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Ankara : 5 .‘emmuz 1971 

BAŞBAKANLIK 

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLÂTI K JS İ'EŞAKLIĞI ' A 

I. Müsteşarlığınızın, Sosyal Planlama Dairesi Başkan¬ 
lığı ifadeli 8 Nisan 1971 gün ve 7/4.2.17-71 - 4424 sayılı 
yazısı ile kurulduğu ve ilk toplantısını 20 Nisan 1971 tari¬ 

hinde "OREL SALONU" nda yapacağı bildirilen "OKUL ÖNCESİ - 
İLK - GENEL ORTA EĞİTİM» Ö/-EL İHTİSAS KOMİSYONU" nun : 

1. 20/Nısan/l971 tarihi ile 18/Haziran/I971 tarihine 
kadarki sürede, Genel Kurul halinde yaptığı toplantılarla 
bu. toplantılarda aldığı kararlara ait 1, 2 ve 3 sayılı ve 
Komisyon Başkanlık Divanı'nca düzenlenen tutanakların birer 
örnö&i, (belge: 1, 2, 3) 

2. Komisyonca kabul edilen "OKUL ÖNCESİ - İLK - GEr 
NEL ORTA EĞİTİM ö>EL İHTİSAS KOMİSYONU" raporunun aslı ile 
teksir edilmiş (198) nüshası, 

3. Komisyon Jyesi Doç* Dr. Fatma VARIŞ'tarafından : 
Seril en 22’Eaziran 1971 tarihli iki sahifelik muhalefet şerhi 

(belge : 4), 

4. Komisyon iyesi Cahid OKURER* in verdiği, 2 Temmuz 
1971 tarihli, bir sahifelik (iki maddelik) muhalefet şerhi 
- ki bu şerhin 22 Haziran 1971 tarihinde Komisyon Başkanlı¬ 

ğına verilmesi gerekirken ancak, 2 Temmuz 1971 tarihinde 
verildiğinden ve raporun teksiri 30 Haziran 1971 tarihinde 
yapılmış bulunduğundan teksir edilememiştir.- (belge : 5), 

5. Komisyonun Genel Kurul halinde yaptığı toplantı¬ 
larda, çeşitli konularda, Başkanlık Divanı'na üyelerden bazı¬ 
larınca verilen ve Genel Kurulda tartışılıp benimsenmeyerek 

reddine karar verilen dört sahifelik (belgeO: 6) önergeler, 
ekli olarak sunulmuştur. 



II. üyelerden ayrı rapor vermek isteyenler bulunduğu takdirde 

bunlar düzenleyecekleri raporlarını Teşkilatınıza bizzat sunacak¬ 
lardır . 

III. Komisyonun çalışmaları süresince en aksak tarafın, ko¬ 

misyon üyelerinden bir kısmının -ki günlük yoklama ve imza fişleri 
Komisyonumuzun Koordinatörü Tahsin ERDİNÇ*tedir- toplantılara 
muntazaman devam etmemeleri olmuştur. 

İncelemelerimize göre, tu durumun sebeplerinin : 

1» üyelerin bağlı bulundukları Bakanlık, Fakülte, Okul, 
Daire ve Kuruluşlarca kendilerine, Komisyon çalışmaları süresince 

izin verilmemiş elması, 

2. üyelerden bir kısmının., aynı önemlerde çalışan çeşitli 
özel ihtisas komisyonlarında göreviendirilişieri ve bu komisyon¬ 

ların toplantılarının, çoğu zaman, aynı günlere ve saatlere rast¬ 

lanıl ş bulunması 

3. Üyelerden bir kısmının, bazı toplantılara, kendilikle¬ 
rinden çeşitli sebep ve özürler bildirerek katılmayışları gibi 

noktalarda- toplandığı anlaşılmıştır^ 

17. Gelecek donemiern-ait Beş Yıllık Flanlarm hazırlık ça¬ 
lışmalarının daha çok verimli sonuçlara ulaşabilmesi bakımından: 

1. Özel İhtisas Komisyonlarına üye seçiminde daha çok 

titiz davran?.İması ve çalışmalara bilgi, vukuf, tecrübe, görüş ve 
ihtisasları ile en iyi şekilde katkıda bulunacaklardan üye seçil¬ 

mesi, 

2o Komisyonlara seçilen üyelerin çalışmalara muntazaman 

devamları ve nihaî raporun hazırlanması bakımından, bu çalışmalar 

süresince aslî görevlerinden izinli sayılmaları hususunun, Teş¬ 
kilât ınızca yapılan kişisel duyurma ile birlikte ve Teşkilâtınız 

Müsteşarının imzasiyle üyelerin bağlı bulundukları Bakanlık, Fa¬ 
külte, Okul, Daire? Valilik veya ilgili kuruluşun başmdakilere 
yazılacak resmi yazıda bu cihetin bildirilmesi suretiyle resmi 
işlemlerin, zamanında, yapılmasının istenmesi. 
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Ekieri : 

1. (3; &det tutanak ( 6 sahifelik ). 

g. Komisyon S^poru (57 sahife] iktir.) ve bu rapordan 
teksir edilmiş (198) adedi, 

3. Doç o Dr. Eatma VARIŞ m 27 He 1971 
tarihli iki sahifelik muhalefet şerhi. 

4. Cahid OKÜHER' in 2 Temmuz 1971 tarihli 

bir sahifelik muhalefet şerhi. 

5. Üyelerden bacılarının verdimi ve Genel 

Kurulca müzakere edilip benimsinmeyerek 
reddine karar verilen dört sahifelik öner¬ 

geler. 
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İÇİNDEKİLER 

I. Komisyonun Teşkili 
II. Tutanaklar 

A. 1 No’lu Tutanak 

B. 2 No*lu Tutanak 

C« DPT Sektör Önraporunun Tenkidi 
D. 3 No'lu Tutanak 

III. Okul Önceşi - İlk - Orta (Genel Öğretim) Özel İhtisas 
Komisyonu Raporu 

A. Gerekçe 

B. Genel Esaslar 

C. Ortak Konular 

D. Kaynaklar 

E. Temel Eğitim 5- ı2- 
1. Kavram 

2. Amaç ve Ponksiyon 

3. İlkeler 

4. Durum 

5. Sorunlar 

6. Tedbirler 

P. Genel Orta öğretim 
1. Kavram 

2. Amaç ve Fonksiyonlar 

3. İlkeler 
4. Durum 

5. Sorunlar 

6. Tedbirler 

G. Önerge ve Tebliğler 
IV. Alt Komisyon Raporları 

1. Genel Esaslar ve Ortak Konular Alt Komisyon Raporu 
2. Temel Eğitim Alt Komisyon Raporu 

3. Genel Orta Öğretim Alt Komisyon Raporu 



Komisyon Üyeleri 

Osman ÜLKÜMEN 

Kenan OKAN 

Komisyon Başkanı 

Başkan Yardımcıs 

Raportör Ali TUNÇ 

Bayraktar MAY 

T ah s n ERDİNÇ 
Raportör 
DPT Koordinatörü 

a) Toplantılara Katilanlar: 

Orhan AKYÜREK 

Sami ANOLAY 

Dr. Namık Kemal ARAŞ 

İ. Ethem BAŞARAN 
/ihni ÇAVDAR 

Müjgân DERİCİOGLU 
K. Hüseyin ERDOĞAN 
Ali Muzaffer ERSÖ? 

Sabahat ERTE 

Tevfik R. GÖKALP 

Şadiye GÜGÖR 
Sümer GÜREL 

Cemal GÜREVİN 

Pro. Dr. Mehmet KAPLAN 

Doç. Dr. Haşan Ali KOÇER 

Cahid OKURER 

Doç. Dr. Turhan OĞUZSAN 
Güler ORAL 

Mürüvvet Avni ÖZKAN 

Yahya ÖZ SOY 
Dr. Ahmet RUMELİ 

İnci SÜER 

Fevziye Abdullah TANSEL 

Ömer TOPALOĞLU 

Doç. Dr. Fatma VARIŞ 

Tevfik YAVUZER 

Zeynel YÜKSEL 
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b) Okul Öncesi - ilk - Orta (Genel Öğretim) Özel İhtisas 
komisyonuna Davet Edilenlerin Listesi 

A. kuruluşlarca DPT' na Bildirilenler : 

Aylâ Acar 

Orhan Alsaç 
Sami Analay 
Namık K. Aras 

Selâhattin BaşipUkçi 
Turhan Büyüksaraç 

Müjgân Dericioğlu 
Sümer Gürel 

Said Mehmetoğlu 

Turhan Oğuzkan 
Ali Tekesin 

Remzi Tulgar 

İbrahim ünay 
Güliz Yetkin 

B. DPT'ca Davet Edilenler : 

Nihat Akay 

Halis Akman 

Ali Rıza Alp 

Tahsin Banguoğlu 
Sıtkı Bilmen 

Ziya Bursalıoğlu 

Hüsnü Ciritli 

Müjgân Cunbur 
Doğan Cüceoğlu 

Servet Develioğlu 

Doç. Dr. Recep Doksat 
Tevfit R. Gökalp 

Cemâl Gürevin 

Şevket R. Hatipoğlu 
Mehmet Kaplan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Mimarlar Odası 

Mimarlar Odası 

TBTAK 

Milli Eğitim Bak. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bak. 
Milli Eğitim Bak, 
ODTÜ 

Milli Eğitim Bak. 
ODTÜ 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bak. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bak. 
Türk - Persen 

ODTÜ 

Milli Eğitim Bak. 
Maliye Bak. 

Gazeteci 

Milli Eğitim Bak. 
Milli Eğitim Bak. 
Ankara Univ. 

Milli Eğitim Bak. 
Milli Eğitim Bak. 
Hacettepe Üniv. 

Milli Eğitim Bak. 
Ankara Univ. 

Milli Eğitim .Bak. 

Milli Eğitim Bak. 

İstanbul Univ. 
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Husret Karcıoğlu 

Haşan Ali Koçer 

Huri Kodamanoğlu 

Bayraktar May 
Kenan Okan 

Cahid Okurer 

Adnan Ötüken 

Mürüvvet A. Özkan 

Doç. Yahya Özsoy 
Dr. Ahmet Rumeli 

Kâmil Su 

Fevziye A. Tansel 

Ömer Topaloğlu 
Ali Tunç 

Fuat Turgut 

Osman Ülkümen 

Yusuf Vardar 

Fatma Varış 

Milli Eğitim Bak. 
Ankara Univ. 

Milli Eğitim Bak. 

Milli Eğitim Bak. 

Devlet Planlama Teşkilâtı 

Milli Eğitim Bak. 

Okul Öncesi Eğitim 
Ankara ÜriiV. 

ODTÜ 

Milli Eğitim Bak. 
Ankara Univ. 

Milli Eğitim Bak. 

Milli Eğitim Bak. 

Milli Eğitim Bak. 

Ege Üniv. 
Ankara Üniv. 

G. Komisyon'ca Davet edilenler 
.Dr. İlhan Akhun 

Orhan Akyürek 
Dr. Cevat Allan 

İbrahim E. Başaran 
zihni Çavdar 

Dr. Hıfzı Doğan 

Dr. Küs eyin Erdoğan 
Ali M. Ersöz 

Sabahat Erte 

Şadiye C-ünğör 

Dr. Ferhan Oğuzkan 

Güler Oral 

İnci Süer 

Doç. Dr. Şefik Uysal 
Tevfik Yavuzer 

' eynel Yüksel 

Erk. Tek. Öğr. Okulu 
Bayındırlık Bak. 

Erko Tek. Öğr. Okulu 
Milli Eğitim Bak. 

Milli Eğitim Bak. 

Milli Eğitim Bak. 
Milli Eğitim Bak. 
Milli Eğitim Bak. 

Milli Eğitim Bak. 
Bayındırlık Bak. 

Milli Eğitim Bak. 

Milli Eğitim Bak. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bak. 
Ankara Üniv. 

Milli Eğitim Bak. 
Milli Eğitim Bak. 
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OKUL ÖNCESİ - İLE - GENEL ORTA EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS 

KOMİSYONU TOPİ.AFTT TUTANAĞI 

Tutanak No : İ 

Toplantı Tarihis 20 Nisan 1971 

Okul öncesi - İlk ve Genel Orta Eğitim Özel İhtisas 
Komisyonu, 20 Nisan 1971 günü saat 14.30’da Devlet Planlama 
Teşkilâtı Müsteşarlığı -Orei Salonunda top?andı. 

Sosyal Planlama Dairesi Planlama Şubesi Müdürü Turan 

ER S OY, komisyon çalışmaları ile ilgili ger. el açıklamalarda 
bulundu. 

Sosyal Planlama'Dairesi Araştırma Şubesi uzmanlarından 
İbrahim Yurt, komisyon çalışmaları ilo komisyon başkanlık 
divanı ve sekreteryanın çalışmaları hakkında Dilgi verdi. 

Gündemin 3» maddesine göre, komisyondaki üyeler kendile¬ 

rini -adlarını ve görevlerini aç: klayarak- komisyona takdim 
ettiler <. 

Gündemin 4- maddesi gereğince, Komisyon Başkanlığına 

Osman ÜLKÜMEN, Başkan Yardımcılığına Kenan OKAN, .Raportörlük¬ 
lere Bayraktar MAY ve Ali TUNÇ seçildiler. 

Başkanlığa seçilen Osman ÜLKÜMEN, gösterilen teveccüh 
dolayısiyle komisyon üyelerine teşekkür etti, Başkanlık 'Civa¬ 

nının teşekkül ettiğini bildirdi ve Divan yerini aldı. 

Gündemin son maddesine göre, gelecek ilk toplantının 

gündeminin tesbiti müzakere edildi ve neticede gelecek toplan¬ 

tının ; 

27 Nisan 1971 Salı günü saat 14.30*da Milli Kütüphane'de 

komisyon çalışmalarına ayım i «=.aı ■ ■--'misyonun. toplanması 
ve bu toplantıda; 

1. DPT:ca hazırlanıp üyelere verilen ve komisyon çalış¬ 
malarına esas teşkil eden metnin üzerinde genel görüşme açıl¬ 

ması ve komisyon üyelerinin genel amaç ve çalışma esaslarında 

görüş birliğine varmasının, temi: ' , 



2. Komisyonun, genel görüşmeden sonra, çalışmalarının 

planlanıp programlanması ve organizasyonunun ele alınıp müza¬ 

kere edilmesi ve karara bağlanması kabul edildi. 

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Başkan, 
üyeleri başkanlık divanı adına saygı ile selâmlıyarak saat 
17.00'de toplantıyı kapattı. 

Bu ilk toplantıya katılan üyelerin ad ve bağlı oldukları 
kuruluşlar ekli listede kayıtlıdır. 

Osman Ülkümen Kenan Okan Bayraktar Hay Ali Tunç 
Başkan Başkan Y^rd. Raportör Raportör 

Tahsin Erdinç 
.DPT Koordinatörü 



20 NİSAN 1971 SALI GÜNKÜ TOPLANTINA BULUEANLAR 

Telefon 

1. Osman Ülküman Milli Eğitim Bak. 122801 

2. Yahya Özsoy Eğitim Fakültesi 191312/20 
3. Kâmil. Su Milli Eğitim Bak. 132559 

4 o Nihat Akay Yüksek Öğretmen Okulu 124598 
5. Cahit Okurer DPT Müşaviri 173336 

6. İbrahim Onay Bayındırlık Bak. 182130/49 

7» Dr. .îemzi Tul gar Sağ. Sosyal Yar, Bak, 176734 

8. Güliz Sarmat Yetkin Orta Doğu Tek. Oni. 232120/224 
9. Halis Akmon Maliye Bak. 182460/182399 
10. Sait Mehmetoğlu Milli Eğitim Bak. 121633 

11. Haşan Erdoğan t» fi »1 123420 

]2. Bayraktar May II II 11 129890 

13. Kenan Okan II II tı 135980 
14» Tevfik R» Gökalp fl IV II 171180/619 
15. Ahmet Rumeli Orta Doğu Tek. Oni. 232120/244 
16T:,a'han Oğur kan ii îi ;? »1 232120/305 
17. Sümer Gürel 11 II IV 232120/244 

18. Sami Anulay Mimarlar Odası 126575 

19. Sadiye Güngör Bayındırlık Bak. 182130/223 

20. Fatma Varış Eğitim Fakültesi 191312/23 
21. Müjgân Dericioğlu Milli Eğitim Bak. 123604 

22. Cemal Gürevin •1 II İl 171180/475 

23• Ömer Topaloğlu II II II 171180/469 
24. Mustafa Yerli II II İt 122602 

25. Ali Tunç 11 II II 17x180/200 



OKUL ÖNCESİ - İLK - GENEL ORTA EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS 
KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI 

Tutanak No î 2 

Toplantı Tarihi î 27» 28» 29, 30 Nisan 1971 

Komisyon yukarda belirtilen günlerde, Milli Kütüphane 
Müzik Salonunda yaptığı Toplantılarda î 

1. Devlet Planlama Teşkilâtınca hazırlanan "Okul Öncesi 
-İlk- Genel Orta Öğretim" ön raporu üzerinde genel görüşme 
açılmış ve bu görüşmeler sonunda, bu rapor üyelerce okunmuş 

olduğundan komisyonda tekrar okunmasına gerek olmadığına; rapora 
bağlı kalınmamasına ve üyelerin konuşmalarının sınırlandırılması¬ 
na, 

5$. Genel görüşme sonunda ekli ve "Ön Raporun Tenkidi", 
"Ortak Esaslar", "Okul Öncesi Eğitimi", "İlköğretim" ve "Genel 
Orta Öğretim" başlıkları altında toplanan hususların kabulüne 
ve bunların, çalışmalar sırasında gözönünde bulundurulmak ve 
geliştirilmek üzere, kurulacak alt komisyonlara aynen verilmesine 
(beş sahife, 49 madde), 

3. Komisyonun, DPT'na sunacağı nihaî raporun aşağıdaki 
başlıklara göre hazırlanmasına : 

a. Kavrara 

b. Amaç ve Fonksiyon 
c. İlkeler 

ç. Durum 
d. Sorunlar 

e. Tedbirler 

4. Alt Komisyonların, 

a. Temel Eğitim 

b. Genel Orta Eğitim 

c. Ortak Esaslar ve Konular adları altında kurulmasına, 
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5. Alt Komisyonların çalışmalarının program, çalışma zaman 
ve usulü ile iç organizasyonunun kendilerine bırakılmasına 

ve teşekkül edecek bu komisyonların başkanlık divanlarının 

isimli çizelgesinin "Özel İhtisas Komisyonu Başkanlığı»na 
verilmesine, 

6. Komisyonun teşekkülünden 30 Nisan 1971 günü yapılan 
toplantı da dahil olmak üzere, oturumlara katılmamış olanların 
bundan sonraki toplantılara katılmalarını temin maksadiyle 
koordinatör Tahsin Erdinç tarefindan gerekli duyurmanın yapılma¬ 
sına» 

7. Komisyon çalışmalarına gelmeyenlerin yerine katılmak 

üzere Reşat Tardu, Hikmet İlaydın, Güler Oral, : eynep Tanaydı 
ve Şükran Oğuzkan3m davet edelmelerine, 

8. Komisyon üyelerinden bazılarına, bağlı bulundukları 

okul, kurum müdürleri ve yetkililerince izin verilmediği arla- 
şıldığından* üyelerin bağlı bulundukları kuruluşlara uFT'ca 

komisyon çalışmalarının 30 Haziran 1971 gününe kadar devam 

edeceğinin ve üyelerin toplantılara muntazaman devamı için 
ger eki i" yavy±n^n—göad sr iiLmcsine, 

9. Teşekkülüne karar verilen alt komisyonlara, algıdaki 
adları yazılı üyelerin katılmalarına : 

a) Temel Eğitim Alt Komisyonu 

İ. Ethem Başarab 
Yahya Özsoy 
H. Hüseyin Erdoğan 
Müjgan Dericioğlu 
Güler Oral 

Hasaıı Ali Koç er 
Mürüvvet Avni Özkan 

Bayraktar May 

b) Genel Orta Eğitim 
Namık Kemal Aras 

Dr. Fatma Varış 
Cemal Gürevin 

Ömer Tcpalcğlu 
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Dr. Turhan Oğuzkan 

Fevziye Abdullah Tansel 

Ali Tunç 

c) Ortak Esaslar ve Konular Komisyonu 

Cahit Okurer 

Dr. Mehmet Kaplan 

Sami Anolay. 

Orhan Akyürek 

Sadiye Güngör 

Tevfik Rüştü Gökalp 
Kâmil Su 

Nihat Akay 
Halis Akmen 

Dr. ziya Burs alı oğlu 
Dr. Alım e t Rumeli 

10. Yukarda adları belirtilen alt komisyonların toplantı¬ 

larını 6-24 Mayıs 1971 tarihleri arasında aşağıda açıklanan 
yerlerde yapmalarına ; 

a) Temel Eğitim : Milli Eğitim Bakanlığı-İlköğretim 
Genel Müdürlüğünde 

b) Genci Orta Öğretim : DPT Merkez Binasında 306 numa¬ 
ralı odada, 

c) Ortak Esaslar ve Konular : Milli Kütüphane Müzik 
Salonunda, 

11. Alt Em isyonların çala amalarının 24 Mayıs 1971 gününe 

kadar devam etmesine ve hazırlanacak alt komisyon raporlarının 

en geç 24 Mayıs 1971 Pazartesi günü saat 14.30'da üye sayısınca 
çoğaltılmış şekilde Özel İhtisas Komisyonu Başkanlığına teslimine, 

12. Okul Öncesi-İlk- genel Orta Eğitim Özel İhtisas Komisyo¬ 
nunun alt komisyonlardan gelen raporları müzakere etmek üzere, 

24 Mayıs 1971 Pazartesi günü saat 14.30'da Milli Kütüphane Müzik 

Salonunda toplanmasına, Karar verildi. 

Osman Ülkümen Kenan Okan Bayraktar May Ali Tunç 
Başkan Başkan Yard. Raportör Raportör 

Tahsin Erdinç 
DPT Koordinatörü 
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.DEVLET PLANLAMA TEŞKİLÂTI 

OKUL Ö Ti O ES İ - İLK • ORTA (GENEL EĞİTİM) 
SEKTÖR Öx,RAPORUNUN TENKİDİ 

1. Rapor, birçok konularda tedbirleri ihtiva etmemektedir. 

2. “Ana Eğit imiı: kavram:, tam değildir ve bu kavram açıklığa 
kavuşturulmalıdır. 

3. Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Ana Okullarıy¬ 

la ilgili istatistiki bilgiler, Raporda yer almamıştır. 
4. Ders araç ve gereçleri, sadece labaratuvar ve takım 

teçhizat gibi alışılmış; dar anlamlı olarak rapora alınmıştır. 
5. Yatılı Bölge Okulları, Özel Eğitime ve Korunmaya muhtaç 

çoçukla.r, rapora girmemiştir. 

6. İlköğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde Okul Öncesi Eğitimi 
için müstakil bir birimin kurulmaması; şimdiki gibi Genel Müdür¬ 
lüğün bu işi görmesininı mümkün olduğu önerilmiştir. 

