin
de dikkatle durulmasının gerekliliği Lir gerçek olarak kabul 
edilmektedir.

Badyo ve Televizyonun güven verici ve ektarıcı olarak; 
mevcut imkânları ile dinleyiciyi eğitmesi, bilinçlendirmesi 
ve oluşturması ve eğlendirmesi yönünden Halk Eğitimi konusun
da en büyük görevi üzerine almış bulunmaktadır.

Halkın eğitilmesi, her düzeydeki kişilerin eğitim bir
liğinden yararlanmaları Demokrasi ve Cumhuriyetimizin ilk 
kurullarından biri olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde ha
len eğitilmemiş milyonlarca vatandaşın varlığı gözönüne alı
nırsa; Halk Eğitiminin önemi ve üzerinde özenle durulması ge
reği kendiliğinden ortaya çıkar.

TRT Kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığının işbirliği 
içinde yürüttüğü örgün eğitim ve yay-kur yayınları yanısıra, 
yaygın eğitim yayınları 8dı altında planlanan Halk Eğitim 
yayınları:

1. Söz yayınları
?. Haber yayınları
3. Müzik yayınları

olmak üzere üç bölümde ele alınmakta ve uygulanmaktadır. 
Türkiye Radyoları ve Televizyon gerek Anayasa ve gerekse 
Kuruluş Yasasında belirtildiği gibi kuruluşundan bu yana 
programlarında eğitici olmayı amaç edinmiştir.



VII. TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU EĞİTİM YAYINLARININ
AMAÇ VE İLKELERİ :

Türk UIuseI Eğitiminin temel, görüş ve ilkelerine uya
rak, yurttaşların, insen hektarıne dayanan Ulusal, Demokratik, 
Lfik, Sosyal Cumhuriyete; Türk Devletinin Ülkesi ve Ulusu ile 
bütünlüğüne bağlılığını güçlendirmek, ulusal bilinç çevresinde, 
toplanmalarına ve Atatürk devrimlerinin Türk toplumunun çağ
daş uygarlık düzeyine erişmesini öngören dünya görüşünü yer
leştirip geliştirerek kişilerin kendine, ulusuna ve insanlığa 
yararlı yurttaşlar durumuna gelmelerine yardımcı olmaktır,

İ L K E L E R :

Kişilerin;
- Beden ve zihin, rhlSk, ruh ve duygu bakımından den

geli ve sağlıklı, şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere 
erişmelerine,

- Hür ve bilimsel düşünme gücüne geniş bir dünya görü
şüne sahip kılınmaların?,

- Topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı ve yaratacı 
kişiler olarak yetişmelerine,

- İlgi, istek ve yeteneğine göre gerekli bilgi, bece
ri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırarak 
mutlu olmalarına yardımcı olmaktır.



VTTI- EĞİTİM YAYINLARI : UYGULAMALARI :

Örgün ve Yaygın Eğitim olmak üzere iki ana kasımda ele
alınır.

A. ÖRGÜN EĞİTİM YAYINLARI :

1. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ YAYINLARI
2. TEMEL EĞİTİM YAYINLARI
3. ORTA ÖĞRETİM YAYINLARI

B. YAYGIN EĞİTİM YAYINLARI ;(Halk Eğitim-Kitle
Eğitimi)

Amaç: Örgün Eğitim sistemine hiç girmemiş ya
hut, herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden çık
mış yurttaşlarımızın, eğitilmelerine çağımızın bilimsel, tek
nolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerine uymaları
na ; Milli kültürümüzün yayılmasına; gerekli beslenme ve 
sağlıklı yaşama şekil ve usullerini benimsemelerine; çeşit
li mesleklerde çalışanların hizmetlerinde gelişmeleri için 
gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarına yardımcı olmaktır.

Yaygın eğitim yayınları GENEL YAYGIN EĞİTİM VE 
MESLEKİ TEKNİK YAYGIN EĞİTİM YAYINLARI olmak üzere iki ana 
bölümde ele alınır.

1. GENEL YAYGIN EĞİTİM YAYINLARI :

a. TEMEL YAYGIN EĞİTİM YAYINLARI



b. YURTTAŞLIK EĞİTİMİ YAYIMLARI
c. HALK SAĞLIĞI EĞİTİMİ YAYINLARI
d. MORAL EĞİTİMİ YAYIMLARI

a. TEMEL YAYSIM EĞİTİM YAYINLARI ;

Amaç :

Yurttaşların okuma-yazma öğrenmelerini ve geliş
melerini özendirmek; Türk Kültürünün maddi, manevi öz değer
lerini tanıtmak; çevresini ve toplum sorunlarını tanımasını 
Bağlamak, bu sorunlara çözüm yolları arama yeteneğini kazan*1 
dırmak; daha ileri bir hayat düzeyine ulaşabilmeleri için ye
terli bilgi, beceri ve alışkanlıklar edinmelerine yardımcı 
olmaktır.

İlkeleri :

1. Kişilerin okuma-yazma öğrenmelerine yardımcı ol
mak, okuma alışkanlığı kazandırmak,

2. Kitapların önemini kavratmak, basılı yayınlar
dan yararlanma yollarını öğretmek; kişiye, evinde ve çevre
sinde kitaplık kurma isteği yaratmak,

3« Dil birliğini sağlamak üzere doğru ve düzgün ko
nuşma alışkanlığı kazandırmak; tabiat, hayat bilgisi, tarih 
ve coğrafya konularında temel bilgiler edinmeleri sağlamak,

4. Kişiye zamanını faydalı ve verimli bir şekilde 
kullanma alışkanlığı kazandırmak,



5. Kişinin, çağımızın bilimsel, teknolojik, sosyel 
kültürel gelişmesine uyumuna sağlıyecek, daha ileri bir haya 
düzeyine ulaşmasına yardımcı olmak,

6. Milli kültürümüzü tanıtıp benimseterek, kültür 
bütünleşmesine yardımcı olmak.

b. YURTTAŞLIK EĞİTİMİ YAYIMLARI :

Kişinin milli inanç ve dayanışma açısından bi
linçlendirilerek yurt savunmasına hazırlanmasına, yurt sorun
ları, demokrasi ve yurttaşlık hak ve görevleri üzerinde ay
dınlatılmasına, çevresine ve yurduna yararlı vatandaş olma
sına yardımcı olmaktır.

İlkeler ;

1. Milli açıdan, insanlık açısından ve demokrasi 
açısından Atatürk'ün dünya görüşünü benimsetmek, Atütürk dü
şüncesine bağlılığı güçlendirmek,

2. Yurttaşların ulusal, sınırları içinde, kaderde, 
kıvançta ve tasada artak ulusal bilinç ve ülküler etrafında 
birleşmesini sağlamak,

3. Yurt savunması, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt
savunmasındaki önemli yer ve görevini belirtmek.

4. Sivil Savunmanın anlam ve önemini belirtmek,



5. Yurttaşların hak ve ödevlerini benimseterek 
milletine ve ülkesine yararlı, bilgili ve bilinçli olarak 
yetişmelerine yardımcı olmak,

6. Yurttaşları, kendisi ve ailesinin güvenlik ve 
mutluluk içinde yaşamalarının ancak demokfcatik hukuk devle
tinin sürdürülmesine bağlı olduğu bilincine sahip kılmak,

7. Yurttaşları, Anay&aa'nm öngördüğü temel hak 
ve hürriyetler konusunda bilinçlendirmek, yurt gerçeklerin
den haberdar etmek ve sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak
tır. (Yurt gerçekleri adı altında Milli bütünlüğü bozmaya yö
nelik, kitleleri kışkırtıcı yayınlar kesinlikle yapılamaz).

c. KALK SAĞLIĞI EĞİTİMİ YAYINLARI :

Amaç :

Ülkemiz halkının sağlıklı yaşaması için gerekli ruh ve 
beden sağlığını kazandıracak, koruyacak ve geliştirecek bil
gileri vermek ve bunları benimseterek alışkanlık haline ge
tirilmesine yardımcı olmaktır,

İlkeler :

1. Kişi sağlığının önemini belirterek, temel sağlık
bilgileri, temizlik, beden eğitimi konularında bilgi vermek, 
hastalıklardan korunma yollarını öğretmek,



2. Ruh. sağlığının önemini belirterek, ruhi bunalım
lardan korunma ve tedavi yollarını gözetmek,

3. Çevre sağlığının önemini ve kişi sağlığı üzerin
deki etkisini belirtmek, kişiyi bu konuda aydınlatmak,

4. Beslenmesinin önemini belirtmek, yeterli ve den
geli beslenme özel durumlardaki beslenme şekilleri hakkında 
bilgi vermek,

5. Kazalardan koruma ve ilk yardım konularında ki
şiyi aydınlatmak,

6. Devletin Sağlık ve Sosyal Yardım hizmetleri konu
sunda halkı aydınlatmak ve halkın sağlık hizmetlerinden azami 
ölçüde yararlanmasını teşvik etmek,

d. MORAL EŞİTİMİ YAYINLARI s

Amaç i

Kişinin toplum içindeki sorunlarını çözmesine, yaşama 
kavgasında başarılı olmasına ve yılgınlık-küskünlük ve sal
dırganlık psikolojisinden kurtulmasına ve kendisine güveni
ni artırmak suretiyle toplumsal bilinçle aktif ve yöne yönel
mesine yardımcı olmaktır.

îlkeler s

1, Türklüğün ortak değer ve nitelikleri ve Türk 
Milletinin Atatürk»çü görüşle, dayandığı temel felsefe i



işlenmek suretiyle, kişileri yaratıcılığa yöneltmek ve dina
mik, gerçetcçi, kendine ve diğer insanlara saygılı, hak, ada
let ve güven duygusu güçlü kişiler olmalarına sağlamak,

2. Kişinin sağlam hilgiye dayalı hür bir irade ve
toplum hayatının gereklerine katılmasının önemini belirtmek, 
toplumsal fedakârlıkların ulusal hayat için gerekli olduğu 
bilincini yerleştirmek, sevgi ve hakkına rızadan kök alan 
ahenkli bir toplum ortamının yaratılmasına yardımcı olmak,

3. Kişiler arası yardımlaşma ve dayanışma fikrini
benimsetmek,

4. Ailenin toplumdaki iinemli yeri, aile içi ilişki
ler, karşılıklı hak ve görevler konularında kişileri aydın
latmak,

5. Doğayı tanımak insan doğa ilişkilerini açıklamak 
ve doğadan bilinçli şekilde yararlanılmasına yardımcı olmak,

6. Kişinin batıl inanç, düşünce ve alışkanlıklar
dan kurtarılmasına yardımcı olmaktır,

2- MESLEKİ-TEKNİK YAYGIM EĞİTİM YAYINLARI :

Amaç :

Kişilerin ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda ve ça
lışma politikasına uygun meslekler aünmaLsrine, çeşitli mes
leklerde çalışmakta olan yurttaşlarımızın hizmet içinde ve 
mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve beceri kazan
malarına yardımcı olmaktır.



İlkeler

1. Kişilerin Kalkınma Planlarının öngördüğü çalışma 
politikası doğrultusunda meslek edinmelerine ve çeşitli mes
lek dallarınde bilgi kazanmalarına yardımcı olmak,

2. Kişilerin mesleklerini benimsemelerini ve ilgi
lerinin arttırılmasını sağlamak, yaratıcılık yeteneğini geliş
tirmek,

3. İş veriminin arttırılması için gerekli pratik 
bilgi, beceri ve olumlu davranışların kazanılmasını sağlamak, 
üretimin ulusal ekonomiye katkısı konusunda kişiyi bilinçli 
kılmak,

4. Çağdaş teknolojik gelişmelerden haberdar ederek, 
küçük sanayiden büyük seneyie geçişte kişilerin modern tekno
loji bilgileri ile donatılmasını sağlamak,

5. El sanatlarını tanıtmak, özendirmek ve sağladığı 
yararları belirtmek,

6. İŞÇİ ve işverenin ulusal bilinç iş bilinci ve 
ortak yarara yönelme bilincini geliştirici ve yararlarının 
karşıt olmayıp, karşılıklı olduğunu gösterici yayınlar yap
maktır.
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Kuşak programların seslendiği kitlenin hemen her kes i 
niyle, onların istek ve düşüncelerini saptamak ve yayınlara 
o açıdan yön vermek amacı ile mektup, röportaj, stüdyoya da
vet gibi yollarla ilişki kurulmaya çalışılır. Programların 
hazırlanışmda Üniversite ve uzman kişilerden yararlanıldığı 
gibi ilgili kuruluşlarla işbirliği de esas alınmaktadır,

İşlenecek konuların olanak ölçüsünde güncel olmasına 
ve yurdun her yönüne yalın bir anlatımla seslenmesine özen 
gösterilir. Ayrıca programlarda bölge radyoları ile de bağ
lantı kurularak günlük bölgesel olaylara da yer verilir.

Özel günler haftalar ve bayramlar yeri geldiğinde iş
lenir, Söz programları arasında serpiştirilen müzikle, din
leyiciyi sıkmadan eğitilmesine özen gösterilir. Müziğin her 
türüne yer verilmekle beraber daha çok, türlerden biri diğe
rine oranla ağırlık kazanabilir.

BLOK PROGRAMLAR :

Blok programlar, ana konusu ile ilgili olarak sapta
nan amacı gerçekleştirecek şekilde işlenir. Konular tek bir 
program, veya dizi programlar şeklinde ele alınır,



1976 Yılında EĞİTİM YAYINLARI'nın 

Türkiye Radyolarındaki Oranları :

Yayın Türü

Ortak Yayınlar ($) 

TRT-I TRT-II
Gece Yarısı 
Yayınları ($)

Söz Yayınlşrı 30.0

1. EĞİTİM 21.0

a. Yayın Eğitim 5.0

b. Örgün Eğitim 5.0

c. Çocuk Yayınları 2.0

d. Kadın Yayınları 3.0

e. Köy Yayınları 6.0

40.0

12.0

2.0

7.3

0.9

0.9

0.9

10.0

10.0

10.0

KÜLTÜR YAYINLARI i

Amaç ; Yaşama düzeyi, eğitim ve kişisel ayrım gözet

meksizin, her yurttaşın bir kültür varlığı olduğu gerçeğin

den hareketle, ulusal kültürümüzü yaygınlaştırmak ve güçlendir 
mek, bölgesel kültür ve sanatları geliştirmek; kültür değer

lerimizin yabancı kültürlerin etkileri karşısında yozlaşma

dan çağdaş evrensel nitelik kazanmalarına yardımcı olmaktır.

Kültür yayınlarının bilimsel verilere ve gerçeklere 

uygun olarak hazırlanmasına azami ölçüde dikkat sarfedilmak- 

tedir. Kültür yayınları, Bilim ve Teknik, Sanat-Edebiyat,

Dinî yayınlar, Tarihi yayınlar bölümlerini kapsar.

Kültür Yayınlarının ortak yayınlar içerisindeki TRT-I, 

TRT-II postalarında oranlarında oranları şöyledir :



Yeyin Türü Ortak Yayınlar 
TRT-I TRT-II

ültür 5.0 25.0
1. Bilim ve Teknik 0.5 6.0
2. Sanat-Edebiyat 1.0 6.0
3. Dinî Yayınlar 1.0 0.5
4. Tarihî Yayınlar 2.0 6.0
5. İktisadî ve Sosyal 

Yayınlar 2.0 6.0
a. Dünyada 0.5 1.5
b. Türkiye'de 1.5 5.0

X- HABER YAYINLARI :

Amaç : Toplumu ülkemizde ve dünyada meydana gelen,
siyasî, sosyal, kültürel ve sportif olaylardan anında doğru 
ve tarafsız bir şekilde haberli kılmak, kamuoyunu aydınlat
maktır.

Haberler :

- Haberler
- Ara haberler
- Haber-Tartışma programları (Açık oturum vb.)
- İç ve dış olaylarla ilgili haber programları
- Spor programları 

olarak ayrımlanmaktadır.



Ortak Yayınlar 
TRT-I TRT- II

Haberler 14.0 15.0
A. Haber 10.6 5.3
B. Haber Programları 0.6 8.7
C. Spor 2.8 1.0

şeklinde ortak yayınlar içerisinde oranlanmaktadır,

XI- MÜZİK YAYINLARI :

Amaç : Milli birliğimizi meydana getiren kültür değer
lerimizi ve geleneklerimizi gözönüne alarak, çeşitli müzik 
dallarında yozlaştırıcı akımları önleyecek ve müziğin geliş
mesini sağlayacak yayınlar yapmak, her tür müziğin ve halk 
oyunlarının aslına en uygun icrasını sunmak, Çağdaş Türk Mü
ziğinin oluşumu ve toplum içindeki yerini bulmasını, ulusal 
müzik değerlerimizin tanıtılıp benimsetilmesin! sağlamaktır.

Müzik yayınlarında ayrılması gereken ilke ve esaslar :

1. Müzik türünün en kalitelisinin seçilmesine dikkat 
gösterilerek müzik yayınlarının her türüne yer vermek,

2. Dinleyicinin çok sesli müziği tanınmasını, sev
mesini, benimsemesini sağlamak, bu türlerde icra, ifade bakı
mından dinleyici ve seyircinin beğeni seviyesini gözönünde 
tutarak eğitirken, eğlendirmek ve dinlendirmek,

3. Çağdaş Türk Sanat Müziğinin oluşumunu ve toplum 
içindeki yerini bulmasını sağlamak üzere bestecilerinizin ya
rattığı yeni eserleri halka duyulmak, bunları sunarken sevdi- 
rici, benimsetici yöntemleri kullanmak,



4. Çağdaş Batı ve Türk Müziği yayınlarına gittikçe 
daha fazla önem ve yer verilerek bu terlerin dinleyiciye sev- 
dirilebilmesi için kolay anlaşılır örneklerden daha zor eser
lere doğru bir uygulamanın gerçekleşmesini sağlamak,

5. Halk Müziği programlarında otantik türü sunmayı 
temel ilke olarak kabul etmek, böylece mahalli söyleniş ve 
üslûba gereken değeri vermek,

6. Türk Sanat Müziğinin gelişmesini , yozlaşmış ve 
yabancı müziklerin etkisinden arınmış olarak aslî karakteri
ne uygun şekilde icrasını sağlıyacak geniş repertuvarlı, eği
tici eğlendirici ve dinlendirici programlar düzenlenmesini 
sağlamak,

7. Maksatlı yabancı yayınların etki alanlarına gi
ren İl ve Bölge Radyolarında müzik yayınlarının tür ve oranı
nı seçkin örneklerle artırmaktır.

Müzik Yayınlarının Ortak Yayınlar İçerisinde 
Yer Alan Türkiye Oranları :

Yayın Türü
Ortak Yayınlar 

TRT-I TRT-II TRT-III
Gece Yarısı 
Yayınları

Müzik 50.5 45.0 100.0 90.0
a. Geleneksel Türk 

Müziği (TSM) 18.0 11.0 4.0 30.0

b, Türk Halk Müz»(THM) 15.0 9.0 3.0 30.0

c. Çağdaş Türk Sanat 
Müziği (ÇTSM) 2.0 5.0 8.0 -

d. Çok Sesli Müzik(ÇSM) 5.0 10.0 25.0 30.0

e. Hafif Müzik (HM) 10.5 10.0 25.0 30.0



Müzik programlarında direkt eğitici nitelikte olanları 
açıklamalı müzik programlarıdır.

