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KOMİSYONUN AMACI s 

Eğitim, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın temelidir. Bir başka 
değişle ülkemizde Kalkınma Planları ile tayin edilen hedeflere uygun 
olerak ve artan nüfus ihtiyaçlarını karşılamak, hızla değişen ve ge¬ 
lişmekte olan ekonomik, sosyal ve teknolojik şartlara paralel olarak 
"eğitim" de gelişmek ve yenilenmek zorundadır. Çok açıktır ki bu, 
herşeyden önce bir finens meselesidir.Bu noktada konu, tayin edilen 
ekonomik hedef, korunacak kültürel değerler ve gelişen sosyal durum, 
artan nüfus talebi, gelişme ve yenilenme ihtiyaçları ve eğitimin ka¬ 
lite ve seviyesi ile eğitim için ayrılabilecek malî kaynaklar arasında 
dengeyi kurmak ve korumak meselesinin nasıl çözümlenebileceğinin yol¬ 
larının araştırılması ve bulunması haline dönüşmektedir. 

"Eğitim Yapıları ve Donatımı Alt Komisyonu" konuya, çözüm bekleyen 
sorunlar ve eğitim yatırımları arasında önemli bir yer işgal eden 
eğitim binası açısından yaklaşarak bu konuda temel ilkeler ve ana 
hedefleri belirlemek ve bu hedeflere ulaşabilmek için yapılması 
gerekli çalışmaların neler olduğunu bir sistem bütünlüğü içinde ince¬ 
lemek amacı ile çalışmalarını sürdürmüştür. 

ÇALIŞMANIN METODU : 

Bina, belli bir üretim sürecinin ürünüdür. Problemlerin kaynak nokta¬ 
larını tesbit etmek, süreci bir sistem bütünlüğü içinde ele almakla 
mümkündür. Bu nedenle, konuya bina açısından yaklaşıldığında eğitim 
binaları üretim sürecinin incelenmesi gerekmektedir. Komisyonumuz 
eğitim binaları üretim sürecinin planlama—programlana -prolelendirme- 
g er çeki eştirme ve kullanım aşamalarında bugün uygulanmakta olan işlem¬ 
ler dizisi açısından ele alarak incelemiş, her aşama için ana hedef¬ 
lerin ne olması gerektiğini ve bu hedeflere ulaşabilmek için yapılması 
çerdkli çalışmalarla ilgili öneriler geliştirmiştir. 

I. BOLÜM 

1. EĞİTİM YAPILARI ÜRETİM SÜRECİ 

1.1. Üretim Süreci Aşamaları 



Eğitim yapılara üretim sürecinin aşamaları şöyle belirlenmektedir s 

1. Planlama (temel kararlar) 
2. Programlama 

3. Proj elendârme 
,4. Gerçekleştirme 
5. Kullanım 

Ntt' 

1*2.Planlama Aşaması 

Planlama aşamasında, veri noksanlığı, araştırmaların yeterli 
düşeye ulaşamaması ve kurumlar arası ilişkilerin kopukluğu, 
özellikle sektör stratejilerinin ve genellikle ülke kalkınması 
makro hedeflerinin sağlıklı biçimde belirlenmesine imkan verme¬ 
mektedir. Ayrıç a eğitim sistemi ve programları istikrarlı biçimde 
ele alınmakta sürekli olarak değişmektedir. 
Kalkınma planlarına uygun yıllık programlatın hasırlanması sıra¬ 
sında eğitim Sektörüne tanınan imkanlar esas alınarak Eğitim 
Yapılar- için kriterlerin önceden tesbit edilmesine ve bu kriter- 
lera ç_re arsa sağlanması çalışmalarına geçilmesi esas olmasına 
rağmen bu çalışmalar yapılmamıştır. 
Planlı dönemde eğitim için makro düzeyde perspektif hedef ve 
ilkeler tesbit edilmesine rağmen, bu hedefler doğrultusunda bir 
uygulama gerçekleştiril! ememiştir, 
Eütün eğitim kademelerinde nitelik ae niceliğin plan hedefleri 
doğrultusunda yükselmesi için öğretim programı ve yöntemlerin 
geliştirilmesi, öğrenci-öğretmen ve öğrenci-derslik oranlarının 
standartlara ulaştırılması, bunun için yeterli sayıda öğretmen 
yetiştirilmesi, gerekli fiziki yatırımın, tasarruf sağlayacak 
standartlara uygun olarak yapımını gerçekleştirecek araştırma- 
geliscirme temeline dayanan, ülkemiz şartlarına uyanları seçip 
uygulama çalışmaları yeterli düzeye ulaşmamıştır. 

Eğitim yatırımları, toplumsal hizmet üreten bir yatırımdır. 
Planlı dönemlerin uygulamaları izlendiğinde görülen aksaklıklar, 
başlıca ; 

Eğitim yatı rırol arım n öngörülen süre ve maliyet sınırlan 



içinde gerçekleştirilememesi/ yatırımlardan beklenen toplum¬ 
sal fayda hedeflerinden sapmalar olması, 

^2. Eğitim yatırımlarının dağılımında dengesizlikler drtaya çık¬ 
masıdır. 

Bu aksaklıkların kaynakları, konuya planlama açısından bakıl¬ 
dığında şöyle sıralanabilir. 

Ülkemizde planlamanın, karar veren yapının (siyasal iktidarın) 
varlığına ve onunla ilişkilerine bağlı olması. 

- Planlamanın etkinlik alanının tüm kaynakları değil, kamu elin¬ 
deki kaynakları kapsayan biçimde sınırlandırılmış olması. 

- Planlama sürecindeki parçalanmanın alt kesimleri arasında da 
devam ederek, alt kesimlerin hedefleri ve büyü klükleri ara¬ 

sında gerekli bütünlüğün gerçekleştirilememesi. 

- Alt kesim içinde farklı yatırımcı kuruluşların yatırımları 

arasındaki ilişkinin kurulamamış olması. 

- Milli Eğitim Bakanlığının farklı zamanlardati yatırımları 
veya aynı yatırımın farklı zamanlardaki parçalarına ilişkin 
kaynak istemleri ve gelişmeleri arasındaki iletişimin kuru¬ 
lamamış olması. 

- Planlama sürecinin hemen tüm aşamalarında fiziki mekan boyu¬ 
tunun katılmaması. 

- Planlama sorumluluğuna giren kesimlerin, ülkenin çeşitli 
kuruluş ve bütün yörelere yayılmış olmalarına rağmen bunların 
izlenme, değerlendirme ve denetim işlemlerinin tek merkezden 
yürütülmesi. 

Planlama aşamasında koordinasyon eksikliği, diğer meselelere 
basamak olmaktadır. İhtiyaçların tesbitinden başlayarak plan¬ 
lama aşamasına kadar geçen süreç içinde yeterli verilerin ilde 
edilememesi sonucu olarak 

- Gerçek ihtiyaçların değerlendirilmesi 
- Önceliklerin tesbiti 

\)- Kaynak dağılımı 
- Zamanlama 

- Yer seçimi 
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konularda aksamalara neden olmaktadır. Bu aksaklıklardan doğan "boşluğu, 
iç ve dış etkenlerin, çeşitli biçimlerde yansıyarak, politik kararların 
doldurduğu görülmektedir. Daîıa açık olarak Ülkemizde eğitim binası 
yapımı alanında veri noksanlığı çok fazladır. Bina değerlendirmesine 
ilişkin çalışmalar yok denecek kadar azdır. Eğitim İhtiyacını ve gide¬ 
rek eğitim binası ihtiyacını yerel olarak belirleyen çalışmalar yapıl¬ 
mamıştır. 

Planlama aşamasındaki aksaklıkların sonucu olarak. 
- Ülke şartlarının gerektirdiği eğitim yatırımları karşılanamamakta„dır, 
- Uzun ve kısa vadeli ekonomik ve politik çıkarlara yol açılmaktadır. 
- Savurganlığa neden olmaktadır. 
- Atıl kapasiteler yaratılmakta ve kaynak dağılımında aksaklıklar oluş¬ 

maktadır . 

- Yatırım programları ile bütçe tahsisleri arasında uyuşmazlıklar meydana 
g«lmektedir. 

- Bölgelere arası dengesizlikler oluşmaktadır. 

1.3. Programlama Aşaması 

Programlama aşamasında karşılaşılan meseleler, planlama aşamasın¬ 
dan kaynaklanan meselelere ek olarak: 

1. Proje önerisi hazırlanması aşamasındaki meseleler 
2. Proje önerisi değerlendirilmesi aşamasındaki meseleler 
3. Yıllık programların hazırlanışmdnki aksaklıklardan doğan mese¬ 

leler 

4. İhtiyaç programlarının hazırlanışmdaki aksaklıklardan doğan 
meseleler 

olarak tanımlanabilmektedir. 

1. Proje Önerisi Hazırlanması Aşamasındaki Meseleler: 
Bu meseleler üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın karşılaş^ 
tığı konulardır. Milli Eğitim Bakanlığı ve yükseköğretim kuruluş¬ 
larının bir sektör ana planı geliştirmemiş olması, proje önerisi 
hazırlamak için yeterli teşkilatlara sahip olmayışı, mevcut teş¬ 
kilat semalarının aksaklıkları, koordinasyon noksanlıkları, hu¬ 
kuki güçlükler, bu meselelerin başında sayılabilir. 

Bina ön proje formlarının hazırlanması sırasında ön proj£, form¬ 
larında istenin bilgilerin tam ve doğru olarak sağlanması gerek- 
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mektedir. Bu form ilgili kuruluş ve B.B. yetkililerince doldu¬ 
rulur ve imzalanır. Ön proje formunun doldurulmasında konunun 
eğitim ihtiyacı yönünden arsa bilgi ve belgelerinin tamam olup 
olmadığı yönünden incelenmesi esastır. Verilen ihtiyaç program¬ 
larında tesbit edilen yapı alanı ile, Bayındırlık Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca »rtaklaşa 
hazırlanarak Bayındırlık Bakanlığı ’nm onayından sonra Resmi 

2 
Gazete’de yayınlanan m /maliyetinin çarpılmasıyla bina maliyeti 
hesaplanmaktadır. Bu hesaplarda arsanın düz veya eğimli olması, 
zemin yapısı, yüzölçümü, genişliği, yerleşim birimlerine uzaklığı, 
vaziyet planı dikkate alınmamaktadır. Bu metodla tesbit edilen 
proje bedeli her zaman gerçek maliyetin çok altında kalmaktadır. 

Bu aşamada ilgili kuruluşlar (BB-MEB(veya üniversiteler)MB,ÎİE- 
Valilikler-Toprak farım Ref.Müst.) arasında koordinasyon noksan¬ 
lığı ve yasal güçlükler nedeniyle uzun yazışmalar sürüp gitmekte 
ve olumlu bir sonuç alınamamaktadır. 

2. Proje Önerisinin Değerlendirilmesi Aşamasındaki Meseleler : 

Bu meseleler-, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kuruluş¬ 
ları tarafından yatırım önerilerinin hazırlanmasından sonra D.P.P. 
nın karşılaştığı meselelerdir. Yatırım türlerinin (etüt-proje, 
kamulaştırma, yapı-tesir, v.b. gibi) birbirini izlemesi nedeniyle 
aynı zamanda veya farklı zamanlarda da önerilse, yatırımlar ara¬ 
sında bir bağ mevcuttur. Bu nedenle yatırım türlerinden birinin 
değerlendirilmesinde yapılacak hatalar, diğer yatırım türlerinin 
değerlendirilmesinde artarak tekrar edecektir. 

Yatırım türünün belirlenmesi konusunda insiyatif, yükseköğretim 
kuruluşları ve Milli Eğitim Bakanlığmdadır. Uzun dönem alt kesim 
ana planlarının hazırlanmamış, plan hedeflerinin işlemsel düzeye 
indirilmemiş ve planlamanın uygulatıcı araçlarla donatılmamış 
olması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’nın önerileri dışındaki 
tür yatırımlar konusunda planlama söz sahibi değildir. 

Yatırım önerilerinin değerlendirilmesinde yer seçimi konusunda 
çıkan sorunlar, genelde Kalkınma Planlarının fiziki boyuttan 
yoksun olması, özelde ise alt kesim ana planlarının çıkarılmamış 
olmasının sonucudur. 



p 
Ayrıca m /maliyet kriterinin hassas olmaması sonuçta kaynak kifa¬ 
yetsizliği veya israfına neden olmaktadır. 

3. Yıllık Programların Hazırlanışındaki Aksaklıklardan Doğan Mosololcr: 

Daha önce, konu edilen sebeplerden dolayı yatırımlar, derinliğine I 
/ ''1 

ineelenemeden yıllık programlara alınmakta, uygulama için gerekli/,c 
ön çalışmalar yapılmadığından süre gecikmeleri ve maliyet artış- 
lan olmaktadır. Bu merhalede M.E.B., Yükseköğretim kuruluşları e( 
ve B.B.nın ön proje formu ve yatırım önerilerini eksikLhazırlama- 
âi've bunun sonucu olarak D.P.T.nın yatırım ve önerilerini hatalı 
değerlendirmesi, sürecin daha sonraki aşamalarında önemli aksak¬ 
lıklara yol açmaktadır. 

İlgili kuruluşlardan gelen veri eksikliği sebebiyle Yıllık 
programlarda: 

- Öngörülen yatırım tutarları hatalı olmaktadır. 
- Öngörülen yatırım süreleri hatalı olmaktadır. 
- Yer seçiminde yeterli verilerin olmaması nedeniyle yanlışlıklar 

olmakta, süre uzamalarına ve maliyet artışlarına yol açmaktadır. 

4. İhtiyaç Programlarının Hazırlanışındaki Aksaklıklardan Doğan 
Meseleler : 

Eğitimciler, mimarlar, ekonomistler, v.b. yetkililer arasında iş¬ 
birliği sağlanamadığından ve eğitim ihtiyaçlarının fiziki çalış- 
ması yapılmadığından, eğitim sistemi okul binalarında tam anlamıy¬ 
la uygulanamamaktadır. 

Eğitim mekanları için ders, araç-gere.ç ve öğrenci karakteristik¬ 
leri belirlenmediğinden ve eylem analizleri yapılmadığından,, 
inşaat maliyeti, araç-gereç maliyetini içermemekte ve okullar 
açıldıktan sonra, uzun süre dersler araç ve gereçsiz yapılmak 
zorunda kalmaktadır. 