7 ■> Rapordaki. '‘Merkez i Okul" deyimi üzerinde durulması 

gerektiği belirtilmiştir. 

8. Raporda e'1 an "asgari beş derslikli okul" deyimi 
üzerinde durulması gerekli bulunmuştur. 

9o Yöneltme Sınıflarının, 8. Milli Eğitim Şûrası kararı 
gereğince, Lise I. ’lerde başlaması önerisine karşılık, yöneltme 
sınıflarının orta 3' lere alınması ileri sürülmüştür. 

10. Raporda, teknolojik gelişmelere uygun surette ele alınan 
modern fen öğretiminin yaygın hale getirilmesi konusu üzerinde 

durul mam:. ş tır 0 

11. Raporda, ilkeler, sorunlar ve tedbirler sistematik 

şekilde ele alınmamış ve 3. Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde 
yapılacak yeni hamleler belirtilmemiştir. 

12. İlk ve Orta Öğretim kademeleri arasındaki boşluklarla, 
bunların giderilmesi ile ilgili tedbirlere raporda yer verilme¬ 
miştir. 

30.4,1971 
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_ ORTAK ESASLAR 

1. Komisyon çalışmalarında, Türk Milli Eğitim sistemi amaç, 
fonksiyon ve alınan sonuçlar yönünden, bir bütün halinde ele 

alınmalı ve Milli Eğitimde istenilen nitelikte 4n*«Uye>tiçtiii3U»jH>jr 
♦ikilemediği üzerinde durulmalıdır. 

2. Kademelerde öğrenciler yetiştirilirken t 
a- Kalite 

b- Milli Şuur 

c- İlmî zihniyet 

önemle gözönünde bulundurulmalıdır, 

3. Her kademede, kaliteyi etkileyen unsur ve faktör olarak 

eğitim araçları ihtiyacı dikkate alınmalıdır. 

4. Her kademeyle ilgili olarak s 

Öğretmen yetiştirme ve bunlara verilecek formasyon 
üzerinde, önemle durulmalıdır. 

5. Türk Milli Eğitiminde, verim konusu her kademede önemle 
ele alınmalı ve bu durumun maliyete etkisi araştırılmalıdır. 

6.Türk Milli Eğitiminin felsefe, amaç ve fonksiyonlarla 
ilgili her türlü planlaması, ilmi araştırmalarla, analizlere 

dayandırılmalıdır. 

7. Türk Milli Eğitiminde ana amaçlarla, Mevcut müessese ve 

okulların sayıları ve durumları, bunlar arasında fonksiyonel 

ilişkiler ve geçişler önemle dikkate alınmalıdır, 
8. Özel Eğitime muhtaç çocuklarla, korunmaya muhtaç çocuk¬ 

lara ait planlama, Sosyal Refah Hizmetleri grubundan alınarak, 

eğitim grubuna verilmelidir. 

9. Milli Eğitim Bakanlığında kurulan ve çalışmakta olan 

"Reform Komisyonu" nun vereceği karalar, Komisyonumuzun çalış¬ 
ması süresince gözönünde bulundurulmalıdır. 

10, Türk Eğitim Sisteminin ve bunda yer alan bütün kademe¬ 
lerdeki çalışmalar, objektif esaslara dayanan bir analiz ve 
değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. 

.../... 
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11. Milli Eğitimin her kademesinde, fırsat eşitliği ilkesi¬ 

nin, bugünkünden daha etkili şekilde ele alınması ve bunun uygu¬ 

lanması özellikle köy çocuklarının daha üst kademelere geçebil¬ 

meleri çare ve tedbirleri üzerinde önemle durulmalıdır* ûöylece 
Bölgeler arası dengesizlikle, Köy-Şehir farkları mutlaka gideril^- 
melidir. 

12. Her kademede verilmesi gerekli aslî değerlerle ilkeler, 
tesbit edilmeli, bunlar eldeki imkânlarla karşılaştırılmalı; 
imkânları kifayetli hale getirme çareleri üzerinde durulmalıdır. 

13. Türkiye'de Eğitim, bugünkü amprik durumdan çıkarılarak 
İlmî bir devreye geçirilmeli, bunun içinde gerekli mütehassıs 
elemanların yetiştirilmesi cihetine gidilmeli; Özellikle Eğitim 
Fakültesi bu amaca uygun surette bir organizasyon ve çalışmaya 

tabi tutulmalıdır. 

14. Muhtelif öğretim kademelerinden diploma almadan ayrilan- 
larla, belgeli olarak ayrılanlarm, istihsal gücü ve değeri 

dikkate alınarak, bunların hayata hazırlanmaları yolları aran¬ 

malıdır. 

15. Tesbit edilecek amaçların gerçekleştirilmesi bakımından 
bunların gerektirdiği yatırımlar üzerinde önemle durulmalıdır. 

16. Milli Eğitimle ilgili organizasyon ve yönetim plan 

hedeflerini gerçekleştirecek surette ele alınmalıdır''. 

17. Halkın eğitime katkısı esaslı bir plana bağlanmalıdır. 

18. Eğitim Birliğinin sağlanması işi, gerçekieşecek surette 
önemle ele alınmalıdır. 

19. Orta öğretimde, öğrencileri yöneltme bakımından. genel 
orta öğretimle meslekî ve teknik öğretimin çalışmalarının yeni 

bir organizasyonla koordinasyona sahip kılınması cihetine gidil¬ 
melidir. 

20. Eğitim Sonrası sorunları ele alınmalı ve planlanmalıdır. 
21. Her kademedeki okul binalarına ait ihtiyaç programlaniy- 

le bina standartları esaslı surette tesbit edilmeli ve bunlar 

zamanında ilgili mercilere verilmeli, Binalar maksat ve planına 

uygun olarak kullanılmalıdır. 

22. Temel Eğitim kavramı yeniden ele alınmalı ve bu kavrama 

göre; 

a- Eğitim Programının ana amaçları, 
b- Eğitim süresi saptanmalıdır. 30.4.1971 
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OKUL ÖNCESİ EĞIÎİMİ_ 

1. Okul Öncesi Eğitimi, geniş bir perspektif içinde, mevcut 
kaynaklarla ihtiyaçlar karşılaştırılmak suretiyle ele alınmalıdır. 

2. Türkiyenin özellik arzeden bölgelerinde, milli bütünlük 
yönünden ve Devlet Dilini tam olarak öğretme bakımından okul 
öncesi eğitiminden azami şekilde yararlanılmalıdır. 

3. Okul Öncesi Eğicimi, sadece Milli Eğitim Bakanlığının 
konusu olarak düşünülmemeli? her fabrika veya işyerinin bir ana 
okulu açmasını sağlayacak mevzuatın tedvini cihetine gidilmelidir. 

4. Okul Öncesi Eğitiminin, milli bütünlük yönünden özellik 
taşıyan bölgeler dışındaki yerlerde, genellikle, Özel Sektöre •î 
bırakılmalı; Milli Eğitim Bakanlığı örnek mahiyette okul öncesi 
kurum ve okulları buralarda açmalıdır. 

5. Sanayi bölgelerinde olduğu gibi, Tarım kesiminde de, 

okul öncesi eğitimine gereken önem verilmelidir. 

6. Okul öncesi Eğitim kurumlarının açılamadığı yerlerde 
annelerin eğitilmesi imkânlar-, aranmalıdır. 

7. Okul Öncesi Eğitimiyle ilgilenmek, hiç olmazsa konuların 
belediyelere, fabrikalara çeşitli kururlara açmasını yüklediği 
okul öncesi eğitim kurumlarmı takip, teftiş edecek; açmayanlara 
açtıracak bir birim kurulmalıdan. 

8. Diğer kademelerde olduğu kadar, özellikle ilköğretimde 
MOkul Sağlığı" konusu dikkatle ele alınmalıdır. 

30,4.1971 
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İLKÖĞRETİM 

1- ilköğretim süresinin uzatılması konusu üzerinde önemle 

durulmalıdır. 

2- Mecburi öğrenim çağındaki çocukların III. Beş Yıllık 
ilan devresinde okula kavuşturulması mutlaka sağlanmalıdır. 

3“ Kız öğrencilerin ilkokullara, devamları % 100 sağlanmalıdır 

4- İlköğretimde beslenme eğitimi meselesi, Milli Kaynakla¬ 
rımızın imkânlarına gere ele alınmalıdır. 

5- İlköğretim hizmetleri Öteden beri mahalli bir hizmet 
anlayışıyla ele alınmış; giderleri Genel Bütçemiz dışında düşü¬ 
nülmüş ve İl Özel İdare Bütçelerinin imkânlarına terkedilmiştir. 

Anayasa ve diğer yasa hükümlerinin yerine getirilmesini 
sağlamak ve ilköğretim hizmetlerini normal bir seviyeye ulaştır¬ 

mak için ciddi tedbirler alınmalıdır. 

GENEL _0R1AO GREIIIL 

1- Ortaokul ve Lise açma komşunda, bina, teçhizat ve ma¬ 

liyet standartları gözönünde bulundurulmalıdır, 

2- Orta öğretimde teftiş sistemi, bugünün ihtiyaç ve şart¬ 

larına uygun hale getirilmelidir. 

30.4.İt 71 
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OKUL ÖNCESİ - İLK - GENEL ORTA EĞİTİM ö EL 

İHTİSAS KOMİSYONU TUTANAĞI 

Tutanak Numarası ; 3 

Toplantı Tarihi : 24/Mayıs - 18/Haziran/l971 

Komisyon, genel kurul halinde, yukarda belirtilen tarihler 
arasındaki sürede (13) toplantı yapmış ve hu toplantılarda : 

1. Komisyon kararlarına ait (2) rLufnarklı tutanakta belir
tildiği üzere, 3 ■* 23/Mayıs/1971 tarihleri arasırida Çalışan : 

a) Genel Esaslar, Ortak Konular ve Kaynaklar alt Komis

yonunun , 

b) Temel Eğitim Alt Komisyonunun, 
c) Genel Orta Eğitim Alt Komisyonunun 

hazırladıkları raporlar, ayrı ayrı ele alınmış, bunlar madde, madde 
okunarak tartışılmış ve neticede "OKUL ÖNCESİ - İLK - GENEL 
ORTA EĞİTİM Ö^EL İHTİSAS KOMİSYONU" raporunun, ekli şekilde, 
tesbitine, 

2. Raporun, İlköğretim Genel Müdürlüğünde ve Raportör 
Bayraktar MAY'm nezaret ve kontrolünde yazdırılmasına, 

3. Raporun çoğaltılmasının, Araştırraa-Pleaılama ve Koordi

nasyon Dairesi .Başkanlığında, Komisyon Başkan Yardımcısı Kenan 
OKAN'm nezaret ve kontrolünde 2(Yüz) adet olarak yapılmasına, 

4. Bu raporun birer nüshasının Komisyon üyelerine Devlet 

Planlama Teşkilâtınca gönderilmesine, 

5. Muhalefet şerhleri ile komisyondaki müzakereler sonunda 

kabul edilmeyen değişikliklere ait önergelerin, raporun sonuna 
-makinede yazılarak- eklenmesine, 

6. Ayrı rapor vermek isteyen üyelerin de bu raporlarını 
-Komisyon Raporu ile birlikte Devlet Planlama .Müsteşarlığı'na 

verilmek üzere- 2/Temmuz/l971 Cuma günü saat 13»00'e kadar 
Komisyon Başkanı Osman ijLKlİME^I, e teslim etmelerine, 



- xxi -

7. Komisyon raporunun, Başkan Osman ÜLKJMEN tarafından 
5/Temmuz/l971 Pazartesi günü Devlet Planlama î.iüşteşarlığı*na 
verilmesine, 

Müzakerelerin bitiminde, Başkan Osman BLKüıDM, komisyon 

üyelerine çalışmaları ve katkıları için teşekkür edip en iyi 

dileklerini sunmak suretiyle, toplantıyı kapattı. 

Osman ÜLKUMEN Kenan OKAN Ali 2UÎÎÇ 
Komisyon Başkanı Başkan Yardımcısı Raportör 

Bayraktar MAY Tahsin ERDİNÇ 
Raportör DPT Koordinatörü 



ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

OKUL ÖNCESİ—İLK-GENEL ORTA EĞİTİM 
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

RAPORU 

Ankara-Kaziran/l971 
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Elbette ki sistem; Onu destekleyecek, geliştirecek ve 
denetleyecek gerekli elemanlardan yoksun olursa istenilen hede¬ 

fe ulaşamaz. Bunu düşünen komisyonumuz "Gehel Ösaslar'' iri yanı 
sıra; "Ortak Konular ve Kaynaklar" üzerinde de alınması uygun 
olacak tedbirleri, mümkün olan ölçüde, ayrıntıları ile ortaya 

koymaya çalışmıştır. 

Uygulanması gerekli görülen her konunun kısa lıera de uzun 

vade de eğitimimizde süre gelen aksaklıkları büyük ölçüde 

önleyeceği kanısı komisyonumuzun ortak görüşüdür. 

II. GEMEL ESASLAR 

1. Türk Milli Eğitim Felsefesi tesbit edilerek Türk Eğitim 
Sistemi amaç ve fonksiyonlar yönünden bir bütün halinde ele 

alınmalı; izlenecek eğitim politikası buna göre geliştirilmeli¬ 
dir. 

2. Eğitim çalışmaları; Bilimsel araştırmaların sonuçlarına, 

göre önem derecelerine uygun olarak hazırlanacak sürekli analiz 
ve değerlendirmelere dayanan uzun vadeli plan ve programlar 
esas alınıp geliştirilerek yürütülmelidir. 

3. Milli Eğitim Bakanlığının bilimsel ve fonksiyonel esasa 

göre örgütlenmesi sırasında, eğitimdeki sürekli gelişmeyi sağ¬ 
lamak amacıyla; Bilimsel araştırmaları tesbit etmek, yaptırmak 

ve bilisel araştırmaların sonuçlarını değerlendirerek yenilik¬ 
lerin uygulama alanına intikalini sağlamak üzere liillî Eğitim 
Bakanlığında bir "Eğitim Araştırmaları Merkezi" kurulmalıdır. 

4. Eğitimde fırsat ve imkân eşitliği ile sosyal adaleti 
Türkiye çapında gerçekleştirmek başta gelen esaslardan biri 
olmalıdır. 

5. Eğitim, Türkiye'nin kalkınmasının her alanda gerektirdiği 

insangücü ihtiyacına uygun olmalı, bu suretle her insanın yetiş¬ 
tiği alanda istihdamı sağlanmalıdır. 

*../... 
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6. Eğitin kurum?..arı eğitimin hayat boyunca devam etmesi 
esasına göre direnlenme!' dır köylere bir eğitim kurumunn biti¬ 

rip iş ve meslek alanına atılan elemanların bilim ve teknolojik 

gelişme.! erin sonuçların tan sürekli haberdar edilmeleri ve bun¬ 
ları uygulamaları sağlanmalıdır. 

7. Eğitimde kişinin bir bütün halinde ve dengeli bir şekil¬ 

de gelişmesi ilkesi esas alınarak eğitim programları böyle bir 
gelişmeyi sağlayacak nitelik ve nicelikte olmalıdır. 

8. Eğitim, milli kültüre dayalı, Türk Milliyetçiliğinin 
ve çağdaş medeniyetin temel değerlerini kazandırıcı, yaşatıcı 

ve yükseltici bir nitelikte olmalıdır0 

9. Ekonomik, Sosyal-Kül türel kalkınmaya uygun bir eğitim 

sistemi, kişiyi; isticar ve kabiliyetlerine göre bir meslek veya 

is sahibi yapmak esasına dayandırılma!ı, eğim kademe?.eri- ne 

şekilde şematize edilirse edilsin- bu sisteme uygun olarak dikey 

ve yatay geçişleri mümkün kılmalıdır. 

10. Temel veya Genel orta eğitimden sonra herhangi bir mes¬ 
lek öğrenimi ye mayanlar, pratik kurslarla çalışabilecekleri 

iş alanları için geı-ekii şekilde hazırlanrualıdır. 

11. Korunmaya muhtaç çocukların eğitimi, normal eğitim kurum¬ 

lan nın standartlarına kavuşturulmalı ve özel eğitime muhtaç 

çocukların eğitimi içinde gerekli şart ve imkânlar, modern anla¬ 
yışa uygun surette sağlanmalıdır. 

12. Milli Eğitim Bakanlığının gözetimi ve denetimi dışında, 

dinî eğitim yapılması kesin şekilde önlenmelidir. 

13. Diğer Bakanlıklara bağlı eğitim küremi.arının (fonksiyon¬ 
ları bakımından mümkün olmayanlar hariç tutulmak üzere) Milli 
Eğitim Bakanlığına devri hususunda bir araştırma yapılma?ıdır. 
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A- GENEL ESASLAR, OfifAK KONULAR ve KAYNAKLAR 

I. GEREKÇE : 

Bu raporun "Genel Esaslar"Ortak Konular" ve "Kaynaklar" 

başlıkları altında toplanan üç bölümünde de, ne eğitimin bugün¬ 
kü "Genel Durumu" ne de bu durumun bir eleştirisi bulunmaktadır. 

(Hatta raporda yer alan konulardan pşk çoğu da şüphesi^ ki ilk 
kez ortaya atılmış değildir.) Ancak, Bu günkü durum dikkate 
alınarak gelecekte Türk Millî Eğitiminin nasıl olması gerektiği 
tartışılmıştır. 

Komisyonumuzun üzerinde önemle durulması gerektiği kanısında 

bulunduğu: Eğitimin sürekliliği, Eğitimin bütünlüğü, insan gücü 

ihtiyaçlarına uygun eğitim, imkân ve fırsat eşitliği v.b. konu¬ 
lar... uzun süreden beri pek çok yerde, pek çok kişi tarafından 
söylenmiştir. Hatta raporun tümünde önerilen konular bile çoğu¬ 
muz için yabancı sayılamaz, ancak bunların bütününü içine alan 

bir raporun bulunduğu da kolaylıkla iddia edilemez. 

III. Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlıklarına yardımcı 

olmak amacıyla yapılan bu çalışmada; -ürk Milli Eğitiminin, 
okul öncesinden başlıyarak yüksek öğretime kadar giden bölümü 
için nasıl bir sistemin izlenmesi gerektiği saptanmaya çalışıl¬ 
mış, eğitim kurumlarının toplumdan ayrılmazlığı ilkesinin belir¬ 
tilmesine gayret edilmiştir. Eğitim bir anlamıyla toplum yapısı¬ 
nı değiştiren ve topluma daha iyi yaşama düzeyi sağlayan dina¬ 

mik bir ysosyal kuvvet olarak kabul edilirse, toplumun talep¬ 

leri ile eğitim sisteminin kapasitesi arasında denge kurmak 

zorunluğu, ister istemez ortaya çıkacaktır. Bunun için de 

eğitim-toplum ilişkilerinin sürekli analiz edilmesi ve bu 
analizlere bağlı olarak da uzun vadeli planlarla istediği mi r, 

toplum yapısına ve düzeyine ulaşma en doğru yollardan biri 
olacaktır. 

Bu yüzden raporun "Genel Esaslar" bölümünde, geliştirile¬ 
cek eğitim sisteminde hangi ilkelerin gözönünde tutulması 
gerektiği belirtilmeye çalışılmıştır. 



III. ORTAK KONULAR 

1. Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra örgütü, bilimsel 
ve fonksiyonel esasa dayanarak yeniden düzenlenmelidir. 

2. Eğitim alanında bilimsel çalışmalardan gereken ölçüde 

yararlanmak, yeter sayı ve nitelikte eğitim uzmanları yetiştir¬ 
mek için öğretmen yetiştiren ve eğitim alanında ara^tinöa yapan 
üniversiteler ve diğer kurumlarla işbirliği yapılmalı; Gerekirse 
üniversite seviyesinde yeni bilim ve araştırma kurumlan kurul¬ 

malı, bu ainaçla, gerekli şart ve imkânlar sağlanmalıdır. 

3. Her kademedeki öğretmenlerin akademik öğrenim niteliğine 

sahip en az lise seviyesindeki bir öğrenimden geçirilmeleri esas 
alınmalı; Öğretmenlerin yetiştirilmelerinde göz önünde bulundurula¬ 
cak ortak esaslar tesbit edilerek öğretmen yetiştiren kurumların 

programlarının ve öğretmenlerin daha üst öğrenim kadamelerine 
geçebilmelerinin bu esasa göre düzenlenmesi sağlanmalıdır. 

Eğitim kurumlarının sağlamaları gereken değerleri kişiye 
kazandırmaları hususunda bir çok şartların rolü olmakla birlikte 

bu değerleri asıl kazandırmakla yükümlü olanlar öğretmenlerdir. 
Bunun için öğretmenleri gerekli maddi ve manevî imkânlara kavuş¬ 
turmak esas alınmalıdır. 

4. Eğitim idareciliğinin bir bilim ve ihtisas dalı olduğu 
dikkate alınarak eğitim idarecilerinin yetiştirilmeleri için 
gerekli tedbirler alınmalıdır. 

5. Rehberlik ve danışma hizmetlerinin eğitim ilkelerine 
uygun olmasını sağlamak için yeter sayı ve nitelikte elemanların 

yetiştirilmesi ve teşkilâtlanma bir programa bağlanmalıdır. 

6. Eğitim ve Kültür kurumlarının ülkemizde gittikçe geniş¬ 

lemesi, teftiş sisteminin gözden geçirilerek ihtiyaçlara göre 
yeniden düzenlenmesini gerektirmektedir. Bu hususta müfettişle¬ 

rin eğitim ve kültür elemanlarına rehber ve yardımcı olma niteli¬ 
mi hakim kılınmalı, müfettiş seçimi ve bunların hizmet içinde 
geliştirilmeleri işi önemle ele alınmalı, ihtisas müfettişlikleri 
(Kütüphaneler, Müzeler, Eğitim araçları Merkezleri, Özel Eğitim 



Kurumlan, Halk Eğitimi v,b. için) ihdas edilerek belli bir 
ölçüde bölgesel teftiş sistemine doğru gidilmelidir. 

7. Milli Eğitim Bakanlığı1. Eğitim Araçları Yapım Merkezleri 

ve Basılı Eğitim Malzemeleri ile bu işleri gören diğer kuruluşlar 
kabul edilen eğitimin genel esaslarına uygun bilimsel ve teknik 
kuruluşlar olarak ihtiyaca cevap verebilecek seviyeye çıkarıla¬ 
rak sürekli gelişmeyi sağlayacak statü ve malî imkânlara kavuş¬ 
turulmalıdır. Bilim ve teknoloji alanlarından kalifiye personelin 
bu merkezlere alınabilmesi sağlanmalıdır. 

Eğitim araçları konusunda ilgili her türlü kuruluşun yar¬ 
dım ve işbirliğinden yararlanılmalıdır. 

Eğitim araçları konusu "Eğitim Teknolojisi" olarak ele 

alınmalı; eğitimi, her kademede Eğitim Araçlarıyla desteklemek 

bu görüş içinde yerine getiriimalidir. 