HALK EĞİTİMİ İLE İLSİLİ OLARAK TELEVİZYONDA 
YAYINLANAN PROGRAMLAR :

SÖZ PROGRAMLARI :

TRT Televizyonundaki eğitsel ve kültürel yayınlar şöy
le sıralanmaktadır :

e. Çocuk
aa. Çocuk eğitim prog.
ab. Çocuk klasikleri
ac. Çizgi film
ad. Belgesel

b. Edebiyat ve dil
c» Sanat
d. Tarih
e. İktisadi ve sosyal konular-çözümler
f. Sağlık
g. İlim ve Teknik
h. Aile
i. Köy
j. Folklor
k. Sohbet
1. Belgesel filmler
m. Çeşitli konular

1. Salt Halk Eğitimi ile ilgili olanlar :
Bir yıllık yayın süresinde özellikle Halk Eği

timiyle ilgili 350 saat (21.007) dakikalık yayın yapılmaktadır.



2. Diğer programlar içinde Halk Eğitimi :

Bir yıllık genel yayın süresi 344.310 dakikası
nın İa 6.53'ü Halk Eğitimi ile ilgili olup toplam 22.500 daki
kadır.

Televizyonda yıllık 
Yayın Süresi (Pk^

Halk Eğitimi 43.500
Okul Eğitimi 40.200

B. HABER :

Haber yayınlarında amaç; Türkiye ve Dünyadaki olay ve 
haberleri, hızlı, doğru resim ve filmlerle zengenleştirilmiş 
olarak ekrana getirmektir. Haberlerde ve haber programların
da kamu oyunun serbest oluşumu titizlikle korunacak, toplum 
huzurunun, kişi haklarının ve özgürlüklerinin zedelenmemesine 
dikkat edilecektir.

1976 YILI TELEVİZYON PROGRAM YAYIN PLANLAMASINDA 
HABER VERİLER

HABER YAYINLARI
YILLIK ADET 1°

15.5
HABERLER 365 7.9
HABER-TARTIŞMA 52 1.6
HABER-RÖPORTAJ 52 0.8
OLAY 52 1.-
BİR KONU-BİR KONUK 52 1.-
SPOR 52 1.6
GÜNÜN ÖZETİ 365 1.6



C. MÜZİK YAYINLARI :

Milli kültürün bütünleşmesinde müziğin toplumdaki yö- 

neltici ve kaynaştırıcı özelliği gözönünde tutulacaktır. Bu 

bakımdan klasik Türk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk 

Müziği yayınlarından daha düzenli ve kaliteli programlara yer 

verilecektir. Değişik geniş repertuarlı uygulamalara geçile

cek ve ulusal müzik değerlerine titizlikle bağlı kalacaktır.

Bu programlarda temel müzik kültürünün derinliğine 

verilmesine eğitimci niteliklerin egemen olmasına ve görüntü 

estetiğinin en üst düzeyde olmasına özellikle dikkat edile
cektir.

Batı türü müzik yayınları içinde Klasik Batı Müziğine 

ve çok eesli çağdaş Türk müziğine ağırlık verilecektir.

GENEL SONUÇ ;

TRT Radyo ve Televizyonlarında eğitsel yayınlar konu

sunda özetlemek gerekirse, karşılaştırmalı olarak 1976 yılı 
için aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmaktadır :

A. 1976 yılı içinde okul yayınları :

Radyolardan yapılan yayınlarda...175.440 Dk.

Televizyondan yapılan " 40.200 DK.

B. 1976 yılı içinde Halk Eğitimi Yayınları :

Radyolardan yapılan yayınlarda...884.640 Dk.

Televizyondan yapılan " 43.500 Dk.

C. 1976 yılı içinde Yurt Dışı Yayınları :

Radyolardan yapılan yayınlarda.. 538.820 Dk, 

olarak öngörülmüş ve uygulamada da yer almış bulunmaktadır.



12. HALKEVLERİ ÇALIŞMALARI ;

Halkevleri kamuya yararlı bir Dernek ve bir tü

zel kişiliktir.,Siyasetle uğraşmaz ve hiç bir siyasal parti 

ile organik bağı yoktur. Atatürk devrimlerine, tam bağımsız

lık, ulusal egemenlik ve çağdaşlaşma ilkeleri olarak özet

leyebileceğimiz Atatürkçü düşüncelere yürekten bağlı olan, 

partili partisiz tütün vatandaşlar Halkevlerine ve Halkoda- 

larına üye olabilirler, Atatürkçü devrim anlayışına aykırı 

düşen hiç bir felsefi düşünceye, ideolojiye, politik inanca 

veya bunlara bağlı davranışlara Halkevlerinde yer verilmez.

Halkevleri din devleti düşüncesine, saltanat yöntemi 

istemine, sosyal ve sınıfsal ayrıcalığı körükleyen dikta 

rejimlerine, sosyal ve ekonomik sömürüye kesinlikle karşı 

çıkar,

Atatürk'ün bütün reform ve atılımlarını, Anayasamızda 

belirtilmiş bulunan ve cumhuriyet niteliklerini kapsayan 

ulusal, demoktarik, lâik ve sosyal Hukuk Devleti ilkelerini 

yürekten benimser. Bu ilke ve ülkülerin cesur ve yürekli savu

nucusudur. Halkla aydın arasındaki, köyle şehir arasındaki 

boşlukları kapatarak, onların bütünleşmelerine çalışır. Bu 

yaklaşımdan yararlanarak, Türk tarihinin deninliklerindeki 

kültür ve uygarlık değerlerini gün ışığına çıkarmaya çalı

şır. Genel kapsamlı, mesleki ve teknik kapsamlı yeygin eği

tim programları uygulayarak, tarihsel ve çağdaş sanat ve 

kültür değerlerimizi işleyip, ortak bir halk kültürünün 

ve sanatının yaratılmasına yardımcı olur.



b) Halkevlerinin Örgütsel Yapısı

Halkevleri, yukarda sayılan amaçları gerçekleş 

tirmek üzere; Genel Merkezde, bölgelerde, İllerde, İlçelerde 

semtlerde ve köylerde örgütlenmiş ve örgütlenmesine devam 

etmektedir. Bugün 400 civarında Halkevi ve Halkodası ve 

40,000 civarında da üyesi mevcuttur.

Halkevleri, Genel Merkezde Genel Başkan, Genel 

Yönetim Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu, Genel Onur Kurulu, 

Genel Denetleme Kurulu, Yüksek Danışma Kurulu, Merkez Karma 

ve Üst Disiplin Kurulu; Bölgelerde Bölge Temsilcilikleri; 

İllerde Halkevleri ve İl Koordinasyon Kurulları; İlçelerde 

ve nüfusu 100,000 kader olan semtlerde Halkevleri Köylerde 

ve bazı semtlerde Halkodaları olarak örgütleıımektedir.

Her Halkevi ve Halkodası yukarıda saptanmış olan amaç 

lan gerçekleştirmek üzere, Halkevleri tüzüğünde belirtilmiş 

olan (9) kolda faaliyet göstermektedir.

Bu Kollar :

1, Toplumsal ilişkiler, Halkeğitimi ve Köycülük

Kolu

2, Kitaplık ve Yayın Kolu

3, Dil, Tarih ve Edebiyat Kolu,

4, Plastik sanatlar Kolu

b. Müzik Kolu

6. Gösteri (Tiyatro, film, opera, bale) kolu,
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7. Folklosve Etnografya Kolu,
8. Spor Kolu,
9. Turizm ve Gezi Kolu.

Her şubede, en az uç kolun kurulması zorunludur. Top
lumsal ilişkiler, Halk eğitimi ve köycülük kolları, kurulması 
gereken zorunlu kollar arasında yer alır.

Bu kolların görevleri şöyledir :

1. Kol : Toplumsal ilişkiler, Halkeğitimi ve Köy
cülük Kolu :

(1) Atatürk devriminin ve ilkelerinin halka yayıl
ması ve inançla benimsetilmesi için yayımlar yapar; sergi
ler, açık oturumlar, konuşmalar ve günler düzenler.

(2) Anayasamızın yapısını düzenlediği; İnsan hak
larına dayalı ulusal, demoktretik, l§ik ve sosyal hukuk dev
letinin vatandaşa öğretilmesi ve benimsetilmesi için okuma
ya zma kursları açar;

(3) Halk için okume-yazma kursları açar;
(4) Çeşitli el sanatları, nakış, dikiş, halıcılık, 

margangozluk, meyvecilik, aracılık v.b. yararlı ve öğretici 
kurslar düzenler ve bunların ürünlerini sergileyip değerlen
dirir.

(5) Tarihsel ve çağdaş kültür ürünlerini sergileyen,
gösteren ve bu konudalci öğretim ve eğitime yardımcı olan şen- 
,likler düzenler; çevrede gelenek haline gelmiş olan panayır
lara kültür yönünden katılır.



(6) Köy gezileri düzenleyerek, Köy-Kent bağlılığını
kurar.

(7) Köy araştırmaları yaparak, Köy (Kırsal bölge) 
sosyolojisini inceler; ihtiyaçları ve gelişme yönlerini sap
tar; geleneksel değerleri meydana çıkarır; gösteri, kitaplık, 
halk oyunları, halk müziği koroları, gibi sosyal ve kültürel 
konularda köy yaşamı içerisine girerek düzeltici çabalar har
car.

(8) Köydeki yerleşimin plânlamasına ilişik fizikî 
planlama konularında, insen ve hayvan sağlığı gibi konularda, 
yetkililerden yararlarak köylüyü aydınlatır ve bu konularda 
gerekli düzeltici çalışmalara bizzat girişir,

(9) Sosyal yardım Grubu, özellikle dispanserler aça
rak ve sağlık kuruluşlarıyla işbirliği yaparak halk sağlığına 
doğrudan doğruya hizmet etmeye çalışır. Sosyal yardımlaşmanın 
gelişmesine öncülük eder ve yoksul halkımıza yardım elini uza 
tır.

2. Kol : Kitaplık ve Yayın Kolu ;

(1) Atatürk devrimi ve ilkeleri üzerine san'at ve 
kültür yayınları yapar»

(2) Her Halkevi ve Halkodası bir Atatürk kitaplığı 
ve köşesi kurmaya çalışır.

(3) Köylerde halk kitaplığı kurar



(4) Kitap okuma ve tanıtma günleri düzenler.

(5) Halkevi ve Halkodssmın bütün yayın işlerini 
düzenler.

(6) Her Helkevinin bir genel kitaplığı kurması 
gereklidir. Bu konuda Genel Merkez ve öbür Halkevleri yar
dımcı olurlar.

3. Kol : Dil, Tarih ve Edebiyat Kolu ;

(1) Kitaplık ve yayın koluyla işbirliği yaparak Ata
türkçü düşünce, Atarük devrimi ve ilkeleri üzerine araştırma 
ve incelemeler yapar; bu alandaki san'at çalışmalarını değer
lendirir.

(2) Eski ve çağdaş Türk ve dünya edebiyatının tanı
tılmasına, düşünce özgürlüğü ve hoşgörü havası içinde düşün
celerin tartışılıp açıklanmasına, çevrede edebiyat çalışmala
rının ve düşünce yaşamının uyanmasına yardımcı olacak çalış
malar düzenler.

(3) Türk dili ve tarihinin çevredeki değerlerinin 
araştırılmasına ve tanıtılmasına önayak olur.

(4) Türk dili ve edebiyatını ve çağdaş edebiyat ör
neklerini tanıtmak için kitap sergileri açar; yayımlar yapar; 
açık oturumlar, konuşmalar, günler düzenler.

(5) Türk dilinin, halk dilindeki saflığı ile özleş
tirilmesi çabalarına yardımcı olur.



4. Kol : Plastik San*etler Kolu :

(1) Resim, heykel ve mimarî alanlarında halkın bil
gisini ve bu alandaki görgüsünü arttıracak çalışmalar düzen
ler, ilkel halk resim ve desenlerini toplar; bu konuda sergi
ler, kurslar açar,

(2) Elişleri konusunda araştırmalar ve derlemeler ya
par ve bunların motiflerinden geliştirilmiş desenler hazırlar. 
Ayrıca bunların süs ve giyim eşyasında ve yapıtlarda değerlen
dirilmesini sağlayacak çebalar harcar,

(3) Eski Türk evlerinin fotoğraflarla ve mimarî şe
malarla saptanmasına çalışır ve bu konuda yayınlar yapar,

5, Kol : Müzik Kolu ;

(1) Çevrede çağdaş anlamda çok sesli müziğin yayıl
masına, tanınmasına ve ortak bir beğeni haline gelmesine ça
lışır, Bunun için topluluklar kurarak konserler hazırlar ve 
eğitici toplantılar düzenler, yayınlar yapar. Bu konudaki mü
zik yaratmalarını (Marşlar, besteler, senfoniler, konçerto
lar, şarkılar v.b,) ve çevrede bulunan bu alandaki yetenek
li kişileri teşvik eder; bu gibi çalışmalara olanaklar hazır
lar,

(2) Türk müziğinin kaynağı olarak halk ezgileri, tür
küleri üzerinde araştırmalar, derlemeler yapar ve bunların 
çok sesli olarak düzenlenmesi çalışmalarını teşvik eder.



(3) Halk türküleri koroları, saz ekipleri ve bando
lar kurar.

6. Kol : Gösteri (Tiyatro, film, opera, bale) Kolu;

(1) Çevrede tiyatro sevgisini yaymak için amatörce 
çalışan tiyatro kurar. Oyuncunun, seyircinin tiyatro bilgisi
ni arttırmak için yayımlar yarışmalar düzenler.

(2) Karagöz, kukla, ortaoyunu, köy meydan oyunları 
gibi eski halk gösterileri ürünlerini araştırır, derler ve 
değerlendirir; yayar ve gereğinde yenileştirerek oynar; Çağ
daş Türk tiyatrosuna yardımcı olur; Çağdaş Türk opera ve ba
lesinin yaratılmasına yardımcı olacak çalışmalar yapar.

7• Kol : Folklor ve Etnografya Kolu :

(1) Çevredeki bilmece, masal, atasözleri, halk koş
ma ve deyimleri, destanlar, halk hikayeleri gibi folklor ürün
lerini araştırır, derler ve değerlendirir, yayar; bunların 
ulusal birliğin pekiştirilmesinde özdeğerler olarak kullanıl
ması için çalışmalar yapar.

(2) Çevrenin halk oyunlarını ve türkülerini derler
ı

ve değerlendirir; bunların tanıtılması için kurslar açar ve 
bu oyunların özünü bozmadan yenileştirme çalışmaları yapar.

(3) Yurt içinde ve dışındaki kültür şenliklerine 
katılabilecek oyun ve müzik ekipleri hazırlar ve bunlarla 
bayramlarda, şenliklerde, köy gezilerinde gösteriler yapar.



(4) Halkın giyim ve kullanım eşyası, elişi tarım 
ve bunun gibi yaşama ve çalışma konularındaki kendine öz
gü geleneksel örneklerini derler ve değerlendirmek için 
bir etnografya müzesinin çekirdeğini kurmaya çalışır.

8. Kol; Spor Kolu :

(1) Çevrede sporla uğraşmak isteyenlere yer, araç
ve gereç olanakları hazırlar. Güreş, judo, tekvando, kare-
te, atletizm, beden eğitimi, kayak, su sporları, dağcılık,
avcılık, cirit, kılıç-kalkan, okçuluk gibi sporlardan çev
re için yararlı görülen ve olanaklar bakımından uygulanabi
lecek olan sporların yayılmasına öncülük eder; özellikle 
ulusal sporların geliştirilmesine özen gösterir ve öncelik 
verir.

(2) Çevrede spor ahlâkının ve amatör ruhun yaratıl
masına özen gösterir.

9. Kol :Turizm ve Gezi Kolu :

Çevrenin turistik zenginliklerini tanıtır ve de
ğerlendirir. Bu amaçla geziler düzenler, şenlikler yapar, ge 
len konuklara öncülük yapabilecek kişileri yetiştirir; Tu
rizm büroları ve Turizm çalışmaları yapanlarla ilgi kurarak 
çalışmalarını yaygınlaştırır; Turizm rehber kursları açar.

Şubelerde kurulması gereken (9) kol dışında, bu 
kolların bir kısmının görevlerini daha üst düzeyde yürütmek 
izere kurulmuş olan ve doğrudan Genel Merkeze bağlı örnek 
gruplar ve yan kuruluşlar da vardır.



Bu kuruluşlar ve fonksiyonları şöyledir :

1. Halkevleri Atatürk Enstitüsü ;

Atatürk Enstitüsü, Halkevciliğin Atatürkçü dü
şünce yapısını ve bu düşüncenin kısa ve daha anlaşılır yol
larla gençliğe ve halka benimsetilmesi ve yayılması amacıy- 
le kurulmuştur.

Çok değerli Atatürkçü bilim ve düşünce adamları
nın gönüllü olarak görev aldığı bu Enstitü tarafından, Ata
türk ve Toprak, Atatürk ve Gençlik, Atatürk ve Devrim, Ata
türk ve Cumhuriyet, Atatürk ve Halkevleri, Atatürk Devrimi 
kronolojisi, Atatürkçülük ve Atatürk ilkeleri adlı yapıtla - 
rı yayınlamış, Atatürk ve Devletçilik, Atatürk'ün yayımlan
mamış söylev ve Demeçleri adlı yapıtları yayın hazırlıkları 
ileri bir düzeye ulaşmıştır.

2. Halkevleri Kültür Vakfı ;

Halkevcilik çalışmalarına sürekli bir kaynak 
sağlamak amaciyle kurulmuştur. 800.000 TL. dolayında ilk ser
maye ile kurulmuş olan Kültür Vakfı, gelir arttırıcı çeşit
li girişimlerde bulunmaktadır. Üç boyutlu renkli Atatürk 
fotoğrafının baskı ve satışını organize etmiş olan Vakıf, 
Marmariste el sanatları satış bürosu açmış, folklor giysi
leri, Avukat cübbeleri siparişlerini almış, halk dansları 
plâklarını yayınlayarak satışa sunmuş, konut edinme çabala
rına girişmiştir ve bir basımevi açarak sermayesini ve iş 
kapasitelerini genişletmeye devam etmektedir.



3. Halk Dansları Örnek Grubu ;

1963 yılında Genel Merkeze bağlı olarak kurulmuş 
bulunan Halk Dansları Örnek Grubu, yurt içindeki ve yurt dı
şındaki başarılı çalışmalarına devam etmektedirler. Kuruluşun
dan buyana 2000 den fazla gencimize teorik ve pratik dersler 
vermiş olan Halk Dansları Örnek Grubu, halk danslarımızın yay
gınlaştırılması için ilk ve orta dereceli okullarımızda ücret
siz dersler vermektedir. Zaman zaman radyo ve T.V. programla
rında gösteriler yapan halk dansları grubu, önemli yurt dışı 
toplantılara, festivallere ve halk şenliklerine katılmaktadır. 
Çalışma yerine ve para bakımından çok sınırlı olanaklara sahip 
olan dans grubu konu ile ilgili kamu kuruluşları tarafından 
desteklenmeli ve onlarla merkez ve taşra kademelerinde sürekli 
işbirliği yapmalıdır.