Sosyal fiziki boyutları ile ihtiyaçları saptanamaması, gerekli 
sınırlamaların belirlenememesi nedeniyle, ihtiyaç programları, 
genellikle sadece mekanların adet ve büyüklükleriyle ilgili bil¬ 
gileri içeren bir düzende hazırlanmaktadır. 

Ayrıca ihtiyaç programları performans (fizik 1abarotuvarlarınm 
aydınlanma seviyesi gibi) isteklerini göstermemektedir. Performans 
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isteklerini standartlara dönüştürecek çalışmalar yapılmamıştır. 
İhtiyaç programlarında önceliklerin tesbiti ve etaplama gibi kav¬ 
ramlar kaybedilmiştir. 

1.4. Projelendirme Aşaması : 

Uygulanmakta olan eğitim sisteminin gerektirdiği eğitim yapıları¬ 
nın büyük bir bölümünün yapımı,6 tip proje uygulamaları' ile ger- 
çekleştirilmektedir. Endüstriyel Teknik Öğretim atelye ve öğretim 
binaları için projelendirme çalışmaları sürdürülmektedir. Bu 
tür uygulama, bir takim kolaylıklar getirmesine karşılık iklim, 
arazi durumu ve mahalli farklılıklar sebebiyle önemli zorlamalara 
yol açmakta ve çoğu zaman alman sonuçların yeterli olmadığı, 
ekonomik ve çevre şartları açısından çeşitli meseleler yarattığı 
gözlenmektedir. 

;Halen eğitim yapıları için kullanılmakta olan projeler Bayındırlık 
Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Dairesi Başkan- 

_ 

lığı tarafından hazırlanmakta, elde edilmekte ve uygulamaya konul- 
/ 

maktadır. 

Eğitim yapısının proje hazırlanmasına esas olacak ihtiyaç programı 
Yüksek öğretimi.kuruluşları ve Alilli Eğitim Bakanliğindaki hangi. - 
bğretim dairesini ilgilendiriyorsa o daire sorumlularıyla ortakla¬ 
şa' çalışılarak yapılmakta, o dairenin oluru alınmaktadır. Ancak 
ihtiyaç programının projeye dönüştürülmesinde yatırımcı kuruluş 
olan Milli Eğitim Bakanlığı ilgilileriyle Bayındırlık Bakanlığı 
arasındaki ilişki_ kopmakta, sonuçta elde edilen mimari proje 
için uygunluk onayı alınsa dahi statik, tesisat projeleri yapı- 
lirken^, önce hazırlanan proje fonksiyonunu geniş ölçüde yitirmek- 
tedir. 

Eğitim binaları konusunda yaklaşık 15-20 yıl önce hazırlanmış olan 
tip projeler, zaman içinde ancak yönetmelik değişikliklerine göre 
ele alınarak gerekli değişiklikler yapılabilmiş, eğitimdeki geliş¬ 
me ve yeniliklere uygun, aynı zamanda mevcut uygulamalardan alı¬ 
nan sonuçları da yansıtacak biçimde yeni projeler hazırlanma im¬ 
kanı bulunamamıştır. 

Diğer bir değişle, B.B.’ca yürütülen proje çalışmaları, uygulanmış 



projelerin fonksiyonel mimari ve ekonomik ihtiyaçlar çerçevesinde 
ne beklenildiği sorusuna vevap aramak yerine binalarda statik ve 
tesisat yönlerinde yeni tesbit edilen standartlara uyumlu hale 
getirmek için yapılmakta, projeler yeniden etüd edilememektedir. 
Yeni proje yapımı, sadece mesleki ve teknik öğretim için söz konu¬ 
su olmaktadır. 

İhtiyaç programlarında eğitim ihtiyacının farklılık göstermesi 
dolayısıyla eğitim yapılarının farklı olarak geliştirilmesi mec¬ 
buriyetine rağmen genellikle Alman Normlarının kendi şartlarımıza 
adepte edilerek uygulanmasına çalışılmaktadır. 

Hazırlanan projelerin maliyet hesapları gerçekçi olarak yapılma¬ 
makta daha önce de açıklandığı gibi projeler yatırım programındaki 
proje bedeli üzerinden ihaleye çıkartılmaktadır. İhaleye esas 
olacak keşif, proje bedelinden geriye dönülerek düzenlenmektedir. 
Bu da projenin hedef alındığı şekilde tamamlanamaması scnuşunu 
doğurmaktadır. 

Projelendirme aşamasında maliyet-performans denetimi yapılamamak¬ 
tadır 

Daha önce yapılmış olan bina uygulamalarının değerlendirilmesi 
ile elde edilecek bilgileri, ihalelerden alınacak maliyet analiz¬ 
leri, binaların yapım süreleri, yapım süresinde aylık olarak gelen 
mali durum ve işin miktarı, sözleşme süresince çalışan kişilere 
düşen iş yükü, malzeme temini akışı gibi bilgileri sağlıyarak bun¬ 
lar, projelendirme ve uygulamaya aktarılamamaktadır. 
Türk Normlarına uygun minimum standartlar geliştirilemediğinden 
özellikle yeni projeler hazırlanan endüstriyel teknik öğretim 
binaları konusunda amaca uygun olmayan binalar ortaya çıkmaktadır. 
İhale aş aması : 
Proje işlemleri sonuçlandırıldıktan ve hizmetler onaylandıktan 
sonra bina inşaatı ihalesi yapılır. 
2490 sayılı Artırma-Eksiltme ve İhale Kanununa göre uygulanmakta 
olan ihale düzeniç' yeteröis belirlenmiş olan programlama süreci 
"istek ve sınırlamaları"nı gerektiği gibi yansıtmaktan uzaktır. 
Bunun yanısıra, projelendirilme hizmetleri sonuçlandırılmadan, ara 
aşamalarda yapılan ihaleler, sınırlama ve isteklerin inşaat yük¬ 
lenicilerince sağlanan projelere ve giderek inşaata yansıma imkâ¬ 
nını da azaltır. 

İhalelerde genellikle, keşif bedeli olarak proje bedeli esas 
alınmaktadır. Bu da, işin ihale bedelinin yüzde otuzu içinde 
tamamlanamaması sonucunu doğurduğundan tasfiyesine neden olmaktadır. 
Bazı hallerde, Milli Eğitim Bakanlığı veya ilgili kuruluşun izni 
olmadan ihtiyaç programı veya tip proje de değiştirilmekte, hatta 
okul arsasına başka amaçlı bina yapımına gidilen durumlar olmaktadır 
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Verilen ihtiyaç programlarında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 
döküm atölyesi, motor atölyesi, ve bunlara benzer yapılarda ya¬ 
pımı gerekli sabit tesislerin de ihale kapsamlarına alınması is¬ 
tenilmesine rağmen, bunların gerçekleştirilmesi mümkün olmamakta¬ 
dır. 

Tşler, daha önce de belirtildiği gibi, proje bedeli esas alınarak 
ihale edildiğinden yapımı işini yüklenenler, kolay sonuçlandırıla- 
bilecek daha kârlı işleri tamamlamayı hedef almaktadırlar. Daha 
sonra da'para bitti, iş bitti" görüsüyle ya tasfiye edilmekte, ya 
ca iş, o haliyle teslim edilmektedir. 

Eğitim yapıları için önceden hazırlanan programa göre arsa bilgi 
ve belgeleri sağlanmış işleri ihale talimatlarının verilmesi ge¬ 
rekirken, Bayındırlık Bakanlığı, ihaleye geçebilmek için bazen bu 
belgelerin tamamlanmasını beklemekte, bazen de işi ihaleye çıkara¬ 
rak arsa bilgi ve belgelerini yerinde sağlamaya çalışmaktadır. Bun¬ 
ların yanısıra, projelerin yerine intikali ve iş yerinin tesliminin 
gecikmesinden dolayı yüklenici ile hukuki uyuşmazlığa düşülmekte, ve 
isa başlama zamanı bilinmediğinden iş proğramı yapılamamaktadır. 

Tasfiye durumunda, tasfiye kararı sonucunun alınması, tasfiye hesap¬ 
larının geciktirilmesi, yeniden ikmal keşfi hazırlanarak ihaleye 
çıkarılmasının da büyük aksamalara yol açtığı görülmektedir, ^şin 
tasfiye edilmesinden sonra yeniden ihale edilinceye kadar aradan uzun 
bir süre geçmekte, bu süre içinde, binanın tamamlanmış bölümleri de 
kullanılmaz duruma gelmektedir. Bu tür durumlar ve işlemlerin yavaş 
yürümesi, eğitim yapıları ile ilgili yatırımların öngörülen maliyet 
sınırları içinde bitirilmemesine neden olmaktadır. 

5.Gerçekleştirme Aşaması 

ihale işlemleri sonuçlandıktan sonra genelde, düzenlenen iş progra¬ 
mına göre ve yer teslimi yapıldıktan sonra inşaat yüklenicileri, 
şantiyenin kurulması ve inşaatın yürütülmesi işlemlerine başlarlar, 
tnşaat işlemleri uygulayıcı kuruluş olan Bayındırlık Bakanlığı veya 
üniversitelerin ilgili dairelerince denetlenmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı'na ait Yapımları sürdürülen eğitim yapıları 
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incelendiğinde "büyük "bir bölümünün fiziki gerçekleşme bakımından 
olumlu sonuçlar vermediği görülmektedir. İnşaatın yürütülmesi sı¬ 
rasında Bayındırlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 
inşaatın seyri hakkında bir enformasyon akışı olamamaktadır.. Bu 
nedenle hangi işin, tamamının veya bir bölümünün ihalesinin yapıl¬ 
dığı. mukavele süresi ve işin teslim tarihi M. E. B. tarafından bili¬ 
nememekte. dolayısıyle hangi iş için ne miktar ödenek gerektiği ve¬ 
ya ne kadar harcama yapıldığı işlenememektedir. İnşaatın seyri hak¬ 
kında enformasyon akışının sağlanması için uygulanan aylık yapı durum 
cetvellerinin de amacına Ulaşamadığı görülmektedir. İnşaatların du¬ 
rumları hizmete hazır olup olmadıkları en yakın Milli Eğitim Müdür¬ 
lükleri tarafından izlenmeye çalışılmakta, alınabilen bilgilere gö- 
re bina ve diğer, ütesi sİ er hizmete açılmaktadır. 

M. E B. 'na ait Eğitim yapılarının denetim işlemleri 1609) sayılı Kanunla 
verilen yetkiye dayanılarak Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği e- 
saslarına göre yürütülmektedir. D5ğer taraftan Bayındırlık Bakanlığı'- 
nca çeşitli zamanlarda eğitim"yapılarının İşletilmeye açılışında önce 
kullanıcı elemanların atamalarının yapılması isteği çok az gerçekleş- , 
tirilebiİmiştir. 

M.E.B. rna ait Eğitim yapılarının işin müteahhidi ile yapılan sözleşme 
ile gerçekleştirilmesinde bina tamamlandığında sözleşme ve eklerine 
uygun olap olmadığının tesbiti için yapılan geçici kabulde, genellikle 
Milli Eğitim Bakanlığı haberdar olamamakta bu.nedenle de işlemlerden 
istenilen sonuç alınamamaktadır. Aslında bu işlem sonucunda işin Bayın¬ 
dırlık Bakanlığından teslim alınması da sözkonusu olmadığından Milli 
Eğitim Bakanlığı'na geçici kabulle ilgili bilgi gelinceye ve okul iş¬ 
letmeye açılıncaya kadar tesisler sahipsiz kalmaktadır. Diğer taraftan 
geçici kabulden sonra Milli Eğitim Bakanlığı ilgililerince tespit edi¬ 
len kusur ve noksanların tamamlatılmasında çeşitli engeller çıkmaktadır. 

Eğitim yapıların gerçekleştirme aşaması meselelerine genelde bakılacak 
Dİursa, inşaatı denetimi Milli Eğitim Bakanlığı ilgili yükseköğretim 
mruluş veya Bayındırlık Bakanlığı denetiminde de olsa, kar amaçlı yük- 
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lenici firmalar tarafından gerçekleştirilmesi, bu konudaki temel çe¬ 
lişkilerden biridir. İnşaat yatırımları bir etüt/proje'ye bağlı olarak 
gerçekleştirilmeleri nedeniyle, uygulamada karşılaşılacak sorunların 
pek çoğu etüt/proje yatırımmının değerlendirilmesi ve uygulanması 
aşamasında önlenebilir. 

Eğitim binasının gerçekleştirilmesinde seçilen arsa ile ilgili olarak 
etüt/proje ve daha önceki aşamalarda veri noksanlıklarının sebep ol¬ 
duğu aksaklıklar ve uygulamadaki denetimsizlik en önemli meselelerdendi 

a ihale aşamasında da belirtildiği gibi keşif bedeli olarak pro.ie 
^^..i âsas alındığından işin ihale bedelinin %30'u içinde tamamlana¬ 
maması sonucu müteahhit işi tasfiye etmekte ve yeniden ihalesi söz 
konusu olmaktadır. Bu da inşaatın süresi ve maliyetin büyük ölçüde 

, artmasına ne^en olmaktadır. 

Gerçekleştirme aşamasında mevcut Kanunların (2490,1150 vb.gibi) kamu 
yararına ve hızlı üretimi güçleştirmesi,Yükseköğretim Kuruluşları 
Dilli Eğitim Bakanlığı ve Bayındırlık Bakanlığının yapımdaki teşki¬ 
lâtsızlığı, denetimde de mevcut teşkilatın yeterli kadrolarla dona¬ 
tılmamış olması meselelerin başta gelenlerindendir. 

Eğitim binalarının gerçekleştirme aşaması meselelerin kısaca Özet¬ 
lemek gerekirse; teknik yönetmeliklerle sınırlandırılan inşaat süresi 
denetimlerinde, programlama süresi istek ve sınırlamalarından prese¬ 
lere yansıyanların denetimi imkânsızdır. Bu sebeple yapım ve işletme 
maliyeti artışları ve yapım süresi denetlenemez ve programlama telem¬ 

lerine yansıyan "sektör stratejilerine yönelik hedefler" aksar, l'roğ- 
ramlama işlemlerinde performans istekleri belirlenmediği ve projelere 
yansımadığı için, yapıların niteliği, teknik yönetmeliklerle belire 
nir. Denetim yetersizliği ise, teknik yönetmeliklerle belirlenen nite¬ 
liklerin bile sağlanmasına imkânsız kılmaktadır. 

1 6.Kullanım Aşaması, 

Eğitim yapılarının kullanımı süresinde bir değerlendirme yapılmamakta¬ 
dır. Bu nedenle kullanıcı ve bina tepkileri belirlenememekte ve daha 
sonra yapılacak binaların programlama sürecine yansıyamamaktadır. P' 
yöndeki veri ve bilgi noksanlığı, eğitim binalarının tümünde hatala¬ 
rın tekrarlanmasına neden olmaktadır. 