Eğitim, film, filmşeridi, diya ve grafik materyallerle 
dest ekiermelidir„ 

8. Radyo ve Televizyonun eğitime sürekli şekilde yardımcı 
olabilmesi için gerekli mevzuat, organizasyon, teçhizat ve per¬ 
sonel imkânlar:geliştirilmelidir. Böylece, eğitime hizmet götü¬ 

recek, Millî Eğitim Bakanlığınca idare edilen Eğitim Yayın Ka¬ 
nalları veya verici istasyonları kurulmasına doğru gidilmelidir. 

9. Milli Eğitim Bakanlığınca ithal edilecek çeşitli eğitim 

araçlarından ve eğitim araçları yapımı için gerekli ham ve yarı- 

mamul maddelerden vergi alınım'.ması için gerekli mevzuat değişik¬ 
liği yapılmalıdır. 

10. Eğitim araçlarının en kısa zamanda sağlanabilmesi ama¬ 

cıyla her türlü malzemenin satın alınması ve yaptırılması, 

2490 sayılı kanun hükümleri dışında bırakılmalı, bu hususta 
gerekli değişiklikler yapılmalıdır. 

11. Okullar, eğitimin yürütülmesinde yalnızca dersliklerden 
ibaret kabul edilmemelidir. Okul yapımında imkân ve çevre şart¬ 
larına göre kütüphane, tolantı ve spor salonları, oyutı bahçeleri, 
eğitim araçları odasxv,b. yer almalı ve okul, gerek kendi 



~ 7 --

bünyesi içindeki imln.lrJ.sxdan ve gerekse çevrede mevcut tiyatro, 

müze, spor tesisleri ve kütliphane v*b. kültür ve sanat kurvan- 

larmdcn faydalanmalxû ;.r«, 

12c Eğitim ve Öğretim Kurumlaranın bina yapısı, içte öğroacjlere 
t , ve dışta çevre halkına karşı, fonksiyonlarını tam yeri¬ 

ne getirebilmelerine uygun olmalıdır. 

Binaların buna gere kullanılması Bakanlığın kontrolü ile 
sağlanmalı d: r o 

13. Yeni açılacak eğitim ve öğretim kurunflLarının yerleri 

objektif kriterlere göre tesb.Lt edilmelidir. 

14. Eğitim yapılarında şimdiye kadar süre gelen aksaklıkları 
önlemek için tesbit edilen eğitim felsefe, sistem ve programla- 

rina uygun olarak yapıların projelendir ilmesi.'i yapmak amacıyla 
Milli Eğitim ■Bakanlığında "Eğitim Bina ve keşişleri Projelerini, 
araştırma-hazııü ama ve gel iştirme birimi" meydana getirilmeli¬ 
dir o 

İle Mevcut kaynakları en iyi --i ekil d e kullanmak, eğitimde 

kaliteyi yükseltmek ve okullarla bunların çevrelerindeki eğiti¬ 

me yarayışlı, kültür ve gençlik tesislerinden hem okulların, 

hemde çevrenin faydalanabileceği "Bölgesel Eğitim-mültür ve 

Gençlik Merkezleri" kurulması için gerekli araştırmalar yapıl¬ 
malıdır. 

16,, Türk Jiiinin bilimsel sonuçlara dayalı sürekli gelişme¬ 

si ve sadeleşmesi esas alınmalı, özellikle ders kitaplarının 

dili bu esasa uyguıı olmalıdır. 

17c Ders kitapları öğretim için bir vasıta olarak kabul 

edilmedi, kazandırıl mas-’ goroVor' er sfıe-^',^n müfredat 
programları esas aİ2.nm:xlı, ders kitapları eğitimin genel esas¬ 

larına dayandırılma!ıdır, Ders kitaplarının biçim ve düzen beki— 

m_.ndan çekici olmasına özellikle ör.om verilmeli her ders için 
kabul edilecek ders kitapları, yarışmalar sonunda tesbit edilme¬ 
li tek ve çok kitap sistemi bir araştırma konusu yapılmalı ve 

bu araş t.~ .rinaların sonuçlarına gere karara varılmalıdır. 
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18. Her kademedeki okulların} eğitim felsefet sistem ve prog¬ 
ramlarına uygun olarak okul eşyası (Sıra, masa, dolap v.b.) ile 
donatılma işi standartlaştım .İmalı, bu standartlara göre okul 

eşyası yapımı, kurulacak: bağımsız bir "Okul Eşyası Yapım Merkezi" 
tarafından yürütülmelidir. 

19. Öğrencilerin yeterli ve dengeli beslenmesi için Millî 
kaynaklarımızla besin maddelerinin sağlanması, depo ve tesisle¬ 

rin yapılması gerçekleştirilmelidir. dünya Gıda Programının 
önümüzdeki yıldan (1972) itibaren % 20 oranında azaltacağı 

besin maddelerinin yerini doldurabilecek ve beslenme programı 

dışında kalan öğrencileri de programa alacak şekilde beslenme 
işi düzenlenmeli, bununla ilgili yatırım ve cari harcamalar 
için yeterli ödenek ayrılmalıdır. 

XV. KAYNAKLAR 

1. Genel konulardan biride Türkiye'nin kalkınmasında gerek¬ 

li eğitim hizmetleri için yeterli derecede finansman kaynakla¬ 
rının sağlanmasıdır. Bu konuyu, önemini göz önünde tutarak ay¬ 
rıca ele almak gerekir. Bunun için 

Millî Eğitim bütçesinin genel bütçeye oranı yukarda belir¬ 
tilen "Genel esaslarla"Ortak Konular" yerine getirilmesi amacına 

yöneltilmeT^i, gol.işen bir ülke olmamız göz önünde bulundurula¬ 
rak saptanmalıdır. 

2. Genel Bütçe içinde eğitime ayrılan ödeneğin beklenen 

hizmeti sağlıyabilmesi için eo.ı verimli şekilde kullanılması 
sağlanmalıdır. Bunun için özellikle şu noktalara önem verilme¬ 
lidir : 

a) Birbirleriyle ilgili veya aynı nitelikteki hizmetleri 

içine alan kurumlar arasında rasyonel ve tam bir koordinasyon 
sağlanmalı, sıkı iş birliği yapılmalıdır. 

b) Bir tek kuruluş tarafından yürütülmesi mümkün olan 
eğitim erdr,',"v' çeşitli kuruluşlara dağıtılmaması sağlan¬ 
malıdır. 

3. Eğitim hizmetlerinin gerçekleşmesine yardımcı olacak 

ayrı bir eğitim vergisi konulmalıdır. 

.../... 
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4. Meslek öğrenimi yapan gençlerin kendi branşlarında 
eğitim hizmeti erine katılma'1 ar-, sağlanmalı, uygulama (temrin) 
çalışmaları çeşitli hizmetlere katkısı olacak şekilde yürütül¬ 
me! id4 r. 

5. Eğitimle ilgili konular üzerinde kurulan yardım dernek¬ 
lerinin çalışmaları, uygulamadaki aksaklık ve yetersizlikler 

dikkate alınarak kendilerinden beklenen gerekli katkıyı sağla¬ 
yacak esaslara bağlanmalıdır, Bilhassa eğitim yapıları kurmakla 
ilgili derneklerin doğrudan doğruya inşaat yapmamaları, bu 

husustaki yardımlarını ilgili Bakanliğaıulaştırmaları sağlanmalıdır 

6. Eğitim ve Kültür hizmetlerine gerçek anlamda yardımcı 
olacak valfların kurulması teşvik edilmelidir. 

7. Vakıflar Genel Müdürlüğünün eğitim hizmetlerine katkısı 

en etkili ve geniş ölçüde arttırılmalıdır. Bunun için bilhassa 

(kiraya verilen bina ve arazi gibi) mevcut gelir kaynaklarının 
bu günkü fiailarla değerlendirilmesi yapılmalıdır. 

3. İşçi çtroklarının okutulması için sosyal Sigortalar 
Kurumunun bünyesinde tesis edilen fon, işçi sendikaları, fede¬ 

rasyonları, konfederasyonlarının ilgileri de sağlanmak suretiyle 
eğitim hizmetlerine gerçekten katkısı olacak bir haome ve orga¬ 
nizasyona ulaştırılmalıdır. 

9. Belli bir kapasitenin üstündeki kamu ve özel sektöre 

ait sınaî tesislerin çalıştırdıkları işçilerin çocukları için, 
kreş ve ana okullarıyla yakın, çevrelerinde yoksa ilkokul açma¬ 

ları sağlanmalıdır. 

10. Küçük esnaf ve sanatkârlara ait dernekler, birlikler ve 
konfederasyonların bünyesinde mensuplarının çocuklarını bilhassa 

temel eğitimden sonra üst kademelerde okutmak için, yeter hacım 

ve organizasyonla (Eğitim Fonu) tesis edilmelidir. 
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11. Köy çocuklarının temel eğitimden sonra üst kademelerde 
öğrenim yapmalarını sağlamak için mümkün olan bölgelerde halkın 

yardımı teşkilatlandırılmalı, halen iktisadi imkânları çok kısa 
olan bölgeler içinde eğitimde fırsat ve imkân eşitliği, Devlet 
eliyle sağlanmalıdır. 

12. Ordunun talim ve terbiye iamanlhrı dışında eğitim 
hizmetlerine ve tesislerine katkısı sağlanmalıdır, 

13. Subay ve memur çocuklarının üst öğrenimlere devamını 

sağlamak ve arttırmak hususunda Ordu Yardımlaşma ve Memur Yar¬ 
dımlaşma Kurum'larınm etkili katkıları sağlanmalıdır. 

14. Bankaların yıllık kazançlarının belirli bir yüzdesini 

eğitim hizmetlerine ayırmalar:, temin edilmelidir. 

15. Her türlü özel ve kamu iktisadi kuruluşlarının eğitim 

hizmetlerine yapacakları yatırımlar vergiden muaf tutulmalıdır. 

16. Okul Koruma Derneklerinin uygulama da şikâyetlere yol 
açan aksaklıkları giderilmeli? eğitime tesirli katkıları sağlan 
malidir. 
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Bc TEMEL EĞ t TİM (Okul öncesi, İlkokul ve İlkokul sonrası 

Eğı timi ) 

I, KAVRAM 

A. Temel Eğitim 

1- Tanımı î 

Temel Eğitim, her Türk vatandaşına Türk Kültürünün ortak 
(maddi ve manevi) öz değerlerini; Vatandaşlık haklarını kullana¬ 
bilme, görevlerini yapabilme ve sorumluluklarını yüklenebilme 

bilincini ve yeterliliğini; Toplununu ve Toplum sorunlarını 
tanıma ve bu sorunlara bilimsel tavırla çözüm yolları arama 

yeteneğini; sağlıklı yaşama ve geçimini sağlamak için yeterli 
bilgi, beceri, alışkanlık ve tavrı kazandıran ve onların beden¬ 
sel, psikolojik, sosyal ve törel gelişimini sağlayan eğitimdir. 

2- Sınırı : 

Temel Eğicim, örgün eğitim olarak okul öncesi, ilkokul ve 
ilkokul sonrası (Yakardaki ranın içinde yeterli süre) eğitimi; 

yaygın eğitimde yukaraaki temel eğitim tanımına uygun olarak 
yapılacak, yetişkinler eğitimini kapsar. (Yaygın Eğitim bu 
raporun kapsamına girmediğinden yalnız örgün temel eğitim ele 

*<• 

alınmıştır o) 

B. Okul Öncesi Eğitimin Tanımı t 

Okul öncesi eğitim, mecburi öğrenim çağına kadar olan 
çocukların bedensel, psikolojik, sosyal ve törel gelişimlerini 
sağlayan; Onları temel eğitimin tanımı içinde ilkokula hazır¬ 
layan eğitim devresidir. 

C. İlkokul Eğitiminin Tanımı : 

İlkokul Eğitimi, mecburi öğrenim çağındaki yaş grubundan 
ilkokul süresi içinde bulunan çocuklara, temel eğitimin tanımıru 

uygun olarak, Türk Milli Eğitim amaçlarından ilkokulun payına 

düşenleri kazandıran eğitim devresidir. 



D. İlkokul Sonrası Eğitimin Tanımı : 

İlkokul Sonrası Eğitim, ilkokulu bitiren ve fakat mecburi 
Öğrenim çağında bulunup da başka örgün eğitim kurumlarına 
gidemiyen çocukları, temel eğitim tanımına göre» hayata hazır¬ 
layan eğitim devresidir. 

II. AMAÇ VE PONKSİYON 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde her Türk Vatan¬ 
daşına, yukarda tanımı ve sınırı belirtilen eğitimi vermek 
için aşağıdaki hedeflere ulaşılacaktır : 

A. Okul Öncesi Eğitimi Yönünden : 

1. Temel Eğitimin bütünlüğü içinde okul öncesi eğitim 
kuruluşları, amaç, yapı, program ve görev bakımından yeniden 

ele alınarak özellik gösteren bölgelerde Türk dili eğitimine 
önem verilecek, Millî bütünlüğü ve kültürleşmeyi sağlayacak 
ve öğrencileri ilkokula hazırlayacak şekilde örgütlenecektir. 

2. Okul öncesi eğitim kuruluşları açılırken kaynaklar 

ve ihtiyaçlar dengesi gözönünde tutulacak, fakat plan dönemi 

sonuna kadar bu kuruluşların sayısı yeter seviyeye ulaştırıla¬ 
caktır. 

Devlet eliyle açılacak okul öncesi kuruluşların yanı sıra, 

özel ve tüzel kişilerce (iş yeri, fabrika v.s.) açılacak, kuruluş 
lar desteklenecek ve teşvik edilecektir. Bu kuruluşların açılış 
amaç, program, işleyiş ve kontroluna ilişkin gerekli kanun ve 

yönetmelikler hazırlanacaktır. 

3. Okul öncesi eğitim kuruluşlarında çalışacak personel 
nitelik ve nicelik yönünden yeter seviyeye ulaştırılacaktır. 

4. Yersel olanak ve koşullar dikkate alınarak okul 
öncesi eğitim kuruluşları bağımsız olarak, ya da ilkokulların, 

ilköğretmen okullarının ve kız teknik öğretim kurumlarının ve 
diğer kuruluşların bünyesi içinde açılacaktır. 

5. Okul öncesi eğitim: için gereken eğitim araçlarının 
yapımı yeterli seviyeye ulaştırılacaktır. 
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B c İlkokul Eğ: t im.i. Yönünden : 

1. rian dönemi içinle ilkokul çağında bulunan "k.ız-er- 
kek.. köylü-kentl. i, özel eğitime ve korunmaya muhtaç” çocukların 
okula kavuşturulmaları sağlanacaktır. 

2. Temel eğitimin bütünlüğü içinde ilkokulun amaçları 
eğitim programı ve-yapış: ele al: nacaktır <, 

3. İlkokul binaları ve ekleri temel eğitimi gerçekleş¬ 
tirecektir. Nitelik ve niceliğe ulaştırılacaktır, 

4. İlkokulların yönetici, öğretmen ve diğer personeli 
nicelik ve nitelik bakımından temel eğitimi gerçekleştirebile¬ 
cek seviyeye ulaştırılacaktır. 

5. İlkokulların eğitim araçlarının sağlanmasına hız ve¬ 
rilecektir. 

C İlkokul Sonrası Eğitimi Yönünden i 

1. ilkokul sonranı eğitim- temel eğitimin tanımına uy¬ 

gun olarak örgi denecek ve çocuğu hayata hazırlayacalc eğitim 

programlar: geliştirilecektir, 

2. İlkokul sonraca eğitim için nicelik ve nitelik yönün¬ 
den yeter seviyede öğretmen (personel) yetiştirilmesi sağlana¬ 
caktır. 

3. İlkokul sonra:;: eğitimi için gerekli bina ve tesis¬ 
lerle eğitim araçları üzerinde araştırma yapılarak bu araştır¬ 

maların sonuçlarına göre, bunların yeterli hale hale getirilmesi 

sağlanacaktır. 

III. İLKELER 

1. Temel eğitim vatandaşların bütününü kapsamalıdır. 

Hiçbir vatandaş temel eğitimden yoksun kalmamalıdır. Özellikle 
korunmaya muhtaç olanlarla geri zekâlı, sağır, kör, ortopedik 
arızalar ve sosyal gelişimi yönünden özel eğitime muhtaç olan¬ 

lar temel eğitimini idışında bırakılmamalıdır. 

•.. / ... 
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Okul öncesi çocukları ile mecburi öğrenim çağında olan 

çocuklar örgün temel eğitimin kapsamı içine alınmalı, yaygın 

temel eğitimle de bu eğitimden yoksun olan yetişkinler eğitil¬ 
melidir. 

2. Temel Eğitimi vermek Devletin C-örevidir. 

Genel olarak temel eğitim Devlet eliyle Devlet okullarında 

verilir, özel durumlarda, özellikle okul öncesi eğitimde, özel 
sektörce veya tüzel kişilerce okul açmak teklifleri de etkili 

bir kontrol altında kabul edilebilir. 

3. Temel eğitimde fırsat eşitliği ve sosyal adalet 
esastır. 

Eğitimde fırsat eşitliği, bütün vatandaşların istidatları 
içinde ve istekleri oranında eğitilmesi için gereken olanak ve 

koşulların hazırlanarak onlara sunulmasıdır. 

Eğitimde sosyal adalet ise, fırsat eşitliğinin, farklı¬ 
lıkları kaldıracak şekilde vatandaşlara sunulmasıdır. 

4. Temel eğitim bir bütündür. Temel eğitimin kendi için¬ 

de devrelere ayrılması bu bütünlüğünü bozamaz. 

Temel eğitim; okul öncesi, ilkokul ve ilkokul sonrası 

eğitim olarak veya birinci, ikinci, üçüncü devre gibi başlıklar 
altında devrelere ayrılsa bile, amaçları, yapısı, programı,v.b. 
ile bir bütünlük içinde bulunmalıdır; zorunlu olmadığı hallerde, 
bir yönetim altında toplanmalıdır. 

5. Temel eğitim, mecburi öğrenim çağı bitinceye kadar 
süreklidir. 

Okul öncesi eğitimle birlikte, yukardalci bütünlük ilkesi 

içinde, temel eğitim mecburi öğrenim yaşının sonuna kadar sürekli 
olmalı, çeşitli nedenlerle bu eğitim bölünmemelidir. 

6. Temel eğitim, vatandaşı hem hayata hem de üst öğreni¬ 
me hazırlamalı; yatay ve dikey geçişlere elvermelidir. 

/ 
• • •/ • • • 
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Üst öğrenime devam etme olanağı bulamayan veya buna istekli 
olmayan vatandaş!arın: kor af '.■inin veya ailelerinin geçimlerini 

s ağlayabil e c ek yeterliliğe ulaşmaları, clolayısiyle toplum kal¬ 
kınmasına üretici olar iK katkıda bulunmaları gereklidir „ Bu 
nedenle, temel eğitim, üretmen yetiştirici bir yapıda olmalı, 
öğrencilere er ekonomisi, tarım ve endüstri dallarında yeteri 

kadar, bilgi becer? (alışkanlık'' kazandırmalıdır. 

7. Temel eğitim dirik (dinamik) bir yapıya sahip olma¬ 
lıdır. 

Temel eğitim, hem bilimsel ve külvürcl yeniliklere 

açık hemde bilimsel ve kültürel yenileşmelerin kaynağı olmalı; 

anaç, program ve yap3. yönünden devamlı gelişmeli; gelişmeleri 

kabui. e tır.eli ve u”gulnralıİ3.r„ 

8. Temel eğitim çevre kalkınmasına kavkıda bulunmalıdır. 

Temel eğitim yetiştirdiği vatandaşlarla ve kendi örgüt¬ 

leriyle "bir kuruluş ol' a ak" çevre ve toplum kalkınmasının 

gerektiğinde öncüsü, gerekliğinde teşvik kaynağı-, ve desteği 
olmalıdır. 

IV. DURUM 

A. Okul Öncesi,.Eğitimi. gönünden : 

II. Beş Yıllık Kalkınma Planında, okul öncesi Eğitimi, 

sadece ana eğitimden yoksun 3 -• 6 yaş asası çocukların eğitimi 
olarak kabul edilmiştir. 

İlkokul çağındaki nüfusun eğitimine önem verildiğinden,, 
temel eğitim için ayrılan yatırım ödeneğinin tamamı, bu yönde 

kullanılmıştır 

Genel Bütçeden okul öner-eb wğj-Hm-? -için doğrudan ödenek 
ayrılmamış, sorumlu bilimi--.re maddi olanaklar sağlanamamıştır. 

Bu sıla beraber, Tablo 1' de gür il':, düğü gibi, siniri ı olarak 
ana okulları ve anasınıf' a.rx açılmıştır. 
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1967 - 1971 Yıllarında Anaokulları vo Anasınıflarının 

durunu : 

1967 - 1968 ve 1970 - 1971 ÖĞRENİR YILLARI ARASINLA 

ANA OKULLARI VE ANA SINIFLARININ GELİŞMESİ 

Tablo : 1 

A- İLKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1967-1968 1968-1969 1969-70 1970-71 

a) Ana okulu sayısı 4 6 6 6 

b) Ana sınıfı sayısı 47 71 61 118 

c) Çocuk sayısı 1657 2349 2116 3013 

3- KI-' TEKNİK ÖĞRETİM GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

a) Uygulama Ana okulu sayısı 62 71 83 106 

b) Çocuk sayısı 840 1087 1798 2090 

C- ÖT EL ÖĞRENİM KURUMANI 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Türk 73 63 70 70 

a) Ana okulu sayısı Aızınlık 30 30 30 30 

Yabancı 7 7 5 4 

Türk 1574 1784 2087 2187 

b) Çocuk Sayısı A.zınlık 1483 1281 1277 1358 

Yabancı 145 151 65 80 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Yuvalarındaki son Durum: 

Yuvaların Yuvalardaki 
uva Sayısı Kapasiteleri Çocuk Sayısı 

17 2080 2024 

• • •/ • • • 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Ereş 
ve Gündüz, Bak ..mevl er indeki Son Burum ; 

 _ r x_ 
Ankara 

İstanbul 

İ2C 

150 

iocuk Sayısı, 

120 

150 

Türkiye Çocuk Esirgeme Kuromundaki tion durura : 

Yuva Sündüzlü (0-1) 
_Bakım evi sayısı Yaşında Çocuk 

Yuva* 19 412 

(3-6) 
Yaşında Çocuk Toplam 

593 1005 

Gündüz 
Bakımevi ‘ 10 184 188 372 

B .İLKOKUL YÖNLÜDEN : 

”| İlkokul Binalarının Durumu: 

r-

(Tablo: 

c * 

iğretim 
rıiı 

Planlı 
Okul 

■ 1 

Derslik 
Baraka 
Okul D&ı-siik 

1 
r-Goçıcı 
Binalı okul 

1 

Derslik 

1967-63 30010 3659 
' 1 

4704 77956 

l968--'ö9 31526 83442 -
. . i 4-CY13   5386 

L969-70 31805 85486 
1 

621 1069 4686 5935 

L970-71 32272 89052 
i 

684 1153 5338 7018 / 

Toplam 
okul Derslik 

3669 82660 

5529 88828 

7112 93490 

38292 97223 

(İki öğretim yılımda borana okullar, planlı oklularla beraber hesabe- 
dilmiç hir.) 