4. Halk Türküleri Korasu Örnek Grubu :

Halk Türküleri Korosu Örnek Grubumuz 1963 yılında 
ulusal şairimiz, gönülden Halkevci rahmetli Behçet Kemal Çağ
lar'm rehberlikleri ile kurulmuştur. 16 yılından buyana çok 
başarılı çalışmalar yapmış olan Örnek Grubumuz gerçekten Ör
nek Çalışmaları ile Halkevlerimizin sesini ve varlığını top
luma yansıtmış ve toplumda etkiler yaratmış bir grup olmuş
tur.

Ciddi ve disiplinli çayışmalarının sonucunda TV. ve 
radyomuzu çok değerli ses ve saz sanatkarlarına kavuşturmuş 
olan Halk Türküleri Korosu Örnek Grubumuz, yetiştirdiği insan.1" 
lera kazandırmış olduğu meslekler sayesinde onların ekonomik 
yönde güçlenmelerine ve sosyal yaşantılarının değişmelerine 
katkılarda budunmuş olmaktadırlar.



Kendi olanakları ölçüsünde yapmış olduğu özel 
araştırmalarla repertuvsrını zenginleştirici çalışmalar ya
pan, olanakları ölçüsünde savlarını yenileyen ve bazı sosyal 
dayanışma girişimlerinde bulunan bu grubu da çalışmalarından 
dolayı kutlamak gerekir»

Mayıs 1976 ayı içinde Kulu Halkevinin daveti üze
rine 50 kişilik bir kadro ile kulu'ya giden örnek grubumuz 
çok başarılı bir konser vermiştir. Aynı ay içinde 56 kişilik 
bir kadro ile "Küçük Tiyatro'da" çok başarılı bir konser ver
miştir.

5. Halkevleri Ankara Gençlik ve Spor Kulübü ;

Gençlerin boş zamanlarını değerlendirmek, Türk 
sporuna büyük katkılarda bulunabilecek yıldızları seçmek 
ve yetiştirmek emacıyle kurulmuştur.

Güreş, voleybol, judo-tekvando, dallarında çalış
malar yapan gençlik ve Spor Kulübü; Güreşte ve bosketbolde sü
rekli olarak yurt içi ve yurt dışı yarışmalara katılmakta sık
letlerinde l.»2. ve 3. dereceleri her yıl ellerinde bulundur
maktadırlar»

6. S.K.D. Çalışmaları ;

D.K.D. harfleri ile ya da Düşün-Konuş ve Dinle 
anlamına gelen, Toplum önünde söz söyleme sanatını öğretmek, 
sıkılgan ve kendi kabuklarına çekilmiş olan insanları toplu
ma ve hayata bağlamak amacıyle yapılmaktadır»



Din ve siyaset konularının tartışılmadığı bu 
programlar, bir psikoloji laboratuvarı gibi işlenmekte, yu
muşak bir yaklaşımla düşünme, konuşma ve dinleme teknikleri
ni öğreterek; insanı tanıma, insanları topluma kazandırma 
yöntemlerini kullanmaktadır.

1962 yılında çalışmalarına başlayan bu grubun, 
bugün 3.500 kadar üyesi bulunmaktadır.

7. Halkevleri Örnek Sosyal Çalışmalar Kolu ı

1969 yılında kurulan bu kolumuz, bayanların oluş
turduğu bir çalışma koludur. Bir Başkan ve 10 kişilik bir 
yönetim kurulu olan bu kolun bugün toplam 210 kadın üyesi var
dır.

Özellikle, gecekondu bölgelerinde oturan kimse
siz ve bakımsız çocukları giydirmek ,okul araç ve gereç yar
dımında bulunmak, Kermes, Çocuk Balosu programlı çay gibi 
sosyal faaliyetler, kurslar, seminerler, konferans gibi eği
tim çalışmaları yapmak Sosyal Çalışmalar Kolunun belli başlı 
işlevidir.

Halkevleri ile ilgili özel ve genel öneriler ;

1. Halkevlerinin en büyük sorunlarından birisi pare 
sorunudur. Devlet bütçesinden bir kuruş dahi yardım alamaması, 
özel idarelerce gereği şekilde desteklenememesi, kendi etkin
likleri ve kaynaklarıyla yeteri kader kaynak sağlayamaması 
nedeniyle doyurucu hiç bir etkinlikte bulunmamaktadır.
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Memurlarının maaşlarını dahi verememe durumu ile 
karşı karşıya bulunan Halkevleri, devlet bütçesinden, mahal
li idare bütçelerinden sürekli olarak desteklenmelidir.

2. Halkevlerinin ikinci ana sorunlarından birisi de 
bina ve yer sorunudur. Bugün Genel Merkezi bile kirada otur
maktadır. Halkevlerinin bünyesinde kurulan ve sosyal etkin
liklerde bulunan çalışma kolları ve örnek gurupları rahat ça
lışma alanları bulamamaktadır. Örnek grupların elinde bulu
nan araç ve gereçler eskimiştir. Bunun yanında bir çok kamu 
ve özel kuruluşların elinde ve emrinde geniş çalışma alanları 
ve yeteri kadar araç ve gereçleri mevcuttur.

Kamu kuruluşlarının elinde, emrinde bulunan yer, 
para araç ve gereçlerden yararlanılması için IV. Beşyıllık 
kalkınma plânında özel önlemler alınmalıdır.

Halkevleri Genel Merkezi için bütün çalışma kol
larının ve rahatlıkla çalışabilecekleri çalışma alanlarını 
kapsayacak bütün araç ve gereçlerinin korunup, konabileceği 
bir «Halkevleri Sarayı" yapılmalı, bu konuda Belediye ve dev
let bütçelerinden olanaklar sağlanmalıdır.

3. Toplum yapısının değişmesi ve gelişmesi konuların
da çok önemli katkıları olan Halkevlerinin daha etkin girişim
lerde bulunabilmesi için, bütün elemanları ile ve özgürlükçü 
kuruluşların her kademedeki örgütleriyle işbirliği yapabilmesi 
bakımlarından IV. Beşyıllık kalkınma planında açık seçik ve 
kapsamlı kayıtlamalar konulmalıdır.



4. Halkevlerinin ve Halkevciliğin benimsetilmesi, 
yayılması ve hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi için, 
üniversite ve yüksek okulların ilgili fakülte ve bölümleri 
ile işbirliği yapılmalı, araştırma ve uygulama konularında 
ortak programlar hazırlanmalıdır.

5. Yaygın eğitim yapan gönüllü kuruluşların tümü
*araştırma, planlama ve uygulama konularında görüş birliğine 

varabilmek, kaynaklarını birleştirerek daha geniş kapsamlı 
ortak uygulamalara girebilmek için; merkezi düzeyde ve Halk
evleri Genel Başkanlığının öncülüğünde"Gönüllü kuruluşlar Yay
gın eğitim Koordinasyon Kurulu" adı ile bir birim kurulmalı
dır. Halkevlerinin sesini ve varlığını ve etkinliklerini en 
küçük birimlerden başlayarak, en büyük birimleı-e kadar duyu
rabilmek için basın ve TRT ile çok sıkı bir işbirliği kurul
malı Halkevlerinin uyguladığı programlar ve sonuçları basın
da, TRT nin her kanadında, kamu oyunu etkiliyecek bir biçim
de yansıtacak önlemler alınmalıdır.

6. Halkevlerinin etkinliğini arttırmak ve Halkevleri 
kanalıyla yapılmakta olan yaygın eğitim programlarını daha 
etkin ve kapsamlı düzeylere ulaştırabilmek için, kamu kuruluş
larıyla koordinasyon ve işbirliğine gidilmeli Halkevlerinde 
(9) kolda yapılmakta olan yaygın eğitim programları, konula
rına ilişkin Bakanlık ve Kuruluşların hizmetleri ile irtibat— 
landırıİmalı,spor kollarını Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile İzcilik ve Boş Zamanları 
değerlendirme Genel Müdürlükleri ile; Kültür Bakanlığına bağ
lı Folklor Enstitüsü, tiyatrolar ve bale bölümleri ile; Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlı Halkeğitimi, Meslekî Kız ve Erkek



Teknik Öğretim Genel Müdürlükleri ile; Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığının ilgili Genel Müdürlükleri ile bazı İdarî ve malî 
konularda sağlanması gereken destekler yönünden İçişleri Ba
kanlığı ve yerel yönetim kuruluşları ile işbirliği yapılmalı
dır.

7. Yaygın eğitim yapmakta olan gönüllü kuruluşların 
etkinliklerini desteklemek için Genel Bütçeden, yerel idare
ler ve kamu kuruluşları bütçelerinden oluşan bir "yaygın eği
tim fonu" kurulmalıdır. Bu fon yaygın eğitim yapacak gönüllü 
kuruluşlara; yaptıkları yaygın eğitimin kapsamına göre, pro
je ve program karşılığı olarak uygulama yı3-i başında Halkev
leri Genel Başkanlığının öncülüğünde kurulacak gönüllü kuru
luşlar yaygın eğitim biriminin emrine verilmeli, projeye da
yalı olarak, durumlarına uygun biçimde bu kuruluşça dağıtıl
malıdır.



I I I .  DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINA 

YÖNELİK 3ENEL VE ÖZEL ÖNERİLER





A. ŞENEL ÖMERİLER

IV. Beş Yıllık Kalkınma Planında kitle eğitiminin te
mel amacı kitlelerin ekonomik ve toplumsal yaşama demokratik 
katılımlarını sağlamak olacaktır. Bir başka deyişle, iş gücü
nün çağdaş teknoloji düzeyine getirilmesi, toplumun demokra - 
tik hak ve özgürlüklerini etkin biçimde kullanacak bilgiler
le donatılması söz konusu amacın temel öğeleridir.

1. Belirtilen amacın gerçekleşmesi için kamu, özel 
ve gönüllü kuruluşların olanaklarından en geniş ölçüde yarar
lanılmalı; kitle eğitimi yapan özel kuruluşlar planın amacım 
yönelik çalışmalarında kamu kuruluşlarınca desteklenmelidir.

2. Kamu kuruluşlarında ayrı ayrı birimler içerisin
de, dağınık bir biçimde yapılmakta olan kitle eğitimi ile il
gili hizmetlerin daha etkin ve kapsamlı olarak yürütülmesini 
Sağlamak amacı ile her kamu kuruluşu bünyesinde bir "Bakan
lık içi Kitle Eğitimi Koordinasyon Birimi" kurulmalıdır.

3. Tüm Kamu, özel ve gönüllü kuruluşlarca yürütül
mekte elan kitle eğitim hizmetlerini ulusal düzeyde koordi
ne edecek, kalkınma pl&n ve programlarına yansıtacak, çalış
maları izleyecek, araştıracak, değerlendirecek yetkilerle 
donatılan kurum ve kuruluşlararası, Devlet Planlama Teşkilatı 
(DPT) öncülüğünde "Kitle Eğitimi Koordinasyon Kurulu" kurul
malıdır.





4. Kitle Eğitimi yapan Kamu Kuruluşları, eğitimin 
yararlı ve etkili olması için, Planın temel amacına uygun 
olarak geliştirilmelidirler. Bunun için, halkı yeterli sa
yıda eğitim araç ve gereçlerine, olanak eşitliği içerisinde 
eğitim yapacağı uygun merkezlere, eğitimi yapacak, yürütecek, 
halkla diyaloga girecek uzman eğitimcilere kavuşturmak, gö
revli kuruluşların, gerçekleştirecekleri hedefleri olmalıdır.

5. Demokratik katılımın ilk basamağını oluşturan
ve bu katılımın somut örnekleri olan yöresel, yersel (mahal
li) yönetimler, Planın amacına yönelik kitle eğitimi çalışma
ları yapmalı ve bunun için gerekli donanım vb. gibi gereksi
nimleri Kamu Kuruluşlarınca desteklenmelidir.

6. Planın amacına yönelik kitle eğitimi çalışmaları
na, Üniversitelerin tüm olanakları ile katılmaları sağlanma
lıdır. Bu çerçeve içerisinde Üniversiteler halka yönelik kon
feranslar, seminerler, kurslar düzenlemeli ve sahip oldukları 
kitle haberleşme araçlarından (radyo-televizyon matbaa gibi) 
yayın ve yayım yolu ile yararlanmalıdırlar.

7. Kitle eğitimi yapan kurum ve kuruluşlar eğitim 
çalışmalarını düzenli ve sürekli bir biçimde topluma ilete
cek bir çalışma uygulamalıdırlar.

8. Kuruluşlar, eğitim nerede, ne ile ve nasıl yapı
lırsa yapılsın kitlenin katılmasını rastgelelikten kurtarmak 
ve kurumlaştırmak zorundadırlar. Verilen eğitimle ilgili bir 
liderin önderliğinde yapılan grup tartışmaları ve bunlara 
ait düzenlenecek periodik raporlar, yerinde ve merkez örgüt
lerinde sürekli izlenmelidir.



9. Kuruluşlar, eğitim araç ve gereçlerini kullana
bilecek, bakımlarından sorumlu eleman ve uzmanları koordi
natör eğitim örgütünün önderliğinde eğitilmelidirler.

10. Kitle eğitiminde eğitilenler ile eğitenler için
de üstün yeteneklerin ortaya çıkarılmasına yönelik, özendiri
ci, ödüllendirici ve geliştirici (burs, armağan, yarışma vb. 
gibi) uygulamalara gidilmelidir.

11. Reklam ve ilan veren kuruluşların, Bu harcama
larının belirli bir kısmını kitle eğitimi çalışmalarına ayır
maları için gerekli önlemler alınmalıdır.

12. Türk sinemasının ve film üreten resmi ve özel 
kuruluşların kitle eğitimine katkıda bulunmaları sağlanmalı
dır. Bu nedenle uzun metrajlı sinama filimlerinden kitle 
eğitimine ağırlık verenlerin Devlet Kuruluşları tarafından 
parasal bakımdan (filmin maliyetinin bir kısmının film sahi
bine ödenmesi gibi) ve ödül verilerek desteklenmesi, kısa 
metrajlı film üreten özel ve resmi kuruluşların kitle eğiti
mi planı çerçevesi içinde düzenli olarak filin yapımını ge
liştirmeleri ve bu kısa metrajlı filimlerin ticari sinamalar- 
da 33as uzun filimden önce gösterilmesini gerektiren yasanın 
ti'.zlikle uygulanması sağlanmalıdır.

13. Yaygın eğitim alanında yapılan çalışmaların 
yetki, kaynak, hizmet, maliyet vb. yönleriyle saptanabilmesi 
için, JJevlet Planlama Teşkilâtınca bir verimlilik araştırma
sı yapılmalıdır,

B. KURUMLAKIN GETİRDİĞİ ÖNERİLER

1- Halk Eğitim Genel Müdürlüğü

1. "Köy İşleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları
bünyesinde bulunan ve yaygın eğitim hizmeti yapan birimlerin



Millî Eğitim Bakanlığı1ne bağlanması ve Millî Eğitim Bakan
lığı bünyesinde de yeygin eğitimin, İdarî bütünlük kazanması 
sağlanarak Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü, yaygın eğitim hiz
meti yapan bütün birimlerin toplanacağı bir biçimde teşkilat
landırılmalıdır."

Bu madde hükmünün gerçekleştirilmesinde ülke kay
naklarının tasarruflu bir şekilde kullanılması, hizmette iki
lemenin önlenmesi ve aynı nitelikte en az dört bakanlık tara
fından yürütülen hizmetin uygulamadaki yönetsel aksaklık ve 
sakıncaların ortadan kaldın İması bakımından böyle bir yola 
gidilmesini zorunluluk olarak görülmektedir.

Nitekim, 29.5.1971 gün ve 7/2527 sayılı Bakan
lar Kurulu kararıyla "idarenin yeniden düzenlenmesi" konu
sunda kurulan "İdari Reform Danışma Kurulu Raporu"nda Köy 
İşleri Bakanlığı tarafından açılan kurslarda başarı oranın
ın düşük olduğu, kurs çeşitlerinin köylerimizde oluşan tek
nolojik gelişmeyi izliyemediği yine, "Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından açılan ve temel amacı kırsal işgücüne 
ek çalışma alanları yaratmak olan kursların kentsel özellik
leri taşıyan ortamlara kaymasının gereksiz bir gelişme ni
teliği taşıdığı" ifade edilerek bu hizmetlerin tek bakanlık
ta toplanması gereğine işaret edilmiştir. Bu münasebetle 
IT. Beş Yıllık Kalkınma Plam'nda yer alan "Bütün eğitim 
kuramlarının Millî Eğitim Bakanlığı içinde toplanması esas
tır." hükmüne de bağlı kalınarak Köy İşleri ve Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlıkları bünyesinde bulunan yaygın eğitim hiz
met birimleri ile Millî SğiJim Da1'.'rs i ığı içinde bu konudaki 
hizmet birimleri. H- Ik Eğitimi Gen^l Müdürlüğü bünyesinde 
toplanmalıdır.
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2. Yrygın eğitim ç»lışm.-,ı'••rı geni,- üretime 
döm'ik ve ulusal kalkınmaya paralel nitelikte düzenletme il
dir. (1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kenunu-III„Be§ Yıllık 
Kalkınma Planı ve Hükümet programı doğrultusunda.)

3. Bu yönetsel yapı ve kapsamdaki yaygın eğitim hiz
metleri yeni bir yasa hazırlanmasını gerektirmektedir.

4. Kalkınmamızın gerektirdiği hünerli insan gücünü 
hazırlamaya yönelik hizmetin yapılması için üste yöneticile
rin geniş çapta çalışmasına ihtiyaç bulunmaktadır. (1739 Sa
yılı Milli Eğitim Temel Kanununun 47. maddesi gereğince»)

5. Halk Eğitimi Merkezlerinin bu niteliklerde hiz
met sunabilmeleri için bağımsız ve yeni ihtiyaca cevap vere
bilecek nitelikte binalara kavuşması gerekmektedir.

6. Yaygın eğitimin üretime dönük ve meslek kazandın— 
cı-özellikle insan-gücü hazırlayıcı-niteliğe ulaşması, Halk 
Eğitimi Merkezlerinin bu yönde donatılması gerekmektedir.

7. "Üretime dönük eğitim" prensibinin uygulanabil
mesi için yapılan üretimin pazarlanmasma olanak verecek bir 
sistem geliştirilmelidir.

8. "Üretime dönük eğitim" bölgesel ekonomik etkin
likler bakımından farklar göstereceğinden çalışma konularını 
saptamak, rehberlikte bulunmak gibi amaçlarla bölgesel plan
lama birimleri kurulmalıdır.



9. Yaygın eğitim hizmetlerini uygulayabilecek ni
telikte elemem hizmet öncesinde ve hizmet içinde yetiştir
mek ve bu hizmetlerin yapılması için gerekli metod ve tek
nikleri geliştirmek amacıyla "Yaygın Eğitim Enstitüsü" veya 
"Yaygın Eğitim Akademisi" kurulması zorunlu duruma gelmiş
tir.

Gerek kamu ve gerekse diğer kuruluşların yaygın 
alanında hizmet görecek elemanlarına hizmet öncesinde öğre
nim verecek ve hizmet için eğitimlerini yapacak bir "Yaygın 
Eğitim Enstitüsü" veya "Yaygın Eğitim Akademisi" kurulması 
gerekmektedir.

10. Çeşitli bakanlıklar veya kurumlarca yapılan yay
gın eğitim hizmetlerinin koordine edilebilmesi amacı ile Baş 
kanlığa bağlı "Bakanlıklar arası yaygın eğitim koordinasyon 
kurulu" kurulmalıdır.