Eğitim yapılarının kullanımı süresinde binanın bakım, onarım ve is¬ 
letilmesi söz konusudur. 
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Eğitim yapılarının işletme, bakım ve onarımları ilgili Yükseköğretim ku¬ 
rumlan ve diğer kamu yapıları gibi "Devlet Binaları İşletme* Bakım 
Onarım Yönetmeliği ile 'uymdırlık Bakanlığmtarafından yapılmakta¬ 
dır. Bu amaçla Bayındırlık Bakanlığında Yapı İşleri Genel Müdürlüğü¬ 
ne bağlı Bakım ve Onarım Dairesi ile Üniversitelerde Yapı işleri Da¬ 
ireleri kurulmuştur. Ancak bugüne kadar bazı işlerin dışında Milli Eği¬ 
tim Bakanlığı, ilgili öğretim daireleri ve okul müdürlüklerince yürütmeye 
çalışmıştır. 

İnşaatın devamı sırasında yapım işini yüklenen müteahhit, aynı zamanda 
kullanıcı personeli de eğitmekle görevli olmasına karşılık ilgili ku¬ 
ruluş bu tür personel atamasını istenilen niteliklerde ve zamanında 

yapmadığından bina ve tesisler çok kısa zamanda kullanılmaz duruma 
gelmektedir. Bunların bakım ve onarımlannın yapılması için de okul¬ 
ların çoğunda eleman bulunmaması, Bayındırlık Müdürlüklerine başvur¬ 
mayı gerektirmektedir. Okullar tarafından yapılan istekler, bazen 
yerinde değerlendirilmekte, bazen de isteğe göre keşif düzenlenmek- 
•■deri. 

Özetle, bir eğitim yapısının kullanımı sırasındaki meseleler daha ön¬ 
ceki aşamalarda yatırım maliyetinin değerlendirilmesinde, yapının kul¬ 
lanım giderlerinin de gözönüne alınmayışı, büyük onarım yatırımlarının 
kestirilmesi ve denetlenmesini ^engellemektedir. Ayrıca yapının kulla¬ 
nımı süresinde değerlendirme yapılmadığından kullanıcı tepkileri belir¬ 
lenemediği için geriye beslenme mekanizması çalışmamakta bu nedenle de 
hatalar sürekli tekrarlanmaktadır. 

2- EĞİTİM YAPILARIMA AİT MESELELERİN HALLİ İÇİN ALINMASI 
GEREKLİ OLAN TEDBİRLER, YAPILMASI GEREKLİ ÇALIŞMALAR 
VE ÖNERİLER 

2,1. Planlama Aşaması 

Bu aşamada ülkemizde herşeyden önce verilecek eğitimin kesin olarak 

tesbit edilmiş, eğitim politikası ve eğitim sistemine dönük biçimde 
uygulanacak eğitim programlarının kesin olarak belirlenmiş olması ve 
bu belirlemenin uzun süreli olarak yapılması gereklidir. 



»alkınma planı ve sektör stratejilerinin belirlenebilmesi, ülkenin ntiyaç, * kaynak dengesini kuracak metodl-ar araştırılması ve gelişti¬ 
rilmesi ile mümkündür* 

Bu metodlanrr n Bağlıyacağı veriler ile öncelikle sektörlerin ihtiyacı¬ 
na yönelik kaynak sınırlamalarını gösteren fiziksel, toplumsal ve ku¬ 
rumsal kaynaklar ile ilgili tablolar düzenlenebilir. Bu veriler, sek¬ 
tör gelişimlerinin belirlenmesini, gelişimler ise, ana planların ya* 
pılmasını mümkün kılabilir. 

Eğitim yapıları üretim sürecinin planlama aşamasında, sektör taleple¬ 
rinin sağlıklı olarak belirlenebilmesi için öncelikle se'ktör gelişim¬ 
lerinin tesbiti ve Sektör Ana Planlarının düzenlenmesi zorunludur. 

Sektör Ana Planları, ihtiyaç kaynak dengesinin kurulmasını sağlıya- 
caktır. 

Kalkınma stratejisi ve istihdam politikasının ışığı altında eğitim 
ihtiyacının belirlenmesi çalışmalarına başlanması, bu çalışmalar pa¬ 
ralelinde alınacak sonuçlara göre ülkemizdeki mevcut eğitim yapıları’ 
stokunun tesbit edilerek değerlendirilmesi eğitim yapıları ihtiyacı¬ 
nın, bunların yerel dağılımının belirlenmesi gerekmektedir. 

• ‘ \ 

Kalkınma planı hedefleri dikkate alınarak gerek yıllık proğramda gexelkse 
yıllık sektör ana planında tesbit edilen eğitim ihtiyacının karşılan¬ 
ması, fiziki gerçekleşme için kaynak sağlanmalıdır* 5ağlanacak kayna¬ 
ğın geliştirilen ve maliyeti belirlenen eğitim ünitelerine dağılıml¬ 
ının esasları belirlenmelidir. 

f\ 

2.2. Proğramlama rtşaması 

Programlama aşamasında, yatırımcı olan yükseköğretim kurumlan ile Mil¬ 
li Eğitim Bakanlığının bina taleplerinin yıllık yatırım proğramlan ve 
Sektör Ana Planı boyutunda ve Sektör Ana Planına yönelik olarak ince¬ 
lenmesini, "yatırım tutarlarının ve maliyet tavanlarının belirlenmesi" 

sağlıyacaktır. Yatırım Programlarının onaylanmasından sonra, ihtiyaç 
programının kesinleşmesi işlemine geçilmeden önce, performans istek¬ 
leri ve maliyet limitleri tesbit edilmeli İ/b< program içeriğine alın¬ 
malıdır. Bu bilgiler, gerek kullanıcı isteklerinin sağlanması, ge¬ 
rekse binaların yatırım tutarları sınırları içinde gerçekleştirilmesi 
imkanını hazırlayacaktır. 
Iutiyaçlerm belirmenmesinde eğitimin ve hayatın dinamikliği gözönünde 
tutulmalıdır. İhtiyaçlar, ileriye dönük ve belirli zaman dilimlerini 
ihtiva edecek biçimde tesbit edilmeye çalışılmaladır, İhtiyaçlar teabib 
edilirken öncelik'sıralan da belirlenmeli ve etaplı yapı üretimine 



imkan sağlayan bir ihtiyaç programı hazırlanmalıdır. Böylece yapı üreti 
mi sırasında da binanın kullanılmaya başlaması sözknnusu olabilecektir. 

Bu çözümlere ulaşabilmek amacı ile yapılması gerekli araştırmalar, şöy¬ 
le tanımlanabilmektedir: 

Programlama sürecinde, Sektör Ana Planlarının tesbit ettiği sınırlama¬ 
lar içinde ihtiyaç karşılanırken, performansmaliyet ilişkisinin kurul¬ 
masına yönelik veri derleme ve metod araştırmaları "olabilirlik ve ya¬ 
pılabilirlik etüdlerinin" konmasını sağlıyacaktır. Bu yaklaşım,"ihtiyaç 
Fiziki çevre faktörleri" üretim faktörleri arasında denge kurularak 
programlarının yapılmasını mümkün kılacaktır. Kullanıcı isteklerini per 
fdrmans kriterlerine dönüştüren araştırmalar, nitelik ve nicelik stan¬ 
dartlarının düzenlenmesine zemin hazırlayacaktır. Maliyet sınırlamala¬ 

rının belirlenebilmesi için, bina ve bina parçaları maliyetlerinin kes¬ 
tirilmesine imkan veren metodların araştırılması gerikir. Bina ve bina 

parçaları maliyetlerinin kestirilmesini mümkün kılan medotların araş¬ 

tırılması içinde maliyet trendlerinin izlenmesi zoruludur. 

İhtiyaçların gerçeği yansıtması için stok analizlerine bağlı etütlerin 
yapılması gereklidir. Bu sebeple mevcut stok tesbiti değerlendirme 
metodu geliştirilmelidir. 

Sınırlı kaynaklarla ihtiyaçları karşılanması, teknolojik değişimi gerK 
li kılacaktır. Teknolojek değişimi ve gelişimin sağlanması, bu yönde ya¬ 
pılacak araştırma ve geliştirme çalışmalarına bağlıdır. 

Mimari projede, mekanların büyüklüklerinin ve biçimlerinin belirlenme¬ 
sinde o mekanı kullanacak kullanıcıların nitelikleri, o mekan içinde 

geçecek eylemler ve araç-gereç önemlidir. 0 halde ihtiyaçların ortaya 

çıkarılmasında mekan adı ve büyüklüğü tanımı yerine, nitelik ve özel¬ 

liklerinin ortaya çıkmasını sağlıyacak «ir model geliştirilmelidir. -Mi¬ 
nimum standartlar tesbit edilmelidir. 

Bu güne kadar kullanılmış olan Alman Normları yerine, Türk öğrencisinin 
antropometrik ölçülerini tesbit etmek için gerikli çalışmalar yapılmalı 

ve bu çalışmaların sonucunda öğrenci araç-gereç ve sabit tefriş eleman¬ 

ları sağlanmalıdır. Ayrıca verilecek eğitimin niteliği ve öğretim prog¬ 
ramlarına dönük olarak performans kriterleri belirlenmelidir. 

CJkul yapılarının eğitim açısından kullanımdaki başarısı, okul içinde ye 
alan mekanların ve donatımın organizasyonu ve eğitimci-mimar diyalogunun 
en iyi şekilde hazırlanması aşamasında eğitim ihtiyacının fiziki ihti¬ 
yaca dönüştürülmesinde ve projelendirme aşamalarında bu diyalogun çok 

sıkı bir şekilde kurulması gereklidir. 
Eğitim yapılarının ihtiyaç programlarını hazırlayacak kuruluş, Milli 
Eğitim Bakanlığı ve yükseköğretim kuruluşlarıdır. Bu nedenle fizikse i 
ihtiyaç proğjfamlarmın hazırlanması ve projelendirme aşamalarında eği- 
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timci, mimar, sosyolog ve uzmanların oluşturduğu bir ekip, görev almalı¬ 
dır. Bu ekibin oluşturduğu birivin, Milli Eğitim Bakanlığının nds 
kuru].ması ve programın bu bakanlıkta oluşturulması, karar or ram duru- 
rumunda olan Öğretim daireleri, kullanıcı durumunda olan okul yönetici¬ 
leri, öğretmenler, öğrenciler, diğer hizmet personeli ve öğrenci velile¬ 
ri yİe daha kolay ve etkili olarak ilişki kurulmasını ve sorunların çözü¬ 
mü sağlıyacaktır. 

2.3. Projelendirme Asaması 
Tasarlama sürecinde ülkenin, coğrafi, ekonomik ve sosyal yapısına uyyun 
projeler düzenlenmelidir. Projelendirmede, sürekli yenilenen ve derişen 
eğitim fonksiyonlarını yerine getirebilecek nitelikte esnekliği olan 
mokan projesine yönelinmelidir. 

Ön projenin düzenlenmesinde, performans istekleri ve maliyet limitleri 
gözetilmeli ve performans-malmet ilişkisine yönelik projelendirme ya¬ 
pılmalıdır. Ön proje onayında performans istekleri ve maliyet limiti 
irdelenmesi; bina tahmini, yatırım tutarı kesinleştirilmelidir. Bu iş¬ 
lemin, Ön proje aşamasında yapılması ile, yatırım tutarını aşan öneri¬ 
ler için tedbirler geliştirilmesine imkan verilmelidir. Kesim proje ve 
uygulama projesi seviyesinde projelendirme aşamalarında da performans 
istekleri ve maliyet limitleri gözetilmeli ve irdelenmelidir. 

Projelendirme aşamasında önerilen bu çözümlerin sağlanabilmesi için su 
konularda araştırmaların yapılması gereklidir; 

Projelendirme sürecinde, programların getirdiği performans ve maliyet 
sınırlaması sınırlamasına yönelik projelendirme metodları araştırılma¬ 
lıdır. Bu yönde denetimi sağlıyan metodlar da geliştirilmelidir. 

Âvrıca bir önceki aşamada belirtildiği gibi bu aşamada da eğitimci, r. .*• 
'nar, sosyolog, mühendis ve uzmanlardan Milli Eğitim Bakanlığı ve ük3< k- 
ö"retim Kurulu bünyesinde oluşacak bir birimin görev alması zorunludur. 

Gerçekleştirme Aşaması 

rerçekleştirme aşamasında da projelendirme aşamasında olduğu gibi per¬ 
formans istekleri ile maleyit limitleri gözetilmeli ve irdelenmeli¬ 
dir. Buna imkan sağlamak amacı ile, performans ve maliyet sınırlamala 
rina yönelik bu vönde denetimi sağlayan metodlar geliştirilmelidir. 
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2.5. Kullanım Aşaması 
Kullanım aşamasında, yeni uygulamaların iyileştirilmesine yönelik 
değerlendirilme yapılmalıdır. Uygulamaların iyileştirilmesini sağ¬ 
lamak amacı ile değerlendirme metodları geliştirilmeli ve kullanım 
süreiine ilişkin bilgiler programlama sürecine akmalıdır. 
Eğitim yapıları üretim süreci işlemleri, özet olarak, aşağıdaki 
sırayı takibetmelidir: 

1- Eğitsel ihtiyacın uzun vadeli olarak belirlenmesi 
2- Uygun Arsa Sağlanması 
3- Arsanın altyapı sorununun çözümlenmesi 
4- İhtiyaç programının belirlenmesi 
5- Uygulanacak projenin tesbiti (donatımla birlikte ele alınma¬ 

sı) 
6- Genel maliyet tesbiti 
7- Yatırım programına alınması 
8- İhale 

9- Gerçekleştirme ' 
10- Kabul 

Bu işlemler dizisinde, bir işlem tamamlanmadan bir sonraki işle¬ 
me geçilmesi daha önceki bölümlerde belirtildiği gibi yanlış so¬ 
nuçlara götürmektedir, 

3. HUKUKİ VE TEŞKİLAT DÜZENİ AÇISINDAN YAPILMASI GEREKLİ ÇALIŞMALARLA 
İLGİLİ ÖNERİLER 

Hukuki durum (mevzuat), yapı üretim sürecinde yer alan tüm organi¬ 
zasyon içinde ilişkileri düzenleyen bir unsurdur. Tüm süreç içinde 
önceki bölümlerde belirtilen kanunlardan doğal meşelerin çözünle- 
nebilfiıesi için, kanunların eğitim binası üretimi üzerindeki etkile¬ 
rinin teferruatlı olarak ortaya konmasını sağlıyacak araştırmala¬ 
rın yanılması gereklidir, örgütsel düzen açısından, eğitim yapısı 
üretimine katılan kuruluşların kendi bünyelerinde işlemlerin akı¬ 
şını sağlıyacak nitelikte teşkilat ve kadro düzenlemelerine git¬ 
mesi gereklidir. Ayrıca ilgili kuruluşlararası koordinasyon ve iş¬ 
birliğini sağlıyacak düzen kurulmalıdır. 
Kuruluşların kendi bünyeleri içindeki işlemlerin akışı, mümkün ol¬ 
duğu kadar basite indirgenmeli, bu konulardaki kanun fazlalıkları 
önlenmelidir. 