2. Planlı okulların harap olma oranları. (Tabloî 3) 
Planlı lok-, 1larda Karap okulve derslik Harap okullardaki sayıları 

Hilal 

Okul Derslik Okul Derslik Okul Derslik 
Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı ı üzdesi Yüzdesi 

1967-68 30010 77956 2331 4791 İ- 7,8 E 6,1 
1968-69 315.5 83442 2472 5370 £ 7,8 İ 6,4 
1969-70 31805 86486 2481 5384 f 78 £6,2 
1970-71 32272 89052 2813 6023   İ 6,8 
| I 
Tablonun ine eleranesindonde anlaşılacağı üzere planlı okullar ortalama 

olarak her yıl £ 6,3 oranında harap halde bulunmaktadır. 
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3. Öğrenim yıllarına göre çağ nüfusu, Resmi ve özel Türk 
ilkokullarındaki öğrenci sayısı ve okullaşma oranları (Tablo: 4) 

Bğretim 
fılları 

Çağ 
Nüfusu 

Öğrenci 
Sayıları 

Okullaşma. 
Gerçekleşme 

oranları 
Plan II ed. 

L96O-I961 4206 000 2852441 fi 67,8 — 

L963-1964 4880 000 3549952 fi 72,7 fi 73 

L965-1966 5150 000 3921698 fi 76,1 fi 80 

1968-1969 5392 000 4752744 fi 88,1 fi 90 

L969-1970 5522 000 4908776 fi 83,9 fi 92 
L970-1971 5742 000 5007556 fi 87,2 fi 94 

İlkokul çağında 734.444 çocuğumuz ( fi 12,8 ) okuldan 
nahrumdur • 

Okullaşma yönünden, plan hedeflerinin gerisinde kalınmıştır, 

4. (Kot:) 1- Öğrenci sayıları, Devlet İsta-tistik Enstitüsü 

Başkanlığı Yayınları ile Millî Eğitim Müdürlüklerinden alınmış¬ 
tır. 

2. Çağ Nüfusu, Devlet Planlama Dairesince hazırla- 

lan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planındaki artışlardan faydalanıl- 
nak suretiyle, İlköğretim Genel Müdürlüğünçe hazırlanmıştır. 
İfalnız, 1970-1971 Öğretim Yılma ait çağ nüfusu, millî Eğitim 
Bakanlığı, Planlama-Araştırma ve Koordinasyon Dairesi Başkanlı¬ 
ğınca hazırlanan çizelgeden alınmıştır. 

3. Okullaşma oranındaki plan hedefi, Birinci ve 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarından alınmıştır. 

5. Diğer dengesizlikler yanında kız öğrenci sayılarının 

erkeklere nazaran çok düşük olduğu dikkati çekmekte, yaklaşık 

olarak kız öğrenci sayısı, toplam öğrencilerin fi 50'si olduğu 
kabul edildiğinde, bu oranlar: Doğu bölgesinde f 34,3; Güneydoğu 
bölgesinde fi 31,2; Batı bölgesinde $ 46,6'dır. 

Böylece 7-12 çağ nüfusu içindeki kız öğrencilerin Doğu ve 

Güneydoğu bölgelerinde fi 15'ten fazlasının ilkokula gidemedik¬ 
leri görülmektedir. 

... /... 



6. İlköğretim hizmetleri ötedenberi "Mahalli bir hizmet" 
olarak anlaşılmış; her türlü Yapım ve Onarım işleri, ilkokulla
rın işletilmeleri, Sosyal Giderleri İl Özel İdare bütçelerinden 
karşılana gelmiştir. 

222 Sayılı Kanunun 76. maddesinin, Devlet Gelirlerinin 
f 3*ünün ilköğretim hizmetlerine ayrılması hakkmdaki hükmüne; 

I. ve II. Beş Yıllık Kalkınma Planlarındaki yatırım hedeflerine 
rağmen,Genel Bütçeden İlköğretime ayrılan yardım, yatırım ve 
Sosyal hizmet giderlerinin karşılamaktan daima uzak kalmıştır. 

Devlet Planlama Teşkilâtınca İlköğretim için ayrılan yatırım 
ödeneği, sadece belli sayıda ilkokul-derslik yapımını hedef 
almış; İlkokulların genel ve sosyal hizmet giderlerinin diğer 
ilköğretim gelirleriyle karşılanabileceği kabul edilmiştir. 

Halbuki, özel İdare Bütçelerinden ayırdığı paylarla, ilköğ
retimde sosyal hizmetlerini yürütebilen İl'lerimizin sayısı çok 
azdır. 

Sosyal Hizmetler, yetersiz özel İdare Bütçelerinin umuduna 
terkedildikçe, ilköğretimde nicelik ve nitelik yönünden ilerleme 
kaydedilmesi çok zordur. 

Diğer öğretim kademelerinde imkânlar ölçüsünde, Genel Büt

çeden cari giderlere karşılık ödenek ayrıldığı halde, sadece 
ilköğretimde, dolaylı bir yol izlenmektedir. 

Bu durum, yasalarımızdaki temel eğitim anlayışına aykırıdır. 

7. Yatılı Bölge Okullarının kapasiteleri ve öğrenci sayısı 

Tablo; 5        _  
Öğretim Okul Öğrenci Öğrenci Yat. Böl. Ok. İlkokullar-
Yılları Sayısı Kapasitesi Sayısı Öğrencilerin daki toplam 

İlk. kop. Oğ. öğrenci 

1965-1966 32 13 ° 200 9.000 İ 0023 3906424 
1966-1967 31 12.900 11.600 £ 0027 4189820 
1967-1968 31 12 o 900 13-560 İ 0028 4492232 
1968-1969 37 15.900 14.799 % 0031 4736867 
1969-1970 38 16.420 16.548 f 0033 4892590 
1970-1971 41 18150 18.057 t 0069 4992056 



11= Beş YO l\k Kalkınma -Planında.- Yatılı Bölge Okullarının 
i - ' J. i T 1 ’ * •? ’ *» 

öğrenci kapasitesinin 1972'de 30.000* e çıkarılması öngörülmüş 
ise de: yapım işlerinin ağır seyretmesinden bu hedefe ulaşılama 
yacağı sanılmaktadır. 

Geçen yıllarda yapımına başlanmış ve henüz ikmal edilmemiş 

(16); 1970 yılı programın dahil olup ihale edilmiş (8); 1971 
yılı programına alınmış (10) yatılı bölge okulu bulunmaktadır. 

Faaliyette olan (4) yatılı bölge okulunda ortaokul seviye¬ 
sinde de öğrenim yapılmaktadır, 

8. Özel Eğitim Kurumlarının Burumu: (Sağırlan Okulu) 
Tabio: 6 

Öğretim Okul Öğrenci 
Yılları  Sayısı Kapasitesi 

196 5—.196 6 5 1000 

1966-1967 5 1000 

1967-1968 5 1000 

1968-1969 5 1000 

1969-1970 5 1150 

1970-1971 5 1500 

Tahloj. 1 _ .•Körler .Okulu 

öğretim okul Öğrenci 
Yılları Say-7 • TTr> pcı ev; 

1965-1966 2 30C 

1966-1967 2 300 

1967-1968 2 300 

1968-1969 2 300 

1970-1971 2 300 

Öğrenci 
Sayısı 

973 

1243 

3 295 

1273 

1344 

1688 

Sıra, bekleyen 
_ çocuk sayısı 

378 

366 

451 

670 

1101 

873 

Öğrenci 
Sayışı  

286 

276 

290 

330 

356 

Sırada Bekleyen 
:çoOuk sayısı 

39 

20 

14 

45 

62 

Bundan Başka İstanbul'da bir Özel Eğitim İlkokulu açılmış¬ 
tır. 

Özel Eğitim Kuramlarında nicelik yönünden önemli gelişme 
kaydedilmemiştir. 
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9o Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin sayısı ve bu 

merkezlerde görevli elemanlar, 

Tablo: 8 

Öğretim Rehberlik Merk„ Yönetici Eğitim uzmanı Rehber öğre' 
Yılı sayısı sayısı sayısı _ mnn sayısı 

1995-1956 1 1 -

1956-1957 1 1 4 -

1957™!958 1 1 5 -

1958-1959 1 ] 5 1 

195 9'-1950 3 3 14 2 

1950-1961 3 y 15 2 

1961-1952 4 4 18 2 

1962-1963 5 c: 21 3 

1253 1954 7 7 26 4 

3.964- 0. 555 7 7' 27 4 

1965-1996 7 7 28 5 

~166-3157 7 7 30 6 

1967-1968 7 7 34 8 

1958-1959 7 H 
1 27 6 

1959-1970 7 t—t 

i 31 4 

1270-1971 10 10 78 7 

Son yıllar •.ciıL J_ cl-C w ış •• ••‘■r 1 ana, diğer yallarda Rehberlik ve 

Araştırma Merke zlerinde ııiceiJ k : yönünde: 1 önemli gelişme olmamış- 

tır. 

Tablo; 9 Alt Ö zel Sınıflar 

Öğr etim _ Yıllar:'. 
1965-1956 
1966-1967 
1967-1968 
1958-1969 
1969--1570 
1970-1971 

Açılan sınıf 
84 " 
96 

117 
152 
202 
259 

sayısı ögrenci sayısı 
1496 
1755 
2379 
2727 
3594 
4597 
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‘fabl o: 10 Üst Özel Sınıflar 

Öğretim Yılları Açılan Sınıf sayısı Öğrenci sayısı 

1965-1966 8 123 
1966--1967 13 147 

1967-1968 17 322 

1968-1969 18 3oO 

1969- -l?"7O 10 174 

1970-1971 4 73 

3u sınıflar rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin bulunduğu 
yerlerde açılmaktadır. 

10. Geçici okul binası b'üdiıan ve okulsuz köylerin nüfus 

gruplarına gc-re dağılışı. 

fablo: 11 

250den az 250: den fazla iüm okullu 

_ nüfuslu.   toplam köylere göre 
oranı 

Geçici okulu olan 
köy sayısı 1929 190? 3836 % 10,5 

Okulsuz Köy sayısı 3528 1404 4662 f* 12,8 

Geçici okul binası bu"1 --.mı. köyler, öğretmene kavuş burulmuş 
olmakla beraber, eğitim ve öğretime elverişli okul binalarından 

mahrumdur. 

Okul binasından ve öğretmenden mahrum olup, nüfusları 250'den 

yukarı 1404 köyümüz kaim: ş tır. 

Okulu besleyecek çağ nüfusunun azlığı, kaynak ve öğretmen 

israfına yol açacağından, 250rden az nüfuslu yerlerin ilkokul 
ihtiyacı bölge okullarıyla karşılanmaya çalışılmaktadır, 

...f... 
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1] , Derslik adedine göre faal ilkokul sayıları (1969-1S70) 

Tablo: 12 

İl ve İlçe merkez- Kasaba bucak 
lerinde ve köylerde 

1 Derslikli okul sayısı 84 15481 15565 

2 11 11 11 113 11401 11514 

2 »t »» 1» 117 3450 3567 

4 n ıı 11 64 1139 1203 

^ 11 1f 11 617 1291 1908 

6-10 " " 11 1574 918 2492 

11-15 " tl 637 76 713 

16-20 » " II 105 14 119 

21-26 " " II 29 2 31 

TOPLAM .. 3340 33772 37112 

Görülüyorki kasaba ve köy okullarının büyüle bir kısmı bir * 

veya iki dersliklidir. 

12. Öğretim durumlarına göre faal ilkokul sayısı. 
Tablo. ; 13      _    

Il_ve İl Ç e Merkezi erinde Ducak ve köylerde 
retim 
1ları 

Normal 
öğretim 

Çift 
öğret' rı 

Üçlü 
öğrthim 

Normal 
öğretim 

Çift 
öğretim 

Üçlü 
öğretim 

67-1968 1852 1941 36 27166 2669 5 

168-1969 1383 1754 34 28253 4083 22 

>69-1970 1281 2014 45 27953 7528 23 

370-1971 1226 2179 50 27287 7528 22 

Derslik sayısı yetersizliğinden çift öğretim yapan ilkokulların 
ayıları artmaktadır. 



Öğretmen Durumu 
13. Yatılı Bölge Okulları dışında kalan ilkokullarda 

öğrenci/öğretmen oranı. 

Tablo: 14 

Öğretim yılları öğrenci Öğretmen öğrenci/öğretmen 

1962-1963 3340079 74667 46 

1963-1964 3561843 74957 47 

1964-1965 3739725 81211 46 

1965-1966 3991068 84036 47 

1966-1967 4248626 95876 44 

1967-1968 4478672 104825 42 

1968-1969 4722068 114858 41 

1969-1970 4876042 124903 39 
1970-1971 4966548 134058 37 

öğretmen sayısı büyük artış göstermiş, öğrenci/öğretmen 
oranı 37fye düşmüştür. 

Bununla beraber bölgeler ve iller arasında ö ğr e i/'t ğr e t »e» 
oranında dengesizlikler vardır. 

Memleketimizde batıdan doğuya ve şehirden köylere gidildik** 

çe asıl ve tecrübeli öğretmenin yerine, mecburi hizaet borşlu» 
stajyer ve yedek subay öğretmenlerin aldığı görülmektedir. 

(Kaynak: DPT, Sektör Raporu) 

14. Sınıfların öğretmenlere dağılımı (1969-1970) 
Tablo: 15    

İl ve İlçe Bucak ve 
merkezlerinde köylerde 

Bir sınıf okutan öğret, sayısı 41259 30001 71260 

İki " II II II 410 20562 209.72 

Üç " II II II - 12724 12724 

Dört " •1 II II 
- 2321 23*1 

Bes 11 II II II - 13396 13396 
TOPLAM 41669 .19004  US&UL. 

/ 
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Bucak ve köy ilkokullarında görevli 79004 öğretmenden 
J 49003’ü birden fazla sınıfı okutmakta; buna karşılık il ve ilçe 

merkezlerinde iki sınıfı okutan öğretmen sayısı ancak 410'dur, 

15. Donatım Durumu (Eğitim Araçları) 

Eğitim araçları yapmakla görevli kuruluşun hızla ilerleme 

kaydetmesine ve çeşit bakımından araçların 90* mı yapabilmesine 

rağmen, geçmiş yıllarda geri kalmalarım ve çok sayıda yeni okul 

açılmasmın etkisiyle, eğitim araçlarına büyüle ölçüde ihtiyaç 

vardır. 

1970-1971 öğretim Yılında ilkokul sayası 3<32921yi bulmuş¬ 
tur. İlkokulların normal olarak eğitim aracına kavuşturulması, 
büyük kaynakların ayrılmasına bağlıdır. 

İlkokul-derslik ihtiyacı ve diğer genel giderler ilkokul¬ 
larda zaruri donatım eşyasının (Masa, sıra, dolap, v.b.) bile 
sağlanmasını zorlaştıracaktır. 

16. Başarı Durumu : 

Mezunların, Beş Yıl Önceki Yeni Kayıtlara Oranı : 
Tablo: 16   

Öğretim 
Yılları Yeni Kayıt Öğretim Yılı Mezun mezun/Yeni kayıt(£3 

1960-1961 652411 1964-1965 444129 68,1 

1961-1962 691155 1965-1966 506370 İ 73,3 
1962-1963 664798 1966-1967 536889 İ 80,7 

1963-1964 664630 1967-1968 549464 f 82,7 
1964-1965 708768 1968-1969 625226 f 88,2 
1965-1966 730988 1969?1970 710983 $ 97,2 
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17. Sınıf geçmelere göre son yıllarda başarı durumu 

Tablo: 17 

Öğretim 
Yılları 

İl ve İlçe Merkezlerinde' Bucak ve köylerde toplan 
sınıf o f 

, * Sınıf r/ Smf Y/c geçenler n fi Y seçenler / seçen* 

1966-1967 1554130 *90,9 229,3436 *90,1 
/  — — ■■■■ 

3847566 *90,5 
1967-1968 1377538 *88,4 2469988 *84,2 3847526 *85,6 
1968-1969 1344302 *81,4 2277153 *73,8 3621153 *76,5 
1969-1970 1459587 *86,6 2359630 *75,5 3819217 1*78 A 

Smif geçmelere göbe başarı dürunîuxidan sön yıllarda gerile¬ 
me olduğu görülmekte, yaklaşık olarak 4 öğrenciden 3*ü sınıf 
geçebilmektedir. 

18. Son Yıllarda Sınıfta Kalma Durumu : 

Tablo: 18 

İl ve ilçe merkezlerinde 
s t im 
Ları Sınıfta kalan 

Öğrenci 
toplam öğ- 

göre 
sınıfta 

kalan öğ 

5-1967 155603 * 9,1 252327 
7-1968 181357 * 11,6 463349 

5-1969 307802 *• 18,6 807610 

3-1970 307503 * 13,4 765870 

bucak ve köylerde 

toplara 

*9,9 

toplam 

*T c ^ İ' 

407930 (* 9,7 
* 15,8) 644,706 *14,4 
*26,2 ! " 
*24,5 

1115,412 *23,5 
1073373 ]*21,9 

Son yıllarda sınıfta kalmalar, özellikle kasaba bucak ve köy ilk- 

larında büyük bir problem haline gelmiştir. Her dört veya beş kişi- 

biri sınıfta kalmakta, buda maliyetin yükselmesi sonucunu vermekte, 

adan yatırım yapılmasına yol açmaktadır. 
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19. 1970-1971 Öğretim yılında öğretmen-derslik ilişkisi 
ve yerine göre derslik ihtiyacı durumu : 

)lo î 19   _ _    
uf okutan İlkokullar n mevcut Mevcut ilkokulla.rı ikili, 
sayısı derslik sayısı üçlü öğretimden kurtararak 

normal öğretinle kavuşturmak 
İçin gerekli derslik 

■TOPLAM 

?533 97223 39310 32310 

Okulsuz köylere Geçici okul "binalı köyl. 
4711 7018 11729 

Harap olan okulların Çeviesinin ihtiyacını 
yerine kar?; dayamayan ok. ek. 
6023 9985 16003 

TOPLAM 60047 

Ayrıca, mevcut 1153 derslikli baraka, okulların pek Çoğu» 

normal eğitim ve eğretim imkânı vermemektedir. 

2ü0 Yıllar üzerine 7-12 yaş arası çocuk sayısı tahmini ve 

40 çocuğa bir derslik hesabiyle artan çocuğa göre derslik ihti¬ 

yacı, 

:bİ0 î 

;retim 7^ 12 yaş Derslik Yıl da ^Ortalama Artan 
1ları _çocı;k _sa. ihtiyaç^ Çocuk: sayısı _ derslik ihtiyacı 

170-1971 5742387 2 .d 356O — 

171-1972 5907341 147684 164954 4124 

172-1973 6072295 15180/ 164954 4124 

r/3-1974 6237249 155531 164954 4124 

174—1575 6402203 160055 164954 4124 

'75-1976 6567156 164179 164954 4124 

176-1977 6746522 168663 179366 4484 

77-1978 6925888 173147 179366 4484 

78-1979 7101254 177531 179366 4484 

179-1980 7284620 182115 179366 4484 

I8O-198I 7463988 186670 170366 4484 



... 29 -

Ne t s 7-12 yaş öğrenim çağ. çocuk sayısının tahminienmesinde 

M. Eğ o B, Planlama--Araştırma ve Koordinasyon Dairesi başkanlığı¬ 
nın hazırlığından faydalanmıştı11 

Tablo (19) da gösterilen 3.970-1971 öğretim yılının derslik 
ihtiyacına çağ nüfunyrr-u a"trşanuan doğan derslik ihtiyacı da 
eklenince? 1980 yılma kadar yaklaşık oi.arak her yıl (11000) 
derslikli ilkokul binası yaptırılması gerektiği anlaşılmıştır. 

O'1 €. o Temel Eğitim içinde önemli bir yer? olması bakımından, 

Yetiştirme Yurtları ve Korunmaya Kuhtaç Çocuklar hakkında (21) 
numaralı tablo l ormuş tu::’ 

Hakkında koruma karam, al/ ur .ş çocuk say?.sının, hor yıl 

korunan çocuk sayısında:.: fasla, -; luğu görunmcktodir. 

ablo; 23 

şT/.rme Korujmnava arınan „ . Sıra bekleyen , ' ToTU.am , Toplam u/';/': r ’.y.. oocuk: sayın/ çocuk sayısı 

965 ry , • 

I 0 8049 982 9041 8396 1527 10223 

966 79 8854 j 50 10004 9403 16 03 11006 

967 79 n a O 
i. O 3.191 1083.9 10241 1683 11924 

.58 83 • -O/uy 1200 11415 10566 1715 12281 

969 8i -j . .•... i o 127) 11503 10736 2162 12898 

970 87 ? 0803 1478 
c 

12286 10124 2018 12142 

971 87 10805 "1 f; o o: 12332 11243 2124 13367 
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V. SORUNLAR : 

A. OKUL ÖNCESİ EĞİıİmİ YÖNÜNDEN 2 

1. Okul öncesi eğitimi (ana okulu» yuva ve kreş) prog¬ 

ramlan temel eğitimi gerçekleştirmek bakımından yeterli değil¬ 

dir. 

2. Okul öncesi eğitim, temel eğitimi gerçekleştirecek 
şekilde örgütlenmemiştir. Bu kuruluşların amacıj görevleri, yet¬ 
ki ve sorumlulukları belirlenmemiştir. 

3. Bundan önceki yıllarda okul öncesi eğitim için belirli 

hedefler gösterilmemiş ve yatırım yapılmamıştır. 

4. Okul öncesi eğitim içn gerekli personelin nicelik 
ve niteliği saptanmamıştır. 

5. Okul öncesi eğitim araç-gereçleri üzerinde yeterli 
araştırma yapılmamış ve bu araçlar standartlaştırılmamıştır. 

6. Okul öncesi eğitim alanında yapılan yayımlar yeter¬ 
sizdir, ve denetimden yoksundur. 

7. Okul öncesi eğitimi özel sektörün ve tüzel kişilerin 
katkı oranı kesinlikle bilinmemekte ve bunların denetimi 

sağlanamamaktadır. 

B. İLKOKUL EĞİLİMİ YÖNÜNDEN : 

1. İlkokulun mevcut okul ve ekleri mecburi öğrenim 

çağındaki çocukları okula kavuşturmaya yeterli değildir. Ders¬ 
lik sayısının mevcut ve doğacak ihtiyaçlara cevap vermemesi 
bir darboğazdır. 

2. Okullaşma yönünden köy-kent ve bölgeler arasında 

büyük ölçüde dengesizlik vardır, 

3. İlkokula devam eden öğrencilerden kız öğrencilerin 
okula alınması ve devamı erkek öğrencilere oranla düşüktür. 

4. İlkokul eğitimini sağlayacak öğretmen ve yöneticile- 
rin'niteliği istenilen seviyede değildir. Sağlık, beslenme ve 
benzeri alanlarda personel eksikliği vardır. 
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5. İlkokullarda eşya ve tesislerle, eğitim araçları 
yetersizdir. 