2- Mesleki-Teknik Eğitim :

1» III.Beş Yıllık Kalkınma Planında Ülkenin meslekî
ve teknik yaygın eğitim ihtiyaçları açısından önem taşıyan 
hedefler de esas tutularak bu eğitime duyulan işbirliğini 
sağlayacak ve sınıi’lı kaynakların verimli kullanılmasını sağ
layacak Mesleki Teknik Yaygın Eğitim Koordinasyon yasası çı
karılmalıdır.

2» Bakanlıklar Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları ara
sında gereken işbirliğinin yerleşmesi ve hizmetlerin ulusal 
düzeyde planlaştırılarak uygulamaların koordinasyonun sağ
lanması için III» Beş Yıllık Kalkınma Planının 1657.



Paragrafında öngörülen Mesleki Teknik Yaygın Eğitim Kurumu 
kurulmalıdır. 4. haddede söz konusu yasanın hazırlanması, iz
lenmesi, çıkarılması ve M.E.B. bünyesi içerisinde çeşitli bö
lümlerce yürütülen yaygın eğitim çalışmalarına bütünleştir
mek üzere, Mesleki ve Teknik ÜĞretim Müsteşarlığı bünyesin
de "Yaygın Eğitim Şenel Müdürlüğü" kurulmalıdır.

3. Eğicim sistemimizde Mesleki Teknik Yaygın Eğiti
me ağırlık verecek şekilde bir düzenleme yapılmalı ve örgün 
eğitime dikey ve yatay geçişler sağlanmalıdır.

4. Kuruluş halindeki organize sanayi bölgelerinde 
kadın işgücünün de kullanılmasına ağırlık verilmeli, istih
dam öncesi ve istihdam içi eğitim sağlayan Mesleki Eğitim 
Merkezlerinin bu bölgeler içinde inşasına yer ayrılmalıdır.

5. Mesleki Teknik Yaygı n Eğitim hizmetlerinde taam 
zamanla görevlendirilecek öğretim elemanları yanında özel 
deneyim ve uzmanlık isteyen mesleklerin öğretimde görev veri
lecek kimselere de ilgi çekici ödeme ola;n?klaırı sağlayıcı 
fonlar kurulmalıdır.

6. Pratik Kız Sanat Okullarına endüstriyel nitelik 
kazandıran program çalışmaları geliştirilmeli, bu kuramların 
çevrelerindeki işyerleri ile sürekli işbirliği yapmaları sağ
lanmalı, diğer yandan da kadın kesimin, okur-yazarlık ve te
mel sorununun çözümlenmesinde Endüstri Ira tik Kız Sana t Okul
ları kapı site ve programı İr rın'dan etkin bir şekilde yararla
na im'lıdır.



7. Endüstri Pratik Kız Sanat Okulları bulunduğu 
bölgelerin el ve ev sanatlarını araştıran, geliştiren ve 
çevreye açık eğitim merkezi şeklinde hizmet veren bir sta
tüye bağlanmalı, özellikle döner sermaye atelyeleri birer 
işyeri, ve halka hizmet sunan küçük işletme üniteleri şek
linde düzenlenmelidir.

8. Mesleki Teknik Yaygın Eğitim Öğretim Programları 
beceri ünite ve meslek kademeleri modülleri şeklinde düzen
lenmeli, bu öğretim programlarını başaranların istihdam yer
lerindeki çalışma statüleri tesbit edilmelidir. Özellikle 
Endüstri Pratik Kız Sanat Okulu öğrencilerinin çevredeki il
gili işyerlerinde staj yapmaları sağlanmalıdır.

9. Endüstri Pratik Kız Sanat Okullarında yer alan 
eğitimin sürekli olmasını sağlayıcı gece ve tatil program
ları uygulanmalı, özellikle çevre işyerleri ihtiyaçlarına 
yönelik yeni meslek dallarına yer verilmeli ve bu kurumların 
fiziki yapıları da hizmetlerine uygun bina tiplerinde inşa 
edilmelidir.

10. Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüleri, Türk 
Giyimlerini, Türk El Sanatlarını, Turistik El Sanatlarını ge
liştiren, tanıtan, pazarlayan bınlarla ilgili olarak hazırla
dığı öğretim programlarını, Endüstri Pratik Kız Sanat Okulla
rında yaygın öğretim teknikleri ile uygulanmasına aracı olan 
kurumlar halinde örgütlenmelidir» Yine bu kurumlar, halkın 
ucuz giyimini temin edebildiği üretim ve satış merkezleri 
olmalıdır.



11. Mesleki Teknik Yaygın Eğitim Kurumlan; özellik
le Endüstri Pratik Kız, Sanat Okulları, bu okulların öğretim 
araç ve gereçlerinin geliştirilmesi ve sağlanması yönünden 
yeterince ve çok daha iyi bir şekilde parasal olanaklarla 
desteklenmelidir.

12» Hizmet Sanayi kesimi ile ilgili yayın eğitimde, 
Ticaret ve Turizm dallarında yer alan faaliyetlere, vergi 
uygulaması, satış memurluğu ve tezgahtarlığı, bankacılık, 
sigortacılık, kooperatifçilik, sanayi muhasebeciliği, vb» 
meslek formasyonu veren kurslar eklenmelidir.

13. Mesleki Teknik Yaygın Eğitimde özellikle kitle
eğitiminde, etkin bir araç olan radyo ve televizyonun; daha
etken toir düzeye getirilmesi sağlanmalıdır. Bakanlığın bu 
alanlardaki birimlerinin hizmete dönüşebilecek potansiyel
lerini daha çok güçlendirmesi, niteliklerini artırması ve 
yeni plan döneminde bunları çok daha yaygın biçimde kullan
ması sağlanmalıdır. Çeşitli eğitim kurumlarmea yürütülmekte 
olan mesleki teknik yönlü "mektupla öğretim" yaygın eğitim 
faaliyetleri de, bu hizmetlerin bütünleştirilmesi için öne
rilen yeni örgütte birleştirilmelidir.

3- İş ve İşçi Bulma Kurumu Önerileri

1. 3437 Sayılı yasanın yerine geçecek ve uygulanma
sındaki zorlukları büyük ölçüde giderecek, 1964 yılı icra 
planının 206'mcı önlem maddesinde yeralan çırak, kalfa ve 
ustalık yasa tasarısının çıkarılması (1974 yılı İcra Planın
ın 206'ncı önlem maddesi: çırak, kalfa ve ustaların çalışma



koşulları ve eğitim durumlarını düzenleyeceK kanun tasarısı 
DPT’nin koordinatörlüğünde Milli Eğitim ve Çalışma Bakanlık
ları tarafından hazırlanarak T.B.M.M. ye sunulacaktır.)

2. Ülke sanayini istihdam öncesi ve istihdam içi 
eğitimine ait çeşitli projeler ayrı bakanlıklar tarafından 
uygulanmaya konulmaktadır. İstihdam öncesi ve istihdam içi 
işçi eğitiminin tek elde toplanması ve ileri ülkelerin çoğun
da uygulandığı üzere İş ve İşçi Bulmakla görevli bulunan Ku
ruluş tarafından yürütülmesi işin niteliği yönünden daha uy
gun düşmektedir.

Esasen İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun görevleri 
hakkmdaki 4837 sayılı kanun, 1475 sayılı iş kanununun 6'mcı 
bölümünün 84'üncü maddesine dayanılarak çıkarılan tüzükten 
Kurumumuz işçilerin mesleki eğitimlerinin yükseltilmesi ve 
usta (kalifiye) işçi yetiştirilmesi için gerekli olan tedbir
ler üzerinde çalışmakla görevli kılınmıştır.

Bu nedenle, gerek yatırım israfının önlenmesi 
gerekse eğitimde bütünlük sağlanması yönünden işin niteliği 
de gözönüne alınarak istihdam öncesi ve istihdam içi işçi eği
timinin Iş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından yerine getirilmesi
ni ve bununla ilgili olarak açılacak olan ve açılan eğitim 
merkezlerinin Kurum bünyesinde toplanıra s ırıda zorunluk görül
mektedir.

4. Sağlık Bakanlığı*nın Önerileri :

Kitle Eğitimi yapan her türlü resmi, özel ve 
gönüllü kuruluşlar arasında işbirliğini sağlayacak en üst dü
zeyde bir "Yaygın Eğitim Koordinasyon Kurulu" kurulması sağ
lanmalıdır.



5. DİN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ ÖNERİLER

e.) M.E.B. Din İğleri Genel Müdürlüğünün öneri
leri

1. Kitle eğitimi yapan kamu, özel ve gönüllü kuruluş 
ların kitle iletişim araçlarıyla tanıtılması, (Eğitilmek iste 
nenin, demokratik katmanı sağlıyebilmek ve kitle eğitim fa
aliyetlerinin etkinliğini arttırabilmek için tanıtma fsaliyet 
lerine ihtiyaç vardır.)

2. Kitle eğitimi yapan kamu ve özel kuruluşların ko- 
ordineli çslışmabilmelerini sağlamak, halka daha yararlı ve 
daha, çeşitli hizmetleri götürebilmek için bir koordinasyon 
kurulunun kurulması.

3. Muhter-öğretmen-İmam üçlüsünün daha verimli çalış 
malarda bulunmalarını sağlamak amacıyla resmi ilişkilerin ku
rulması ve aredaki koordinasyonun deha etkili şekle getiril
mesi,

4. Genel ve meslekî kitle eğitimi faaliyetlerinde 
(Fabrikalardaki hizmet-içi eğitimde, kurslarda, ceza evleri 
eğitiminde, çocuk islSh evlerinde) din elemanlarına görev ve
rilmesi,

5. Halk eğitimi faaliyetlerinin daha çok sosyal ve 
ekonomik dayanışma sağlayıcı faaliyetlere yöneltilmesi, üre
time dönük halk eğitimi faaliyetlerinin arttırılması ve bir 
plan, program dahilinde yürütülmesi,



b) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ ÖNERİLERİ

1. Bütün Türkiye'de 50 binin üzerinde olan cemile
rin her birine en ezınden İmam Hatip Lisesi mezunu bir görev
li gönderilmelidir. Bunun için Diyanet işleri Başkanlığı*nm 
Burs olanakları arttırılmalıdır.

2. Hizmet içi eğitim imkânlarıyla bu görevliler hal
ka özellikle köylümüze her sahada rehber olacak düzeyde tu
tulmalıdır.

3» Her il ve ilçeye 5 bin kişiye bir vaiz düşecek 
şekilde aydınlatma hizmetleri plenlsmalı, bu vaizler çağın 
İlmî gelişmelirini de topluma aktarabilecek bir düzeyde ol
malıdır.

4. Diyanet İşleri Başkanlığına sağlanacak yeni hiz
met imkanları ile yeterli hizmet elemanları yetiştirilmeli
dir.

5. Özellikle mahrumiyet bölgeleri için getirilecek 
maddi imkânlarla yetişmiş elemanların bu bölgelere gitmeleri 
sağlanmalıdır.

6. Köyün başta gelen liderlerinden olsn öğretmenle 
imamın köylünün bilgi ve üretim seviyesinin yükseltilmesinde 
iş birliği yapmalarını sağlayıcı imkan ve tedbirler getiril
melidir.

7. Hapishenelerde çürüyen büyük iş gücünün yararlı
hale getirilmesi ve oradaki insanların ıslahında din görev
lisinin etkileyici hizmetinden yararlanılmalıdır.



8. İktisadi heyetin çeşitli kesimleri arasındaki 
ilişkilerde dinin insan sevgisinden ve bunu anlatmakla vazi
feli din görevlisinin hizmetinden yararlanılmalıdır.

9. Ruh ve toplum bilimlerine vakıf din görevlisinin 
hizmetlerinden hastahaneler de de yararlanılmalıdır.

10. Kazancı hedef alan dini yayın karşısında tek alter
natif olan Diyanet yayınları hem kalite ve hem de sayı bakı
mından geliştirilmelidir.

11. Kişi ve toplum hayatında önemli bir yeri olan di
ni bilincin daima uyanık tutulması için gerekli olan her tür
lü yatırım ve hizmete yıllık ve 5 yıllık plânlarda yer veril
melidir.

6. KÜLTÜR BAKANLIĞI»KIN ÖNERİLERİ

1. Halk ve çocuk kütüphanelerinin, müzelerin tüm 
yurda yayılmasına çalışılarak, bu kurumların bir kitle eği
timi merkezi olarak etkin görev yapmaları sağlanacaktır.

2. Halk ve çocuk yayınlarının sayısı arttırılarak 
bu konudaki özel çalışmalar özendirilecektir.

7. TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KURUMU (TRT) NİN 
ÖNERİLERİ

TRT, tüm yayınlarında olduğu gbi, Yaygın Eğitim Yayın- 
larınde de; Anayasa, TRT Kanunu, Atatürk İlkeleri ve İlgili 
kanunları esas alarak; Bakanlıklar, Üniversiteler ve İlgili



kuruluşların görüş, düşünce ve yayımlarından yararlanıp, hal
kın dilek ve ihtiyaçlarını de dikkete alarak, Türk Ulusunun 
demokrasi ile uygarlık yönünde gelişmesini sağlamak maksadıy
la, eğitici, kültür ve eğitime yardımcı, Yurdu içerde ve dı- 
şarda tanıtıcı, Kalkınma Planlarını destekleyici, yeterli, 
doğru ve tarafsız yayınların sade ve anlaşılır bir dille ger
çekleşmesini amaçlar :

Bu amaca dayalı olarak :

- Türk Ulusunun bağımsızlık ve özgürlüğünü titizlik
le koruyan, onu her türlü tutucu görüşlerden uzak, uygar bir 
dünya görüşü içinde yüceltmeyi ameçlayan, öteki ulusların da 
varlığına saygılı Atatürk Milliyetçiliğinin benimsenmesine,

- Türk Ulusunun, öz benlik ve değerlerin yitirmeden, 
bilimsel ve akılcı davranış ve düşünce yeteneği kazenmasıne,

- Ulusal kültür değerlerinin tanıtılmasına, gelecek 
kuşaklara aktarılmasına, çağdaş değerler yaratılmasına ve 
böylece Ulusal kültür bütünleşmesine,

- Ulusal bilince ve insanlık bilincine vararak, kişi
nin hayattaki gerçek değerini ve yerini bulabilmesi, bu günü 
ve geleceği üzerinde söz sahibi olabilmesi açısından Demokra
si kavramının Ulusçe benimsenmesine, yerdımcı olunacaktır.

Yayınlarda esas alman bu hususların yanında :

1- Bilimsel kuruluşların ve bilim adamlarının yay
gın eğitim ve diğer konulara dönük yeni çalışmalarını izle
mek, bu konudaki uzmanlardan ve yayımlarından yararlanmak,
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2- Programların geçerliliğini ve etkinliğini arttır
mak amacıyla, uygulamaya dönük yöresel araştırmalara (sosyal- 
ekonomik ve kültürel) ağırlık vermek ve tesbit edilen konula
rı; önemine, ihtiyaç ve ilgi sırasına göre, yıllık Program 
Planlarında değerleıdirerel: uygulamalarını sağlamak ve nihai 
değerlendirmelerini yapmak,

3- R8dyo-Televizyon dinleyici ve seyircileri ile da
ha yakından işbirliği kurarak, yayınların dinleyici ve izleyi
ciler üzerindeki etki ve tepkilerini izlemek ve değerlendirmek,

4- Kitle Eğitimi ve diğer tüm yayın konularında; Ba
kanlıklar Üniversiteler, Kamu kuruluşları ve diğer kuruluşlar
la işb irliğini sıklaştırmak ve geliştirmek,

5- Yabancı Radyo ve Telvizyon istasyonlarının bu 
konudaki yayınlarını izlemek ve ilişkileri geliştirmek ola
caktır, Ayrıca;

- TRT Kurumu ile ilgili görevlerin her kademe ve çe
şidine etkin bir hizmet içi eğitim düzenlenmelidir. Bu hu
susta yerarlı olabilecek yurtiçi ve yurt dışı kurumlarla iş
birliği geliştirilmeli, hizmet içi eğitimin köklü bir biçim
de çözüme bağlanması meksedıyla Kurum bünyesinde bir EĞİTİM 
MERKEZİ kurulmalıdır.

- Her ne kader program yapan diğer daireler re'sen Şe
nel Müdürlük Makamına bağlı iseler de; Şenel Müdürlük Makamı
nın sadece idare ve otorite yönünden tek yönetici olması se
bebiyle, bu dairelerin çalışmaları ve özel amaçlarını sevk ve
idare edecek bir Makama bağlanmalı, gerekli yasal tedbirler 
alınmalı, Radyo ve Televizyon yayınlarının bütünlüğü sağlanmalıdır.



8. Tarım Bakanlığının Önerileri :

1) Yaygın Zirai Eğitim yapacek teknik ziraat teşkila
tı personelinin hizmetıçi eğitimlerini sağlamak üzere teçhizat- 
lı, devamlı ve bölgesel hizmetiçi eğitim müesseseleri kurulma
lı dır.

2) Zirai Yayım hizmetleri Bakanlık içi Genel Müdürlük
leri ve diğer Bakanlıklara da dağılmış, dublükasyonlar meyda
na gelmiştir. 3203 sayılı kanunun zirai yayım hizmetlerini 
Tarım Bakanlığına vermiş olduğuna göre bütün zirai yayım 
hizmetleri Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde toplanmalı
dır.

3) Etkin zirai yayım hizmeti götürebiimek için İl, 
ilçe merkezleri yapılmalıdır. 4481 sayılı kanuna göre köylere 
zirai yayım hizmeti götürmek üzere merkezi Köy Ziraat TeknisDten- 
lilcleri kurulmuştur. Ancak bu kuruluşların fonksiyonlarını ye
rine getirebilmek için luzümlu bulunan yayım binaları yapıla
mamıştır. Mezkûr kanunun amir hükümleri gereğince 4214 adet 
Merkezi Köy Grubu Ziraat Teknisyenlikleri kurulmuş bulunmaktadır 
Fakat, köy yayım merkezleri yaptırıl&madığından bugün için 
teknik eleman köyde oturtulmamaktadır. Bu sebeple 4. Beş Yıllık 
Planlı dönemde merkezi köy grubu binaları süratle yapılarak ne
tice lendirilmelidir.

4. Ziraat araştırma kuruluşlarıyle Ziraat Yayım Teş
kilatı arasında sıkı bir işbirliği kurulmalı, bu işbirliği 
halen kurulmasına başlanan dokümantasyon merkezi ile daha et
kin hale getirilmelidir.



5. Zirai Teknoloji köye götürmek ve hizmeti daha et
kin hale getirmek üzere başta Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakan
lığının reorganizasyonunun yapılması ve taşre bölgesel kuruluş
lara gidilmesi gerekli bulunmaktadır.

6. 4481 sayılı kanununa göre zirai teknolojinin çift
çi işletmesine ulaşabilmesi için zirai yayım teşkilatının 
yu-yun. alet ve makinaları ile teçhizi ve teşkilatın mobil hale 
getirLimesi için taşıt ihtiyaçı acilen karşılanmalıdır.

7. Zirai Yayım Teşkilatında Köye etkin yayım hizmetini 
götürmek üzere çalışacak 2400 Ziraat Yüksek Mühendisine ihtiyaç 
vardır. Halen bu hizmet 780 Ziraat Mühendisiyle yürütülmekte
dir. Bu sebeple eleman noksanlığı kısa zamanda giderilmelidir.