Yapıma katılan kuruluşların meydana getirdiği komünikasyon siste¬ 
mi, kuruluşların sayısı arttıkça karmaşıklaşmaktadır. Bu nedenle, 
kuruluşlar arasında koordinasyon sağlıyacak bir merkezi sistemin 
bulunması üretimdeki etkinliğin arttırılması bakımından önemlidir* 



Ikınma planı ve programlarına fiziksel mekan boyutu getirilmelidir. 

'tiyaç programlarının hızlanması ve projelendirme aşamalarında eğitimciler, 
imarlar, ekonomistler ve eğitim binası i üretiminde yer alan diğer kişi ve 
muluşların ekip halinde çalışmasını sağlayacak ve bunlar arasında işbirliği 
izeııini kuracak biçimde eğitimin her kademesinde sürekli çalışmak üzere il- 
ili kurulu şiarın bünyesinde birimler oluşturulmalıdır. Bu birimlerin amacı 

mı zamanda eğitimdeki yeni gelişmeler paralelinde, bu gelişmelerin okul 
malarına yansıması konusunda araştırma çalışmaları yapmak ve model geliş- 
Lrmek olmalıdır. Aşağıdaki tabloda, eğitim yapıları üretimde yer alan kiri 

kuruluşların sorumluluk alanları görülmektedir. 
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Jitim binaları standartları bir an ence 
ekan boyutunda değil, öğrenci, öğretmen, 
riterlerine göre belirlenmelidir. 

geliştirilmelidir. Bu standartlar, 
ders araç-gereçleri boyutları ve 
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Kamulaştırma kanunu*nun engelleyici bölümleri değiştirilmelidir. 
Gerçekleştirme aşamasında eğitim binası kompleksinin öncelik sırasına 
belli bölümlerin bitirilip o bölümlerde eğitimin başlamasını sağlıyacak 
şekilde ilgili yasalara gerekli maddeler konmalıdır. Böylece okul bölüm
lerinin istenilen zamanlarda hizmete açılması gerçekleşebilecektir, 
Baha önceki bölümde belirtildiği gibi 2430 sayılı Kanun’un aksayan yön
leri ile ilgili gerekli değişiklikler yapılmalı veya günün şartlarına 
uygun yeni bir hukuki düzenleme getirilmelldiri 
E'itim .yapıları üretim sürecinin tüm aşamalarında binanın kullanırı ba
kım ve onarımını da içermek üzere denetiminin tam ve eksiksiz olarak sağ
lanması konusunda mevcut kanunlar ıslah edilmeli, gerekli konularda yeni 
kanunlar konmalıdır. 

Gerçekleştirme aşamasındaki denetim sırasında kesinlikle yapı kalite o 
kontrolü ve denetiminin sağlanması ve binanın kesin kabulü sırasında mü
teahhidin binayı tam, eksiksiz ve istenilen nitelikte kullanıcıya tes
lim etmesini sağlıyacak yönde kanun hazırlanmalıdır. 
Kesin kabul aşamasında işi yapan kuruluşla birlikte yaptıran kuruluş da 
söz sahibi olmalıdır. 

Üretim sürecinin rasyonelleştirilmesi ve aksak noktaların ortadan kal
dırılması konusunda gerek mevcut kanunların meseleleri giderecek yönde 
düzeltilmesi sırasında ve gerek yeni kanunların geliştirilmesi sırasın
da farklı yorumlara ve farklı uygulamalara imkan tanımayacak biçimde 
hazırlanması gereklidir. 
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4- DONATIM J " '' . ... 
■ * ' t ■ V • "* 

Eğitim etkinliklerinin içinde ,yürütüleceği mekan olan okul bina- 
sının ayrılmaz.bir parçası da donatımdır. 

'İdari İşlemlerin, okulların inşaatları ile. donatımlarının deği- 
s ar 11ar .a ayak uydurmayı garanti edecek bir araç olması" lazımdır. Aksi 
t ab dirde tatminkar olmayan örnekler/eğitimdeki gelişmelerle, okulların 
!planlaması ve tefrişi arasındaki boşluk kabul edilmez hale gelinceye ka¬ 
dar tekrarlanır. 

Bir eğitim mekanını tamamlayan olay, o mekanda geçecek eğitim 
faaliyetleri ile bu -eylemin gerçekleştirilmesinde kullanılan donatımdır. 
Bu nedenle okul binalarının donatımla birlikte tanımlanması gerekmekte¬ 
dir. Programlama ve projelendirme aşamalarında okul binaları,'donatımla 
birlikte ele alınmalıdır. Bu şekilde gerek'bina gerek eğitimdeki etkin¬ 
lik sağlanabi benektir. .... 

Gelecekteki '»pitim değişikliğine hazırlanmada donatımın esnek 
kullanılab‘ibirliği etken bir faktördür. 

Eğitim yapılanda, yenilerinin planlanmasından çok mevcut tesisT 
lerin yeniden düzenlenmesi gerektiğinde, yeni eğitim uygulanmalarına 
mevcut ..yapının adaptasyonu ve değiştirilmesinde de donatım önemli rol 
oynayabilir. J . • 

EğîJIm Binaları donatımının projesi çok önemli bir konudur. Her 
şeyden önce şimdiye kadar kullanılmış olan Alman Normları yerine daha 
ence de söylendiği gih.i Türk çocuklarının aniropometrik ölçüleri belir¬ 
lenerek buna: göre okul binaları donatımının projesi yapılmalıdır. 

Eğitimdeki değişiklikleri, çok çeşitlilikte ve miktarda malzeme 
vc araç ile kara tahta yerine çeşitli etkinliklerin yürütülmesine ve do¬ 
natımın da buna göre düzenlenmesine zorlanmaktadır. Eğitimdeki gelişmeyi 
karşılayacak donatım dizisinin karakteristiği aşağıdaki gibi özetlene¬ 
bilir: 

a) Ana amaç l'çeşi tlllik ve ç0^ görür” olmaktır, 
b) Bu ise çeşitli derecelerde "hareketlilik” işaretidir. 
c) Bu aynı zamanda "birlikte bulunabilirlik" istenmektedir. 

(l) Değişik birleşimlere ve düzenlemelere imkan sağlıyacak şe¬ 
kilde bir donatım parçasının diğeri ile "birlikte bulunabilirliği" 
2) yapının gerek planlama, gerekse düşey yüzlerine bağlı olarak uygun 

bir yer değiştirme için donatım ve yapı arasındaki "birlikte bulunabi¬ 
lirlik") 

d) Okul mobilyasının 3 özel karakteri düşünülebilir: malzero o re¬ 
name! er5 . renk, ölçüler. 



Donatım ile yapı arakındaki "uyum" gerek düşey, gerekse yatayda 
aynı ölçü birimleri ve disiplini paylaşmaya dayanır. Düşey ölçüler, ergono- 
mik incelemelerden titremelidir. (Sandalye, çalışma masası yükseklikleri, 
raflara, askılıklara uzanma gibi) En çok kullanılan eşyanın ölçüleri (palto, 
çanta, kitap, gibi) levha malzeme ölçüleri ve yapı içinde bütçe imkanlarının 
sağladığı imkanlar, Bunların bir "akort" içinde birleştirilmesi gereklidir. 

Okul projelerinin düzenlenmesinde, donatımı yöneten ölçü çerçevesi bi¬ 
linmeli ve yapı elemanlarının, donatımın iç mekan çevresinde uygun şekilde 
yerleşmesine imkan sağlanmalıdır. 

Bir mobilya dizisi çok geniş gayeli ve çeşitli olsa da şartnamelere, 
her parçada her eleman için aynı cins malzeme şartı konarak düzenli görünüş 
desteklenebilir. 

Renk unsurunda da amaçj bir çeşitlilik çerçevesi içinde belirlenen bir 
mantığı korumaktır. Bir renk dizisinin genel karakteri sıcak ve neşeli görü¬ 
nüşlü olmaya meyilli, muhtemelen bir yandan soğuk bir tabilikten, bir yandan- 
da monotonluktan uzak olmalıdır. Çok tekrarlanan unsurlarda, zihni meşgul 
edici, göz alıcı renklerden kaçınmak ve yumuşak tabii renkler kullanmak uj - 
g undur. 

Ülkemizdeki gibi okul donatımının temininin merkezi sorumluluk şek¬ 
linde olduğu durumlarda, öğretmenler ve projelendiriciler hiçbir kontrolleri 
olmayan kendi üstlerindeki bir sistemi kabul etmek zorundadırlar. Tek otori¬ 
te tarafından verilen az ç.eşitliMkteki imalatın geniş siparişi maliyet ve 
kolay sağlama avantajındadır. Bu sistemde öğretmenler kendilerini k*nudan.u- 
zak ve etkisiz hissederler. 

Eğer bir bireyin, ilerlemesi dereceli olacak ise bazı donatım tipleri¬ 
nin, en yakın okul tipinde de kullanılmaya uygun olması lazımdır. Çünkü krono¬ 
lojik yaş muhakkak suretle entellektüel yaşa eşit demek değildir. Bütün çocuk¬ 
lar okul Öncesi eğitime tabii olmadıklarından zorunlu eğitimin ilk basamakla- . 
rıııın bunu sağlaması gereklidir. Zorunlu eğitim okullarına bitişik okul ön¬ 
cesi eğitim tesislerinin projeleri, alan standartları ve donatımları maliyet 
ve stilleri ile eğitim uygulamaları bakımından tamamen birbirinden fark¬ 
lıdır. 

Okul öncesi ve temel eğitim okulları için 7 yaşından büyük öğrencile¬ 
re, daha küçüklerden farklı mobilya düzenlemek yerine birbirinin uzantısı olan 
mobilya tiplerine gitmek,birbirine uyacak parçalar geliştirmek,daha çok seç¬ 
me şansı sağlayacaktır. 

0 halde tüm yaş gruplarının ihtiyaçlarını karşılayacak geniş kapsamlı 
donaLim dizileri projesi ve imaline başlanmalıdır.Bu diziler çok küçük çocuk¬ 
lar için kil,su ile çalışmalar,kitap okuma,hikaye anlatma,tırmanma,hareket 
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etkinliklerinden, daha büyük çocukların masada oturarak, ayakta durarak 
çalışma, sergileme, depolama, tek başına ve toplu çalışma şekillerinin 
hepsine cevap verecek niteliklere Sahip olmalıdır. Bu özellikte dona¬ 

tım malzemelerinin geliştirilmesi sırasında okulun takip ettiği progra¬ 
mın dikkate alınması esastır. 

Sonuç olarak s 
1) Maliyet ve hız yönünden ülke şartlarına uygun kaliteli dona¬ 

tım malzemelerinin okula sağlanmasını garanti edecek bir metod gelişti¬ 
rilmelidir. 

2) Tecrübe ve girişimler desteklenmelidir, 
3) Araştırma kurumlan ve Türk Standartlar Enstitüsü, imalatçı¬ 

lar, eğitimciler, merkezi otoriteler, öğretmenler ve çocukların katkı¬ 
ları ile bu konuda araştırma ve incelemeler yürütülmesi için organizas¬ 
yonlar düzenlenmelidir. 

1+) Araştırma ve geliştirme çalışmaları sonuçlarının gerçek dona¬ 
tıma ve uygulamaya yansıması için tedbirler alınmalıdır. 



-21-

tkinliklerinden, daha büyük çocukların masada oturarak, ayakta durarak 
alışma, sergileme, depolama, tek başına ve toplu çalışma şekillerinin 
epsine cevap verecek niteliklere sahip olmalıdır. Bu özellikte dona- 

ım malzemelerinin geliştirilmesi sırasında okulun takip ettiği progra- 
an dikkate alınması esastır. 

Sonuç olarak ı 
1) Maliyet ve hız yönünden ülke şartlarına uygun kaliteli dona- 

ım malzemelerinin okula sağlanmasını garanti edecek bir metod gelişti- 
ilmelidir. 

2) Tecrübe ve girişimler desteklenmelidir, 
3) Araştırma kurumlan ve Türk Standartlar Enstitüsü, imalatçı- 

ar, eğitimciler, merkezi otoriteler, öğretmenler ve çocukların katkı- 
arı ile bu konuda araştırma ve incelemeler yürütülmesi için organizas- 
onlar düzenlenmelidir. 

b) Araştırma ve geliştirme çalışmaları sonuçlarının gerçek üona- 
ıma ve uygulamaya yansıması için tedbirler alınmalıdır. 
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Eğitimin sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik fonksiyon ve fayda¬ 
larının geniş lir perspektif ve zaman içinde incelenmesi halinde direkt 
veya dolaylı olarak iktisadi gelişmeye katkıda bulunduğu tesbit edilebi- 
lir. Nitelikli insangücünü yetiştirmekle ekonominin en prodüktif unsurıuıu.' 
sağlamasının yanısıra; eğitim, bireylerde geliştirdiği yeni davranış, 
görüş, değer sistemi, olumlu transfer ve yaratıcılık sayesinde üretim 
metodla .ından daha iyi faydalanılmasını temin eden bir ği!r aç t ırl) 

Ancak eğitimi salt iktisadi bir araç, bireyidş.-^sSîSce^emek yanıy¬ 
la görmek yanlıştır. Her iktisadi gelişme polijıikclısının amacının insan re¬ 
fahı olduğu, iktisadi imkanların sosyal ys-"insani yatırımlar için sefer¬ 
ber edildiği sonuç halkasında izlerimektedir, Eğitimin iktisadi gelişmeye, 
iktisadi kaynakların sosyal hizmetlere ve eğitime olan etkisi, eğitirı- 
kalkınma-refahanâaında..-vazgeçilmez ilişkiyi oluşturmaktadır. Bu yönüyle 
ise eğitim amaçtır.) 