6. İlkokul programı temel eğitimini verme yönünden 
geliştirilmeye muhtaçtır. 

7. Özel İdarelerden ilköğretim hizmetlerine ayrılan 
ödenekler yetersizdir. Ve genel bütçeden yapılan yardam yatırım¬ 
lardan çok cari harcamalara yöneltilmektedir. 

8.İlkokul yönetici ve öğretmenlerinin, hizmet içi, eğitim 
ve geliştirilmeleri, her yönden yetersiz ve esaslı suretle ele 

alınmaya muhtaçtır. 

C. İLKOKUL SOMASI EĞİTİMİ YÖNÜNDEN : 

İlkokul sonrası eğitimin gerçekleştirilmesi için bu eğitim 
devresinde bina ve tesislerle araç-gereçlere, öğretmen ve per¬ 

sonele ihtiyaç vardır. Bu eğitimi verecek şekildebu devre eğiti¬ 

minin örgütlenmesi gereklidir. 

VI. TEDBİRLER 

A, OICUL ÖNCESİ : 

1. Millî Eğitim Bakanlığının sorumluluğu altında, Sağlık 
ve Sosyal Yardım, Çalışma, Ticaret ve Sanayi Bakanlıkları okul 

öncesi eğitim için açılacak kuramların kuruluş standartlarını, 
işletme esaslarını saptayarak yönetmeliğe bağlayacak ve bu 

kurumların eğitim programlarını hazırlayacaktır. 

2. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde ilkokul 

birinci sınıfına kaydedilen öğrencilerin ilk yıl 5'i, takip 

eden her yıl f 5 arttırılarak plan dönemi sonuna kadar % 25'i 

okul öncesi eğitiminden geçirilecektir. 

Okul öncesi eğitim kuruluşları açılırken: 

a. Kültürleştirme yönünden farlılık gösteren bölge¬ 
lerin okullarına ana sınıfı eklenilmesine, 

b. Gezici köy kadın kurslarında ana eğitimin yanı 

sıra okul öncesi eğitimi; de yapılmasına, 
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c-, Çalışan kadınlar:n yoğım olduğu bölgelerde okul 
öne es i kürünü .ar: :. a ç J.mas: i m 

d. Ov el EğivLuı Okıû 7. arınan yatılı ve yatısız bölge 
okullarının bünyelerinde ckul öncesi eğitimi sınıflarının açıl¬ 
masına öncelik veril; -ek ve tedbirin gerçekleşmesi için yatırım 
ve cari harcamalarda plan döneminde gereri ödenek ayrılacaktır. 

3» Millî Eğitin Sakarlığı /« Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı, okul öncesi eğitim kurumlarında çalışacak personel 
niteliğini saptayacak ve yetiştirme kayraklarmı geliştirecek- 

rılecektir. 

5. Özel Sektör vo Tüzel Kişilerce açılan okul öncesi 
eğitimkmumları iyin bir araştırma yapılacak, bu kuruluşların 

6. Çocuk kakım (yurtları) 0-6 yaş arasında 
korunmaya muhtaç çocuklar:. I ayacak nicelik ve niteliğe ulaş¬ 
tırılacaktım 

1, Tablo (19) vo (20) de belirtilen ilkokul derslik ihti-

Öğretim Yılları Yapılması ger eki Evrim derslik '75 bin lira— 
d ersi ile say sı dan ortalama ödenek ihtiyaca 

1erdir 

B. İLKOKUL r”İTİ:.I Yü/İIILEN 

yac: 1980 yılına, değ tu p7. arlandığımda: (tablo. 22) 

1972-1973 
1973-1974 
1974-1975 
1975-1976 
1976-1977 
1977-1978 
1978-1979 
1979- -1980 
1980-1981 

319»30U.000 
8190300.000 
819.300.000 
81 9.300.000 
84;: 300.000 
846 o300,000 
846.300.000 
846 . 300.000 
046.300.000 
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Genel Bütçeden, sadece ilkokul yapım, donatım, onarım ve 

kamulaştırma gltc'.ler Cne her yıl ortalama (334.300.000) liralık 
ödenek ayrılmalıdır* 

2. Mahalli İdarelerin :• Iköğre«ime ayırdıkları ödenekle¬ 
rin yeterli nale getirilmesi için kanun] arında gerekli değişik¬ 

likler ve mahalli idaıelere yeteri kadar yardımlar yapılacak 

ya da diğer öğretim kademelerinde olduğu gibi yatırım ve cari 
harcamalar için genel bütçeden ödenek sağlanması gerçekleştiri¬ 
lecektir. 

3. Halkın ve Özel kuruluşların ilkokul hizmetlerine 

katkılar:, derlenip, değerlendirilecek ve teşvik edilecektir. 

4. Külcürel farklılıkların ortadan kaldırılması, dağınık 

yerleşme yerlerinin okula kavuşturulması, temel eğitim bütünlüğü¬ 

ne ve toplum kalkınmasına merkezlik yapması amacıyla yeni gündüz- 

lü-pansiyonlu veya Yatılı Bölge okullar: açılacaktır. Yapılacak 

bölge okullarının ripleri gerekli incelemeden sonra saptanacaktır. 

5. Az nüfuslu olup birbürine yakın köylere bölge okulları 

(Merkezi Okullar) yap imik suretiyle, okul yapı.mı maliyeti düşü¬ 
rülecek teşkilâtlı ve imkanlı bölg ; okullarıyla eğitimin kalitesi 
yükseltilecektir. 

6. Yetiştirme yurtları korunmaya muhtaç çocukların 
tümünü kapsayacak nitelik ve niceliğe ulaştırılacaktır. 

7o Özel eğitime muhtaç, mecburi Öğrenim çağındaki çocuk¬ 
ların eğitimi için yeterli olanaklar sağlanacaktır. Bu hizmetlerin 

normal temel eğitimi kuramlarında yürütülmesi için tedbirler 
alınacaktır. 

8. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, yeterli sayı ve 
hizmet düzeyine ulaştırılacaktır. 

9. Temel eğit3"" «<->*- ,,:;p i .,->vı prınr z— 
la beslenmeleri sağlanacak ihtiyaç duyulan depo ve tesisler yap¬ 

tırılacak, gerekli tedbirler alınacaktır. 
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10. İlkokul binası yapımında». öğretmen atanmasında ilk¬ 
okulların donatımında köy-kent bölgeler arası dengesizlik gide¬ 

rilecek özellikle köylere ve mahrumiyet bölgelerine öncelik 

verilecektir. 

11. Kız öğrencilerin ilkokula alınmaları ve devamları 
ciddi bir şekilde izlenecek ve teşvik yolları araştırılacaktır, 

12. Temel eğitim verecek öğretmenlerin yetiştirilmesi 
için, öğretmen okulları programı yeterli hale getirilecektir. 

13. Temel eğitim personelinin hizmet içi eğitimleri 

sağlanacak; hizmet içi eğitime çağrılan personele yolluk ve 
yevmiye verilecektir. Hizmet içi eğitim amacına uygun verimli 

hale getirilecek ve hizmet içi eğitim çalışmalarının sonuçları 
değerlendirilecektir. 

14. Temel eğitim kurumlarında, denetim ve rehberlik 

hizmetleri görecek personel, nicelik ve nitelik bakımından 

yeterli seviyeye ulaştırılacaktır. 

15. Sağlıky beslenme ve yardımcı hizmet personeli yeterli 
sayı ve seviyeye ulaştırılacaktır, 

16. Temel eğitim hizmetlerinin İl kademesinde verimli 
şekilde yürütülmesi için, eğitim planlaması, program geliştirme, 
özel eğitim ve rehberlik konularında uzman elemanlar çalıştırı¬ 
lacaktır. 

Bu uzmanlar nicelik ve nitelik bakımından yeterli hale 

getirilecektir. 

17. Ders aletleri yapım merkezince hazırlanan ilkokul 

eğitim araçlarının yapımına hız verilecek, yeterli ödenek sağ¬ 
lanacak; araçların dağıtımında köylerdeki ve mahrumiyet bölge¬ 
lerindeki ilkokullara öncelik tanınacaktır. 

18. İlkokul programı temel eğitimin bütünlüğüne göre 
geliştirilecektir. 

/ 
* • / o • • 
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19. Temel eğitim programlarının hazırlanması ve geliş¬ 
tirilmesi amacıyla» Milli Eğitim Bakanlığına gerekli uzman 
kadrosu sağlanacaktır. 

20. Köylerde ve mahrumiyet bölgelerinde çalışmakta olan 

Öğrdttoenler için teşvik tedbirleri alınacaktır. 

21. Tecrübeli öğretmenlerin köylere ve mahrumiyet böl¬ 
gelerine yönetilmesi için bir araştırma yapılacaktır. 

22. Dış Ülkelerde çalışan Türk işçi çocuklarının Milli 
kültür ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu ülkelere 
yeteri kadar Türk Öğretmeni gönderilmesi sağlanacaktır. 

23. Temel eğitimde* ilkokul Öğrenim süresinin arttırılma¬ 
dı bit araştırma kohusu yapılacak ve bu araştırmanın sonuçlarına 

göre gereken tedbirler alınacaktır» 

C» İLKOKUL SONRASI EĞİTİMİ YÖNÜNDEN : 
1. İlkokul sonrası eğitimi için gereken önemle ele alı¬ 

nıp, esaslı bir plan ve programa b&ğlanacak ve bunlar uygulamaya 
konulacaktır. 

2» Temel eğitimin bu devresindeki sınıflar: 

o) Mahrumiyet bölgelerinde durumu uytgun olan ilkokul 
larda, 

b) Yatılı Bölge Okullarında, 
c) Böl^e okullarında açılacak; buralara genel bilgi, 

sağlık, ev* ekonomisi, tarım ve el sanatları konularında ehliyet¬ 
li öğretmenlerin atanmaları sağlanacaktır. 
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C. GENEL ORTA EĞİTİM 

I. KAVRAM 

TANIM : 

İlköğretime dayalı I. devre orta eğitim ile bu devreye dayalı 
II. devre eğitimi kapsayan vc öğrencileri yüksek eğitime veya 
bu kademede ekonomik ve sosyal kalkın:::raim gerektirdiği meslek 
sahalarına ve hayata, bilgi, becer:.., alışkanlık ve davranış 

bakımından hazırlayan eğitim devresidir. 

a) 1. Devre orta eğicim (Ortaokul) : 

1. Devre orta eğitim, orta eğitimin ilk kadamesi 

olup bu devre okulları tek tip ortaokul halinde genel eğitim 

yapacaktır. Bu oku-ilarda öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini 

ortaya koymak üzere iş eğitimine d- yer verilecektir. 

b) 2. Devre Orta Eğitim (Lise) . 

Crta eğitimin ?. devresi ortaokula dayalı olarak 

öğrencileri bilgi ve yeteneklerine göre çeşitli programlarla 

iş alanlarına, mesleki 0 9 -'-la^y o. Ga t j u ksek eğitime hazırlar, 

Bu devrede farklı amaç ve fonksiyonlarını gerçekleştirmek üzere 

çeşitli tip okullar bulunur. Bu okullara lise adı verilir. 

II. AMAÇ VE FONKSİYONLAR s 

Türk Millî Eğitiminin genci, amaçları ile orta eğitim için 
tesbit edilmiş amaçların yaııı sora, orta eğitimin amaç ve fonk¬ 

siyonları şunlard?. rî 

1. Devre orta eğitim ; 

1- Öğrencilerin genel eğitimlerini yaş vc seviyelerine 
uygun olarak sağlamak, 

2- Çevre Özellikleri de göz önünde bul ^^rularak öğ¬ 

rencilerin bilgi ve yete1^'1'1 c"'’-P geliştirmek, 

3- Öğrencileri 2. devre eğitimi yapan çeşitli okul¬ 
lara hazırlamak, 

4- Daha ileri bir eğitim kademesine dovam etmeyecek 

olanlara hayatta başarılı o?malar- içir gereken rehberliği sağ¬ 
lamak, 

o . a / ... 
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2. Devre Orta Eğitim : 

1- Orta eğitimin 2, devre öğrencileri yüksek eğitime» 

mesleğe, ve yüksek eğitime, hayata ve iş alanlarına hazurlar, 

2- Orta eğitimin 2. devresi öğrencileri bu kademeden 

beklenen seviyede ortak bir genel kültür kazandırır» Onlara 

mesleklerinde, hayatta ve yüksek eğitimde başarılı olmalarını 
sağlayacak bir temel hazırlar» 

3~ Öğrencilerin ilgi, ve yeteneklerinin daha belirgin 
olmasına ve gelişmesine fırsat verir, istekle yönelebilecekleri 
çeşitli programlar için geniş seçim imkânları hazırlar. Prog¬ 
ramlar arasında yatay ve dikey geçiş yolları açar. 

III. İLKELER: 

1- Orta eğitimin her kademsinde Millî bütünlüğü sağlıya- 
cak etkinliklere ağırlık verilecek t dr. 

2- Bil imsel düşünce ve araştırma zihniyetinin geliştiril* 

mesi amacıyla orta eğitimin ilk kademesinde başlıyarak öğrenciye; 

araştırarak, problem çözerek, yaparak, yaşayarak öğrenmeye 

yönelten metodlarm uygulanması sağlanmalıdır. 

3- Eğitim programlan-ve ders kitaplarında gereksiz ayrı 
rıntı ve tekrarlardan uzaklaşarak, ansiklopedisine yer vermeyen 

buna karşılık öğrencilere hayatın gereklerine katılmayı öngören 
bir muhtevaya önem verilecektir. Değişen ve gelişen Türk toplu- 

munu bilim, sanat ve teknoloji ile sosyal ve ekonomik alanlarda, 

gelişmesini hızlandıracak ders komaları esas Tutulacaktır. 

4- Orta eğitimin amaçlansa alışabilmesi için başlıca 

unsur eğitim elemanı olduğuna göre; görevli öğretmen ve yöneti¬ 
cilerin, saptanan metod ve muhtevanın gereklerine uygun niteli¬ 

ğe kavuşturulması ve yenilerin bu şartlar ı uygun olarak yetiş¬ 

tirilmesine büyük önem verilecektir. 

5- Orta eğitimde araştırma ve geliştirme çalışmalarına 

hız verilecek, deneme yapılan okullarda değişik programlar 
bilimsel met odlarla, mümkün olduğu kadar kısa zamanda değerlen¬ 

dirilerek alınan olumlu sonuçlar yaygın hale getirilecektir. 



6- Orta eğitimde; eğitim teknolojisi bütünlüğü içinde 
eğitimin modern ders araçlarıyla dastejtclenmesine gayret gösteri¬ 
lecektir. 

7- Rehberlik faaliyetleri orta eğitimin ilk sınıfından 
başlıyarak bu eğitimin her iki devresi boyunca devam ettirile¬ 

cektir. Yönetme sınıfı ile ilgili olarak, bu sınıfın orta eğitim 

kademesindeki yeri ve işleyişi der il olmak üzere çeşitli okullar¬ 
da deneme ve araştırmalara girişilecektir. Rehberlik ve yönelt¬ 
mede halen görevli ve yetişmekte bulunan orta eğitim öğretmenle¬ 
rine gerekli bilgilerin kazandırılmas: yanında özel ihtisas 
elemanlarının görevlendirilmesine önem verilecektir. 

8- Orta eğitimle fırsat ve imkân eşitliği sağlanacak, 

bu maksatla parasız yatılı öğretim ve burs imkânları arttırıla¬ 
caktır . 

9- Bir ortaokul ve bir liseyi besleyecek en az nüfus 

hesaplanarak optimum okul ’jipi ölçüler:'ne göre okul standartları 

geliştirilecek, okul açma ve öğretim teçhizatı ile donatma işi 

bu standartlara göre yapılacaktır,. Diğer taraftan açılan her 
okula ihtiyaca yeter sayıda öğretmen mutlaka sağlanacaktır. 

10- Plan döneminde orta eğitimin birinci devresi şartlar 

ve imkânların elverdiği ölçüde yaygın hale getirilecektir. 

11. Eğitimde verim ve kalite esas itibariyle öğretmene 

bağlı bulunduğundan bu kademe için öğretmen yetiştirme ve görev¬ 

li öğretmenlerin istihdam vc çalışma şartları daha iyi hale geti¬ 

ril ecektir. Öğretmenliğin özel olarak yetişmeyi gerektiren bir 
meslek ilkesine bağlı kalınarak, m.- sİ ok c en olmayan kimselere 

çeşitli statüler altında görev verilmesi önlenecektir, 

IV. DURUM : 

1. a) Ortaokullar ve ere yeni kayınlar yıllar üzerine, 

plan hedefleri ve gerçekleşen sayı? er .^.«rak ka.. mİ aştıvmalı 
bu suretle (Tablo: 23) de görülmektedir. 
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Ortaokullar 

Tablo: 

Liseler 

23 

Yıllar Plân H. Gerçek. Fark Plân Ih Gerçek. Park 

1968-69 227 243 + 3-6 60-47 76 + 16-29 

1969-70 275-296 277 + 2-19 65-62 86 + 21-24 

1970-71 390 311 - 79 82 80 + 6 

1971'-72 361 
l 

101 

1972-73 366 123 

Kaynak: Orta Öğretim Yıllıkları. 
Sayılar (000) olarak değerlendirilecek„ 

Tabloda da görüldüğü gibi plan program hedefleri arasında 

farklılıklar vardır. Yeni kayıt yönünden liselerde plan hedef¬ 

leri aşılmış, ortaokullarda ise 1970-71 öğretim yılında plan 

hedefinin gerisinde kalınmıştır. 

b) Mezunların üst okula geçişleriyle ilgili durum 
(Tablo: 24) de görülmektedir 

Yıllar 

1967-68 

1968-69 

1969-70 

1970-71 

Ortaokullara geçiş 
PlanH, Gerçek. 

* -

İ 39 
°/o 40 

f 41 

* -

f 40,5 
1° 43,5 
f 42.7 

Tablo: 24 

LiSc-lori Geçiş 
Plan H. Gerçekleşen_ 
1° 55 f - 

% 55 f. 60 
İ 55 % 62,7 
f 55 İ 65 

Ortaokullar ve liseler bakımından üst okula geçişte 
plan hedefleri aşılmıştır. Bu, ortaokul yönünken memnuniyet 
vericidir. Yalnız liseler için durum mesleki ve Teknik eğitimin 

aleyhine bir artış kaydetmektedir. Bu hususun çeşitli sebeplere 

bağlanması mümkündür. 

Birincisi: Memleketimizde liseler;u yüksek eğitime öğren 

ci hazırlayan yegâne orta eğjtjm kurumlan olarak bilinmesi, bu 

sebepten öğrenciye lisenin daha cazip gelmesi, rehberlik faali¬ 
yetlerinin gelişmemiş olması ve herkesin çocuğunu mutlaka bir 
üniversite veya yüksek okul mezunu olarak germek istemesidir. 



İkincisi; Son yıllarda liselerin artan sayıda ilçelerde-

ie açılmasına karşılık Meslekî ve Teknik okulların ilçelerde 
çok daLn a’ c. çalabilmesi durunu, yaklaşan bismetten öğrencinin 

dolaylıkla l'.c.yc.alanabilmesi imkânım. doğurmuş> bu: açıdan, okul 
açma lir teşvik anlamına gelmiştir» 

Yukarda işaret edilen eğilirler d ol ayasıyla, saten mev

cut böl ge'l srarası dengesizlik artmış ? öğretmen ve teçhizat temi
nindeki tıkoniklik yüzünden eğitimin kalitesinin mendi yönde 
etki! enmesi besi gelişmelere sebep olmuştur, 

c) lı münasebeti e sen yıllarda açı lan okul sayıları 

plan hedefleri ile karşılaştırmalı ciarak (duble: 25} de görül
mektedir 

Tablo: 25 

. Ortaokullar liseler 
Yıllar _ (re d qf C-er çek. fark _ Hedejğ^ Gerçek. da.: 

1967-68 V- ... ... 

1968- 69 220 177 53 44 n 5 
i _/ 29 

1963-70 32 3 246 8? 54 74 20 

1970-71 44 6 Ol .i. ‘ r 232 83 58 15 

1971-72 316 119 ■ - -

1972-73 e 56 - 111 - -

Kaynak: Hedefleri gösteren sayılar, Millî Eğitim Hakanlığı Plan-
lama - .İra tırma ve Koordinasyon dairesinin (2. Beş Yıllık Plan 

hedeflerine uygun olarak yapılan eğitim çalışmalarıy dokümanın
dan o1:. nmıştır. 

Tablo incelendiğinde, ikinci plan döno.ninin ilk üç yılında da 
ortaokul açmada plan hedeflerine ulaşılamamıştır. Liseler de ise 
bu donemin 1970-71 yılında 15 eksik okulla hizmete girilmiştir. 
Tasarlanan okullar 24-0 480 öğrenci sayısı üzerine kurulmuştur, 
Bu ged'! şme son iki program yılında d.a gerek ortaokul, gerek lise 

seviyesine? okullaşma bakımından plan hule fi erin: -d ağılamayaoağ; 

kanış? m uyand ırmak tadır. 

■ o;0-71 öğretim yılında Orta öğretim Panel Müdürlüğüne 
bağlı olarak Hizmette bulunan okulların çeşitli, yerleşme bölge
lere üzerine dağılım ile birlikte (Tablo s 26) da görülmektedir • 
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Tablo: IV (1970-71 yıllığı 3.141 deki çizelge) 

Programlı veya programsız diye nitelendirilen okul açma 
politikası her ne olursa olsun fırsat ve imkân eşitliği yönünden 
küçük yerleşme merkezlerine kadar götürülmesi memnuniyet verici 
olarak müşahade edilmiştir. Ancak; eğitimin maliyetine ve niteli¬ 

ğine çeşitli yönleriyle etkili olabilen ve bölgelerarası dengeyi- 
de sağlıyacakbu durumun geliştirilecek tedbirlerle düzenlenmesi 

düşünülmekt edir. 

d) Genel orta eğitim okullarındaki öğrenci gelişimi 
(Tablo: 27) de görülmektedir. 

Tablo: 27 

Yıllar 

1967-68 

1968-69 

1969-70 

1970-71 

Ortaokullar Liseler noplam 

573 155 

646 499 

714 868 

790 867 

144 152 717 307 

177 830 824 329 

207 186 922 054 

237 971 1023 838 



- 42 -

Tablo: 26 

1970-1971 Öğretim yılı 
OKULLA ilîl MERKEZLERE GÖRE DAĞILIMI 



•Tablonun incelenmesinden, ortalama olarak yılda ortaokullarda 

fi 12, liselerde ise fi 16 civarında bir artış olmaktadır. Bu 
sonuç, liselere tercihlerin arttığını göstermektedir. 