8. T.R.T. de Zirai Teknolojinin çiftçiye intikali ko
nusunda yapılacak yayımlar Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
ile işbirliği halinde yerli ve yabancı kaynaklardan yararlana
rak yapılmalıdır.

9. Zirai yayım konusunda Üniversiteyle sürekli ve sis
temli işbirliği sağlanmalıdır.

10. Anne, Baba ve çocuktan oluşan çiftçi ailesinin Zirai 
Teknolojiyi daha süratli ve etken olarak götürmesi için bu üç 
unsurun kurs, tarla günleri, flim slayt, afiş Bürosür, liflet
ve çiftçi mektuplariyle eğitilmeleriyle davranışlarında değişik
lik meydana getirilmelidir.



KOMİSYONUN KURUMLARA YÖNELİK ÖNEBİLERİ

Kitle eğitimi Alt Komisyonu, Kurumlardan gelen öneri
ler dışında, kimi kurumların çalışmalarına yönelik aşağıdaki 
önerilerde bulunmuştur :

Sağlıkla İlgili Öneri

- Orta ve yüksek eğitim kurumlarında sağlık konularını 
içeren ders programlarına yer verilmelidir.

TRT'ye Yönelik Öneriler :

1. Görevli eğitim kuruluşları, eğitecekleri kitleler
/

hakkında bilimsel yöntemlerle topladıkları bilgi, belge ve 
gözlemlerle, uygulamayı değerlendirme raporlarını birbirlerine, 
eşgüdümcü eğitim örgütüne ve en yaygın kitle haberleşme araç
larına sahip TRT'ye zaman geçirmeden sktermayı kurumlaştırma- 
lıdırler. Buna karşılık TRT de Üniversite ve diğer bilimsel 
kuruluşlarla işbirliği yapmalı, eğitsel yayınlarda konuların 
uzmanlarına ve danışmanlarına daha fazla yer vermelidir.

2. Daha ucuz bir üretim sağlamak, görev ikileşmesini 
önlemek, eski ve yeni diğer teknolojik araç-gereci devreye sok
mak için "multi -medie" veya "integreted Communications* tec- 
hnique" denen çok-eraç-gereçin karma biçimde kullanıldığı yeni 
bir yayın düzenine geçişin denemeleri dış ülkelerde başlanmış
tır. TRT, gelişen bu yöntemi iradeleme, uygulama olanakları ara
malıdır.



3. TRT, kitleye (genel dinleyiciye) yönelik yayının 
yanısıre ihtiyaçlerı, özellikleri belirli yersel yöresel küçik 
topluluklara da daha geniş ölçüde yaklaşılabilmesi için tek
nik, idari, personelle ilgili her türlü önlemi zaman geçirme
den almalıdır. Radyoların yöresel etkenliği artırılmalıdır.

4. TRT de, diğer görevli eğitim kuruluşları gibi ve 
onların yer, personel, eraç-gereç, taşıt olanaklarından da 
yararlanarak, çağdaş yayının önemli bir tekniğini, "toplu 
dinleme" tekniğini, çok yaygın, sistemli ve sürekli bir biçim
de uygulamaya başlamalıdır. Bu teknikte yürütülen eğitim prog
ramları, devlet kuruluşları ile vatandaş arasında gerekli kar
şılıklı diyalogu kuracak, bu sürecin ülkenin kalkınma kararla
rının oluşmasında vazgeçilmez katkısı olacaktır.

5. TRT, doğrudan seslendiği ya da eğitimle görevli 
kuruluşların projelerine aracılık ettiği yayınlarla ilgili 
dinleyici tepkilerini bilimsel olarak araştırmalı, araştırma 
sonuçlarını değerlendirerek yayın planlarına ve günlük uygu
lamalara yansıtmalıdır.

6. Bu araştırmalar için, Üniversite ve diğer bilim 
kuruluşları ile yapılacak işbirliği sürekli ve sistemli ola
cak şekilde belli esaslara bağlanmalıdır.

7. Kitle haberleşme araçlarında, özelliklede 
radyo ve TV de yapılan reklamların çoğu kez, kalkınma planın
da öngörülen önlemlere ters düştüğü gözlenmektedir. Kamu tü
zel kişiliğine sahip radyo ve TV da, yapılan reklamların iz
leyici üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerini gidermek için



çeşitli ve yaratıcı program tekniklerine başvurması, ve rek
lam yasasının geliştirilerek titizlikle uygulanması sağlan
malıdır.

8. TRT Televizyonunun ikinci kanalı, birinci televiz
yon kanalı tüm yurda yayılırken geliştirilmeli ve bu kanal ya
yınlarda ağırlık eğitim ve kültür yayınlarına verilmelidir.
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1. yüksek öğretimin Amaçları ve Bu Günkü Durum

1. Yüksek öğretimin a) Yüksek dereceli mes

lek öğretimi yapmak, b) Bilimsel araştırma ile bilimin geliş

mesine katkıda bulunmak, c) Bilimi yaymak, gibi üç madde ha

linde toplanabilen amaçları içinde Ülkemizin bugünkü koşul

larında en fazla ağırlık taşıyanı yüksek dereceli meslek 

öğretimi ile bilimin üretimi ve ülke sorunlarına katkı sağ

layacak insan gücünü yetiştirmektir. Bugün eğitimimizin özel

likle yüksek öğretim kurulularımızın yetersiz görünümünü vur

gulayan belli başlı aksaklıkları şöyle özetleyebiliriz :

1.1. Bütün eğitim besamakları o basamağın 

taşıyamıyacağı kadar ağır bir eğitim talebi baskısı altında

dır. Bu ağır eğitim talebi karşısında yüksek öğretim kurum- 

larımızm sağladığı eğitim olanakları ülkenin insangücünü 

gereksinmeleri açısından tutarsız, kurumlararası dağılım açı

sından dengesiz bir görünüm içindedir.

Çizelge 1: YÜKSEK ÖĞRETİME TALEP SAĞLANAN EĞİTİM 

OLANAĞI (Son 3 yıl)

,, ÜSYM Sınavına yüksek öğretime ye- .
1 r Başvuran (1) ni Kayıt (2) ^

1974-1975 229 994 59 247 25,7
1975-1976 280 536 57 197 20,3
1976-1977 316 341 70 000 (tahmin.) 22,1

Not : 1) Ü.S.Y.M. sınavına katılan öğrenci sayılan Ü.S.Y.M. 
den alınmıştır.

2) yüksek öğretim yeni kayıt öğrenci sayıları 1976-77 
tahmini sayılaıi hariç DİE'den geçici sayılar olarak 
alınmıştır.

3) Yüksek öğretim yeni kayıt öğrenci sayılarında YAY- 
KUR ve Mektupla Öğretime kayıtları dahil edilmemiş
tir.



Çizelge 2 : ORTA ÖĞRETİMDEN YÜKSEK ÖĞRETİME GEÇİŞ

Yıllar Orta öğretimden Yüksek Öğretim Yüksek Öğreti-
Mezun Yeni Kayıt me Geçiş Or.

1965-1966 43 784
1966-1967 - 28 299 64,6

1970-1971 82 192
1971-1972 31 014 37,7
1975-1976 (x) 157 000
1976-1977 (x) 70 000 44,5

Not: 1) Bilgiler Cumhuriyetin 50. yılında rakam ve grafik
lerle Milli Eğitim - M.E.B. Yayınlarından alınmıştır. 
(x) 1975-76 ve 1976-77 öğretim yılı sayıları tahmi
nidir.



Çizelge 3 i 1975 - 76 ve 1976 - 77 ÖĞRETİM YILLARINDA YÜKSEK ÖĞRETİME

BAŞVURAN VE SAĞLANAN EĞİTİM OLANAĞI İLE İLGİLİ BİRKAÇ ÖRNEK

1975Tİ976 Öğretim Yılı 1976-1977 öğretim Yılı
Başvurmada Kontenjan Başvurmada Kontenjan

Tercih eden sayısı Tercih eden sayısı

İlk tercih Top.Tereih İlk tercih Top. Tercih

Ankara Ü.TiP Fak. 14534 38825 285 17858 48919 285

A.Ü.Siy. Bil.Fak. 7258 65861 390 15886 92306 400

Ankara Ü.Fen
(Fiz.Yük.Müh.) 133 13115 27 107 4211 27

D.T.C.F.(Sümeroloji) 2 297 10 0 127 10

D.T.C.F.(Hindoloji) 0 280 8 0 226 8

Kaynaklar ; ÜSYM.

1.2. Öğrenci nüfusunun sosyal sınıflara göre dağılımındaki

adaletsizlik giderilin emekte, tam tersine daha da belir

gini eş.mekt edir;



Çizelge 4 : YÜKSEK ÖĞRETİME BAŞVURAN VE YENİ KAYIT
OLAN ÖĞRETİCİLERİN BABA MESLEKLERİNE GÖRE 

DAĞILIMI

Baba Mesleği Başvuranlar 
Arasında Oranı

Yüksek öğretime 
Yeni Kayıt İçinde Oranı

Sanayici 1,2 1,6
Tüccar 7,1 8,8
Çiftçi 23,7 13,5
Memur 19,8 28,6
Serbest Meslek 5,7 8,9
İşçi 11,7 10,1
Esnaf-Sanatkâr 10,3 9,9
Diğer 8,1 9,4
Bilinmeyen 12,4 9,2

Toplam İo 100 İo 100

Not : 1) Milli Eğitim İstatistikleri
D o İ. E. yayınlarından alınmıştır.

Çizelge 5 : YÜKSEK ÖĞRETİME BAŞVURAN VE YENİ KAYIT 
OLAN ÖĞRENCİLERİN AİLE GELİRLERİNE GÖRE 

DAĞILIMI

İ° %
Gelir Grupları Başvuranlar Arasında Yüksek öğretime Yeni 

Aylık tl. Oranı Kayıt içinde Oranı

- 999 16,6 9,5
1000 _ 1999 37,9 30,0
2000 - 2999 21,4 23,9
3000 - 3999 10,0 13,7
4000 - 4999 4,2 7,7
5000 _ 5999 3,8 6,3
6000 _ 3,& 6,9
Bilinmeyen 2,3 2,0

# 100 $ 100

1.3. Yerleşim yerlerine göre dağılımdaki

adaletsizlik devam etmektedir



Çizelge 6 : YÜKSEK ÖĞRETİME YERLEŞME YERLERİNE GÖRE
BAŞVURANLARDAN YÜKSEK ÖĞRETİME YENİ KAYIT

OLANLARIN ORANI

ÜSYM Sınavlarına Yüksek öğretime Başvuranlardan 
Bölge Başvuran Sayısı Yeni Kayıt Sayısı Yeni Kayıt Oran: 

(x) (x)

VII Böl. 35 632 6 988 19

IV Böl. 27 797 2 190 7

Not : 1) (x) işaretli bilgiler "Milli Eğitim İstatistikleri- 
1974 Üniversitelerarası Seçme Sınavı Anket Sonuçla
rı ve 1974-75 öğretim yılı başı yüksek öğretim is
tatistikleri" D.İ.E. yayınından alınmıştır.

2) VII. Bölge; Bilecik, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Sa
karya, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, KIrklareli, 
Tekirdağ illeri,
VI. Bölge; Diyarbakır, Mardin, Siirt,Bingöl, Elazığ, 
Malatya, Muş, Tunceli, Ağrı, Erzincan, Erzurum, Bit
lis, Hakkari, Van, Kars, Adıyaman, G.Antep, Maraş, 
Urfa, illerini kapsamaktadır.

1.4o Eğitim kurumlan sosyal, ekonomik ve 
kültürel amaçlara ve işlevlerine uygun bir yapı ve içerik 
düzeyine kavuşturulamamıştır, çıkarılan ve yeni hazırlanan 
yasa tasarılarında da bu yönde düzenlemeler görülmemektedir.

1.5. Özellikle yüksek öğretimde, belirli 
işlevleri ve belirli amaçları olan farklı kurumlar arasında 
akılcı bir bütünlük birlik ve eşdeğerlik sağlanamamıştır.

1.6. Yüksek eğitimdeki öğrenim basamak- 
lan amaç ve işlevlerine göre belirginleşmiş standartlar ve 
birbiri üzerine gelen bir sıralamadan yoksun bulunmaktadır.



1.7. Eğitim kurumlannın öğretim stan
dartları arısında ülke çapında ve uluslararası düzeyde kabul 
edilebilir ölçüleri aşan farklar bulunmaktadır.

1.8. yüksek öğretimin eğitim sorunları, 
standartları, programları üzerinde araştırma yaparak düzen
leyici ve koordine edici önerilerde bulunan etkin ve yetkili 
bir merci yoktur.

1.9. Daha önceki plan dönemleri için 
saptanan hedefler özellikle üçüncü BYP süresi içinde (1975) 
sayısal olarak ulaşılmış hatta aşılmış görünmekte ise de bu 
gelişme kalkınma için öncelik taşıyan dallarda olmamış, bu 
dallardaki insan gücü açığı sürüp gitmiştir. Başka bir de
yişle hedefler nitelik olarak gerçekleşememiştir.

Çizelge 7 : III. BYKP. DÖNEMİNDE YÜKSEK ÖĞRETİMDE 
PLAN HEDEFLERİNE GÖRE GERÇEKLEŞME

Planda ön- Gerçekle- planda öngö- Gerçekleşen
Yıllar görülen Top- şen Toplam rülen Okul- okullaşma

lam Öğrenci öğrenci laşma oranı Oranı

1973-974 208 000 177 281 7,1 6
1974-975 232 000 218 934(263991) 7,6 7,1 ( 8,6)
1975-976 252 000 232 049(321300) 8,0 7,3(10,2)
Not; 1) Gerçekleşen toplam öğrenci sayıları D.İ.E. den alı

nan geçici yılbaşı sayılarıdır.
2) Gerçekleşen toplam öğrenci sayılarında parantez için

deki sayılar YAYKÜR ve Mektupla Öğretim öğrencileri 
dahil olduğu andaki durumdur.



1.10. Yüksek öğretini tüm olarak ve 
özellikle temel ve uygulamalı fen dalları öğretimini kalkınma
yı destekleyici yönde geliştirmek için gerekli Öğretim elemanı 
yetiştirme konusuna lisans üstü öğretim içinde bir sisteme ve 
programa bağlamak ve bunu plan hedeflerine göre koordine et
mek sorunu sahipsiz kalmıştır.

1.11. yeterli öğretim elemanı sağla
madan ve gerekli yasal düzenlemelere gitmeden sadece misafir 
öğretim üyeierine dayanarak yüksek öğretim kurumlan özellik
le fen ve teknik öğretim kurumlan açmak gibi verimsizliği ve 
geçersizliği belli olmuş bir uygulama sürüp gitmiştir.

1.12. plan hedeflerini ve eğitim 
standartlarını düşünmeksizin sadece kapasite artırma çabası 
ile yeterince hazırlanmadan girişilen yaykur öğretimi ya da 
önlisans ve açık yüksek öğretim uygulaması bu sisteme bağla
nan umutları tehlikeye düşürebilecek bir gelişmeye girmiştir.

1.13. Yüksek öğretimde personel ve 
olanak dağıtımı kuruluşlar arasında .olduğu kadar aynı bir ku
ruluşun farklı birimleri arasında da akılcı, nesnel bir ölçü
ye dayanmıyan anlaşılmaz bir keyfilik içinde uygulana gel
miştir. Bu durum kimi kurumlarda sağlıksız bir şişkinlik ki
minde ise daha da sağlıksız bir sönüklük gelişmesine yol aç
mıştır.



2. Yüksek öğretimin Yapısı ve Örgütlenmesi :

2.1. Bu durum saptamasının ışığı altxnda yüksek 
öğretimin yapxsx ve örgütlemesi bakxmxndan nasxl bir model 
geliştirileceğinde bir karara varmak gerekir. Burada, a) Seç
kin yetiştirmeye yönelik klasik üniversite modeli, b) Yxğxn 
(kitle) eğitimine yönelik yüksek öğretim modeli, gibi iki 
sistem söz konusu olabilir; ya da c) Bu iki modeli kendi ko- 
şullarımıza göre dengeli biçimde badaştxraeak pragmatik bir 
düzen geliştirmek düşünülebilir. Doğal olarak model seçimi 
veya eğitim politikasının makro düzeyde saptanması bir poli
tik tercih konusudur. Böyle bir tercihin sınır koşulları ül
kenin sosyal, ekonomik, kültürel, ve bir ölçüde geleneksel 
yapısı ile belirlenecektir. Eğitimcilere düşen gerçekçi bir 
tutum, tercih sınırları içinde çağdaş eğitimin gereklerini 
olabildiğince uygulama yollarım bulmak ve politik tercihler 
eğitimin temel iüsfcleriyle çelişik bile olsa, onları eğitim
le yenmeğe çalışmak olmalıdır.

Ülkemiz, darülfünun döneminde ve daha sonra
1933 reformu ile üniversiteye geçişte konunun felsefesini pek 
düşünmeden orta ve batı Avrupanın seçkin yetiştirmeğe yönelik 
klasik üniversite düzenine sahip çıktı, Ama bunun yanında 
seçkin yetiştirmenin gerektirdiği araştırıcı ve eğitici kad
rosunu ve en alttan yukarı kadar giden etkili eğitim ortamını 
kuramadı, özellikle İkinci Dünya savaşından sonra demokratik 
.rejime geçişimiz ile çok hızla artan eğitim talebi eğitim ku- 
rtUBİarımızı yığın bad|$sı altına aldı ve bu kez bir model 
ve politika değiştirdiğimizi, bu değişimin eskisi ile ölçül
meyecek fcgur sorunlar getirdiğimi farkstmedan kendimizi,
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bütün siyasal iktidarların benimser göründükleri yığın (kitle) 
eğitimine geçmiş bulduk. Bu arada sayı baskısını karşılamak 
için bulabildiğimiz tek önlem eğitimciler kadar öğrenci ke
simini de tedirgin eden seçme sınavları oldu. Ülkemizde bir 
türlü yatışmayan öğrenci tedirginliğinin kaynağında eğitim
deki dengesizliklerin de payı vardır. Örneğin lise diplomalı 
öğrencileri yetiştirmek için "asalak kuruluşlar halinde çığ 
gibi artan" hazırlama kursları eğitimimizin işlerliği üzerin
deki kuşkuları destekleyen bir olgudur.

Çizelge 8 ; III. BYKP. DÖNEMİNDE YÜKSEK ÖĞRETİMDE 
GELİŞME

Yıllar
Fakülte-Aka
dem i yüksek 
Okul Sayısı

Yeni Kayıt 
Öğrenci 
Sayısı

Toplam
Öğrenci
Sayısı

öğretim
Üyesi
Sayısı

1972-973 155 33 660 167 918 9990
1973-974 165 41 789 177 281 10533
1974-975 195 59 247 218 934 13812
1975-976 225 57 197 232 049 15274

Not: 1) 1974-75, 1975-76 öğretim yılı başı geçici verilerdir.
2) YAY-KUR ve Mektupla öğretim sayıları tabloda göste

rilmemiştir.
3) D.İ.E. den alınmıştır.