EğitimınTanlamı çeşitli tür ve düzeylerinde farklılaşabilmektedir. 
Tikseköğretim, eğitimin hizmet, tüketim ve yatırım özelliklerinden, daha 
çok yatırıma yatkındır ve bu kademe eğitimin fonksiyonu da bu noktada 
düğümlenmektedir. Ancak yükseköğretim, toplumun sosyal değişmesi ve bütün¬ 
lüğü, kültürel değerlerinin korunması ve geliştirilmesi, siyasal birlik 
ve yönlendirilmesi için gerek kurum olarak, gerekse yetiştirdiği yüksek 
seviyeli bireylerle lokomotif olmaktadır. 

Toplumun her kesimi ve bütün sektörleri için, bu kadar hayati bir 
görev üstlenmiş yükseköğretimin yapısını, ürünlerini kalite ve kantite 
olarak dikkatle incelemek, geleceğini doğru yönlendirmek gerekmektedir. 

Az gelişmiş ülkelerde kaynakların kıt olması sebebiyle yatırımlar 
yetersiz kalmakta, yatırımların yetersizliği de iktisadi büyüme ve dola¬ 
yısıyla sosyal refahın gelişmesi için darboğaz olmaktadır. Bu fasit daire 
iktisadi kalkınmanın ana unsuru oyan beşeri sermaye yatırımlarının optimi- 
zasyonuna engel olmaktadır. İktisadi kalkınma ve milli gelir artışının 
on prodüktif unsuru olan beşeri sermaye yatırımlarının yetersizliği, bütün 
ekonomik sektörlerdeki olumsuzluğun sebebi olmaktadır. 

Bu noktada Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı öncesinde Türk Yüksel 
öğretiminin en aktüel konusu hakkında bir tercih yapmak gerekmektedir. 

Kıt kaynaklar hangi anlayışla, hangi alanlara, hangi miktarda 
bölüştürülmelidir? Bu sorunun cevabı bizi planlama çabasının Türkiye 
şartlarında zaruri olduğu noktasına ulaştırır ki (soru)nun sektörümüz 

I» 



- 4 -

itibariyle irdelenmesi halinde genel eğitim plânlaması içinde yükseköğre¬ 
timde hassasiyetle seçilmiş önceliklerin belirlenmesini yükseköğretim 
planlamasının ilk problemin olduğunu ortaya çıkarır. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı dönemine rastlayan Yükseköğretim 
sahasındaki gelişmeler reform niteliğine bürünürken, plân çabalarına da 
müsait bir zemin hazırlamış bulunmaktadır. 

Alt Komisyonumuz, yeni bünyenin yükseköğretimimiz için olumlu bir 
gelişme olduğunu kaydetmenin yanında, yükseköğretim sisteminin genel eko¬ 
nomik yapı içinde bütün eğitim sistemi ile entegre olabildiği takdirde 
başarılı olacağına inanmaktadır. Bu düşünceyle alt komisyonumuz yeni bir 
sistem veya model önerisi içinde olmayıp, bazı eksiklik ve yanlışlar hak¬ 
kında öneriler getirmekle yetinmektedir. Öneriler getirilirken genellikle 
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı için anahtar olabilecek global bir yak¬ 
laşım benimsenmiş, genel önerilerin yıllara göre ayrıntılı parçalarını 
uygulayıcılara ve plâncılara bırakmıştır. 

B. YÜKSEKÖĞRETİMDE DURUM YE SORUNLAR 

Türkiye’de yükseköğretim 1981 ve 1982 yıllarında önemli yapısal 
ve sayısal gelişmeler göstermiştir. Bütünleştirici bir Kanun niteliğindeki 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu bütün yükseköğretim kuruluşlarını üniver¬ 
site çatısı altında toplamış ve Yükseköğretim Kurulu adıyla bir merkezi 
idare ve sektörel alt plânlama birimi kurulmuştur. Bu Kanunu tamamlayan 
gelişme 41 Sayılı Kanım Hükmündeki Kararname ile devam etmiş yükseköğretim 
kuruluşlarımız 27 üniversite çatısı altında 180 Eakülte, 126 Yüksekokul 
olarak teşkilatlanmıştır. 

Bu düzenlemeler ile Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı’nın yüksek¬ 
öğretimin üniversite çatısı altında toplanması, bölüm sistemine geçilmesi, 
fonksiyonlara uygun program ve standartların geliştirilmesi kuruluşlar 
arasında kaynak ve öğretim üyesi dengesinin sağlanması ve üniversitelerin 
üzerinde düzenleme, yönetim ve planlama organının kurulmasına dair tedbir¬ 
leri de gerçekleşmiş bulunmaktadır. 

Türk yükseköğretiminin en büyük problemi olan yapı ve model arayı¬ 
şının neticelenmiş olmasının yanısıra, tamamlanması gereken bazı eksiklik¬ 
ler henüz gündemdedir. 
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1. Uzun Dönemli Bir Yükseköğretim Sektör Planının Eksikliği     

Yükseköğretimimizin,gerek sayısal,gerek nitelik gelişmesi ve 
gerekse çeşitli fonksiyonları açısından incelendiğinde yıllar 
içersinde istikrarlı bir ilerleme içinde olmadığı görülmektedir. 

Sayısal yönden bazı zaman dilimlerde görülen gerileme¬ 
ler sık karar değişiklikleri program tercihlerinin değişmesi, 
nitelik-nicelik Önceliklerinin kuruluşlar arasındaki farklılık* 
ları gibi konularda kararsızlıklar yükseköğretimimizin bir selec¬ 
tor ana planına ihtiyaç gösterdiğinin delilleridir, 

Makro düzeyde hazırlanan kalkınma planlarına uygun uzun 
dönemli bir ana sektör planının uygulamaya konulmamasman sakın* 
çaları kaynak,insan gücü,sosyal ve kültürel sahalarda oldukça 
ağır faturalarda kendini göstermektedir. 

Günümüzde bütün yükseköğretim kuruluşları için ortak bir 
plan olmadığı gibi,her bir üniversitenin de uzun dönemli geliş¬ 
me seyri belli değildir. Yükseköğretim kuruluşlarımız daha çok 
yöneticilerine göre yeni gelişme perspektiflerini kazanmakta ve 
hiçbir veriye dayanmadan yıllık program dönemlerinde tahsisat 
almaktadırlar^ 

2* Yükseköğretime Giriş ve Öğrenci Seçme.Yerleştirme S.stcmi 

Ortaöğretim seviyesindeki eğitimin öğrenciye meslek kazandı- 
ramaması,öğrencileri bir iş sahibi olma düşüncesiyle üniversiteye 
girişe itmektedir. 

Günümüz Türkiye’sinde bir sosyal problem haline gelen”işsiz 
gençler" için üniversiteye giriş bir prestij sembol! ve meslek 
kaynağı olarak benimsenmiştir,Toplum,bu anlayışı geliştirirken 
öte yandan üniversiteye giriş için her öğrenciye eşit hak,fırsat 
ve imkan tanınmadığından şikayet etmektedirler.Gerçekten de 
yükseköğretime giriş şansı öğrencilerin^ 

- Okudukları orta dereceli okulun metropollerde,kır veya 
kentte oluşana, 

- Okudukları lise türüne, 
- Anadolu liseleri,kollejler veya fen lisesi gibi özel prog¬ 

ram uygulayan okullardan mezun olup olmadıklarına, 
- Test tekniğine alışık olup olmadıklarına, 

.. /. 
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- Mezuniyet yılma, 
- Ailenin sosya-ekonomik durumuna ve diğer faktörlere bağlı 

olarak değişmektedir* 
Bilindiği gibi ÜBYKP döneminde üniversite seçme sınavı,daha 

sonrada yerleştirme esasları merkezi olarak yürütülmeye başlan¬ 
mış ve görev ÖSYM'ne verilmiştir.Ancak bu merkez tarafından ya¬ 
pılan sınavların lise müfredatlarıyla paralel olmadığı izlenmek¬ 
tedir,Bu yüzden yükseköğretime girişteki başarı ile lisedeki ba¬ 
şarı arasında tam bir ilişki görülmemektedir. 

Ancak 1981-1982 yıllarında getirilen ortaöğretim öğretmen¬ 
lerinin dengeli dağılımı,liselerde üniversiteye hazırlama kursla¬ 
rının ihdası,lise başarılarının üniversiteye giriş puanlarına 
etkisi,liseden derece ile mezunlara üniversitelerde kontenjan 
ayrılması gibi gelişmeler üniversiteye girişte bölgeler arası den¬ 
genin ve lise başarısı-üniversiteye giriş ilişkisinin temininde 
olumlu adımları teşkil etmiştir. 

Yüksiköğretime girişte öğrencilerin ortaöğretimde izledikle¬ 
ri programlar yeteri kadar dikkate alınmamaktadır*Açık bir deyiş¬ 
le öğrencinin genel lise veya çeşitli türlerde ki meslek liseleri 
veya bunların bölümlerinden mezuniyetleri yükseköğretime giriş 
sorularına yansımamaktadır, 

Yükseköğretim kontenjanlarını tesbitte tek kriter olarak 
okulun fiziki kapasitesi ile öğretim üyesinin sayısal yeterliliği 
dikkate alınmaktadır.Bu kriter açılması kolay ve maliyeti ucuz, 
fazla fiziki imkan ve öğretim üyesi gerektirmeyen genel ve sosyal 
bilimlerde kontenjanların yüksek seviyede tutulması sonucunu 
doğurmaktadır*Oysb yükseköğretim kontenjanlarının tesbitinde 
ağırlıklı olması gereken insangücü ihtiyacı tam olarak dikkate 
alınmamaktadır• 

Üniversiteye giriş sistemi ve kontenjan tesbitini belirlerken 
öncelikle şu üç politikanın ağırlık derecelerinin tesbitine ihti¬ 
yaç vardır.Bu tercih,Türk yükseköğretimi felsefesinin önemli bir 
boyutu olacaktır, 

- Yükseköğretimdeki nitelik ve nicelik gelişmelerini insan- 
öcü ihtiyacı ve istihdam alanı faktörleriyle birlikte düşünen 

yükseköğretim model» 
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- Geniş kitleleri eğitmeye yönelik,insangücü arz-talep 
dengesini dikkate almayan model 

Birincisinin seçilmesi halinde geniş öğrenci kitlesinin 
orta seviyeli eğitimi sonunda meslek kazanmış olmaları gerekir. 
İkincisinin tercihi halinde ise,Türkiye şartlarında maliyeti 
çok yüksek bir salt sosyal talep politikası izlenmiş olacaktır. 

Ancak Türkiye'nin yükseköğretimden beklediği bi iki uç 
fikrin ortak özelliklerini birleştiren noktada olduğu uygula¬ 
nan politikadan anlaşılmaktadır,Gerçekten de bütün boyutları 
tesb.it edilmiş olarak we insangücü ihtiyaçları ihmal edilmek¬ 
sizin, imkanlar ölçüsünde kitlelere yönelik bir politika izlen¬ 
mesi günümüzün zarureti olmaktadır. 

Tablo:1-Dördüncü Plan Dönemi Yükseköğretime Girişte Sayısal 

Kaynak:DP T+ÖSYM+MEB 
(l) 1979 ve 1980 yıllarında ön kayıtla yükseköğretime 

girenler hariçtir. 

Yükseköğretime girişte 1982-83 ders yılı için konan öğrenci 
kontenjanlarını ve önümüzdeki yıllardaki muhtemel artış trendini 
bu denge tercihi doğrultusunda değerlendirmek ve öneriler geliş¬ 
tirmek hususu gündemdedir. 

3. Xtbş.ç^öğpçtimde Mşy.pu.t, Kapasitenin ftullaıunu. 

a. Öğretim Elemanı : Yükseköğretim kuruluşlarında öğretim 
elemanı kapasitesi $ 

Gelişme (1979-1982) 
Yıllar Sınava Giren Öğrenci Sayısı Yükseköğretime Kayıt 

Olan 

1979-

1980-
1981-
1982-

*+20.726 
^3.359 

*+07.977 
*+08.000 112.6*+8 (öngörülmüş tür) 

*+0.622 
*+1.572 
55.067 

/ 
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- Yükseköğretim kuruluşunun kurulu bulunduğu mekrezi,bölgeye, 
- Kuruluşun yenilik veya eskiliğine, 
- Bilim alanlarına, 

- Kuruluş türlerine göre değişmektedir. 
Zikredilen faktörlere göre değişen öğretim elemanı dağılımı, 
bazı üniversiteler ile,özellikle sağlık bilimlerinde atıl kapa¬ 
siteler doğururken,özellikle yeni kurulan üniversitelerde hemen 
bütün bilim alanlarında yetersiz öğretim şartlarına sebep olmak¬ 
tadır.- 

Tablo : 2- Seçilmiş Bazı Üniversitelerde Öğretim Üyesi Durumu 
(30*9.1982 tarihi itibariyle) 

üniversite 0 & renci Savısı Prof. Doc Asis. Diser Yrd. TOPLAM 

İstanbul Üniv* 35.897 562 9-9-9- 1.260 187 2953 
Ankara Univ. 20.266 9-19 939- 1.296 230 2375 
Ege Üniv. 20.215 582 719 1.770 355 3bİ6 > 
Atatürk Üniv. 6.260 50 112 522 60 799 
Dicle Üniv. 1.692 19 22 206 89 321 
Fırat Üniv. 1.21b 9 17 103 90 179 
19 Mayıs Üniv. b66 2 15 66 32 115 

Kaynak : MEB Yükseköğretim Genel Müdürlüğü 

(Tablo 2)'nin incelenmesinden yükseköğretim kuruluşları öğren¬ 
ci sayısında optimal kapasitenin henüz dikkate alınmadığı hususunu 
da gömek mümkündür. 