2- ÖĞRETMEN DURUMU î 

Öğretmenlerin dağılımında bölgeler arasa, dengesizlikler 
olduğu gibi genel olarak ortaokul ve liselerin ihtiyacına cevap 

verecek sayıda öğretmen bulunamamaktadır. Bu durum gerek ortaokul 

ve gerekse liselerde asıl öğretmenin yerinin meslekten olmayan 

ücretli öğretmenlerle doldurulması veya derslerin boş geçmesi 
sonucunu doğurmakta, bu da eğitimin kalitesini menfi yönde etki¬ 

lemektedir. 

Öğretmenlerin son beş yıllık sayıları branşlar üzerine 
(Tablo i 28) de görülmektedir. 

Orta eğitimde 1. ve 2. devrede ders okutan öğretmenleri 

sayıca ayırdetmeye imkân bulunmamaktadır. Çünkü halen mevcut 
394 lisenin ancak 80 tanesi tek devreli bağımsız lisedir. C-eri 
kalan 314 lise ise iki devreli olduğundan, bu okullardaki öğret¬ 
menleri ayırmak mümkün değildir. 

Ortaokul seviyesinde beden eğitimi, resim-iş, müzik ve 
ev-iş dersleri öğretmenlerine, lise seviyesinde ise başta kimya 

olmak üzere fizik, matematik, felsefe ve edebiyat dersleri 

öğretmenlerine olan ihtiyaç artarak devan etmektedir. 

Ortaokullara öğretmen yetiştiren Eğitim Enstitüleri ile 

liselere öğretmen yetiştiren Yüksek Öğretmen Okulları ile çeşitli 
üniversitelerin Edebiyat ve Fen Fakülteleri bu ihtiyacı karşıla¬ 

yamamaktadır . 

Örnek olarak Planlama-Araştırma ve Koordinasyon Dairesi 

Başkanlığının "İkinei Beş Yıllık Plan Hedeflerine Uygun Olarak 
Yapılan Eğitim Çalışmaları"adlı dökümanda 1970-1971 yılında 
Eğitim Enstitüleri 6000 mezun vermesi planlanmışken bu okulların 

son sınıflarında ancak 2188 öğrenci bulunmaktadır; liselere öğret¬ 
men yetiştiren Yüksek Öğretmen Okullarında 400 mezun vermesi 
öııerilmesine karşılık bu okulların son sınıflarında 592 öğ;renci 
vardır. Bunların mezuniyet oranları ise çok düşük veya öğretmen¬ 
lik için başvuranlar azdır, veya ihtiyaç olan branşlarda değildir. 



44 

Diğer yandan, fakülte mezunlarının hizmetleri bulunma¬ 

dığı ve öğretmenlik dışında bilhassa kimya, fizik, ve yabancı 
dil branşlarında daha cazip iş sahaları bulmaları öğretmen 

açığını arttırmaktadır. 

Öğretmenlerin bölgelerarasındaki dağılımdaki dengesizlik 
yılların biriken icraatını ve bu konudaki mevzuat yetersizliği 

ile açıklanabilir. 

1970-1971 öğretim yılı durumuna göre mevcut ders saatle¬ 

ri esas alınarak düzenlenen (Tablo: 29) öğretmen ihtiyacı hak¬ 
kında genel bir fikir verebilir. 

• • •/ • • • 
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BEŞ YILLIK MEVCUT ÖĞRETMEK Tablo: 28 
SAYILARI 

YILLARA C-ÖRE MEVCUT ÖĞRETMEKLER 
DERSLER 1966-67 1967-68 1968-69 1969-70 1970-71 

Edebiyat 385 440 513 569 722 

Felsefe 153 168 192 200 240 

Tarih 451 539 572 531 552 

Sonat Tarihi 42 47 53 58 88 

Coğrafya 591 756 705 719 714 

Edebiyat C-rubu 4362 4895 5925 5504 5113 

Matematik 288 320 459 529 698 

Biyoloji 267 311 356 369 428 

Fizik 115 124 164 193 _ 308 

Kimya. 114 120 100 106 195 

Fen Grubu 3797 . 4937 6521 6289 6626 

Almanca 252 276 293 313 393   

Fransızca 562 621 676 707 753 

İngilizce 719 766 810 824 937 

Latince 4 4 4 3 3 _ 

Beden Eğitimi 399 436 431 417 520 

Resiıa-İş 493 546 570 625 765 

Müzik 261 .273 . 293 290 331 

Ev-*? . 518 641 681 655  111-..,. , . 
jjinbilgisl 103 139 230 221 330 

TOPLAM 13876 16359 19548 19122 20459 
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Tablo: 29 

Dersler Ders saati 
Mevcut 

Öğretmen 
ihtiyaç olan 

Öğretmen 
Fazla 

Öğretmer 
Edebiyat 22649 727 531 -

Felsefe 7632 254 170 -

Tarih 10045 691 - 80 

Sanat Tarihi 1821 95 25 -

Coğrafya 8986 803 - 303 

Türkçe-Sosyal 
Bilgiler (Edebiyat 
Grubu) 154594 6409 2179 

Matematik II 24228 678 668 — 

Tabiiye 10229 485 197 -

Fizik 13775 292 473 -

Kimya 12716 130 576 -

Mat-Fen Bilgisi 
(Fen Grubu) 175644 7179 2578 — 

Fransızca 21.269 ' 170 648 -

Almanca 9474 379 252 -

İngilizce 48881 944 1771 — 

Beden Eğitimi 22868 480 1044 

Resim—İş 66527 760 2940 

Müzik 22285 330 1155 

Dinbilgisi 15157 381 340 

EV'-İş 2 302 2 728 654 

Not: Fransızca, Almanca, Beden Eğitimi , Müzik, 15 saata ; diğer 

branşlar 18 saata bir öğretmen olarak hesaplanmıştır. 

3-a) Genel Orta eğitimde ders aracı (lakım sayılı olarak) 

Tablo: 30) da görülmektedir. 
Tablo: 30 

Fizik Kimya Biyolo.ii İş ateljyesi 
Ortaokul 941 346 246 721 

Lise 199 188 45 135 
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Su sayrLj.Gr, okul sayıları il o karşıl aştırıl dığnncla çok yetersiz 

olduğu goıiumekteclir« Ayma deney takımlarının domostrasyon 
(öğretmen gösteri deneyi} için olduklar) dikkate alınırsa her 
öğrencinin aktif şekilde deneye katılıp öğrenmelerini mümkün 
kılacak durumda doğLlcur-n Okullardaki öğrenci sayılarının ders¬ 

lik ihtiyacını arttırması nedeni ile bazı okullarımızda lahora— 
tuvarıardan gereği gibi yararlanılmadığ.ı da bilinmektedir. Öğret¬ 
menler j.n son yıllarda fen dersleri konusunda yas aylarında açı¬ 

lan hizmet içi kuralara çağrılmalarımn gerektiği ve bu hususun 

gelecek yıllarda artarak devanı edeceği anlaşılmaktadır, 

b) iehbeılik ve öğrencilerin ilgi, istidat ve kabiliyet¬ 
leri yönünde yöneltilmesi ele alınmış, uygulama esasları, perso¬ 

nel ve teşkilât konu.su üzerinde çal ışıl maktadır. 

o) kğj d: r:de v erli a ölçülerinden biri olarak başarı durumu: 

Son birkaç yılda ortaokul ve liselerdeki baş ara. durumu (3inıf 
geçmeler) (tablo: 31) de görülmektedir, 

iablo: 31 

1964-6^, 1960-66 1,966-67 1967-68 196 8--6 9 1959-70 
rtaolcullar f. 65 fi 67 fi 66:6 i 72 % 62,2 7- 33,4 
iseler % 67,8 İ- 63,6 fi 67,9 fi- 74,9 £/< 64,3 r 82,8 

Başarı durumları yıldan yılı dalgalanmalar ve lıer bir sınıf¬ 
tan diğerine farklar bulunmaktadır * ilköğretimden itibaren kalite 
ile ilgili olarak müşahade edilen bu eksiklikler ve dengesizlikle! 
ve bunların öğrencilere yansıyışı sokucu meydana gelen boşluklar 

yüksek öğretimdeki olumsuz gelişmelerim sebeplerinden bir kısmına 
etkili olduğu düşünülebilir» 

ş) Ortaokul ve liselerde 660.1. parasız yatılı öğrenci 

bulunmaktadır, Planda öngörülen mevcut Öğrenci sayısının fi 4'ü 
alındığında 41c153 öğrencinin yatılı olarak alınması gerekirdi. 
Bu husus her ' -yıl bütçelere konması, gereken cari ve yatırım harca-- 
malarmın yetersizliği yüzümden hasıl olmaktadır. Parasız yatılı 

öğrencilerin seçiminde Öğrenci ailesinin malî durumunu aksettiren 
bilgiler ile gene öğrencinin, mezun olduğu okudun, kaliteyi yapan 
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unsurlarındaki eksiklikleri dikkate alan bir sistem geliştiril¬ 

miştir. Ortaokullar için ayrılan kontenjanın i 80 nin, köy 
ilkokulu mezunlarına tahsis edilmesi sağlanmıştır. Yalnız para¬ 

sız yatılılık plan hedeflerinin çok altında kaldığından sosyal 

adalet ve bölgelerarası dengesizliği giderici bir rolü görülme¬ 

miştir. 

V- SORUNLAR : ' 

1- Orta eğitimin 1. nci ve 2. nci devresinde çağ nüfusu¬ 
na göre okullaşma oranı düşüktür. 3u seviyede çağ nüfusu için 
fırsat ve imkân eşitliği gerçekleşmemiştir. 

2- Öğrencilere kabiliyet ve istidatlarına göre yön veri¬ 
ci etkin rehberlik ve yöneltme hizmetleri henüz kurulmamıştır. 

3- 1. nci ve 2. nci devre orta eğitimin çeşitli okul ve 

programlarına öğrencilerin istek, kabiliyet ve ülke ihtiyaçlarına 
göre dengeli dağılımı sağlanmamıştır. 

4- Mevcut öğretim programları, metodları, ders kitap ve 

araçları öğrenci ihtiyaçları ile öğrencinin gelecekteki yaşantı¬ 

sının gereklerini ve toplumun gelişen ihtiyaçlarını karşılamak¬ 
tan uzaktır. 

5- Orta eğitim kurumlarınm illerde sayıca artması eği¬ 

limi karşısında, yönetime daha etkin bir şekil vermek için 
bazı personel işlemleri dahil olmak üzere orta eğitimin bir 

kısım işlemlerinin yeniden düzenlenecek mahallî eğitim birimle¬ 
rine bırakılması konusu ele alınmamıştır. 

6- Orta eğitimin 1. nci ve 2. nci devresi için diğer 
eğitim elemanı ve öğretmen ihtiyacı yeter sayı ve istenen kali¬ 

tede öğretmen ve yönetici karşılanmamıştır. 3u kademelerde 

meslekten olmayan kimseler eğitimin kalitesini olumsuz yönde 
etki-liyecek şekilde öğretmen olarak halen okullarda istihdam 
edilmektedir. 

7- Orta eğitimde öğretmenlerin istihdam ve çalışma koşul¬ 
ları ile tayin, terfi, nakil, kadro ve intibak gibi özlük işleri 

hizmetin gereklerine uygun olarak tatmin edici şekilde henüz 
çözümlenmemiştir. 
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8- Orta eğitimde görevli öğretmenlerin yurdun çeşitli ' ı 
■bölgelerindeki okullar arasında kalite farklarına giderecek şekil¬ 

de dengeli dağıl mı yapılmamış tır* 

9"“ Orta eğitimde hizmetin gerektirdiği yatırıra ve cari, 
harcamalar- ihtiyacın çok altındadır, Orta eğitimin gelişmesi 

yolunda yapılacak denemeler, inceleme ve alıştırmalar ile özel 

projeler için ise bütçelerde kaynak ayrılmaktadır=. 

10*- Okul açmada kullanılmak üzere Öğrenciç öğretmen, bina 

ve teçhizatı kapsayan optimum ölçülere uygun okul- standartları 
gel i ş t i r il m- r.: iş t ir. 

VI- TED3İÜİSR : 

1- Halen orta eğitimin 1. nci devresinde >• 40, 2, nci 

devresinde % 15 olan okullaşma oranının bu plan döneninde sıra¬ 
sıyla en az $ 60 ve f 25‘ e çıkarılması sağlanacaktır. Okullaşma 
oranındaki artışlarda genel orta eğitim okulları ile itesi eki ve 
ieknik Eğitim okulları, arasındaki denge., ihtiyaçlar göz önün¬ 
de tutularak tesbit edilecektir. 

2- Genel orta eğitimde bu plan döneminde fırsat ve imkân 

eşitliğini gerçekleştirme yönünden; parasız yatılılık kapasitesi 
bu kademedeki öğrencilerin '■% 5 ini kapsayacak şekilde geliştiri¬ 
lecektir,. 'dunun için de gereken yatırım ve cari ödenek imkânları 
sağlanacaktıro Diğer taraftan burs ve yardım imkânları da bu 
dönemde ele alınacaktır. 

3" Genel orta eğitimde rehberlik ve yöneltme hizmetleri¬ 

nin gereği gibi yapılabilmesi için öğretmen yetiştiren burumların 
programları bu açıdan gözden geçirilecek, halen görevli öğret¬ 
menler hizmet içi kurslar ve seminerlerle yetiştirilecek, bu 

konuda yeteri kadar ihtisas elemanının.yetiştirilmesine öncelik 
verilecektir. 

4- mevcut "Hefcherlik ve Araştırma Merkezleri:: orta eği¬ 

timin İh tiyaçlarına da cevap verecek şekilde yeniden düzenlene¬ 
cek ve sayıları ar o dnu V cakf okullarda rehberlik hizmetleri 

om*/ m e a 
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yaygın ve fonksiyonel hale getirilecek ve bu hizmetlerin sosyal 
alanındaki çalışmalarla elemanlarından faydalanılacaktır. 

5- Orta eğitimin 2. nci kademesinde modern fen eğitimi 
programlarının yaygınlaştırılmasına hız verilecektir. 

6-- Öğretim programları, metod, ders kitapları ve araçları 
üzerinde araştırma, inceleme ve geliştirme çalışmaları ya.pmak 

üzere Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi ile, ilgili 

diğer daireler ve üniversiteler arasında koordinasyon sağlanacak¬ 
tır. 

7- Millî Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilâtının 
yeniden örgütlenmesi yapılıncaya kadar, orta eğitim yönetiminde 
bazı yetki ve sorumlulukların illere kaydırılması ve mevcut il 

teşkilâtının daha rasyonel işlemesi konusu incelenecektir. 

8- Orta eğitimde bu plan döneminde öğretmen sıkıntısı 
çekilen alanlarda öğretmen yetiştirilmesine hız verilecektir. 
Bu dönem- de meslekten olmayan kişilerin öğretmen olarak istihda¬ 

mına son verilmesine çalışılacaktır. Ayrıca öğretmenlerin geliş¬ 

tirilmesi ve yeniliklere intibakı için hizmet içi eğitim çalış¬ 

maları geliştirilecektir. 

9- Öğretmen yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlan ile işbir¬ 
liği yapılarak orta eğitimin çeşitli kademeleri için hizmet 

öncesi ve hizmet içi eğitim programları ile yönetici yetiştiril¬ 

mesine önem verilecektir. Okul idarecilerinin çalışma şartları 

yeniden gözden geçirilecek ve idarecilerin terfihi cihetine 
gidilecektir. 

10- Orta eğitim öğretmenlerinin mahrumiyet bölgelerinde 
belli süre ve şartlarla hizmet görmeleri için bir sistem geliş¬ 
tirilecektir, Bu bölgelerde hizmeti teşvik için özel tedbirler 

uygulanacaktır. Orta eğitim öğretmenleri için Doğu İllerinde 
başlayan lojman yapımına geliştirilerek devam edilecektir. 

11- Öğretmenlerin özlük işlerini düzenleyen mevzuat gözden 
geçirilecek ve öğretmenliğin cazip hale getirilmesi sağlanacaktır. 

Bu arada öğretmenlerin ve idarecilerin ek ders ücretleri veya yan 

ödemelerle ilgili 439, 657, 1327 sayılı kanunlarla diğer ilgili 
mevzuat tatminkâr hale getirilecektir. 
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12- Orta eğitimde kaliteli bir eğitimi mümkün kılacak 

asgâri öğrenci maliyetleri hesaplanarak bütçelerden yatırım ve 
cari harcamalar için bu maliyet esasına göre ödenek ayrılması 

yoluna gidilecektir. 

13- Orta eğitimde yapılacak denemeler ve girişilecek 

özel geliştirme projeleri için bütçelerden özel fonlar ayrıla¬ 
caktır. 

14- Optimum ölçülere uygun okul standartlarının geliş¬ 
tirilmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı 
ve ilgili kurulaşlar arasında koordinasyon sağlanacaktır. 

30 Haziran 1971 

Osman ÜLKÜMEN 
Komisyon Başkanı 

Kenan OKAN 

Komisyon Başkan Yar 

Ali TUNÇ 
Raportör 

Bayraktar MAY 
Raportör 

Tahsin ERDİNÇ 
DUT Koordinatörü 



- 52 -

Divan Başkanlığına, 

Genel Esaslar konulu raporun bazı maddelerine.,ilişkin 

muhalefetim aşağıdadır. 

Madde 3~ Eğitim araştırmalarını memleketimizde çeşitli 
kuyumlardan beklemek olağandır. İcramn sorum¬ 
luluğu bu araştırmalardan faydalanmak olmalıdır. 
Ancak eğitim araştırmalarınıherkesin yapamıya- 

cağıda tabiidir. Kaliteli eğitim araştırmaları¬ 
nın yapılması, üniversitelerin bünyesinde eğitim 

ı c ;i . alanında öğretim ve araştırma yapma, görev ve 

sorumluluğu taşıyan kurumlarm -Eğitim fakülte¬ 

lerinin- kurulmasına ve geliştirilmesine bağlı 
olacaktır. Bir taraftan üniversite çalışmalarına 

•• diğer taraftan memleketimiz eğitimine kalite 
*: *i-*'*-. ** kazandıracak araştırma3.arın, öğretim, inceleme 

ve araştırma alanı eğitim olan bu fakültelerin 

kurulmasına ve geliştirilmesine bağlıdır. 

Bu itibarla, maddenin, kurum ismi tasrih edilmek 

Ouretiyie kristalize hale getirilmesi: ve bu güne değin tekrarlan¬ 

mış global tavsiyeleri aşacak biçimde ifade edilmesi gerekir. 

Madde 14- Okul binalarına ait projelerin hazırlanma 

işinin Millî Eğitim iBakanlığına verilmesi, 
a) Bakanlığın bünyesinde okul mimarisinde ihti¬ 
sas gücü bulunmayışı, 

b) Bu ihtisas gücünü tara görevle çalıştırmak 
üzere bünyesine alma imkânları bulunmayışı dola— 
yısiyle; hatalıdır. 

Okul binalarının plânlanması ve projelendirilmesi işi 

İ Çitti 

" Okul mimarisinde ihtisas yapmış mimarlarından ve eğiti¬ 
min çeşitli dallarında ihtisas yapmış mütehassıslardan meydana 

gelen özerk ya da, KBTAK'a bağlı bir araştırma kurumu kurulmalı¬ 
dır. 

•j./... 
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Madde 17- Tek Ders kitabı kabul edilmesi hakkında; 

Millî Eğitimde gerçekleşecek amaçları, uygulanacak 
muhtevayı, metodları ve sınav sistemlerini, kullanılacak araç- 
gereçlöciigeliştirmekle görevli olan Millî Eğitim Bakanlığının, 
bnemli ve çoğu zaman tek öğrenim aracı olan ders kitaplarını 
yazdırmak, denetlemek ve yaymak sorumluluğu taşıması tabiidi£. 

Bir sistemde eğitimin amaçları ile muhtevası bölünemeyeceğinden 
ders kitaplarının yayılması işinin tümüyle Millî Eğitim Bakan¬ 

lığının sorumluluğuna verilmesi gerekir. Bu konuda etüd ancak 
böyle bir ipoteze dayanarak yapılmalıdır. 

Doç. Dr. Fatma VABIŞ 

22.6.1971 
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Devlet Pl.anlama Teşkilatı 

Okul Öncesi - îlk - Genel Orta Eğitim 
Özel İhtisas Komisyonu Başkanlığına 

1- Komisyon raporunun Genel Esaslar ve Ortak Konular 

Bölümünün 2. ve 3. maddelerine muhalif olduğumu ve bu madde¬ 

lerin alt komisyonca tespit edilmiş şekillerini tercih ettiği¬ 
mi, 

2- Komisyon raporunun Temel Eğitim ve Genel Orta Eğitim 

bölümlerine bütünüyle katılmadığımı bildirir, saygılarımı 
sunarım. 

2.7.1971 

Cahid Okurer 



Orta öğretim kurumlarında Rehberlik çalışmaları genel 
eğitimin bir veçhesi olarak okulun tümünce ele alınmalı, bu 

yönde Rehberliğin etkin olması bakımından gerekli tedbirler 

düşünülmeli, okul içi rehberlik örgütlerinin kurulmasına ve 
elemanların fonksiyonel şekilde yetiştirilmelerine çalışılmalı, 
rehberliğe dolaylı veya dolaysız şekilde etkili olacak kurum, 

ve elemanlarla yakın işbirliği sağlanmalıdır. 

Ali Muzaffer Ersöz 

Eğitimde ilmi safhaya geçebilmek bu bakımdan yeter sayı 
ve nitelikte mütehassıslarını, yetiştirmek üzere üniversitelerde 

Eğitim. Takülte ve bölümleri geliştirilmeli bunun için de gerek¬ 
li şart ve imkânlar yatırım ve kadrolar sağlanmalıdır. 

Dr. Fatma Varış 

Eğitim birliği ruhuna uygun olarak her bir «eğitim kur umun¬ 
da öğretmenlerin ve diğer okul personelinin eğitiminin Millî 

Jtmaçlarına uygun şekilde bulunmaları zorunludur. Bunun dışında 
telkin yapan, gençliği değişik görüş ve karakter kazandırmaya, 
gaye güden öğretmen ve öteki personel kanun karşısında suçludur. 

Bu suçu cezalandıracak disiplin yönetmelikleri ve gerekli 
kanunlar gereğince hazırlanır. 

Ali Muzaffer Ersöz 

Halen mevcut olan fonksiyonel organlar kişisel görüşlerle 
radikal değişikliklere uğratılmamalıdır. 

Organlar arzu edilen sorunlarda çalışmaları halinde, bu 
çalışmayışm nedenlerini ortaya koymak üzere bilimsel araştır¬ 
malar yapılmalı, ancak ondan sonra tedbirler üzerinde durmalıdır 

Ali Muzaffer Ersöz 

Millî Eğitim Bakanlığım.n Mlimsel /o fonksiyonel esasa 
göre örgütlenmesi sırasında eğitimdeki sürekli gelişmeyi sağla¬ 
mak amacıyla bilimsel araştırmaları tespit etmek, yaptırmak 
ve bilimsel araştırmaların sonuçlarını değerlendirerek, yenilik¬ 

lerin uygulama alanına intikalini sağlamak üzere Millî Eğitim 
Bakanlığınca bir eğitim araştırmaları merkezi kurulmalıdır. 