Çizelge 9 : III. BYKP. DÖNEMİNDE FAKÜLTE - AKADEMİ - YÜKSEK OKULLARDA YENİ 
KAYIT ÖĞRENCİ-TOPLAM ÖĞRENCİ-ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARINDA GELİŞME

Yıllar FAKÜLTELER 
y.Kayıt Öğrenci ö.Üyesi Y.Kayıt

AKADEMİLER 
Öğrenci, ö.Üyesi

YÜKSEK OKULLAR 
Y.Kayıt öğrenci Ö.Üyesi

1972-73 13 699 70 185 7 301 6 347 30 725 793 13 614 67 008 1 896
1973-74 16 288 74 390 7 746 6 034 33 130 794 19 467 69 761 1 993
1974-75 19 383 87 685 8 943 6 198 36 662 1 002 33 666 94 587 3 867
1975-76 20 725 94 315 9 472 6 048 34 693 1 118 30 424 103 041 4 684

Not : 1) 1974-1975, 1975-1976 öğretim yılı başı geçici verilerdir.
2) D.İ.E. den alınmıştır.



Bugün artık koşullarımızı gerçekçi bir 
değerlendirmeden geçirerek insan gücü gereksimini nitel ve 
nicel olarak karşılamak için işleyebilecek bir model geliş
tirmek zorunluluğu vardır. Daha açıkçası eğitimde, hem yapı, 
hem pedagojik içerik bakımından bir reform yapmak zamanı çok
tan gelmiş geçmektedir. 1739 sayılı yasada üniversite, akade
mi ve yüksek okullar olarak belirtilen yüksek Öğretim Kurum
lan modele uygun yapı ve içerik kazanmalıdır.

2.2 yüksek öğretim yapısı için gerçekçi bir 
model alt basamakta önlisans öğretimi ile bir kitle eğiti
mine gitmek, lisans düzeyinde uygulayıcı bir meslek eğitimi, 
lisans üstü düzeyde ise seçkin araştırıcı uzman eğitimine 
girmek olur. Önlisans eğitiminin tüm yüksek öğretimde en az 
iki yıllık tekdüze bir standart içinde kredi sistemi ve seç
meli derslerle ara meslekler ve akademik doğrultularda olmak 
üzere çok boyutlu bir düzen ve farklı kuruluşları içeren tam 
bir bütünlük içinde yürütülmesi ve standartların, verilen 
Unvanların, hak ve yetkilerin yasa ile saptanması gerekir. 
Önlisanstan yukarı öğretime geçiş başarı derecelerine göre 
olmalıdır. Önlisans öğretiminden beklenen yararlar şöyle 
özetlenebilir :

2.2.1. Orta öğretimden gelen gençleri yetenek
lerince geliştirip ara düzeyde meslek sahibi olmalarını sağ
layarak eğitimlerini kısa süre içinde sonuçlandırmak.

2.2.2. Uygulamaya dönük bu programlar yanısıra, 
yalnızca akademik öğrenime yetenekli olanların yüksek öğre
timin üst basamaklarına yöneltilmesi ile üst düzeyde bir 
sığa (kapasite) boşalmasını sağlamak.



2.2.3. Gerekli bilimsel incelemelere dayalı bir 
yüksek öğretim planlaması çerçevesi içinde kalmak ve gelişi 
güzel kurumlar açmamak koşulu ile önlisans öğretimi ile yük
sek öğretimi yurt düzeyine yayarak büyük merkezlerde aşırı 
öğrenci yığılmasını önlemek.

2.2.4. Maliyeti daha düşük olan ara düzeydeki 
bu eğitim ile pek çok gencin üretime ve hizmete daha erken 
girmesini sağlamak.

2.3. Lisans öğretimi önlisansa dayalı en az 
iki yıllık ve bu günkü klasik lisans düzeyinde öğrenim ya
pan kuruluşların verdiği diploma ve Unvanlara götüren ve uy
gulayıcı meslek elemanı yetiştiren öğretim basamağı olacak
tır. Önlisans iyi işletilebildiği ve gerçekten yetenekleri 
geliştirici, yöneltici olabildiği ve hizmet alanı belirlen
miş meslek elemanı yetiştirdiği sürece lisansa geçişte iyi 
derece dışında seçme koşulları gereği kalmayacaktır.

./

2.4. Lisans üstü öğrenim lisansa dayalı ve 
yüksek lisans ile doktorayı içeren öğrenim basamağıdır. Li
sans üstü, lisansı bitirenlerden saptanacak ölçütlere uyan
lara açık olabilir. Bu basamak yüksek eğitim kurumlarına 
akademik personel ve devletin uzmanlık isteyen kuruluşları
na araştırıcı düzeyde çakışacak eleman yetiştirecektir. Bu 
bakımdan lisans üstü basamağı eğitim ile araştırmanın tam 
bir etkileşim içinde bulunduğu, araştırıcı yaratıcı insan
ların yetiştirildiği eğitim basamağı olmalıdır. Lisans üstü 
eğitime lisans düzeyindeki öğrenci nüfusunun küçük bir bölü
mü devam edebileceği için her yüksek öğrenim kurumunda lisans



üstü programları olmayabilir ve olmamalıdır. Örneğin Ankara, 
İstanbul gibi bir kaç Fen Fakültesi olan merkezlerde her dal
da bir tek lisans üstü programı yeterlidir. Yeni açılan ku
rumlar lisans üstü programlarını bu gibi programları uygula
makta olan kurumlarla işbirliği ile başlamalı ve yeterli araş- 
tirıcı öğretim üyesine sahip olduktan sonra kendi programla
rına geçmelidirler. Lisans üstü programlar özellikle öğretim 
elemana yetiştirmeğe yönelik olmalıdır.

2.5. Bütün yüksek öğretim kurumlan böyle bir 
yapı içinde yerlerini alabilirler. Bir kurum yerine, insan 
ve maddi olanak potansiyeline göre bu üç basamaktan birinde, 
ikisinde ya da üçünde birden öğretim yapılabilir. Bilimsel 
araştırma ve doktoranın ise sadece üçüncü basamakta toplan
ması kesin bir zorunluktur.

2.6. Yüksek öğretimin idari örgütlenmesinde 
ekonomik ve işletme etkinliği bakımından yaklaşık 10.000 
öğrenci nüfusu dolaylarında optimal büyüklüğün bulunduğu he
saplanmaktadır. Bu sayı ülkemiz için de geçerli olabilir. 
Yüksek öğretim kurumu modelleri üzerinde belli öğrenci sayı
sı için bina, tesis, memur sayısı akademik personel ve yar
dımcı personel sayısını saptayarak böyle bir optimal büyük
lüğe varmalıdır.

Bu arada daha homojen gruplar oluşturmak 
için, tıp ve biyolojik bilimleri; sosyal bilimleri; fen ve 
mühendislik bilimleri üniversitelerine gitmek düşünülebilir. 
Farklı meslekleri ilgilendiren kararların alınmasında, mes
lek grupları gibi homojen grupların söz sahibi olma3i işler
liği artırabilir.



2.7. İdari örgütlenme konusunda yüksek öğretiminin ve 
özellikle üniversitelerin bugünkü düzeninin yani en alttan 
başlıyarak kürsü-bölüm, Fakülte, Üniversite dizisinin de ça
ğın gereklerini karşılayamadığı görülmektedir. Klasik üniver
sitelerimizde bunların en üstündeki üniversite birimi Fakülte 
ler Federasyonu olmaktan öteye geçmeyen fiziksel olarak gev
şek bir yapıdır. Çoğu hallerde fakülteler fazla büyüktür ve 
Fen ve Edebiyat Fakülteleri gibi bazıları ise dil, felsefe, 
coğrafya gibi, matematik ve botanik gibi birbirlerinin prob
lemlerini anlamayan, dallardan oluşmuştur. Bir çok ülkeler 
fakülte basamağının yetkisini çok daraltarak bağımsız bütçesi 
olan geniş bölümlere veya dallara ağırlık veren bir yapı ge
liştirmişlerdir. Üniversitelerimizin çok eleştirilen bu günkii 
kürsü sistemi, 1750 sayılı yasanın getirdiği bölümlere ağır
lık veren yeni olanaklara rağmen, uygulamada yer yer tek pro
fesörlük birimler haline kadar yozlaşmayı önleyememiş ve eği
timde program-pedagojik tutum ve anlayış birliğinden yotoan 
bir düzen sürüp gider olmuştur. Adı ne olursa olsun böyle bir 
eğitim ve araştırma biriminin kurulabilmesi için akademik 
personel bakımından en aşağı bir sayının aranması gerekir.

2.8. Yüksek öğretim kuramlarının kuruluş amaçları; iş
leyiş, gelişme, eğitim ve öğretim düzenleri; uygulama alan
ları ilfc ilişkileri üzerinde araştırmalar yapmak, yüksek 
öğretimin bütünlüğünün gerektirdiği uyumu sağlama doğrultu
sunda önerilerde ve tavsiyelerde bulunmak üzere mali ve ida
ri özerkliği olan bir yüksek öğretim Araştırma, Geliştirme, 
Planlama ve Danışma Kurumu (ya da Konseyi) kurulmalıdır. Bu 
kurumla ilişkili olarak tüm yüksek öğretim kurumlan içinde, 
birer eğitim araştırma, geliştirme ve planlama birimleri 
bulunması gerekir.



3. Yüksek öğretimde Fiziksel Olanaklardan Optimd.
Yararlanma ;

3.1. Fiziksel olanaklardan ve personel potaısi- 
yelden optimal ölçüde yararlanmak için düşünülebilecek ön2sm- 
ler öğrenimin niteliğine göre : a) yıllık öğrenim süresini 
üç döneme çıkarmak, b) ikili öğretime gitmek, c) Kuruluşla
rın bütçe ve personel talepleri ile eğittikleri öğrenci salı
sı ve bilimsel üretim (yayın) miktarı arasında bir ilişki 
aramak olabilir.

Bu bakımdan öğrenim basamaklarının sorun.a- 
rı farklı olacaktır. Ön lisans sadece öğretim yapılan basa
maktır; lisans öğretimin ağır bastığı, lisans üstü ise araş
tırmanın ağır bastığı basamak olmalıdır. Buna göre lisans 
üstünde ikili öğretim ya da üç dönem uygulaması söz konusu 
olamaz, ön lisansta ise üçlü dönem uygulaması fiziksel olanak
lardan daha iyi yararlanma olanağı sağlıyacaktır.

Yüksek öğretimin değişik alanlarında bü~ 
çe, öğretim elemanı, personel, fiziksel olanaklardan kulla
nılmayan kapasite bırakmadan yararlanmak için her kurumun 
eğitebileceği öğrenci sayısı ile ilgili standartların sap^ 
tanması gereklidir. Bu konuda bilimsel araştırmalar yapıl
malı ve sonuçlar . uygulanmaya dönüştürülmeli yüksek öğr*- 
tim dengeli ve adaletli bir yük bölüşümüne kavuşturulmalı
dır.



4. yüksek öğretimin İçeriği :

4.1. yöntem Sorunu : Öğrenim, yüksek öğretimin 
hiç değilse ülkemizde, ağır basan işlevidir. Öğretim kurumu- 
nun yapısı, eğitim koşulları ne olursa olsun sonunda iş öğren 
cinin "ne öğrenmesi ve nasıl öğrenmesi" gerektiğinin bilin
mesine ve uygulanmasına gelir. Dikkat edilirse "öğrenim" de
yimi kullanıldı ve "öğretim" denilmedi, yani öğrenci eğitim 
süreci içinde bir "edilgen" olarak nitelenmedi. Bunun açık 
anlamı eğitim tezgahlarının öğreticilerinin konferans halin
de bilgi vermesi ya da bir takım pratik çalışmaları belli bir 
reçeteye göre ve aynen yaptırması ve dönem sonu sınavında 
bunları olduğu gibi geri istemesi şeklinde işleyen yöntemi 
yadsımak gerektiğidir. Öğrenme süreci öğrencinin verilen öğ
renim materyelini (kitap, alet, araç, öğrenim kılâvuzu ödev) 
kullanması ve bunlarla kendi başına öğrenme yollarını öğ
renmesi şeklinde işlemelidir. . Bu bakımdan etkili bir öğ
renim sürecinin sağlanabilmesi için büyük sınıflar değil kü
çük çalışma salonlarına, laboratuvarlara, işliklere, iyi ko
nuşan göz doyurucu konferansçı öğreticilere değil, bireysel 
çalışmalara fazla kamşmaksızm yürümesini sağlayacak kıla
vuz "öğretmen" lere gerek vardır. Eğitimimizin ana okulundan 
üniversite sonuna kadar süren ortak derdi "bilgi vermek" 
"bilgi almak" sürecinin "dersini bellemek" yani anlama çabası- 
na girmeden "ezberlemek" geleneği halinde yerleşmiş olması ve 
düşünme, çözümleme, sentezleme, anlama ve bilgiyi kendi çaba
sı ile oluşturma alışkanlıklarının gelişmemesidir. Öğrenci 
herşeyi hatta metamatiği fiziği bile ezberler. Bu gün mate
matikten fizikten bile sınıfta işlenilenlerin dışında bir



örneği uygulamaya öngören bir sınav somu beklentilere kar
şı düşer. Böyle bir gelenek, doğal olarak yaratıcı insan ye
tiştirmeyi engellemektedir. Bir az cesaretli bir deyim ile 
öğretim geleneğimizin yaratıcı insan yetiştirmeği engellediği 
söylenebilir.

4.2. Ezberleme geleneğini yıkarak edinilen bil
gi ve teknikleri yeni durumlarda kullanılır lıale getirmek 
gerçek bir pedagoji devrimi ister. Son yıllarda gelişmiş ül
kelerde yeni eğitim tbknikleri denenmekte her yetenekte in
sanlara ulaşmak için radyodan, televizyondan, Cumputer'e 
kadar teknik araçlardan yararlanmak yöntemleri geliştiril
mektedir. Bunların ülkemizde kullanılabilirliği ancak bir 
eğitim araştırması sonunda belli olabilir. Bu güne değin ül
kemizde yüksek öğretimde belirli bir amaçla böyle bir araş
tırmaya giriş ildiği çok seyrek görülmüştür. Aslında araçla
rın fazlaca araya girmesi öğretmenin insan ilişkilerine da
yanan psikolojik yanının yitirilmesine yol açtığı gibi bel
li bir teknolojinin istediği tüm koşullar yerine getirile
mezse hiçbir yarar sağlayamayabilir. Bu arada batıda çok 
rağbet gören yeni bir yöntem her öğrencinin kendi hızında 
öğrenmesini sağlayan "selfpaced personalizei study" veya 
"Keller" planı ile öğrenmedir. Bu normal eğitim materyeli 
ile öğrencinin bir dersin bir ünitesini öğrenip sınavını 
vermeden bir sonrasına geçmesini önleyen bir yöntemdir. Do
ğal olarak bu yöntemde her öğrencinin öğrenme ve ilerleme 
hızı farklı olacaktır. Bu farklılık bir öğretmenin ders ver
mesinin söz konusu olmadığını anlatır, özet olarak eğitimi- 
’mizi anlamadan belleme alışkanlığından kurtaracak yöntemler 
vardır ve bunlar üzerinde araştırmalar yapılması gerekir.



4.3. yüksek öğretimde öğretim programı diye bir 

kavram sözkünusu olmamaktadır; daha doğrusu öğretim üyesi ka

dar öğretim programı vardır. Bunun doğal sonuçu bir dalda öğ

renci yer yer tekrarlanan, arada geniş boşluklar kalan meslek 

formasyonu için ne derece yararlı olduğu bir değerlendirmeden 

geçmemiş birbiri ile tutarlılılığı sağlanmamış bir takım ders

ler görür. Oysa İkinci Dünya savaşından bu yana her düzeyde

ve her daldaki öğretim programlarını çağdaş bilimin gerekle

rine uydurmak için ulusal çabaları da aşan ve Avrupa Konseyi; 

OECD gibi ulaslararası kuruluşların desteklediği araştırma

lar yapılmış ve s anut sonuçlar elde edilmiştir. Her ülke bun

ları kendi koşullarına uyarlıyarak kendi pedagojik reformları

nı gerçekleştirebilir.

Öğretim programı hazırlamak deyince belli 

bir konuda bölüm ve kesim başlıklarını bir liste halinde sı

ralamak değil, böyle bir program yürütmek için gerekli kitap 

laboratuvar kılavuzu, laboratuvar materyali, ölçme ve değer

lendirme materyeli, gibi tüm eğitim araçlarını hazırlamak ^bun

ları sınıf içinde deneyerek gelşitirmek günvenle kullanılır 

hale getirmek anlaşılır. Bu gün özellikle temel fen bilimle

rinde ön lisans düzeyinde bu gibi birçok program vardır. Li

sans ve lisans üstü düzeyde daha özel konular söz konusu ol

duğu için böyle tutarlı program geliştirme zorunluluğu ken

dini daha az duyurur.

4.4. Öğretim Süreleri :
I I M. II I - —- .I»—»«MM.-—MM».

Yüksek öğretimde Öğretim süresi saptanma

sından çok derslerin öğretim programı içeriği kredi ölçüsüne 

vurularak ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrenim diplomala

rı için ne kadar kredi gerektiğinin saptanmasına gidilmelidir.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Kredi tanımında birlik sağlanarak farklı kuramlarda ve fark
lı dallarda verilen diplomaların eşdeğerliği düzene sokula
bilir. Bunun için , öğretim süreleri ile bu süre içinde alın
ması gerekli kredi arasındaki ilişkiler kesin sınırları ile 
sağlanmalıdır. Bu arada özellikle ön lisans düzeyinde yılda 
üç dönemlik öğrenim yapmanın çok gencin kısa sürede bir mes
lek edinerek üretime katılmasını sağlayacağına bir daha de
ğinmek yerinde olur.

5. Yüksek Öğretimde Öğretim Üyesi Sorunu :

5.1.1. Yüksek öğretimdeki öğretim elemanlarının 
yetişme dönemleri içinde pedagojik eğitimden geçmemeleri, 
uygulamada açıkça görülen büyük boşluklar yaratmaktadır. Ge
nel anlamda pedagojik bilgilerden ve her dalın öğretiminin 
gerektirdiği özel öğretim yöntemlerinden, bu çağın eğitime 
getirdiği sorunlardan ve bunları çözüm yollarından habersiz 
bir öğretici sadece dersini anlatmak ve sınav yapmak gibi 
rutin yoldan yürümekle yetinir. Bu yöntemin öğrencilerle di
yalog kurma tartışma, kanıtları d eğeriendimi e, sonuçlara 
varma alışkanlığı edinmeğe elverişli bir ortam yaratmadığı 
bilinmektedir. Bu nedenle dersler, ilgi çekmeyen sıkıcı bir 
hava yaratmaktadır, yüksek öğretimdeki öğretim elemanlarının 
kendi konularında doktora derecesini aşan düzeyde araştırma 
ve bilimsel yayınlar yapmış olmalarının, onların pedagojik 
bakımdan yetişmelerine yeterli olduğunu sanmak kesin bir ya
nılgıdır.



5.1.2. Bazı dallarda ve özellikle temel fen bi
limlerinde ve mühendislik dallarında yeterli sayıda öğretim 
üyesi bulunmaması yeni fen ve mühendislik fakülteleri açmada 
ve açılmış olanları geliştirmede başlıca engeldir. Tıp, Vete 
riner, tarım fakülteleri öğrencileri de temel fenin gelişti
rildiği kavramları, metodları ve araçları kullandıkları için 
bugün FKB denilen bir yıllık öğretimden geçirilirler. Aslın
da bu uygulamalı dalların çok daha fazla ve çok daha seviye
li temel fen bilimlerine ve becerilerine ihtiyaçları vardır.