Tıp alanındaki öğretim elemanı kapasitesinin kullanımı ve 
dengesiz dağılımı (Tablo:3)'de izlenmektedir. 
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Tablc:3 - Seçilmiş Bazı Tıp Fakültelerinde Öğretim Elemana Durumu ve 
Öğrenoi/Öğretim Elemanı Oranı (30.4.1982 tarihi itibariyle) 

(2) 
tl) Öğretim Elemanı 

f'-kültenin Adı Öğrenci Savısı Prof. Doc. As is. Diğer TOPLAM 1/2 
I.Ü, îst. Tıp. Fak. 3209 132 87 356 31 606 5*2-

Ankara Ünv.- Tıp Fk. 2435 121 93 557 11 782 1—1 • 

Atatürk Ünv. Tıp Fk. 61+5 11+ ıt* 207 — ** 21+0 2.6 

Ege Ünv. İzmit Tıp Fk. 56l 26 18 80 8 132 4.-2 

Ege Ünv. Ege Tıp Fak. 2061+ 91 115 ı+23 1+1+ 673 3.0 

Hacettepe Ünv. Tıp Fk. 1103 99 6l 1+15 132 707 1...5 

Dicle Ünv. Tıp. Fak. 11+80 11 18 163 58 2İ+0 1—i 0 vr« 

Çukurova Tıp Fak. 560 21 31 218 21 291 1.5 

Kaynak : MEB Yükseköğretim Genel Müdürlüğü Verileri 

Tıp alanında 1982 yılında yeni açılan fakültelerle Tıptaki kay¬ 
nak kullanımının Türkiye şartlarında optimize edileceğinin beklenme¬ 
sinin yanısıra, yine aynı yıl içerisinde Öğretim Üyelerinin atanma¬ 
sı, terfii, yer değiştirmesine dair uygulamalarla genel anlamda öğ¬ 
retim üyesi dağılitamdaki dengesizlik azalma eğilimi göstermesine 
rağmen yetersiz olduğu izlenmektediri 

b. Fiziki k apasite : Yükseköğretim Kuruluşlarımız fiziki tesis¬ 
ler itibariyle farklı ilkanlara sahiptir. Ebki üniversitelerin dağı¬ 
nık yerleşim şekline rağmen yeni üniversiteler bütün fiziki ünite^ 
Terini tek kampus altında toplama eğilimindedir. 

Tek kampüsde yoğunlaşan fiziki tesisler derslik, laboratuar, 
kütüphane ve çeşitli sosyal tesislerden daha rasyonel ve tam kapasi¬ 
teyle kullanabilme fırsatını doğurmaktadır.. 

Federatif yapıyla teşkilatlanan üniversitelerde eğitim-öğretim 
kütüphane ve çeşitli sosyal tesislerher bir üniteye ayrı ayrı götü**-- 
rülürken bir yandan kaynağın bölünmesine ve israfına diğer yandan a- 
atıl kapasiteye sebep olmaktadır. Aynı üniversiteye bağlı olmasına 
rağmen farklı semtlerde bulunan fakülteler ayrı kurum psikolojisi ge¬ 
liştirdiğinden genellikle atıl kapasitelerden bir başka fakültenin 
faydalanmasına imkan doğmamak tadır.... 
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Tübitak Yapı Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan bir araş* 
manın (3E) sonuçlarına göre tek kampüs halinde yerleşen gelişmiş bir 
üniversitenin toplam faydalı alanının $30'unu teşkil eden eğitim * 
öğretim alanının sadece %17'si kullanılmaktadır. Bu örneklemden ha^ 
raketle Yükseköğretim Kuruluşlarında (tek kampüs halinde toplanmış 
olsa dahi ) önemli oranda fiziki kapasitenin atıl olarak bulunduğunu 
ifade etmek mümkündür. 

*+* Yeni Açılacak Üniversiteler için Uzun Dönemli Politika ve Tercih 
ihtlyaox 

Anayasamızın 130» maddesi ile 25^7 sayılı Yüksek#ğretim Kanunu’*/ 
nun 5. maddesi "Yükseköğretimim ülke sathına dengeli bir biçimde ya¬ 
yılmasına" amirdir, Türkiye* günümüz ihtiyaçları için üniversitele¬ 
rin yerleşim alanları itibariyle yurt sathına dengeli dağılımı prob-j 
lemini halletmiş gözükmektedir. 

25^7 Sayılı Kanunun 5* maddesinde ifade edilen esaslar dûğruJ> 
tuşunda bu konuya ilişkin uzun dönemli bir politikanın sektör ana 

A 

planı içerisinde kuruluş yeri, bilim alanları, kapasitesi, kuruculuk 
görevini üstlenecek üniversite itibariyle tesbitedilmesi konusu gün¬ 
demdedir* Bu politikanın geliştirilmesi siyasi tercihli ve plâna z£t 
uygulamalar için de bağlayıcı olacaktır* 

(l) Ersoy, Yalçın* Yükseköğretim Binaları Fiziksel Planlaması 
Tubitak -YAE, 1976 
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5. Öğretim Elemanı Yetiştirme 

Daha öncede ifade edildiği gibi yükseköğretim'de öğretim ele¬ 
manı ihtiyaca cevap verebilecek sayı ve niteliğe kavuşamamıştır. 
Klasik yolla, yani asistanlık müessesesinin işletilerek öğretim 
elemanı yetiştirilmesi sırasında sadece o fakültenin veya kürsünün 
ihtiyacı dikkate alındığından yeni açılan üniversite ve birimler 
için bu yol potansiyel kaynak alamamıştır. 

Özellikle yeni üniversitelerde lisans-üstü çalışma için gerek¬ 
li fiziki ve öğretim üyesi ortamı müsait olmadığından ihtiyacın 
karşılanması kısa dönemde mümkün görülmemektedir. Yurt içinde lisan- 
üstü çalışmaları özendirecek tedbirler de yeterli düzeye getirile¬ 
memiştir. 

Üniversitelerde öğretim elemanı yetiştirmenin bir yolu da yurt 
dışında bu imkanı* sağlanmasıdır. 1416 Sayılı " Ecnebi Memleketle¬ 
re Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ” özellikle I ve II Beş Yıl¬ 
lık Kalkınma Plânı dönemlerinde ele alınmasına rağmen hedef alman 
gerçekleşme sağlanamamıştır. Ayrıca adı geçen.Kanun, lisans-üstü 
çalışmalar için bazı bilim alanlarını sınırlamamaktadır. 

DBYKP Döneminin son iki dilimine rastlayan yıllarda lisans¬ 
üstü çalışmaların yaygınlaştırılması politikası öğretim üyeliğine 
taban teşkil etmesi bakımından olumlu görülmekle birlikte henüz 
lisans eğitimini zorluklarla karşılayan-.üniversitelerin de bu prog¬ 
ramı uygulaması nitelik problemi konusunda tereddütler uyandırmak¬ 
tadır. Bu problemin hallinde üniversitelerin ağırlıklı bir ihtisas¬ 
laşmaya gidememesi de önemli bir eksiklik olarak görülmektedir. 

6. Üniversite - Çevre İşbirliği 

Üniversitelerin bir görevi de toplum kalkınmasını sağlamak 
olduğuna göre çevrenin gelişmesi, değişmesi ve yönlendiriİmesi için 
l}ix merkez olması beklenmektedir. 

Üniversitelerimizin çevre ile ilişkileri teorik olarak planlı 
dönemde sık sık vurgulanmış ancak birkaç münferit başarı dışında 
bölge üniversiteleri olmaya numzet kuruluşlarımız klasik bilim 
dalları ve laboratuvar çalışmaları dışına çıkamamıştır. 
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7-Yükseköğretim Paralılığı 

Yükseköğretimin paralı oluşuna dair ilk düzenleme 1973 yılında 1739 sayılı 

killi Eğitim Temel Kanunu ile oluşmuştur. Ancak bu hüküm gününüze kadar uygulama 
3ensı bulamamış tır. 

2547 Sayılı Kanun'un 46. maddesi de öğrenci maliyetinin ençok beşte birinin 
Iıarg olarak öğrenciden alınmasına amirdir. 

Bilindiği gibi sadece temel eğitimin parasızlığı ve bunun bir devlet görevi 
olduğu Anayasa ve Kanun hükmüdür. Yükseköğretim, görenlerin belli bir oranda harç 

ödemesi yoluyla bu kademe eğitimin genel bütçeye olan yükünü bir ölçüde hafiflet¬ 

mek ve üniversitelerdeki gelişmeyi hızlandırmak ve uluslararası yaklaşımı yerine 

getirmek gayesiyle yapılan yeni düzenleme uygulamada bazı aksaklıklar doğuracağı 
beklenmektedir. 

Harcın nasıl ve kimlerden alınacağı,hangi şartlarda devlet yardımıyla karşı¬ 

lanacağı, mecburi hizmet yükümlülüğü halinde istihdam alanlarının temini ve şartla¬ 

rı ile öğrenci maliyetinin nasıl tesbit edileceği, maliyetin kurumlar arasındaki 
farklılığının nasıl giderileceği hususları aydınlığa kavuşturulmama.jtır. 

254-7 Sayılı Kanun'un 46 ve 55.maddeleri yeterli açıklıkta olmadığından harç¬ 
ların üniversitelerin geliş kaynağı olmasına rağmen, kullanamayacağı hususu tam 

ifade edilmemiştir. 
8-Vakıf Üniversiteleri 

Anayasamız'm 130. maddesi yükseköğretim yapımıza "Vakıf Üniversiteleri" kav¬ 

ramını s o kmuş tur. 

Devletin gözetim ve denetimine tabi ve kazanç gayesi gütmemek şartlarıyla 

sınırlandırılmış olan Vakıf Üniversiteleri'nin kamu yükseköğretim harçamaları için 
tasarruf sağlayacağı beklenmektedir. Ancak hangi şartlara haiz Vakıflarca, hangi alan 

larda ve hangi bölgelerde üniversite kurulabileceği ayrıntılı esaslara bağlanmamıştır 
9-Açık Öğretim 

Yükseköğretimde öğrenci kapasitesini artırmak gayesiyle Anadolu Üniversitesi 

| bünyesinde kurulan Açık Öğretim Fakültesi bilindiği gibi 1982-83 ders yılında 
29.000 öğrenci ile faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 
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lördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı bu konudaki ilkesini ko¬ 
yarken; uygulamanın ülke gerçeklerine uygunluğunun sağlanmasını 
temin etmek üzere araştırma yapılmasını ve uzaktan öğretim araç¬ 
larının özellikle eğitimin kalitesini yükseltmek gayesi ile kul¬ 
lanılmasını öngörmüştür. 

Ancak günümüzdeki uygulama, Plan*da zikredilen araştırma ya¬ 
pılmadan ve lisans seviyesindeki bir programla yürütülürken bazı 
tereddütleri de beraberinde getirmektedir. 

- Konunun çeşitli çevrelerde yeterince tartışılıp tartışıl¬ 
madığı , 

- Uzaktan öğretim metodunun Türkiye şartlarında hangi kademe 
de, hangi amaçla kullanılabileceği 

- Yükseköğretim sistemimizle bütünleşip bütünleşemeyeceği, 
- Lisans seviyesindeki eğitim için gereken asgari niteliği 

sağlayıp, sağlayamayacağı, 
- Deneme yapılmadan büyük bir kitle üzerinde uygulamaya ge“ 

çilmesinin sakıncalarının büyüklüğü, 
- -^stihdam kapasitesinin iş idaresi dalında aynı yılda 29.000 

öğrenciyi massedip, edemiyeceği, 

- Piyasanın bu programdan mezun planların prestij ve Un¬ 
vanlarını örgün eğitimden mezunlarla muadil görüp göremi.yeceği, 

- Uygulama için zamanlamanın doğru yapılıp yapılmadığı, 
Bütün bu soruların gerekli tartışma ortamı içerisinde ce¬ 

vaplanması ve değerlendirmenin akabinde yapılması hususu gün¬ 
demdeki yerini muhafaza etmektedir. 

10. Meslek Yüksek Okulları ve ön Lisans Eğitimi 

2547 Sayılı Kanun’un 2. maddesi yükseköğretimi "Milli Eği¬ 
tim Sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, enazdört .yarıyılı kap¬ 
sayan her kademedeki eğitim-öğretimin bütünüdür." şeklinde ta¬ 
nımlamaktadır. 

Genellikle ön lisans eğitimi olarak adlandırılan dört yarı- 
yıllık eğitim, lisans öğretiminin ilk 4 yarıyılını başarıyla ta¬ 
mamladıktan sonra sistemden kopan öğrencinin hak ettiği bir ka¬ 
deme •İmasının yanı sıra münhasıran bu kademe olarak programlan¬ 
mış eğitimi de kapsamaktadır. 

Ara insangücü yetiştirmek gayesi ile düzenlenen ön lisans 
eğitimi ülkemizde Meslek Yüksek Okulları türüyle yaygınlık kazan¬ 
mıştır. 



Daha önce Killi Eğitim Bakanlığı Yay-Kur î)airesine bağlı 
elan bu okullar bilindiği gibi üniversiteler bünyesinde toplan¬ 
mış ve 1982-83 ders yılında kapasiteleri $100 artırılmıştır. 

M.Y. okullarının yaygınlaştırılarak yükseköğretim talebi¬ 
nin önemli bir kısmının bu yılla karşılanacağı ifade edilirken 
mezunlarının fonksiyonel bir Unvanın istihtam edilebilirlikleri 
konusunda herhangi bir düzenleme ve araştırma yapılmamıştır. 

Meslek Yüksek okullarının başarılı olması, ara insangücün 
gerektirdiği teorik ve uygulama bilgi ve becerisini kazandıra¬ 
bilecek programların detayları, her çevrede uygulama kolaylığı 
öğretim üyesi stoku, mezunlarına duyulan ihtiyacın nitelik ve ni¬ 
celik boyutu dikkatten uzak tutulmuştur. 

HEDEF 

Beşinci Beş-Yıllık Kalkınma Planı sonunda yükseköğretimde 
okullaşma oranının $12 olması, bu oranın gerçekleşmesinin plan'm 
makro hedef ve ilkelerine uyumlu nitelik ve nicelikte, îialki ka¬ 
pasitesini tam blarafc kullanan verimli, imkânların dengeli olarak 
dagilimıriı sağlayan bir yükseköğretim-yapısı-içerisinde cereyan 
etmesi hedef alınmıştır. 



D. ÖNERİLER 
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1. Yükseköğretimin gelişmesi her safhada Anayasamız ve 2547 
Sayılı Kanunda belirlenen genel espri ve Kalkınma Planları doğrul
tusunda olmalıdır. 

Yükseköğretimde gelişmelerin Kalkınma Planlarına uyumunun 
sağlanması için Devlet Planlama Teşkilatının ilgili dairesi ile 
YÖK içerisinde kurulacak bir planlama ünitesinin sürekli olarak iş
birliği içinde olmaları gerekir. 

Kalkınma Planları doğrultusunda YÖK ve DPT arasında kurulacak 
işbirliğinde insangücü ve piyasa ihtiyaçlarına dönük nitelik ve 
nicelik öncelikleri makro bir baza oturtularak yeni açılacak yüksek

öğretim kuruluşları ve çeşitli bilim alanları için ilk kayıt 
kontenjanları ile konunun finansman ve yatırım boyutu için projek
siyonlar yapılmış olmalıdır. 