Dr. Fatma Varış, İ. Ethem Başaran 
Ali Vunç 
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Eğitimde sürek].! gelişmeyi gerçekleştirmek amacıyla bilim¬ 
sel araştırmalar sonucunda meydana gelecek yeniliklerin değer¬ 

lendirilmesi ve uygulama alanına intikalini sağlamak üzere Millî 
Eğitim Bakanlığının yemlen örgütlenmesinde, ayrı bir ünite 

kurulması sağlanmalıdır o 

i ihni Çavdar 

Eğitimde sürekli gelişmeyi gerçekleştirmek amacıyla, ihti¬ 
yaç duyulan bilimsel araştırmaları yapmak, değerlendirmek ve 
meydana gelecek yenilikleri uygulama alanına intikal ettirmek 
üzere; Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde mevcut bulunan Planlama- 
Araştırma ve koordinasyon Bürosu gerekli niteliğe ve güce kavuş-*-' 
turulmalıdır 

Cemal Gürevin 

Eğitim ve Öğretimde sürekli gelişmeyi gerçekleştirmek 
amacıyla eğitimde meydana gelen tüm yeniliklerin ve yapılan 

araştırmaları değerlendirmek ve uygulamaya intikalini sağlayacak 

şekilde Talim ve Terbiye Dairesinde reorganizasyona gidilmelidir. 
Bu bapta: Gerekli zihniyet örgüt ve eleman yeterliliği sağlan¬ 
malıdır. 

1- Planlama, araştırma ve koordinasyon dairesinde eği¬ 

tim araştırmalarını teksif etmek üzere tedbir alınmalı, 

2- Araştırına sonuçları uygulamaya geçilmeden önce dene¬ 

me programlarına bağlanmalı. 

3- Deneme programlarını takip ve değeri, endir ilmesinde 
Talim ve Terbiye Dairesi sorumlu t utul malıda r. 

Ali Muzaffer Ersöz 

Okul, yapısı, örgütü ve ortamı ile Millî Eğitim felsefesi¬ 
nin ruhu ve esaslarına uygun olma mecbur:'' ya tindedir. 

Okulun, yapı, örgüt ve ortam Türk Millî Eğitim felsefesi ili 
birlikte ele alınmalıdır. 

Ali Muzaffer Ersöz 



Başkanlığa 

İdarenin görevlendirilmesi veya tasarrufu dışında? 
bir Devlet memuru olan öğretmer tamamen arzusuna göre yapılan 
yerdeğiştirmolerde, Devlerin yolluk ödememesi konusunda bir 
araştırma yapılmalı, buna göre kanunî teubir alınmalıdır. 

Bayraktar ay 

Eğitim sistemi, Ekonomik ve Sosyal Kalkınmaya uygun 

olarak kişiyi; herşeydcn önce istidat ve kabiliyetlerine göre 

yöneltmek, bir meslek veya iş sahibi yapmak esasına dşyandırıl- 
malı, eğitim kademeleri ne şekilde şematize edilirse edilsin 
bu sisteme dayalı dikeyve yatay gevişleri müminlin kılmalıdır. 

Terfik ft. C-ökalp 

Ekonomik Sosyal ve Kültürel bir eğitim sistemi, herşey- 
den önce kişiyi istidat ve kabiliyetlerine göre yöneltmek ve bir 

meslek veya iş sahibi yapma;- esasına dayanciırılmalıdır. 

Eğitim kadameleri bu sisteme uygun olarak dikey ve 
yatay geçişlere müaıkun kılacak şekilde ay&-:lar-ma!ıd" r. 

kabahat Erte 

Temel veya genel eğitimden sonra herhangi bir meslek 

öğrenimi yapmayanlar pratik kurslarla çalışabilecekleri iş 

lanları için gerekli şekilde hazırlanmalı dır. 

Tevfik Yavuzer 

Ekonomik ve Sosyal kalk- reaya uygun, bir eğitim sistemi 
herşeyden önce istidat ve kabiliyetlerine göre kişiyi; işe ve 

meslek alanlarına yöneltme esasına dayandın} "'al ı, bu esasa 

uygun olarak dikey ve yatay geçiş yolları açık tutulmalıdır. 

Cemal Gürovin 
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Başkanlığa 

Askeri okullar dışında başka Bakanlıklarcar yöneltilen 

okullar, Millî Eğitim Bakanlığına devredilmeli, Devir şart ve 
imkânlarının derhal incelenmesine başlanmalıdır. 

Boç. Brt Turhan Oğuzkan 

Millî Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilâtıyla 
ve yurt dışı temsilcilikleriyle, ilmî ve fonksiyonel esasa 
dayanarak zaman kaybetmeden yeniden örgütlenmelidir. 

Ali 'Tunç 

Statik zihniyet yerine, eleştirici? araştırıcı, yaratıcı, 
yapıcı yeteneklerin geliştirilmesine; en geniş ve gerçek anlam¬ 
da üretici eğitimin sağlanmasına ehemmiyet verilmelidir. 

Fevziye Abdullah Tansel, idhat Akay 

Cahit Okurer, Dr. Doğan Cüceoğlu 

Y. Prof. Dr. Ahmet Rumeli 

(ODTÜ, Elektrik Mühendisliği Bölümü) 
nÖrgün Eğitimde Öğrenci Akışı ve İstihdam Sorunu11 konulu 

bir kişisel raporu bu komisyona sunmuştur» 



OKUL ÖNCESİ - İLK - ORTA (GENEL ÖĞRETİM) 
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU ALT KOMİSYON 

RAPORLARI 

1. C-enel Esaslar ve Ortak Konular alt komisyon raporu 

2» Temal Eğitim Alt Komisyon Raporu 

3. Genel Orta Eğitim Alt Komisyon Raporu 



DEVLET PLANLAMA TEŞKİLÂTI 
OKUL ÖNCESİ—İLK-ORTA (GENEL ÖĞRETİM) ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

GENEL ESASLAR VE ORTAK KONULAR 

ALT KOMİTE RAPORU 

ÜYELER : 

Cahit OKTJRER 

Sami ANOLAY 

Orhan AKYÜREk 

Sadiye GÜNGÖR 
Tevfik R. GÖKALP 

İbrahim GÜNAY 

Nihat AKAY 

Sümer GÜREL 

Ahmet RUMELİ 

A. Muzaffer ERSÖZ 

Prof. Mehmet KAPLAN 

Kamil SU 

Dr. Ziya BURSALIOĞLU 
Güliz SERMET 

Halis AKMEN 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

Katılmadı 

DPT Koordinatörü 

Tahsin ERDİNÇ 



B A Ş B A A A N L I A 

D E V I E r V 7, A N L A M A T E Ş K T L fi 1' I 
ANA-İLA- ORTA fGENE_ ÖĞRETİM) ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

GENEL ESASLAR VE O .t T AA AON ULAR ALT KOMİTE RAPO: ü 

GENEL ESASLAR 

1. Türk Millî Eğitim Sistemi amaç-,, fonksiyon ve ulaşıl¬ 
ması gerekli sonuçlar yönünden "bir bütün halinde ele alınma¬ 
lıdır. 

2v Eğitimde fırsat ve imkân eşitliğiyle sosyal adaleti 
Türkiye çapında z/aı-çekleştirmek başta gelen esaslardan biri 
olmalıdır. 

3. Kişide; vücut, düşünce, duygu ve irade bir bütün ha¬ 
linde geliştirilmeli, eğitimde dengeli gelişme ilkesi esas 
alınarak konular, cetodlar ve araçlar bu dengeli gelişmeyi 
sağlayacak nitei Ak re nicelikte İmalıdır. 

4. Bireysel ve sosyal bir varlık olarak kişi; Ulusumuzun, 

çağdaş uygarlığın, ve bugürAcü dünyamızın yükseltici her türlü 

temel değerlerine sahip kılınmalı bunun gerçek!eşmesi için de 
özellikle : 

\ v i i v-' " i \ Lı" 1 ■ % 
a) Ezbercilik ve taklitçilik yerme, üiavrayıcı ve 

problem çözücü niteliklerin yer3.eştirilmesine, 

b) Statik zihniyet; yerine, eleştiricilik, araştırıcılık, 

yaratıcılık ve yapıcılık yeteneklerinin geliştirilmesine, 

c) En geniş ve gerçek anlamda üretici bir eğitimin 

sağlanmasına önem ver;' lmelidir. 

5. Eğitim ve öğretim kurumlan eğitimin hayat boyunca 
devam etmesi esasına dayanmalıdır. Böylece eğitimlerini tamam¬ 
layıp iş alanına atılan elemanların bilim ve teknolojik geliş¬ 
melerin sonuçlarından sürekli haberdar edilmeleri ve bunları 
uygulamaları sağlanmalıdır, 

• • •/, • - 
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Eğitim ve öğretim, Türkiyenin kalkınmasının her alanda 
gerektirdiği insangücü ihtiyacına uygun olmalıdır- Bu süetle 
her insanın yetiştiği alanda istihdamı sağlanmalıdır, 

6. Eğitim ve öğretim çalışmaları; bilimsel araştırmaların 
sonuçlarına göre önem derecelerine uygun olarak hazırlanacak 
Sürekli anfiliz ve değerlendirmelere dayanan uzun vadeli plan 
ve programlar esas alınıp geliştirilerek yürütülmelidir. 

7. Ekonomik ve sosyal kalkınmaya uygun bir eğitim sistemi 

herşeyden önce kişiyi, temel eğitimden sonra istidat ve kabili¬ 
yetlerine göre öğrenime yöneltmek, bir meslek veya iş sahibi 
yapmak esasına dayandırıİmalıdır. 

Öğretim kademeleri ne şekilde şematize edilirse edilsin- 
bu sisteme uygun olarak dikey ve yatay geçişleri mümkün kılmalı 
ve her türlü istisnaî hallere cevap verebilmelidir. 

8. Temel veya geneLöğretimden sonra herhangi bir meslek 
öğrenimi yapmayanlar, kısa süreli, pratik kurslarla çalışacakları 
iş alanları için gerekli şekilde hazırlanmalıdır. 

9. Eğitim ve öğretimde sürekli gelişmeyi gerçekleştirmek 
amacıyla bilimsel araştırmalar sonucunda meydana gelecek yenilik¬ 

lerin uygulama alanına intikalini sağlamak üzere ayrı bir ünite 
kurulmalıdır. 

10. Özel eğitime muhtaç çocuklarla korunmaya muhtaç çocuk¬ 
ların eğitimi, normal eğitim kurumlarının standartlarına ulaş¬ 
tırılmalıdır. 



Ö R İ Â K KONULAR 

1. Eğitimde_i,ljB.*. safhaya geçebilmek, bu bakımdan yeter 
sayı ve nitelikte eğitim ve öğretimi mütehassıslarını: yetiş tir- 
mek i.çia-üniversi’ta -sevi.yesinae ilim ve araçtırme. kurumlan 

kurulmalı bunun için de gerekli şart ve imkânlar sağlanmalıdır. 

2. Her kademedeki öğretmenlerin 

sahij şn yy İtse. strrlyeslncLe ki bir öğrenimden sonra maslak 
öjğrâiiimi için d» tek kaynaktan, yetiftirilfflejLeri^r^aa^>- 
■ " **»* 

dır. 

■ SSİtİSl ye öğretim kuruiLİarıgın şağlamalan gereken değer* 
lşri kişiye kazandırmalar-^- hususunda, bir- ■çok gaurtl^rin.xolü 

riivto hu değerleri asıl kazandırmakla yükümlün?]nPıP— 
lar VQ 

maaiHFi. i^kdnl&ra jegry^turmak, esas .almm&l-ı-dıx^.. 

3. Eğitim ve öğretim^a^jjOgk^^^ -**-*Smk*ıv»~ 
cılard^a bşşka ayro. bir -bpiâ. ye .i^tiaaa^garaktirirL “İgitia 
T3&wa<r: lftr.i/Ufti^^tişm.e3is>ç-m,,^^ei^ı $ag&&âF atoa&Ute».. 

4. Rehberlik ve danışma hizmetlerinin eğitim ve öğretim 

tlkâİ8ClMj0a£uR jolmaaiöi-sağ.iafflak=»içi»ryatar »aayi^v 
elamanların yetiştirilmesi .ye ..teşkilâtlanma bi r programa bağ- 
lanmalıdır. 

■ -5.« Eğitim ve -öğretim kurumlan ile kültür kuruiilariain 

ülkemizde gittikçe genişlemesi, teftiş sisteminin -gözden geçi¬ 
rilerek ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmesini gerektirmek¬ 
tedir. Bu husvısta müfettişlerin eğitim ve kültür elemanlarına 
rehber ve yardımcı olma niteliği hakim kılınmalı, ihtisas 

müfettişlikleri ihtas edilerek belli bir ölçüde bölgesel teftiş 

sistemine doğru gidilmelidir. 

6. Millî Eğitim Bakanlığı İlmî ve fonksiyonel esasa daya¬ 
narak yeniden örgütlenme].idir. 
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7. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları Yapım Merkezleri 
lcabul edilen eğitimin genel esaslarına uygun İlmî ve teknik 
kuruluşlar olarak ihtiyaca cevap verebilecek seviyeye çıkarıla¬ 
rak sürekli gelişmeyi sağlayacak statü ve malî imkânlara kavuş¬ 
turulmalıdır. Bilim ve Teknoloji alanlarından kalifiye personelin 
bu merkezlere alınabilmesi sağlanmalıdır. 

Eğitim Araçları konusunda ilgili her türlü kuruluşun yardım 

ve işbirliğinden yararlanılmalıdır. 

Eğitim Araçları konusu "Eğitim Teknolojisi" olarak ele alın¬ 
malı; eğitimi, her kademede Eğitim Araçlarıyla destokleaiek bu 
görüş içinde yerine getirilmelidir. 

8. Madyo ve Televizyonun örgün ve yaygın eğitimde sürekli 
şekilde yardımcı olabilmesi için gerekli mevzuat, organizasyon, 
teçhizat ve personel imkânları geliştirilmelidir. ?ööylece yalnız 

örgün ve yaygın eğitime hizmet götürecek Millî Eğitim Bakanlığın¬ 
ca idare edilen Eğitim Yayın Kanalları veya verici istasyonları 

kurulmasına doğru gidilmelidir. 

Film, filmşeridi, diya ve grafik materyallerle örgün ve 

yaygın eğitim desteklenmelidir. 

Millî Eğitim Bakanlığınca ithal edilecek çeşitli eğitim 
araçlarından ve eğitim araçları yapımı için gerekli ham ve yarı 
mamul maddelerden vergi alınmaması için gerekli mevzuat değişik¬ 
liği yapılmalıdır. 

9. Okul çağı, hayat boyunca devam edecek eğitim ve öğretimin 
ancak önemli bir bölümü olduğundan okul da toplumda bulunması 
gerekli öğretim ve eğitim imkânlarının sadece bir kısmıdır. 
Bu yüzden tek başına kalan okul bilgi bakımından dahi görevini 
tam yapamaz. Bunun için okul; kütüphane, müze, tiyatro, spor 

salonuv.b. gibi diğer eğitim kültür ve sanat kurumlan ve imkân¬ 
larıyla birlikte düşünülüp ele alınmalıdır. 

10. Eğitim ve öğretim kurumlarının bina yapısı içte öğrenci¬ 
lere ve dışta çevre halkına karşı, fonksiyonlarını tam yerine 
getirebilmelerine uygun olmalıdır. 

Binaların buna göre kullanılması Bakanlığın kontrolü ile 
sağlanmalıdır. .../... 
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11. Yeni açılacak eğilim ve öğretim kurumlarınin yerleri 

objektif kriterlere göre tesbit edilmelidir. 

12. Eğitim yapılarında şimdiye kadar süregelen aksaklıkları 
* i 

önlemek için tespit edilen eğitim felsefe» sistem ve programla- 
rina uygun olarak yapıların projelendirilmesini yapmak amacıyla 
"Eğitim Bina Tesisleri Projelerini, araştırma-hazırlama ve 

geliştirme birimi" meydana getirilmelidir. 

Bu birim sürekli olmalıdır. Çalışmalarını bağımsız olitak 

kaydıyla devlet Planlama Teşkilâtı'nın koordinatörlüğünde yürüt3d 
• ! • 

Birimde görev alacak ihtisas.-, elemanlarıyla ilgili Bakan¬ 

lıkların görevlendirecekleri elemanlara bunun dışında başka bir 
görev verilmemelidir. 

Birimin çalışmaları yukardaki esaslara göre hazırlanacak 

bir yönetmelikle tespit edilmelidir, 

13. Eğitimle sosyal ve ekonomik olanlar arasında genel 

manasıyla arz ve talep bakımından tam bir anlaşma ve denge 
sağlanmalıdır. Eğitimde niteliğe yönelme, kaynakların rantabl 
değerlendirilmesi bakımından çevre eğitim üniteleriyle, tcplumu, 
bilim, kültür ve sosyal alanlarda geliştirici, öncü ve standart 
bir kaynak olarak bölgesel "Eğitim-kültür ve gençlik merkezleri" 
nin kurulması, için gerekli araştırmalar yapılmalıdır. 

14. Türk Dilinin bilimsel sonuçlara dayalı sürekli geliş¬ 
mesi ve sadeleşmesi esas alınmalı özellikle ders kitaplarının 
dili bu esasa uygun olmalıdır. 

15. Ders kitapları öğretim için bir vasıta olarak kabul 

edilmemeli, kazandırılması gereken değerler açısından müfredat jrc 

programları esas alınmalıdır. Ders kitalpli.rueğitimin genel 
esaslarına ve "tek Kitap" sistemine dayandırılmasıdır. Ders 

kitaplarının biçim ve düzen bakımından çekici olmasına özellikle 
önem verilmelidir. Her ders için kabul edilecek ders kitapları 

yarışmalar sonunda tespit edilmelidir. 
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KAYNAKLA R 

1. Genel konulardan biri de Türkiyenir. kalkınmasında gerek¬ 

li eğitim hizmetleri için yeter derecede finansman kaynaklarının 

sağlanmasıdır. Bu konuyu? önemini gözönünde xutarak ayrıca ele 
almak gerekir* 

Bunun için : 

Millî Eğitim Büıçesinin genel bütçeye oranı yukarda belir¬ 
tilen genel esaslarla ortak konuların yerine getirilmesi amacına 

yöneltilmeli gelişen bir ülke olmamız göıönünde bulundurularak 
saptanmalıdır. 

2. Genel bütçe içinde eğitime yarılan ödeneğin beklenen 
hizmeti sağlayabilmesi için en verimli şekilde kullanılması 
sağlanmalıdır. Bunun için özellikle şu noktalara önem verilme¬ 
lidir. 

a) Birbirleriyle ilgili veya yanı nitelikteki hizmetleri 
içine alan kurumlar arasında rasyonel ve cam bir koordinasyon 

sağlanmalı sık., işbirliği yapılmalıdır. 

b) Bir tek kuruluş taraj...ndan yürütülmesi mümkün olan _ İ1 
eğitim hizmetlerinin çeşi ':1i kuruluşlara dağıtılmaması sağlanma¬ 
lıdır. 

3. Meslek öğremimi yapar gençlerin kendi branşlarında 

eğitim hizmetlerine katılmaları sağlanmalı temrin çalışmaları 

çeşitli hizmetlere katkısı olacak şekilde yürütülmelidir. 

4. Eğitimle ilgili konular üzerinde kurulan yardım dernekleri 

lin çalışmaları, uygulamadaki aksaklık ve yetersizlikler de 
iikkate alınarak kendilerinden beklenen gerekli katkıyı sağlaya¬ 

cak esaslara bağlanmalıdır. Bilhassa eğitim yapıları kurmakla 

ilgili derneklerin doğrudan doğruya inşaat yapmamaları bu husus¬ 
taki yardımlarını ilgili Bakanlığa ulaştırmaları sağlanmalıdır. 

5. Eğitim ve kültür hizmetlerine gerçek anlamda yardımcı 
dacak vakıfların kurulmasa teşvik edilmelidir. 

6. Vakıflar Genel Müdürlüğünün eğitim hizmetlerine katkısı 
m etkili ve geniş ölçüde artırılmalıdır. Bunun için bilhassa 

kiraya verilen bina ve arazi gibi) mevcut gelir kaynaklarının 
»ugünkü fiatlarla değerlendirilmesi yapılmalıdır. 
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7. İşçi çocuklarının okutulması için Sosyal Sigortalar 
Eurumunun bünyesinde tesis edil er fon? işçi s ond ikalar: > Federas¬ 
yonlar, konfederasyonlarının ilgileri de sağlanmak suretiyle 
eğitim hizmetle:".ne gerçekten katkısı olacak bir hacme ve orga¬ 
nizasyona ulaştırılmalıdır. 

8. Belli bir kapasitenin üstündeki kamu ve özei sektöre 
ait sınai tesislerin çalıştırdıkları işçilerin çocukları için, 

kreş ve ana okul" ar:.yit, yalcın ço/r elerinde yoksa i lkokul açmaları 
sağlanmalıdır. 

9. Küçük esnaf ve sanatkarlara aiü dernekler, birlikler ve 

konfederasyonların bünyesinle mensuplarının çocuklarını bilhassa 
temel öğretimden sonra üst kademelerde okutmak için, yeter hacim 
ve organizasyonla "eğitim fonu" tesis edilmelidir. 

10. Köy çocukların n temel öğretimden son:-a üst kademelerde 
öğrenim yapmalarını sağlamak için mümkün olan bölgelerde halk 

teşkilâtlandırılralı, haıcn İktisadî imkânları çok kısır olan 

bölgeler için de eğitimde gerekli fırsat ve imkân eşitliği, 
oevlte eliyle sağlanma]ıdır. 

11. Ordunun talim ve terbiye zamanları dışında eğitim hizmet 

lerine ve tesislerine katkısı sağlanmalıdır. 

12 o Subay ve memur çocuklarını.! üst öğrenimlere devamını 

sağlamak ve arttırmak hususunda Ordu Yardımlaşma ve Memur Yardım¬ 

laşma burumlarının etkili katkıları sağlanmalıdır. 

13. Bankaların yıllık kazançlarının belirli i bir yürdesini 
eğitim hizmetlerine ayırmaları tornan edilme" v.i.r. 

14. Her türlü özel ve kamu, kuruluşlarımn eğitim hizmetle¬ 
rine yapacakları yatırımlar vergiden muaf tutul mai ldi r. 

15. Okul Koruma Deraeîfi arjrin uygula -ada şikâyetiore yol 
açan aks aklık-'.arı giderilmeli eğirime tesirli katkıları sağlan- 
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okul öncesi, ilkokul, genel orta ecîtîm özel 
İHTİSAS KOMİSYONU TEMEL EĞİTİM ALT KOMİSYON RAPORU 

I. KAVRAM 

A. Temel Eğitimin 

1- Tanımı : 

Temel Eğitim, her Türk vatandaşına Türk kültürünün 

ortak (maddi ve manevi) öz değerlerini; Vatandaşlık haklarını 
kullanabilme, görevlerini yapabilme ve sorumluluklarını yüklene¬ 
bilme bilincini ve yeterliliğini; toplumunu ve toplum sorunla¬ 
rını tanıma ve bu sorunlara bilimsel tavırla çözüm yolları 
arama yeteneğini? sağlıklı yaşamak ve geçimini sağlamak için 

yeterli bilgi, beceri (alışkanlık) ve tavrı kazandıran ve onla¬ 
rın bedensel, psikolojik, sosyal ve törel gelişimini sağlayan 
eğitimdir. 