5.1.3. Özellikle yeni açılan kuruluşları çok 
uzaklardan gelen misafir öğretim üyeleri ile işletmeye ça
lışmak, aldatıcı bir tutumdur, yeni açılan kurumlarda. devam
lı çalışacak öğretim elemanı sağlamak ile ilgili geçerli ön
lemler alınmalı; yurt içi ve yurt dışında öğretim elemanı 
yetiştirmek üzere (kuramlarla ilişkisi kurularak) programlar 
uygulanmalıdır.

5.1.4. Orta öğretim kurumlan lisans düzeyinde, 
Öğretim görmüş yetkili fen öğretmenlerinden yoksun kaldığı 
için gençlerin bu düzeyde fen alanında öğrenme ve anlama ha_
vasi erinin gelişmesi sağlanamamakta ve mezunlardan ilgi duy
dukları için değil, sadece giriş puanı tuttuğu için temel 
fen bilimleri fakültelerine gidenler ise öğretim mesleğine 
hevesi erimemektedir. Böylece temel fen bilimleri öğretmenliği 
ve öğretim üyeliği için yetenekli gençlerden oluşan bir in- 
sangücü potansiyeli gelişmemektedir.



Bu durumu düzeltmek için hem fen öğretmen
liği mesleğini hem fen fakültesi öğrenciliğini özendirici ön
lemlerle desteklemek gerekir. Ancak böylelikle fen fakültele
rinde lisansüstü öğretime elverişli daha iyi adaylar bulma 
ve fen dallarında öğretim üyeliği için sağlam bir kaynak ge
liştirme olanağı bulunur. Fen Fakültelerinde lisans üstü öğ
retimi geliştirmeğe yönelik çabalar ciddiyetle desteklenmeli
dir.

5.2. Fen ve Mühendislik gibi öğretim üyesi dar
lığı olan dallardaki öğretim üyeleri ile Tip Fakülteleri gi
bi büyük yığılma merkezlerindeki öğretim üyelerinden daha 
etkili biçimde yararlanmak için şu önlemler düşünülebilir.

5.2.1. öğretim yükü daha gerçekçi biçimde sap
tanmalıdır. Bu gün pek çok öğretim üyesinin kendi korumu dı
şında daha çok ders yüklendiği görülmektedir. Bu yükün sap
tanmasında hiç araştırma yapmayan öğretim üyelerinin yükünün 
12 saat olarak saptanması,öğrenci sayısı fazlalığına araş
tırma yüküne ve idare görevlerine göre bunların belirli mik
tarlar kadar düşülmesi dengeli bir durum yaratır.

Öğretim üyelerine kendi kuronlarında 
normal yükten fazlası için ücret ödenmelidir;

5.2.2. Yeni açılan Yüksek öğretim korunlarında 
bilim dalının özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre büyük mer
kezlerdeki tüm öğretim üyelerinin en az birer sömestrelik 
süreler kadar çalışma yerlerinde kalmak üzere görevlendiril
meleri gerekir.



5.2.3. Yüksek öğretim kurumlannın kadrolarını 
öğretim basamaklarına, işlevlerine ve öğrenci sayısına göre 
saptayıp dondurarak, kurumlarm optimal koşullarda çalışma
ları sağlanmalıdır» Ancak böylelikle büyük merkezlerde yı
ğılmanın önüne geçilebilir»

5.2»4. Doçentlikten önce okutman (lecturer- 
instructer) gibi bir öğretim üyeliği derecesi açarak dokto
rasını vermiş genç elemanların gerekli yerlerde bir yeterlik 
sınavı ile bu dereceye girmeleri yolunun açılması ve bu genç
lerin yüksek öğretim kurumlarında öğretim araştırma ve yö
netim işlerinde görevlendirilmeleri olanağının sağlanması 
gerekir.

5.2.5» Öğretim üyelerinin standart öğretim yükü
ne karşılık aldığı ücretin üzerinde, araştırmadaki üretken
liğini, yönettiği doktora çalışmalarını, idari ve akademik 
görevlerini değerlendiren ve bunlara göre ek ödeme yapan bir 
ücret sistemi geliştirilmelidir.

5.2.6. Tam gün çalışma temel ilke ile çelişki
li olmamalı ve öğretim elemanının üniversite dışı ilişkile
rini kesecek biçimde uygulanmalıdır.

6. Yeni Yüksek öğretim Kurumlan Açılması

6.1. Yeni Yüksek öğretim Kurumlan açmakta 
bu güne değin uygulanan yöntemin verimli olmadığı açıktır.
Bir takım zorlayıcı yan önlemler almadan büyük merkezlerde 
yığılan öğretim üyelerini yeni açılan Üniversitelere gönder
mek olanak dışı oluyor. Özellikle öğretim üyesi darlığı çeken



Temel Fen Bilimlerinde misafir öğretim üyelerine dayanarat 

fakülte açmak çok pahalıya mal olan çok küçük kapasite ar

tışları getirmektedir. Örneğin Diyarbakır Fen Fakültesine 

alınan 20 fizik öğrencisi için kişi başına harcamalar hesap- 

lansa ürkütücü bir takım sayılar ortaya çıkacaktır. Üstelde 

bu yeni kuruluşlarda misafir öğretim üyeliğinin doğal somcu 

olarak kısıtlı olanaklarla yürütülen eğitim ve misafirlerin 

fazlaca hoşgörü içinde bulunmaları buralarda yapılan eğitimin 

standartlarını çok düşürmektedir.

6.2. Yeni yüksek öğretim kurumlan açmaktaii 

büyük yanılgı gerekli koşulları yerine getirmeden özellikle 

yeterli sayıda yerli öğretim üyesi bulmadan Üniversiteler 

yasasının tanımladığı biçimde tüm akademik çalışmaları yapa

cak fakülteler açmamızdır. Bunun yerine ön lisans düzeyinde 
okullar açarak bunları yerleştirmek, başlangıçta bunların

akademik programlarından mezun olanları oturmuş fakültelere 

göndermek sonra bunları doğal gelişmeleriyle fakültelere

dönüştürmek yoluna gitmelidir.

6.3. üniversite standartlarına uygun lisans 

ve lisans üstü düzeyde öğretim ve araştırma yaptığı ve insin 

potansiyeli bakımından üniversiteler düzeyine ulaşmış buluı- 

öuğu saptanan yüksek öğretim kuramlarının da üniversite ha

line dönüştürülmeleri gerekir.

6.4. Büyük merkezler dışında açılmış bulunaı 

üniversite ve yüksek öğretim kuramlarının hızla gelişmesin, 

sağlayabilmek için önerilen model ve yasal çerçevenin yeni

den düzenlenmesi, gerekmektedir.



6.5. Yüksek öğretime giren yaykur'un örgün öğ

retim düzeninin yerini alma eğilimi göstermesi, bu öğretimin 

doğal sınırlarını zorlamaktan başka bir şey değildir. Bu dü

zenin amaçlarını iyi belirleyerek hangi alanlarda bu amaçla

ra ulaşım olanağı bulunabileceğini değerlendirmeden geniş öl

çüde uygulamaya girişilmesi sığa (kapasite) artırma pahasına 

tüm düzenin getirebileceği yararları alıp götürecek bir du

rum yaratmaktadır, yaykur'u yüksek öğretimin bütünlüğü için

de ve doğal sınırları arasında yerine oturtmak gerekir.

7. Öğrenci yığılması ;

7.1.1. yüksek öğretim kuramlarının kapısında öğ

renci yığılmasının başta gelen nedeni orta öğretimde yetenek

leri geliştirici, yeteneklere göre yöneltici çok boyutlu bir 

düzen uygulanamamış olmasıdır. Üstelik diploma ve Unvanlarla 

koşullanmış olan toplumumuz çocuklarımızın bir üniversiteden 

ya da bir yüksek öğretim kurumundan diploma almasını özler.

Bu ise sanat enstitüleri, öğretmen okulu gibi meslek okulla

rını bile "liseleştirmek" sonucunu doğurmuştur. Böylece türrt 

orta dereceli eğitim kuramları yüksek öğretimin önüne aday 

yığar hale gelmişlerdir.

7.1.2. yığılmanın başka bir nedeni yüksek Öğre

tim Kuramlarına bir kez girdikten sonra yeterince sabır, bi

razcık çaba gösterilirse bir diplomaya ulaşılacağı kanısının 

yerleşmiş olmasıdır. Bu eğitimin niteliğini ve değerlendirme 

yöntemlerini düzeltmakla önlenebilecek bir durumdur.



7.1.3. Eğitim görmüş olma, ya da elinde bir dip
loma bulundurmak bürokratik devlet kapısının ön koşulu oldu
ğu ve Devlet kapısı rahat bir yaşam simgesi oluşturduğu için 
diploma veren kurumlar giderek daha fazla rağbet görür olmuş
tur.

7.2. - Görüldüğü gibi yüksek öğretim kapısında
ki yığılma geniş ölçüde toplumun koşullanmasından ileri gel
mektedir. Bunun değişmesi, eğer değiştirilebilirse, uzun 
yıllar ister. Ama orta öğretimin yapısındaki çarpıklığı eğit
sel ve idari önlemlerle gidermek ve gençlerin bu düzeyde 
yeteneklerini kendilerinin de onaylıyacağı biçimde ortaya 
çıkarmak ve onları umut bağlıyabilecekleri mesleklere sahip 
kılmak olanağı vardır. Bunun devlete yükleyeceği mali külfet 
ve fedekârlık, yüksek öğretim sağlıksız biçimde genişletmek
ten daha azdır. Yüksek öğretim kuramlarının da eğitim stan
dartlarını dünyaca kabul edilen ölçülere çıkarmak ve ülkenin 
gerçekten gereksediği insangücünü yetiştirmek için çaba gös
termesi gerekir.

7.3. Üniversite kapısındaki yığılmanın bir 
nedeni de üniversite içindeki yığılmalardır. Öğrencilerin 
öğrenimleri boyunca çok başarısız oldukları ve belli bir 
öğrenim süresinin iki katını aşacak kadar uzun süreler bo
yunca kurumlan işgal ettikleri bilinen bir gerçektir. Bu 
durumun, öğrenimini normal sürede bitirme çabasında olan 
öğrenciler üzerindeki olumsuz etkileri bir yana öğretim kurma
larının kapasitesini daralttığı ortadadır. Bu durumu düzelt
mek için sadece 1750 sayılı yasanın getirdiği öğrenim süre
sinin bir buçuk katını aşamıyacağı koşullarının yetmiyeceğini, 
sorunun, öğretimi etkili ve verimli hale getirme önlemleri 
ile çözülebileceğini belirtmekte yarar vardır.



7.4. Öğrencinin yeteneklerine göre bir ayırım 

sağlayamayan ve fırsat eşitliği ilkesine açıkça ters düşen 

U.S. sınavları yerine öğrencinin bütün öğrenim süresince ba

şarısını değerlendiren ve bölgeler arası dengesizliği hesa

ba katan bir seçme sistemi geliştirilmelidir.

8. yüksek Öğretim İçin Bir yasa-;

8.1. Yüksek öğretimin yapısı ile ilgili bir- 

çıok düzenlemelerin yürürlükteki yasalar çerçevesi içinde ya

sal ya da fiili özerkliğin sağladığı olanaklar içinde gerçek 

lıeştirilmesi beklenebilir. Ama otuz yılı bulan üniversite 

öızerkliği uygulaması, kurumların kendilerini yenilemeğe pek 

yatkın olmadıklarını göstermiştir. Üniversiteler yasasının 

yeniden ele alınması söz konusu olduğuna göre, aşağıda belir 

t:ilen üç temel ilkenin sınırladığı yeni bir yüksek öğretim 

çıerçeve yasası hazırlanması gerekli görülmektedir.

8.2. Bütünlük ilkesi : Bütünlük ilkesinin uy- 

gtulamasının biri öğrenci kesimini, öteki ise öğretim eleman

ları kesimini ilgilendiren iki görünümü vardır.

a. Öğrenci kesimi ile ilgili sorunlar 

öğrenim basamaklarının standartlarının ülke çapında saptanma 

33i, diplomaların ve Unvanların eşdeğerliği, çeşitli kurumlar 

lirasında yatay geçişlerin ve yükselmelerin sadece başarı 81- 

jiüsüne göre saptanmasıdır.



b. Öğretim elemanları ile ilgili sorun
lar ise, akademik ünvan ve yetkilerin tüm yüksek öğretim ku
ramlarında geçerli, tutarlı ölçütlere bağlanması ve Unvanla
rın aynı yasal koşullar ve ölçütler altında verilmesidir.

Bu koşullar sağlandığı ve disiplin
li olarak yürütüldüğü takdirde tüm yüksek öğretim kurumlari- 
nın üniversite çatısı altında yerlerini almalarında bir güç
lük kamayacaktır.

8.3. özerlik İlkesi : özerklik, birlikte ge
tirdiği sakıncalara özellikle, kurumların etkili bir öz de
netim düzeni kuramamış olmalarının yol açtığı yakınmalara 
rağmen, yüksek öğretimin yalpısının gerektirdiği evrensel bir 
ilke haline gelmiştir, çünkü yüksek öğretim bilimsel araş
tırma ile etkinleş im içinde olunca ancak yüksek öğretimdir. 
Bilimsel araştırma ise ancak özgün, özerk bir ortam içinde 
gelişebilir. Bu inançla üniversitelere tanınmış olan özerk
lik ve özgürlük tüm yüksek öğretim kurumlarını kapsayacak 
biçimde genişletilmelidir. Özerkliğin idari ve akademik ol
duğu kadar mali yönleri de kapsaması gerekir.

8.4. yönetime Katılma İlkesi : Bugün yüksek 
öğretim kurumlan, özellikle üniversiteler, en üst akademik 
basamağın (profösörlerin) denetimi altındadır. Bunun sayısız 
sakıncalarını burada anlatmakta bir yarar görmüyoruz. Bütün 
dünyadaki yüksek öğretim reformlarının en başta gelen özel
liği öğrencisi, asistan;, docantı ile genç kuşakların yönetime



katılmalarını sağlamak olmuştur. Bundan başka bazı ülkelerde 
üniversite karar organlarına üniversite dışından toplumun 
üretim, eğitim, ekonomi, çevrelerinden seçilmiş üyeler de 
alınmaktadır. Yönetime katılma, yüksek öğretim kurumlarına 
dinamik bir yapı kazandırarak yönetimde, eğitimde ve araş
tırmada bugünkü denetimdeki gevşekliği giderecek tek olanak 
olarak görülmektedir.

8.5. Hazırlanacak yasada aşağıdaki hususla
rın belirgin olarak yer alması gerekir.

8.5.1. Yüksek öğretimin tümünü kapsayan tek bir 
çerçeve yasası. hazırlanmalı ve tüm yüksek öğretimin türk- 
çe olarak yapılması yasada belirtilmelidir.

8.5.2. Yüksek eğitimin bir bütünlük içinde bir
birinin diplomalarına dayalı ön lisans, lisans ve lisans 
üstü basamaklardan oluştuğu belirtilmelidir.

8.5.3. Yüksek öğretim araştırma, geliştirme, 
planlama, danışma kurumu kurulmalıdır.

8.5.4. Yatay ve dikey ilerlemelerin yüksek öğ _ 
retimdeki başarı derecelerine göre düzenleneceği, kurumlar 
arasında bir ayırım yapılmıyacağı, öğretimin eşdeğerliğini 
sağlayacak ölçütler koyabilmek için ağırlığın kredi düzeni
ne göre değerlendirileceği belirlenmelidir.

8.5.5. Hiç değilse önlisans düzeyinde yılda üç 
dönemlik öğretim yapılmalı üçüncü dönem eğitimi için özendi
rici önlemler alınmalıdır.
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' 8.5.6. Kurumlar insan potansiyeli bakımından 
geniş bölümlerden (department, fackbercich) oluşturulmalıdır.

8.5.7. Yüksek öğretimin tümünde içerik ve stan
dartları saptamak üzere üniversitelerarası kurula bağlı kurum
lar arası meslek konseyleri kurulmalıdıri

8.5.8. Her birim içinde eği-t±m ve gerektiğinde 
araştırma ile ilgili sürekli komisyonlar kurulmalı ve bunla
ra asistan ve öğrencilerin de katılmaları sağlanmalıdır.

8.5.9. Yönetim görevlerinde profösör-doçent 
ayrımı kaldırılarak tüm öğretim üyelerine tüm yönetim görev
leri açılmalı doçentlik sınavına girmede bekleme süresi ki- 
saltılmalı ve gerektiğinde üç yıl kıdemi olan doçentlerin do
çentlik sınavı jürilerine katılabilmeleri sağlanmalıdır.

8.5.10. Asistan ve öğrencilerin yönetime etkili 
biçimde katılmaları sağlamalıdır.

8.5.11. Öğretim yükü belirlenmeli ve bunlar öğ
renim basamaklarına göre ayarlanmalı, fazla öğretim yapan 
ve çok sayıda öğrenci eğitenlere aynı .kurum içinde olsa ek 
ücret ödenmelidir.

8.5.12. Tam gün çalışmayı zorunlu kılan kesin 
hükümler getirilmelidir.

8.5.13. Ülkemiz dışına beyin gücü akışını en
gellemek üzere yüksek öğretim görenlerin yurt dışında çalış
mak istedikleri takdirde Devlete karşı bazı yükümlülükleri 
yerine getirmelerinin sağlanacağı açıkça ifade edilmelidir.



Ek:l

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ :

Halen Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan üç Devlet 
Konservatuvarı; Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İstan
bul ve İzmir Devlet Senfoni Orkestraları, Devlet Opera ve 
Balesi, Devlet Tiyatroları ve diğer sanat kurum ve kuruluş
larının sanatçı ihtiyacını karşılayan yegâne kaynak okullar
dır. Bu Konservatuvarlarımızda toplam 650 öğrenci mevcuttur. 
29 ayrı bölüm ve dalda eğitim ve öğretim yapılan Devlet Kon- 
servatuvarlarında halen en önemli sorun "Sanatçı Öğretim Üye
si» ihtiyacıdır.

Bazı sanat dallarında yerli imkanlarla kadrolu veya 
sözleşmeli olarak karşılanabilen sanatçı öğretim üyeleri özel
likle Bale, Kontrbas, Viyolansel-Nefesli çalgılar ve şan dal
larında karşılanamadığından 16 tane sözleşmeli yabancı uyruk
lu uzman çalışmaktadır.

S

Memleketimizde Devlet Konservatuvarlarına Sanatçı öğ
retim üyesi yetiştiren herhangi bir müessese mevcut olmadığın
dan bunların yurt dışında yetiştirilmeleri gerekmektedir.

Mevcut ihtiyaçlar dışında Devlet Konservatuvarlarında- 
ki öğrenci artışı ile yeniÖBn açılacak Devlet Konservatuvar- 
ları ve bunlara bağlı olarak kurulacak yeni sanat kuruluşları 
da dikkate alınarak sanatçı Öğretim Üyesi ihtiyacı her yıl 
artış gösterecektir.



yabancı sözleşmeli uzman çalıştırılması her yıl mil
yonlarca liralık döviz kaybına yol açtığından yurt dışında = 
öğretim üyesi yetiştirilmesi çok zorunluluk arz etmektedir.