Kalkınma Planlarına uygun olarak geliştirilen yükseköğretim 
sektör ara planları, her bir yükseköğretim kurulurunun gelişme ve 
hedef perspektifleri için genel hatları taşımalıdır. 

2. Yükseköğretime girişte öğrencinin ilgi, istek, yetenek 
ortaöğretim kademesinde takip edilen program ile başarısını dikkate 
almak esas olmalıdır* 

öğrencilerin ortaöğretimdeki formasyonu istikametinde yüksek
öğretimde de öncelikle aynı alana devamını sağlamak üzere gereken 
tedbirlerle üniversiteye giriş sisteminin yeniden ele alınması 
gereklidir. 

Üniversiteye giriş sınavının her aşamasında matematik veya 
fen ağırlıklı değerlendirmelerde davranış geliştirmeye katkıda 
bulunmak üzere sosyal bilim puanlarının da etkili olması 

sağlanmalıdır. 

Üniversite e giriş sınavı sorularının hafızaya dayanacak 
özellikte olmamasına, muhakeme gücüne, analiz ve sentez yeteneğini 
ölçecek nitelikte olmasına, sınav sorularının dilinin her öğrenci 
tarafından anlaşabiliriiğine dikkat edilmesi gerekir. 
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3. Yükseköğretim kuruluşları için yapılması zaruri olan uzun 
dönemli gelişme yönü, çalışmalarına baz teşkil etmek, mevcut fiziki 
ve teçhizat imkanlarından rasyonel kullanmayı sağlamak üzere, 
yükseköğretim kuruluşlarında durum tesbiti yapılmalıdır. 

Üniversitelerde yer yer görülen atıl fiziki kapasite değerlen¬ 
dirildikten sonra ihtiyaç planlaması yapılmalıdır. 

4. Bazı bilim dallarında ve üniversitelerde görülen öğretim 

üyesi fazlasının çeşitli özendirici tedbirlerle ihtiyacı olan 
kuruluşlara nakli sağlanmalıdır. 

Bunu sağlamak üzere gelişmekte olan üniversitelerde çalışacak 
her dereceli öğretim elemanına mali haklarla birlikte loğman vb. 

sosyal imkanlarda artırılmalıdır. 

5. Bilimsel araştırmayı artırmak, insangücünün niteliklerini 
yükseltmek ve öğretim üyesine taban teşkil etmek üzere üniversite¬ 
lerde lisans-üstü programlar istihdam alanları ve üniversite 
ihtiyaçları gözönüne alınarak yayginlaştirılmalldir. Yurt içi 
lisans-üstü çalışmalar burs ve kamu görevlileri için ücretsiz izin 
yolları ile teşvik edilmelidir. 

Yetiştirilecek öğretim elemanının yükseköğretimde hedef alman 
% 12'lik okullaşma oranına uygun sayı ve nitelikte olması, lisans¬ 
üstü eğitim programlarıyla, araştırma görevlisi ve diğer personel 
planlaması bu hedef doğrultusunda yapılmalıdır. 
Yardımcı doçentlik titrinden itibaren üniversiteye yeni dahil 
olacak bütün öğretim üyelerinin pedagojik formasyon almaları 
sağlanacaktır. 

Öğretim elemanı yetiştirmede gelişmiş üniversite ve birimler 
sorumlu kılınmalıdır. 

1416 sayılı "Ecnebi Ülkelere Gönderilecek Talebe Hakkında 
Kanun"'da günün şartlarına uygun değişiklikler yapılmalıdır. 
Üniversitelerimizin imkan, nitelik ve kapasiteleri gözönüne alına¬ 
rak yurt dışına gönderilecek öğrenciler için bilim dalı sınırla¬ 
ması ile adayların yabancı dil eğitimlerini Türkiye'de yapmalarını 
sağlayacak düzenleme gerçekleştirilmelidir. 

/ 
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Yurt dışına giden Öğrencilerin hangi üniversite için gittikleri 
önceden tespit edilerek hem takipleriyyÖnlendir:tlta4l6fİ$i.* bem d.e 
üniversitenin öğretim üyesi planlamasına yardımcı olunmalıdır* 

6. Mevcut veya yeni kurulacak üniversitelerin alt birimlerini 

oluşturmada çevrenin sosyal, kültürel, ekonomik yapı ve ihtiyaçla¬ 
rı dikkate alınmalıdır. 

Üniversitelerin* kuruluoldukları çevrelerle uyumlu faaliyet¬ 
te bulunmaları için çevreye bazı imkanlar götürmesi esas olmalıdır. 

Bunun temini için üniversiteler çevre kalkınmasına destek 

sağlamak üzere özel, mali, personel ve teçhizat desteğinde bulunma¬ 
lıdır. 

Mezunlarının kendi çevrelerinde istihdamları daha mümkün oldu¬ 
ğu göz önüne alınarak ve buna yardımcı olmak için çevre-kurum 
işbirliğine dayalı, olarak ancak ülke genel istihdam şartlarına da 
uyumlu, bölge özelliklerine hitap eden esnek programlar geliştiril¬ 
melidir. 

Üniversiteler, çevre kalkınmasında odak noktası olduğuna göre 
Öncelik çevre ihtiyaçlarına yönelik# daha sonra evrensel türde 
araştırmalara yönelmelidir. 

Üniversite-çevre işbirliğinde programlar* yatay ve dikey 
geçişi engellememek ve kuruluşlar arasında programda asgari müş¬ 

terekliği sağlayabilecek seviyede tutulmalıdır* 

7. Üniversitelerde araştırma ortamını iyileştirmek üzere 
gerekli yasal, kurumsal ve finansman düzenlemeleri yapılmalıdır* 

Üniversiteler içinde araştırma merkezleri yaygınlaştırılmalı 
ve öğretim üyelerinin araştırma görevleri teşvik edilmelidir. 
Öğretim üyelerinin belirli yll periyotları ile ders yükü hafif¬ 
letilerek araştırmaya yönlendirmeli, çalışmaları izlenmelidir. 

Üniversiteler dışında, ancak üniversitelerle yakın işbirliği 
içinde olan TÜBİTAK vo, benzeri sosyal bi 1 Imffcfenra be §fetunaakj*m«pau 
kurulmalıdır. 

Yurt dışı araştırmaları teşvik etmek gayesiyle de ğerekli 

finansman ve bürokratik kolaylıklar sağlanmalıdır. 

*/.. 
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8. 2547 Sayılı Kanun'un 46. ve 55. maddeleri ile 1739 Sayı¬ 
lı Kanun'un 38. maddesine göre harçlar*, üniversitelerin 3cul 1 ana¬ 
bil iceği kaynak olmadığı gerekçesiyle yeniden ele alınmalıdır. 

2547 Sayılı Kanun'un 46. maddesine göre harçların kimlerden 

alınacağı, maliyetin % 5'ine tekabül eden hizmet yükümlülüğünün 
süresi, maliyetin tesbit esasları açıklığa kavuşturulmalıdır, 

9. Anayasa'nın 130. maddesine göre Vakıflar eliyle kurulacak 
yükseköğretim kuruluşlarının tâbi olacağı esaslar kesin olarak 
belirlenmelidir. 

Vakıf yüksek öğretim kuruluşlarının vakıf tüzel kişiliğinden 
ayrı tutularak, münhasıran yükseköğretim kuruluşuna yapılacak 
yardımların ilgili vakıfa intikali önlenmelidir. 

Bu yolla kurulacak yükseköğretim kuruluşlarının Kamu üniver¬ 
sitelerinin tabi olduğu planlama esprisi içinde kalmaları için 
Devlet Planlama Teşkilatı ve Yükseköğretim Kurulu ile ilişki sağ¬ 
lıklı olarak kurulmalı, idari statü buna göre düzenlenmelidir. 

10. Açıköğretimin ülke şartlarına uygun tanımı ve faaliyet 
alanı İçesin şekilde belirlenmelidir, iarnu genel yükseköğretim plân¬ 
laması içinde bütün boyutlarıyla yeniden değerlendirilmelidir. 

Önümüzdeki yıllarda bu sisteme alınacak öğrencilerin kapasi¬ 
te ve branşlarının tesbitinde insangücü-istihdam ilişkisi göz c- 
uline alınmalıdır. 

Öğretim yapılan Dar alanla ilgili mahalli birimler oluştur¬ 
malı, bu birimlerde akademik ve idari rehber olacak personeller 
görevlendirilmelidir. 

29.000 öğrencilik kapasiteyle başlayan deneme uygulamasının 
sonuçları değerlendirilmeden, program daha yaygın olarak genişle- 
t i lineme 1 i dik. 

Bir Yaygın Sğitim faaliyeti olan uzaktan öğretimi için T.V. 
ve yayın gönderme dışındaki öğretim metodlarının geliştirilmesi 
ve Türkiye için uygulanabilirliği ile ilgili araştırmalar yapıl¬ 
malıdır. Bu araştırmalar ışığında Gerekli yatırımlara öncelik ve¬ 
rilmeli, öğretim için her türlü araçtan yararlanılmalıdır. 

s Komisyon üyesi N.Öner'in bu konudaki muhalefet şerhi ektedir. 
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11. Ön lisans kademesi ve Meslek Yüksekokulları mezunları¬ 

nın istihdam alanı içindeki statüsü belirlenmelidir. 
Ön lisansa giriş, fakülte ve yüksek okullara geçiş, programın 

lisans programıniû genel hatlarıyla bütünlüğü ve meslek kazandırı¬ 
cı şekilde hazırlanması, mezunlarının fonksiyonel statüsü ve iş 
analizi, istihdam imkanları ve piyasanın nicelik ve nitelik ihti¬ 

yacı, meslek ve bilim alanlarına göre yaygınlaştırılma çerçevesini 
ihtiva eden araştırmalar yapılarak* bu araştırmalar ışığında ülke 
gerçeklerine uygun tedbirler ve mevzuatı geliştirilmelidir, 

ön lisans diplomasının dikey geçişte, belirli bir başarı dü¬ 
zeyini ifade ettiği şeklindeki pozitif yönü ele alınmalıdır. 

Meslek Yüksekokullarının çalışma alanı ve statüleri belirlen¬ 
meden, mevcutlarının amaç, program, fiziki imkân, öğretim kadrosu 
geliştirilmeden yenileri açılmamalı ye kontenjanları arttırılmamalı- 
dır, 

Meslek Yüksekokullarının gelişmeleri, programları mahalli özel¬ 
liklere uygun olarak düzenlenmelidir. 

12. Her kademedeki öğretmenlerin hizmetiçi eğitimi için 4-1 sa¬ 
yılı Kanun Hükmündeki kararnamenin 5. maddesiyle üniversitelere ve¬ 

rilen yükümlülüğün yanında, kararnamede yapılacak bir değişiklikle 
imkanlar ölçüsünde öncelik diğer kamu kuruluşları ve talep halinde 
özeli kuruluşlara da üniversitelere® hizmetiçi eğitim verilebilmeli¬ 
dir. 

V. 

13. Eğitim Fakülteleri özellikle ortaöğretim kumrularına öğret¬ 

men yetiştiren kurumlar olarak ele alınacaksa, standartlar açıkça 
belirlenmelidir. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'nın sayı ve nite¬ 
lik hedeflerine uygun faaliyete zemin hazırlayacak yasal düzenleme¬ 

ye geçilmelidir. 
Alan bilgilerinde bir farklılık olamayacağına göre Fen-Edebiyat 

ve Eğitim Fakülteleri kontenjanlarının tesbitinde eğitim-insangücü- 

İstihdam ilişkisi gözden uzak tutulmamalı, Milli Eğitim Bakanlığinın 
^ talepleri dikkate alınmalıdır, s o . - ' \ \ 

Eğitim Yüksekokulları, İlkokul öğrencilerinin daha nitelikli 
[ olmalarını sağlamak, alan ve meslek bilgisi yoğun olan öğretmen yc- 
^ tiştirmek amacıyla sekiz yarıyıl olarak düzenlenmelidir, 
İm Komisyon üyesi N.Oner’in muhalefet şerhi ekdedir. 
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Q ,4y öğretim olemsnlerına( lojman, -'lokal, dinlenme tesisleri, 
misafirhane gibi sosyal im]c em 1 ar -yay g ın olarak götürülmelidir. 

15. Öğrencilerin kişilik gelişimlerine ve eğitim-öğretim faa¬ 
liyetlerine en uygun ortamı saylamak üzere yurt, kafeterya, kan¬ 
tin, spor tesisleri , dinlenme merkezleri yapımı işletilmeleri 
ile boş zamaıı faaliyetleri için yönlendirici çctlışmalar yani esas¬ 
lara bağlanmalı, Bu alana ayrılan kaynak- arttırılmalıdır. 

Mevcut öğrenci sosyal hizmetlerinin optimal kullanımını sağ¬ 
lamak üzere bazı tesislerden birbirine komşu olan fakültelerin öğ¬ 
rencilerinin faydalanabilmeleri için yönetim kolaylığı getirilme¬ 
lidir. 

Yeni yapılacak sosyal tesislerin o ildeki üniversitelerin 
ortak yönetimi altında ilin bütün yükseköğretim öğrencilerinin kul¬ 
lanımına imkan vermelidir. 

Kredi ve Yurtlar Kurumu. Yüksek Öğretim Kurulu'na bağlanmalı, 
yurtların tek elden idaresi sağlanmalıdır. Üniversite kampüsü için¬ 
deki yurtlar 0 üniversitenin öğrencilerine hitap etmekle biri ilete 
merkezi yurt idaresiyle bağlantılı olmalıdır. 

Öğrenciye götürülen yemek imkanı, üniversiteler içinde kuru¬ 
lacak merkezi bir birim tarafından, bir ilde birden fazla üniver¬ 

site varsa üniversiteler arasında kurulacak ortak bir kuruluşça 
yürütülmeli, servisler ilin çeşitli semtlerine taşınmalıdır. 

Ker fakülte için müstakil kütüphaneler ve üniversite içinde 
gelişmiş merkezi bir kütüphane kurularak kaynak ve imkanların ras- 
yonalizaoyunu sağlanma!ıdır. 

Yükseköğretim gençliğini faydalı boş z:man faaliyetlerine kana¬ 
lize etmek için üniversiteler içinde fonksiyonel birimler kurulmalı, 
bu birimler kanalıyla profesyonel ve amatör çalışmalar teşvik edil¬ 
meli, bu konuda çeşitli kulüp ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbir¬ 
liği yapılmalıdır. 

Vakıf ve diğer kuruluşların sosyal, kültürel ve medikal alaııi ar d: 
ki mali ve fiziksel imli ani arından yararlanılmalıdır. 