Yukarıda açıklanan sebeplerle yıllık icra planların
da, gerek 1416 sayılı kanuna göre, gerekse, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 80, maddesi gereğince Bakanlar Kuru- 
lu'nca çıkarılan yönetmeliğe göre, yurt dışında Devlet Kon~ 
servatuvarlarına sanatçı öğretim üyesi yetiştirilmek üzere 
Kültür Bakanlığı emrine her yıl en az 8 kontenjan verilmeli
dir.

Hamdi Bektaş 
Kültür Bakanlığı Temcilcisi
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E Ğ İ T İ M  S O R U N U  

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu





Eğitim Sorununun Konumu

İnsanlar ve toplumlar, maddi ve kültürel varlıklarını 
ıvam ettirebilmek için bazı maddi mallara gereksinme duyarla: 
;er bu malları elde edemezlerse, yaşam düzeyleri gerilemeye 
ışlar ve giderek birey olarak ta, toplum olarak ta yok olur- 
■r. Bundan ötürüdür ki, insan yaşamının en önemli kısmını 
ıreksinme duyulan bu malların elde edilmesi için sarfedilen 
.balar oluşturur. Bu çabalara üretim faaliyeti diyoruz.

Bir toplumun üretim gücü ve dolayısıyla üretim miktarı 
•tmıyorsa, o toplum yerinde sayıyor, ne maddi ne de kültürel 
ıkımdan biç ilerleyemiyor demektir. Gerçekten bir toplumun 
(lişmesi ve ilerlemesi, ya maddi mal üretimi ve tüketimi- 
n artması, ya da bu konuda var olanla yetinip, eğitim sağ- 
.k, eğlence, Ban'at gibi alanlarda daha fazla hizmet iiret- 
(kle gerçekleşir. Uygulamada bu her ikisi bir arada yürür, 
ini gelişen toplumlarda hem maddi üretim artar hem de hiz- 
»tler gelişir.

Demek oluyor ki, toplumsal gelişme ve ilerlemenin ha- 
ıket noktası üretimdir. Toplumun üretim olanakları geliştik- 
ı, toplumsal hayatın çeşitli yönleri de buna bağlı olarak 
ilişir.

Diğer taraftan biliyoruz ki üretimin iki temel öğesi 
.rdır : İşgücü (emekgücü) ve üretim araçları. İşgücü, insan- 
mn adele ve beyin gücünü ifade eder. Üretim araçları ise, 
•maddeler, alet ve makineler, ve binalar gibi evvelce üre- 
lmiş olan mallardan oluşur, yani üretim araçları da bunlardı





billurlaşmış emeğe indirgenebilir. Böyle olunca, bir toplu

mun tüm üretim gücünü emek cinsinden ifade etmek, emeğe in

dirgemek olanağı var demektir.

Demek oluyor ki, bir memleketin kalkınması ve geliş

mesi, o memleketteki emek gücünün verimliliğinin (üretken

liğinin) artmasına bağlıdır. İşgücünün üretkenliği arttıkça, 

o memleket te her bakımdan gelişmeye başlar. 0nek gücü, ade- 

le gücü ve beyin gücünden oluşur. Adele gücünün geliştirilme 

si çok sınırlı olduğundan, emek gücünün üretkenliğinin artı

rılması, ancak beyin gücünün geliştirilmesiyle sağlanabilir. 

Bunun yolu da insanların bilgi düzeylerinin artırılmasıdır. 

Bilgi düzeyinin artırılması bir yandan emeğin niteliğine, 

diğer yandan da üretim araçlarının niteliğine yansır.

Örneğin traktör şoförlüğü, at arabası sürücülüğüne 

göre daha ileri bir bilgi ve teknik düzeyin ifadesi olduğu 

kadar, traktör ve at arabasına göre aynı durumun bir ifade

sidir.

insanların (işgücünün) bilgi düzeyi eğitimle arttırı

lır. Bundan ötürüdür ki, eğitim, üretim ve dolayısıyle top

lumsal ilerlemenin en hareketli öğesi ve kalkış noktasıdır. 

Burada söz konusu olan sadece, dar manada üretim teknolojisi 

ve onun eğitimi değildir. Bu teknolojiye kaynaklık eden te

orik bilgiler de eğitimin kapsamı içine girerler.

Buraya kadar yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üze

re, eğitim, esas olarak, işgücünün üretkenliğini arttıran 

bemel öğedir. Eğitime sadece bu açıdan bakılınca, insan da



sadece bir üretim aracı olarak ele alınıyor, öyle görünüyor 
demektir. Oysa bu doğru değildir. Gerçi insan bir üretim öğe
sidir ama, aynı zamanda bu üretimin amacıdır da. Yani herşey 
insan içindir. Bu nedenle, insanlar herşeyden evvel eğitimin 
sağladığı emek üretkenliğinden, bizzat kendileri yararlanabil- 
malidirler.

Ayrıca, eğitimi, insanı yücelten başlı başına bir 
amaç olarak ta görmek gereklidir. Gerçekten, eğitilmiş in
san böyle olmayana göre, hem kendisine daha iyi maddi ola
naklar sağlar, hem toplumda daha çok itibar görür, hem de 
yaşamaktan daha çok doyum elde eder. Bu nitelikleriyle eği
tim, aynı zamanda bir bireysel refah aracıdır da.

Eğitimin kendisi de özel bir bilgi dalı oluşturur. Bir 
memlekette eğitimin nasıl örgütleneceği, yani eğitimin han
gi kademelsiB ayrılacağı ve bu kademeler arasındaki ilişkile
rin neler olacağı bu bilgi dalının önemli bir konusudur. Di
ğer önemli bir konu, çeşitli bilimlerin hangi okullarda ve 
nasıl bir sıra ve içerikle okutulacağı, yani müfredat prog
ramları sorunudur. Bu her iki konu da, esas olarak teknik 
niteliktedir. Bu nedenle raporumuzun kapsamı dışında bıra
kılmıştır. Biz burada sadece eğitimde fırsat eşitliği soru
nu ile, eğitimin ideoloji ile ilgili yönü üzerinde duracağız.

II. pırsat Eşitliği Sorunu

Fırsat eşitliği bakımından yurdumuzda eğitimin duru
munu okuryazarlık, okullaşma, oranı ve bölgeler arası denge
sizlik bakımlarından ele alabiliriz.



1970 Nüfus sayımına göre, 6 yaştan büyük, yani okur
yazar olması gerekli, nüfusumuzun $ 44,5'u okur-yazar değil
dir. Bu oran, erkeklerde $ 30,5'e inmekte, kadınlarda ise 
59,1'e çıkmaktadır. Bu oranlar nüfusumuzun yarıya yakın 

bir kısmının, eğitimin ve uygarlığın bu en basit nimetinden 
yoksun olduğunu ve bu yoksunluğun kadınlar için daha da cid
di bir düzeyde bulunduğunu ortaya koymaktadır, yalnız bu 
oranlar bile yurdumuzda eğitimde eğitimde fırsat eşitli
ğinden bahsetmenin gülünçlüğünü göstermeye yeterlidir.

Tablo 1 : OKUR YAZARLIK ORANI

yıllar Toplam Erkek Kadın

1927 11.0 - —

1930 19.2 - -
1940 22.4 - -

1950 33.6 - -

1960 39.5 53.6 24.8
1965 48.7 64.0 32.8
1970 55.5 69.5 40.9

Kaynak : 3. Beş yıllık plan. S. 773

Kaldı ki, okur-yazar olanların durumları da pek par-
lak değildir. Aşağıdaki tablodan anlaşılacağı üzere, yurdu
muzda okullaşma oranı, yani her eğitim kademesine tekabül 
eden çağ nüfusunun fiilen okula giden kısmı, da çok azdır.
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Gerçekten, bu oran ilk öğretimde $ 84, orta öğretimde % 35, 
lise de 18 ve yüksek öğretimde $ 6.8 den ibarettir. Son iki 
kademeyi bir tarafa bıraksak bile, çağ nüfusunun sadece jS 35 
inin orta okula gidebilmesi hele halâ ilkokul eğitiminden 
yoksun çocuklar bulunuşu hüzün vericidir.

Tablo 2 : OKULLAŞMA ORANI (1970 -71)

±_____
84
35 
18
6,8

Kaynak : 3. Beş yıllık plan. S. 84

İlk öğretim 
Orta Öğretim (1) 
Orta öğretim (11) 
yüksek öğretim

Tablo 3'de yurdumuzda ve bazı batı Avrupa memleketle
rindeki orta ve yüksek öğretimdeki okullaşma oranları karşı
laştırmalı olarak verilmiştir. Tablonun incelenmesinden an
laşılacağı üzere, yurdumuzdaki okullaşma oranları, batılı 
komşularımızın birkaç kat gerisindedir.



Tablo 3 : OKULLAŞMA ORANI ( 1967 )

Orta Öğretim Yüksek Öğretim
F. Almanya 58.5 9.6
Belçika 76.9 10.3
Fransa 49.6 12.7
İtalya 70.1 14.2
Hollanda 30.1 14.2
Lüks emburg 52.0 22.5.
Türkiye 19.1 5.0

Kaynak j 3. Beş Yıllık plan S. 726

Nihayet eğitimde fırsat eşitliği bakımından kırla kent 
ve memleketin doğusuyla batısı arasında da önemli farklar 
vardır, örneğin, kırda ya da doğuda yaşayan bir çocuğun eği
tim görme ve bunu en üst düzeye kadar sürdürme olanağı, kent
te ya da batıda yaşayan bir çocuğa göre daha azdır. Üniversi
telere giriş sınavlarının daha ziyade batıdaki büyük kent li
selerinden ve bunların da bazı seçme olanlarından mezun genç- 
3er tarafından kazanılmakta olmaları bunun en açık kanıtıdır.

Yukarda kısaca özetlemeye çalıştığımız manzara, eğiti
min, yurdumuzda insanlar, sınıflar ve bilgeler arasındaki 
farklılıkları azaltıcı değil, tersine arttırıcı bir etken 
olduğunu göstermektedir. Gerçekten, eğitimden farklı ölçüler
de yararlanılması, mevcut farklıkları daha da arttırıcı bir 
sonuç vermektedir, örneğin, çocuklarını kentte okutabilen 
orta bir köylü, bu sayede, küçük köylülerle olan mesafesini 
daha da açabilmektedir.



III. İdeolojik Propaganda Sorunu

Eğitim bir üst-yapı kuruntudur. Bundan ötürü} doğal 
olarak, egemen sınıfların çıkarlarına hizmet etmek durumun
dadır. Egemen sınıflar eğitimden yararlanmak konusunda iki 
yöntem uygularlar. Birincisi, eğitim olanaklarından, birin
ci planda kendi sınıfının yararlanmasını sağlamaktır. Bu 
maksatla seçkin öğrenciler yetiştirecek okullar üniversiteler 
kurar ve buralara işçi ve emekçi sınıf çocuklarının girmele
rini önleyici tedbirler alırlar. Yurdumuzda ancak sıkı bir 
seçme sınavı ile girilen paralı ortaokul ve liseler vardır. 
Üniversiteye devam etmek ise, zaten, büyük ölçüde bir imti
yazdır. Bunlardan ayrı olarak, egemen sınıflar, çok defa, 
çocuklarını yabancı memleketlerde okuturlar. Kısacası, yur
dumuzdaki eğitim sistemi, diğer kurumlar gibi, egemen sınıf
ların daha çok yararlanacakları bir biçimde örgütlenmiştir, 
ve ona göre işlemektedir.

Egemen sınıfların eğitimi kendi çıkarları için kullan
mak amacıyla uyguladıkları ikinci yöntem, bu yolla kendi bur
juva ideolojilerini öğrencilere kabul ettirmektir. Ancak bu
nun temel koşulu, demokrasi kurallarına uyulması, zorlamala
ra gidilmemesidir. Gerçekten, sınıflı toplumlarda, egemen 
sınıf ya da sınıflar bu durumlarını ancak demokrasi kural
larına saygılı olma koşulu ile sürdürebilirler. Aksi, halde, 
yani sınıf egemenliğinin tartışmasız ve mücadelesiz olarak 
sürdürülmek istenmesi halinde faşizm söz konusu demektir.



IV. Aksaklıkların Nedenleri

Eğitim sistemimizde yukarıda değinmiş olduğumuz aksa
maların temel nedeni, içinde bulunduğumuz kapitalist ekonomi 
düzenidir. Gerçekten, kapitalizm, mahiyeti gereği, milli 
geliri adaletsiz dağıtır. Bu adaletsiz gelir dağılımı, hem 
sınıflar arasında, hem de bölgeler arasında söz konusudur. 
Gerçekten işçi, memur küçük esnaf ve zanaatkâr ve küçük köy
lüler gibi emekçi sınıf ve tabakaların gelirleri, sermaye
dar sınıfın gelirlerinden daima daha düşüktür. Ayrıca kapi
talizmin dengesiz kalkınma kuralından ötürü, gelirin bölge
ler arasındaki dağılımı da adaletsizdir. Nitekim yurdumuzun 
İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi büyük kentlerinde ve bun 
ların çevrelerinde dikkat çekici bir kalkınma ve zenginlik 
görüldüğü halde, diğer bölgeler, özellikle doğu bölgeleri, 
buralara göre çok geri ve fakir kalmışlardır.



Kapitalizmin yaratmış olduğu bu dengesizliği, yurdu
muzda kapitalizmin yeterince gelişmemiş olması daha da ar
tırmaktadır. Gerçekten, gelişmiş kapitalist memleketlerde, 
en az kazanan emekçiler için bile sefalet sınıfı aşılmış 
olduğundan, eğitimin ilk ve hatta ortaokul kademelerinden 
hemen herkes fiilen yararlanabilmektedir. Bu memleketlerde 
bölgeler arası dengesizlikler de, bizdekine göre, daha az
dır.

Kapitalizmin eğitimde fırsat eşitliği ile ilgili di
ğer bir özelliği, bu sistemin ferdiyetçi bir dünya görüşüne 
dayanmakta olmasıdır. Bu dünya görüşü rekabeti esas alır ve 
herkesin kendi başının çaresine bakmasını öngörür. Bundan 
ötürü, kapitalist memleketlerde hükümetlerin herkes için 
eğitimde fırsat eşitliği yaratmak gibi bir kaygıları yoktur, 
Bunun doğal bir sonucu, bu memleketlerde, devlet bütçelerin
den eğitime yeterince ödenek ayrılmamasıdır. Bu eğilim fa
şizmle yönetilen memleketlerde çok daha belirgindir :

Tablo 4'te bunu açıkça görmekteyiz. Bu tabloda başlı
ca kapitalist memleketlerde eğitim harcamalarının Gayri Saf: 
Milli Hasılaya oranları verilmiştir.' Tabloda, ispanya ve por- 
tekizdeki oranların diğer memleketlerdekilerin çok gerisinde 
kalmış oldukları açıkça görünmektedir.



Tablo 4 ı EĞİTİM HARCAMALARININ Ö.S.M.H.'ya 
ORANI (1965)

Memleketler Oran

B. Almanya 2.93
Belçika 3.68
İspanya 1.96
Fransa 4.55
Yunanistan 2.10
İtalya 5.19
Japonya 4.55
Hollanda 6.19
Portekiz 1.44
İngiltere 4.17
Türkiye 3.76

Kaynak j 3. Beş yıllık plan. S. 728

V. Eğitim Demokratikleştirilraelidir

Eğitim bir üst-yapı kurumu olarak toplumun ekonomik 
alt yapıaı ile ve diğer üst yapı kurumlan ile bütünleşmiş
tir ve onlarla birlikte değişir. Bu nedenle var olan kapita
list düzen (burjuva toplum yapısı) içinde kalınarak, eğitim 
sisteminde köklü dünüşümler yapılajnaz. Böyle bir istek geçer, 
sizdir ve bu yolda yapılacak çabalar boşa gitmeye mahkumdur. 
Ancak, elbetteki, bazı düzeltmeler ve iyileştirmeler yapıla
bilir.



Eğitim sistemimizde, bu raporda değinmiş olduğumuz 
konularla ilgili düzeltme ve iyileştirme isteklerimizi, 
"eğitimin demokratikleştirilmesi" devimiyle özetleyebiliriz. 
Eğitimin demokratikleştirilmesi deyiminden yukarda değindi
ğimiz iki temel soruna paralel olarak, iki ayrı şey anlıyo
ruz. Birincisi, eğitimde fırsat eşitsizliğini azaltıcı ted
birler almaktır. Bunun yolu, eğitime daha fazla para harca
maktır. Böylece, daha fazla okul binası yapılıp, daha fazla 
öğretmen yetiştirilerek ve daha fazla yatılı okul açılıp da
ha fazla burs verilerek, eğitimin her kademesi gittikçe daha 
geniş kitlelere açılacaktır. Bu yolla küçük bir azınlığın, 
eğitim, özellikle yüksek eğitim, üzerindeki tekelleri bir 
ölçüde kırılabilecektir.

Eğitimin nimetlerinden gittikçe daha geniş halk kit
lelerinin yararlandırılması, hiç kuşkusuz, demokrasinin te
mel öğelerinden biridir.

Eğitimin demokratikleştirilmesi deyiminden anlaşılma
sı gereken diğer husus, öğretmen ve öğrenciler üzerindeki 
faşist ve gerici ideolojik baskıların kaldırılmasıdır.

Gerçekten, insanları egemen sınıfların birer kölesi 
olmak üzere yetiştirecek olan faşist ve gerici ideolojile
rin egemen oldukları bir eğitim şişteminin iyi işlememesinin 
ve büyük halk kitlelerinin, bundan yararlanmak hususunda fır
sat eşitliğine sahip olmalarının hjlçbir anlamı olmayacağı 
açıktır. Bundan ötürü, eğitim sistleminin her türlü faşiBt ve 
gerici baskılardan arındırılması temel bir zorunluktur ve 
-işçi ve emekçi sınıfların önde gellen bir talebidir.



Ancak ne var ki, eğitimin faşist baskılardan arındı
rılması, temelde, memleketin Genel Yönetimi ile ilgilidir. 

Gerçekten, eğer memlekette anti-demokratik faşist bir yönetim 
egemen olmuşsa, elbetteki, yalnız eğitimi bunun dışında tut
mak, yalnız eğitimi demokratikleştirmek olanağı yoktur. Bu 
nedenle, aBil yapılması gereken iş, memleketi bütün kurumla- 
rıyla bir bütün olarak demokratikleştirmektir.

Ancak bu genel demorkatikleşmenin bir parçası olarak, 
eğitimle ilgili iki düzenlemeden söz edilebilir:

Bunlardan birincisi, öğretmenlerin tayin, terfi ve 
nakillerinin,ilgili okulların istek ve tavsiyelerine uyularak, 
öğretmenler ve seçilmiş kurullar tarafından yapılmasıdır. 
Böylece, öğretmen kıyımı önlenmiş ve bu yolla öğretmenler 

üzerine yapılan baskılar frenlenmiş olacaktır.

îkinoi düzenleme, okulların yönetimi ile ilgilidir :
Her kademedeki okulların yönetimine, orada çalışan öğretmen

ler etkin bir biçimde katılmalıdırlar. Böylece, öğretmen ve 
öğrenciler üzerinde, okul düzeyinde yapılabilecek baskılar 
asgariye indirilmiş olacaktır.



Yayın ve Temsil Şubesi 
Marbaa Bi rimi 

1977 - ANKARA
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