üniversite gençliği için kullanım alanı geniş, maliyeti ucuz 
açık spor tesisleri yaygmlaştırılmalıdır. 

Öğrenci Sosyal Güvenlik ve Sigortası Kurumu ihdası için uygu¬ 
lanabilirlik araştırması ve bu araştırmanın yönlendirilmesinde 
yasal ve kurumsal düzenlemeler yapılmalıdır. 
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Alt Komisyon Üyesi 
Prof.Dr.Necati Öner’in muhalefet şerhleri 

1 - Eğitim Fakülteleri ile Een-Edehiyat (veya Fen ve„Edebiyat) Fakülteleri 
ile ilgili olarak Prof.Dr.Necati öner, "aynı üniversite içerisinde aynı alanda 
eğitim yapan iki ayrı fakültenin bulunmasını üniversiter zihniyete uygun görme¬ 
mektedir." 

2 - 2547 sayılı kanunun 46. maddesine göre öğrencilerden alınacak harçlar 

hakkında Necati Öner, "parasız eğitime taraftar olduğu" için komisyonun bu ko¬ 
nudaki görüşüne katılmamaktadır. 
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1. GİRİŞ 

Öğretmenlik : 1739 Sayılı Milli Eğitimin Temel Kanununda 
ifade edildiği gibi» "Devletin eğitim-öğretim ve bununla ilgili 
yönetim görevlerini üzerine alan bir ihtisas mesleğidir*. 

Bir toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmesi 
iyi yetiştirilmiş insangücüne bağlıdır. Bu gücü yetiştiren öğretmen¬ 
ler de bu anlamda İktisadi ve Sosyal gelişmenin stratejik unsuru ol¬ 
maktadır. Bunun için öğretmen yetiştirme, kendine has sisten, model 
ve esaslara bağlanmalıdır. Öğretmen yetiştirme sürecinde, değişen ve 
gelişen bilimsel ve teknolojik verilerin öğretilmesi ile beraber mes¬ 
leğin sanat yanının da kazandırılması gereklidir. 

Atatürk İnkılâp ve İlkelerine bir bütünlük içinde bağlı, Türk 
töp1umunun beklediği davranışlara sahip öğretmeni yetiştirmeden ulu¬ 
sumuzun geleceğini, çocuklarımızın ve gençlerimizin yarınlarını çağ¬ 
daş uluslar düzeyinde ve üstünde görmek mümküı değildir. "Yeni nesil¬ 
lerin öğretmenlerin eseri olacağı" unutulmamalıdır. 

Çağdaş*eğitim, öğrenciye götürülen hizmetleri bilgi aktarma¬ 
nın da üstünde görmeletedir. Mültidisipliner bir anlayışla ele alınan 
eğitim, yöneticilik, plâncılık, programcılık, müfettişlik, öğrenci 
rehperliği ve psikolojik danışmanlık gibi alanlarda da, öğrenciye yö¬ 
nelik faaliyet içinde eğitim amaçlarının gerçekleştirilmesi için öğ¬ 
retmenlerle beraber ve onların yanında eğitim uzmanlığını bir meslek 
alanı olarak ortaya çıkarmıştır. 

(2:) Metinde eğitim uzmanlığı, kavramın yaygınlığı 
sebebiyle komisyonda karar altına alınan "eğitimci"nin 
karşılığı olarak ele alınmaktadır. 



2. DURUM VE SORUNLAR 

Günümüzde öğretmen yetiştirme ve istihdama konusu 1739 Sayala 
Milli Eğitim Temel Kanunu* 2547 Sayala Yükseköğretim Kanunu ve 41 Sar 
yala Kanun Hükmünde Kararname ile şekillenmiştir. 

İ739 Sayala Kanun’un 43-49 uncu maddeleri öğretmenlik mesleğinin 
yükseköğretim içerisinde genel kültür, özel alan eğitimi, pedagojik for¬ 
masyonla kaz anal acağ ona, yurtiçi ve dışa hizmet içi eğitim programlarıy¬ 
la niteliklerinin artırılmasına amirdir. 

41 Sayala Kanun Hükmündeki^Kakamame öğretmenleri yetiştirme kay¬ 
nağa olarak üniversitelere bağla 20 Eğitim Fakültesi ile 24 Eğitim Yüksek 
Olculunu belirlemiştir. 

- -1 , » 

Yürürlükteki uygulamada münhasaran okul öncesi eğitim kademesine 
öğretmen yetiştiren eğitim kuruluşu yoktur. 

% . 

Temeleğitim I. kademe (ilkokul) öğretmenleri Eğitim Yüksekokulu 
adayla örgütlenen yükseköğretim yoluyla yetiştirilmektedir- 

Ortaöğretimin çeşitli kademe ve türleri için öğretmen yetiştirme¬ 
nin kaynağa ise Eğitim Fakülteleridir. 

1975-80 yallara arasanda yükseköğretimde yoğunlaşan öğrenci hare- 
Icctleri özellikle öğretmen yetiştiren kuruluşlarda kendini hissettirdi¬ 
ğinden son yallarda yetiştirilen öğretmenlerin niteliği önemli ölçüde za- 
y flamaştar. 1980 yalından itibaren Millî Eğitim Bakanlağınca yaygınlaş¬ 
tırılan hizmetiçi eğitim programları, sayıları 80 bine ulaşan bu nitelik¬ 
teki öğretmenlerin kısa zamanda yetiştirilmeleri için yeterli olamamıştır 
4.1 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 5 inci maddesine göre üniversite¬ 
lere verilen görevin yerine ğetirilmesi ile bu plan döneminde sorunun çö¬ 
zümlenmesi beklenmektedir. 

Öğretmenlerin ihtiyaç duyulan sayı, alan ve niteliklerde yetişti¬ 
rilmeleri, yurt sathında dengeli dağılımı, Türkiye şartlarına uygun op¬ 
timal öğrenci/öğretmen oranı ile öğretmenin vermesi gereken ders sayısı 
konularındaki yeni kriterler ve bunlara dayalı uzun dönemli öğretmen ih¬ 
tiyaç! projeksiyonu hususu gündemdedir- Mevcut duruma ait istatistik! 
tablolar ektedir» 



Memleketimizdâ eğitim uzmanlığının tanımının yapılmamış olması 
sebebiyle bu mesleğin kaynak, görev alanı, yetki, sorumluluk ve istih¬ 
damlarının fonksiyonelliği ila özellikle Milli Eğitim Teşkilâtı için¬ 
deki yeri tam açıklığa kavuşmamıştır. 

Eğitim uzmanlığı eğitim kavramının öğretim yanı dışındaki alan¬ 
larıyla iç içe olduğuna göre ağ itim uzmanlarının yetiştirilmeleri ko¬ 
rusunu öğretmen yetiştirme modeli içinde düşünmek gerekir. 

Bu genel tesbitlerden Sonra öğretmen ve eğitim Uzmanının spesi¬ 
fik meselelerini şöylece sıralamak mümkündür. 

a) öğretmen yetiştiren kurumların Öğretim üyesi dağılımı istatis- 
t iki veri temin edilememiş olmasına rağmen yeni statülerine uygun nite¬ 
lik ve nicelik seviyesine ulaşamadılcları izlenmektedir. 

b) Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesini 
ıntiyaç doğrultusunda yetiştirmek konusu gündemdedir. 

c) Geçmiş dönemlerde yapılan yanlış uygulamalar sonucunda kendi¬ 
lerine öğretmenlik belgesi verilen ve öğretmenlik bilgi, beceri ve dav¬ 
ranışlarından yoksun olan öğretmenlerin yetiştirilmeleri için alınan 
v.edbirler tüm gruba yaygınlaştırılamamıştır. 

d) Son düzensâeraa ve haklara rağmen öğretmenlerin toplum içinde 
gerekli itibarı kazanmaları için yeterli gelir, bilgi, beçeri ve dav¬ 
ranış seviyesine ulaşmaları sağlanamamıştır. 

ej Mesleğinde başarılı ve istekli öğretmenlerin mesleki bilgi 
Ilı. •• 

ve becerilerini artırmak üzere bir üst düzeyde öğretim yapmalarına im¬ 
kan sağlamak konusu yeterli vt kalıcı esaslara bağlanamamıştır. 

•U . ,.V r 

f) Genel bir sorun olan öğretmen dağılımındaki dengesizliklerin 
sonucu olarak özellilde ilköğretim ile birinçi devre Türkçe, Sosyal Bil¬ 
giler, Fen Bilgisi ve Matematik dallarında bazı merkezlerde öğretmen faz- 
laiagi görülmektedir, Bu konuya ait sayısal veriler raporumuzun ekinde 
yer almalctadır. 

g) Bir özel ihtisas alanı olan öğretmenlik mesleğine hiç bir 
meslek alanında görülmeyecek sayıda değişik kaynaklardan eleman alın¬ 
mıştır. Bu durum öğretmenliğin itibar, kalite ve bütünlüğünün zedelen¬ 
mesinin önemli bir sebebini teşkil etmektedir. 



3. HEDEF 

i 

Her tür ve seviyedeki eğitim kururnlarının öğretmen ihtiyacı, 
öngörülen okullaşma oranına paralel olarak Beşinci Plân döneminde kar¬ 
şılanacaktır. 

4. İLKELER VE ÖNERİLER ' 
] 

a) Öğretmen ve eğitim uzmanının Atatürk İnkilâp ve İlkelerinin 
bütününe bağlı, genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyona 
sahip olarak yetiştirilmeleri sağlanacaktır. 

b) Her tür ve kademedeki okullara öğretmen yetiştirme en az li¬ 
sans seviyesindeki eğitim yoluyla olacaktır. 

:ot . c) öğretmen liseleri her yönüyle geliştirilecek mezunlarının 
yükseköğretime geçişleri, yeni esaslara bağlanaöak ve bu okulların öğret¬ 
men yetiştiren Yükseköğretim kurumlarına öğrenci tabanı oluşturmaları 
sağlanacalctır. 

d) Öğretmen ve eğitim uzmanlarının mali haklar ile. lojman, 
dinlenme ve diğer sosyal imkânlarının iyileştirilmesi öncelikli olarak 
ele alınaC&ktır. 

‘T '• i"• - - * - • '' •• 

e) Uygulamada tasarruf ve gerektiğinde ikame sağlamak için; öğ¬ 
retmenler hizmet öncesinde esas branşlarıyla birlikte bir ek branşta da 
yetiştirilecektir. Fizik# Kimya ve Biyoloji öğretmenleri fen bilgisi, 

.i i... .-t • T 

Tarih ve Coğrafya öğretmenleri de Sosyal7 Bilgileri okutabilecektir. 
.. . ■ :r v-cjcr*. 

f) Bütün eğitim-öğretim personelinin değişen ve gelişen yeni 
bilgileri kazanmalarını sağlamak üzere sürekli olarak hizmet-içi çeşit¬ 
li periyotlarla bu imkândan fayûalandırılacaktır. Bu faaliyetler mezun¬ 
larını çeşitli yöhleriyle işleyecek olan öğretmen yetiştiren kurumlar 
ve istihdam eden kuruluşlarca koordineli olarak yürütülecektir. 

Öğretmenlerin niteliksel yönden gelişmelerinin sağlanması için; 
ilgili mevzuat tam olarak işletilerek, alanında kendini yetiştirmek is¬ 
teyen öğretmenlere gerek çalıştıkları gerekse eğitim-öğretim kurumla- 
rınca gerekli kolaylık sağlanacaictır. 



g) Öğretmenlerin ülke düzeyinde çalışmakta oldu]cları yerlerin 
mahrumiyet durumü derecelendirilecek, bazı bölgelerde çalışmayı özen¬ 
dirici her türlü Önlem alınacaktır. 

Ih) Ortaöğretim kurumlarında başarılı, yetenekli ve öğretmenii- p istekli öğrencilere öğretmenlik mesleğini seçmelerini teşvik etmek 
hin; öğretmen istihdam eden kurum ve kuruluşlarca geniş ölçüde kredi, 
irs ve diğer sosyal haklar sağlanmasına önceli]: verilecektir. 

ı) Öğretmenlerin yöneticilik, deneticilik ve benzer uzmanlı]: 
alanlarına geçişleri belirli kıstaslara bağlanacaktır. Yönetici adayı 
olarak tesbit edilenlerin, en az bir yıl süreli eğitim programlarından 
geçirildikten sonra uygulama alanında görev almaları sağlanacaktır. 

j) Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumları öğrencilerini ge- 
relcli olduğu hallerde aynı doğrultuda]d. ortaöğretim Icurumlarından seçmO' 
yi dikkate alacaktır. 
f 

k) Eğitim Fakülteleri ve Eğitim Yüksekokullarının faaliyetleri 
1er tür ve kademedeki okulların gerektirdiği alan, program, niteli]: ve 
îayıda öğretmen yetiştirmeye dönü]: olarak düzenienecektir • 

l) Eğitim uzmanlığı ile ilgili ihtiyaç duyulan alanların tesbi- 
&i, teşkilâtlanması, işleyişi, fonksiyonel görev unvanı v.b. hususlara 
^it esaslar belirlenecektir. 

m) Eğitim uzmanlarının yetiştirilmesi lisans-üsi^ü ve hizmetini 
îğitim programları yolu ile olacaktır. 

n) Özel eğitim kuruml arının ve yurtdışı işçi çocuklarına götü¬ 
rülecek eğitim faaliyeti için öğretmen ve diğer personel ihtiyacı kısa 
’.önemde hizmetiçi eğitim programlarıyla özel olarak yetiştirilecektir. 

Uzun dönemde özel eğitim okullarının öğretmen ve diğer persone- 
in yetiştirilmesi lisans seviyesinde gerçekleştirilecektir. 

o) Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plâüı döneminde ortaöğretimli 
11: ve ana okulu öğretmenleri isteğe bağlı olarak yükseköğretime kavuş- 
urulacaktifc. 



p) öğretmenler; bu amaçla kurulan eğitim fakülteleri ve eğitin 
ksek okullarında yetiştirilecek# değişik kaynaklardan öğretmen olma 
ilimi önlenecektir. Ancak# varsa öğretmen ihtiyacını karşılamak üze~ 
gerekli görülen alan ve sayıda lisans öğrenimini tamamlamış olanlar 
tim fakültelerinde pedagojik formasyon ve diğer eksiklilerini tamam- 
ak şartıyla öğretmen olarak atanabilecektir. 

r) Öğretmen yetiştiren Yükseköğretim kurumlarına çok düşük puan- 
öğrencilerin alınmasını önleyecek düzenlemeler getirilmelidir. 