2- Sınırı : 

Temel eğitim, örgün eğitim olarak okul öncesi, ilkokul 

ve ilkokul sonrası (yukaıdaki tanım içinde yeterli süre) eğiti¬ 
mi; yaygın eğitimde de, yakardaki temel eğitim, tanımına uygun 

olarak yapılacak, yetişkinler eğitimini kapsar. (Yaygın Eğitim 
bu raporun kapsamına girmediğinden yaln? z örgiin temel eğitim 

ele alınmıştır.) 

B. Okul Öncesi Eğitimin Tanımı : 

Okul öncesi eğitim, mecburî! öğrenim çağma kadar olan 
çocukların bedensel, psikolojiK ve törel gelişimlerini sağlayan; 

onları temel eğitimin tanımı içinde ilkokula hazırlayan eğitim 
devresidir. 



C. İlkokul Eğitiminin Tan.mı : 

İlkokul eğitimi; mecbur* öğrenim çağandaki yaş grubun¬ 
dan ilkokul süresi içinde bulunan çocuklara, temel eğitimin 

tanımına uygun olarak, iürk Millî Eğitim amaçlarından ilkokulun 
payına düşenleri kazandıran eğ tim devresidir. 

D. İlkokul Sonrası Eğitimin Tanımı : 

İlkokul Sonra- •. Eğitim, ilke-ıkulu bitiren ve fakat 
mecburî öğrenim çağında buiunupta başka örgün, eğitim kurumlarına 

gidemeyen çocukları, temel, eğitim tanımına göre, hayata hazır¬ 
layan eğitim devresidir. 

II. AMAÇ VE FONKSİYON 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde her Türk 
Vatandaşına, yukarda tanımı ve sınırı belirtilen eğitimi vermek 
için aşağıdaki hedeflere ulaşılacaktır : 

A. Okul Öncesi Eğicimi Yönünden : 

1-- Temel eğicimin bütünlüğü içinde okul öncesi eğitim 
kuruluşları, araç, yapı, program ■ görev bakımından yeniden 

ele alınarak özellik gösteren bölgelerde Türk bili eğitimine 

önem verilecek, millî bütünlüğü ve kül türleşmeyi sağlayacak ve 

öğrencileri ilkokula hazırlayacak şekilde örgütlenecektir. 

2- Okul öncesi eğitim kuruluşları açılırken kaynaklar 

ve ihtiyaçlar dengesi gözönünde tutulacak, fakat plan dönemi 
sonuna kadar bu kuruluşların sayısı yeter seviyeye ulaştırıla¬ 
caktır. 

Devlet eliyle açılacak okul öncesi kuruluşların yanı 

sıra, tüsel kişilerce (iş yeri, fabrika v.s.) açılacak, kuruluş¬ 
lar desteklenecek ve teşvik edilecektir. Bu kuruluşların açılış 

amaç, program, işleyiş ve kcutrolüne i" içkin gerekli kanun ve 
yönetmelikler haz? rlanacakt:..:. 

3- Okul öncesi eğitim kur oluşlarında çalışacak personel 

nitelik ve nicelik yönünden yeter seviyeye ulaştırılacaktır. 
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4— Yersel gv ar-akrve dikkate alınarak okul 

öncesi eğitiri! i:.xulaşları bağımı: ...z olarak, ya da ilkokulun, 

kız teknik öğretim tamırlarının ve diğer kuruluşların bünyesi 
içinde açılacaktır» 

5- Okul öncesi eğitim çin gereken eğitim araçlarının 

yapımı yeterli seviyeye ulaş m.alacaktır. 

B» İlkokul Eğiti mi ^onünû on î 

1- Ü?lan dönem.:, iç; nde ilkokul çağında bulunan (kız-erkek, 
köylü-kentli , özel eğitime ve korunmaya muiıtaç) çocukların 
okula kavuşturulmaları s ağ1, a. a -aktır. 

2- Temel Eğitimin bütünlüğü içinde ilkokulun amaçları, 
eğitim programı ve yapısı ile alınacak, ilkokul üçer yıllık 
iki devre halinde ve kendi bütünlüğü içinle organize edilerek 
eğitim programına bağlanacaktır. 

3- İlkokul bina! arı vo ekleri temel eğitimi gerçekleşti¬ 
recek nitelik ve niceliğe ulaştırılacaktır„ 

4- İlkokulların yönetici* öğretmen ve diğer personeli 
nicelik ve nitelik bakımından temel eğitimi gerçekleştirebile¬ 

cek seviyeye ulaştırılacaktır. 

5- İlkokulların eğitim araçlarının sağ1 anmasına hız 
verilecektir o 

C. ilkokul Sonrası Eğitimi 7önünden_: 

1- İlkokul sonrası ;ğitim, temel eğitimin tana una uygun 
olarak örgütlenecek ve çocuğu hayata hazırlayacak eğitim prog¬ 
ramları geliştirilecektirc 

2- İlkokul sonrası eğitim için nicelik ve nitelik yönün¬ 

den yeter seviyede öğretmen (perçine!) yetiştirilmesi sağlana¬ 
caktır. 

3~ İlkokul sonrası eğitimi için gerekli eğitim araçları 
üzerinde araştırma yapılarak yeterli eğitim araçları sağlana¬ 
caktır. 
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TTT- lIıZELEH 

V» î-eael VatajıdAçİRi^-n bütününü kapsamalıdır- 

Hiçbir vatandaş temel eğitimden yok3un kalmamalıdır, 
bellikle korunmaya muhtaç çocuklarla geri zekâlı, sağır, kör» 
ortopedik anaalılar ve sosyal gelişimi yönünden özel eğitime 
fjüjhj&a^ alaaala»-*»ael «ğitimin dışında bırakılamazlar. 

t~ 7emel Eğitimi Vermek Devletin Görevidir. 

Genel olarak» temel eğitim devlet eliyle devlet okull»' 
rinda verilir, Öt sİ durumlarda, öz ellikle okul öncesi +&**JtAQ7 

'Silil veya tü*ei ktşileroe okul tekitfieride etkili 
İti» fitijfAa. kakül edil eh>ıi^* 

JNıael Eğitimde fırsat eşitliği ve sosyal adalet 
esastır. 

Eğitimde fırsat eşitliği, bütün vatandaşların iatidat- 
lavı ^filmde ve istekleri oranında eğitilmesi için gereken olanak 
ve kofulların hasırlanarak onlara sunulmasıdır. 

Eğitimde sosyal adalet ise, fırsat eşitliğinin, farklı— 
1ıklan kaldıraeak şekilde vatandaşlara sunulmasıdır. 

4-» Temel eğitim bir bütündür. Temel eğitimin kendi için¬ 
de devrelere ayrılması bu bütünlüğünü bozamaz. 

Temel eğitim; okul öncesi, ilkokul ve ilkokul sonrası 
eğitim olarak veya birinci, ikinci; üçüncü devre gibi başlıklar 
altında devrelere ayrılsa bile, amaçları, yapısı, programı, v.b, 
ile bir bütünlük içinde bulunmalı; zorunlu olmadığı hallerde, 
bir çatı ve yönetim altında toplanmalıdır. 

5- Temel eğitim, meeburî öğrenim çağı bitinceye kadar 
süreklidir. 

Okul öncesi eğitimle birlikte, yukardalci bütünlük ilkesi 

İÇİndt» temel eğitim mecburî öğrenim yaşının sonuna kadar sürekli 
olmalı, çeşitli nedenlerle bu eğitim bölünmemelidir. 
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6- Temel eğitim vatandaşı hem ha/ata hemüe üst öğrenime 

hazırlanalı; yatay ve dikey geçişlere elvermeü.idir» 

Üst öğrenime devam etme olanağ.. bulamayan veya buna istek 
li olmayan vatandaşların, kendilerinin ve ailelerinin geçimlerini 

sağlayabilecek yeterliliğe ulaşmalarır dolayısıyla toplum kalkın¬ 
masına üretici olarak katkıda bulunmaları gereklidir. Su saedenlfi 

temel eğitim, üretmen yetiştirioi ve yapıda olmalı, öğrencilere 
ev ekonomisi, tarım ve endüstri dallarında yeteri kadar bilgi- 

beceri (alışkanlık) kazandırmalıdır. 

7- Temel eğitim dirik (dinamik) bir yapıya sahip olma¬ 
lıdır. 

Temel eğitir hem bilimsel ve kültürel yeniliklere açık 

hen de bilimsel ve kültürel yenileşmelerin kaynağı olmalı; 

amaç, program ve yapı yönünden devamlı gelişmeli; gelişmeleri 
kabul etmeli ve uygulamalar- ,r. * ' i 

8-- Temel eğitim çevre kalkınmasına katkıda bulunmalıdır. 

Temel eğitim yetiştirdiği vatandaş!arla ve kendi örgüt¬ 

leriyle (bir kuruluş olarak) çevre ve toplum kalkınmasının 
gerektiğinde öncüoü, gerektiğinde teşvik kaynakğı ve desteği 
olmalıdır. 
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IV. DURUM : 

A. Okıü^ömeişL eğitimi yönünden : 

II. Beş Yıllık Ka'..kınına Planında, okul öncesi eğitimi, 

sadece ana eğitimden yoksun 3-6 yaş arası çocukların eğitimi 

olarak kabul edilmiştir. 

İlkokul çağındaki nüfusun eğitimine önem verildiğinden, 
temel eğitim için ayrılan yatır..m ödeneğinin tamamı, bu yönde 
kullanılmıştır. 

Genel Bütçeden okul öncesi eğitini için doğrudan ödenek 
ayrılmamış, sorumlu birimlere maddi olanaklar sağlanmamıştır. 

Bunumla beraber, tablo I’de görüldüğü gibi, sınırlı 
olarak, ana okul lam ;o ana sınıfları açılmıştır, 

1967' 1971 Yıllarında Anaokıllar- ve Aııasınıflannın 

Dur umu t-

1967-1968 ,e 1970-1971 ÖĞRETİM YILLARI ARASINDA 
AKA OKtf LARj. 73 AKA SINIFLARININ GELİNMESİ 

Tablo : 1 

A — 
A- İLKÖĞRETİM GEN. MÜD. 1967-68 1968-69 1969-70 1970-71 

a) Ana okulu sayısı 4 6 6 6 

b) Ana sınıfı sayısı 47 71 6" 118 

c) Çocuk sayısı 1657 2349 2116 3013 

B~ KIZ TEK. Öğ GEN. MÜD. 
a) Uygulama ana okulu sayısı o2 V 33 106 

b) Çocuk sayısı 840 108ri 1/98 2090 

C- ÖZEL ÖĞRETİM KUAUMLARI 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Türk 73 63 70 70 

o) Ana okul u sayısı Azırln.k 30 30 30 30 

Yabancı 7 7 5 4 

Türk 1574 1784 r co e cı 2187 

b) Gocuk sayısı Azınlık ".7.33 
Yabam.'. 145 

128ı 
151 

1277 
65 

1358 
80 

Sağlık ve Sosyal Yard m Baka alığımn Çocuk yuvalarındaki son Durum: 

Yuva Sayısı Yuvaların Kapasiteleri Yuvalardaki çocuk 
   . _   _       _  Sayısı  

17 2080 2024 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Kreş ve Gündüz 
Bakımevleri' ndeki Son durum 

"i î 

Ankara 1.20 120 

İstanbul 150 150 

Türkiye Çocuk Esirgeme Kuru namdaki >on Durum : 

Yuva veya Gündüzlü (0 •) (3-6) 
Bakımevi :■.ay..sx yaşında çocu1 i Yaşında çocuk Toplam 

ifuva 19 117 593 1005 

Gündüz 
Bakımevi 10 104 

B. İlkokul. Yününden t 

.i. 3o 372 

1- İlkokul Binalarının, jji .ırumu i (Tablo î 2) 
5ğrotira Pl. ?. mİ ı Barak a Geçici Bina' i ı Toplam 
küı Okul Demlik Okul Ders". Ok Okul _ Dersi ik Olcul D erslik 
İ.967--68 30010 77956 3559 4704 33569 82660 
yo 8-69 31526 83442 4003 5386 3o529 88828 

(96 > -70 31805 86486 621 1069 4586 5935 37112 93490 
.970-71 32272 89052 634 115' 5386 7018 38292 97223 

(İki eğretim yı] ada baraka r.kui 1ar, planlı okullarla beraber 
lesabedilmiştir.) 

2 o Planlı okulların harap olma, oranlan (Taolo: 3) 

Yıllar 
Pl ani ı Ck ellarda Harap ok 

Der: ilik 
ul ve 
sayılara 

Harap okullar¬ 
daki 

Okul Ders: ik 

sayısı s ay a. sı 
Okul 

sayısı 

Derslik Okul Ders. 
sayısı yüz cies i yüzde 

967-1968 30010 7'795o 25Ü- 4791 $> 7,8 £6,1 
958-1969 31576 83442 247? 5370 £ 7?8 £6,4 
969-1970 31805 86486 2481 5343 £ 7,8 £6,2 
970-1971 32272 8905? 28i 8 6023 £ 8.7 £5,8 

Tablo maı incele ra:; esindon anlaşılan ..ğı üzere planlı okul- 

1ar ortalama olarak her yıl £ 6,3 oran .i ıda harap halde bulun 

maktadır c 
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3. Öğretim yıllarına göre çağ nüfusu, Sasmi ve Özel 
Türk ilkokullarındaki öğrenci sayısı ve okullaşma oranları 

(Tablo: 4) 

Öğretim 
Yılları 

Çağ 
Nüfusu 

Öğrenci 
sayıları 

Okullaşma Oranları 
Gerçekleşme Plan Hed, 

1960-61 4206 000 2852441 £ 67,8 -

1963-64 4880 000 3549952 72,7 İ 73 
1965-66 5150 000 3921698 1o 76,1 °]c 80 

1968-69 5392 000 4752744 % 83,1 İ 90 
1969-70 5522 000 4908776 % 83,9 1* 92 
1970-71 5742 000 5007556 f 37,2 % 94 

İlkokul çağında 734.444 çocuğumuz ($12,8) okuldan 
mahrumdur. 

Okullaşma yönünden, p]an hedeflerinin gerisinde kalın¬ 

mıştır. 

4. (Not) 1- öğrenci sayıları Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanlığı Yayınları ile Millî Eğitim Müdürlüklerinden alınmıştır. 

2- Cağ nüfusu? Devlet Planlama Dairesince İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planındaki artışlardan faydanılmak suretiyle 
İlköğretim Genel Müdürlüğünce hazırlanmıştır. Yalnız 1970-71 
öğretim yılına ait çağ nüfusu» Millî Eğitim ;!alcanlığı, Planlama- 
araştırma ve Koordinasyon Dairesi iBaşkanlığmca hazırlanan 

çizelgeden alınmıştır. 

3- Okullaşma oranındaki Plan hedefi, birinci 

ve ikinci beş yıllık kalkınma planlarından alınmıştır. 

... /.. 
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5. Diğer dengesizlikler yanında kız öğrenci sayılarının 
erkeklere nazaran düşük olduğu dikkati çekmekte, yaklaşık olarals 

kız öğrenci sayısı, toplam öğrencilerin # 50’si olduğu kabul 
edildiğinde, bu oranlar: Doğu Bölgesinde f 34,3? Güneydoğu Böl¬ 

gesinde İ* 31»2; Bati Bölgesinde % 46,6'dır* 
Böylece 7-12 çağ nüfusu içindeki kız öğrencilerin doğu 

ve güneydoğu bölgelerinde $ 15'ten fazlasının ilkokula gideme¬ 
dikleri görülmektedir. 

6. İlköğretim hizmetleri ötedenberi "mahalli bir hizmet" 
olarak anlaşılmış; her türlü yapım ve donatım işleri, ilkokulla^ 
rın işletilmeleri, sosyal giderleri, İl Özel İdare Bütçelerinden 
karşilana gelmiştir. 

222 sayılı kanunun 76. maddesinin, Devlet gelirlerinin 

°/o 3'nün ilköğretim hizmetlerine ayrılması haklımdaki hükmüne; 
I. ve II. Beş Yıllık Kalkınma Planlarındaki yatırım hedeflerine 
rağmen, Genel Bütçeden İlköğretime ayrılan yardım, yatırım ve 
sosyal hizmet giderlerini karşılamaktan daima uzak kalmıştır. 

Devlet Planlama Merkez Teşkilâtınca ilköğretim için 
ayrılan yatırım ödeneği, sadece belli 9ayıda ilkokul-derslik yapı»» 

mını hedef almış; ilkokulların genel ve sosyal hizmet giderle¬ 

rinin diğer ilköğretim t . gelirleriyle karşılanabile¬ 

ceği kabul edilmiştir. 

Halbuki, Özel İdare Bütçelerinden ayırdığı paylarla 
ilköğretimde sosyal hizmetlerini yürütebilen illerimizin sayısı 
çok azdır. 

Sosyal hizmetler, yetersiz Özel İdare Bütçelerinin 
umuduna terkedildikçe, ilköğretimde nicelik ve nitelik yönünden 
ilerleme kaydedilmesi çok zordur. 

Diğer öğretim kademelerinde imkânlar ölçüsünde, Genel 
Bütçeden cari giderlere karşılık ödenek ayrıldığı halde, sadece 
ilköğretimde, dolaylı bir yol izlenmektedir. 

Bu durum yasalarımızdaki temel eğitim anlayışına 

aykırıdır. , 



7. Yatılı Bölge Okııllarının kapasiteleri ve öğrenci sayısı 
Tablo: 5 

etim Okul Öğrenci Öğrenci Yatılı Bölge Ok. İlkokul¬ 
ları sayısı kapasitesi sayısı Öğrencilerin İllcok. lardaki 

toplam Öğren. Oranı toplam 
_____       .        , . Öğrenci 
5-1966 32 13.200 9*000 f 0023 3906424 

6-1967 31 12.900 11.600 İ° 0027 4189820 

7-1968 31 12 ö 500 13.560 i 0028 44^2232 
8-1969 37 15f900 14.799 i 0031 4736867 

9-1970 38 16,420 16,5^3 0033 4892590 

0-1971 41 18,150 18.057 f 0069 4992056 

II. Beş Yıllık Kalkınma Planında, Yatılı Bölge Okullarının 

öğrenci kapasitesinin 1972'de 3O.OOO'e çıkarılması öngörülmüş 
ise de, yapım işlerinin ağır seyretmesinden bu hedefe ulaşıla¬ 

mayacağı sanılmaktadır. 

Geçen yıllarda yapımına haşlanmış ve henüz ikmal edilmemiş 

(16); 1970 yıl?, programına dahil olup ihale edilmiş (8); 1971 
yılı programına alınmış (10) yatılı bölge okulu bulunmaktadır. 

Faaliyette olan (4) yatılı bölge okuluna ortaokul seviye¬ 
sinde de öğrenim yapılamaktadır. 

8. Özel Eğitim Kuramlarının Turumu: (Sağırlar Okulu) 
Tablo: 6 

Öğretim Okul Öğr«nc.i. Öğrenci sırada bekleyen 
Yılları sayısı kapası t es i _ sayısı çocuk sayısı 

1965-1966 5 1000 973 378 

1966-1967 5 1000 1243 366 

1967-1968 5 1000 1295 451 

1968-1969 5 1000 i 1273 670 

1969-1970 6 1150 1344 1101 

1970-1971 9 1600 1688 873 



Tabi o: 7 Kör1 er Okulu 
Öğret i m Okul Öğrenci Öğrenci Sırada Bekleyen 
Yılları Sayısı kapasitesi Sayısı çocuk sayısı 
1965-1365 2 300 286 39 
1966-196? 2 300 276 20 
1976- -1968 2 300 290 14 
1968-1969 2 300 290 26 
1969-1970 2 300 330 45 
1970-1971 2 3 00 356 62 

Bundan başka İstanbul'da bir özel Eğitim ilkokulu açılmış 
tır o 

Özel eğitim kurumlarınâa nicelik yönünden önemli gelişme 
kaydedilmemiştir, 

9- ılehberlik ve Araştırıra Merkezlerinin sayısı ve bu 

merkezlerde görevli elemanlar. 

l_ablo: 8 
Öğretim 
Yılı 

kehberlik 

Merkesi sayası 
Yönetici 

sayısı 
Eğitim uzmanı dehber öğ 

sayısı retmen S. 
1955-1956 1 1 4 -

1956-1957 1 1 4 -

1957-1958 1 1 5 -

1958-1959 1 1 5 1 
1959™!960 3 3 14 2 
1360-]. 951 3 3 15 2 
1961-1962 4 4 18 2 

1962-1963 5 5 21 3 
1963-1964 7 7 25 4 
1964-1965 7 7 27 4 
1965-1966 7 7 2o 5 
1966-1967 7 7 30 6 

1967-1968 7 7 34 8 
1968-1969 7 7 27 6 
1969-1970 7 7 31 4 
1970-1971 10 10 78 7 

Son yıllardaki artış bir yana, diğer yıllarda lehberlik ve 

Araştırma Merkezlerince nicelik yönünden önemli gelişme olmamış¬ 
tır. 

Tablo: 9 Alt Özel Sınıflar       

Öğretim Yılları Açılan sınıf sayısı s Öğrenci sayısı 
1965-1965 84 1496 
1966-196? 96 1755 
1967-1968 117 2379 
1968-1969 152 2727 
1969-1970 202 3594 
1970-1971 259 4597 



Tablo: 10 Üst Özel Sınıflar 

Öğretim Yılları Açılan sınıf sayısı öğrenci sayısı 
Î965-1966““ ‘ 8 "'Î23 
1966-1967 13 147 
1967-1968 J. 1 322 
1968-1969 18 380 
1969-1970 10 174 
1970-1971 4 73 

Bu sınıflar , uehberlik ve Araştırma m erk ez1erinin bulunduğu 

yerlerde açılmak tadır, 

10„ Geçici 'okul binası bulunan ve okulsuz köylerin nüfus 

gruplarına göre dağılışı, 
fablos 11 

2p0'du.i az 250 den fazla , n I'unL okullu 
.. „ .. .. _ 1 t o ulara köylere go: nufusiu rafuslu oylere gore 

oranı 

Geçici okulu olan 
köy sayısı 1929 3.907 3836 # 10,5 

Okulsuz köy 
sayısı 3258 1404 4662 # 12,8 

Geçici okul, binası bulunan köyler, Öğretmen kavuşturulmuş 

olmakla beraber, eğitim ve öğretim elverişli okul binalarından 
mahrumdur. 

Okulu besleyecek çağ nüfusunun azlığı, kaynak ve öğretmen 

israfına yol açacağından, 250'don az nüfuslu yerlerin ilkokul 

ihtiyacının bölge okullarıyla karşılanmaya çalışılmaktadır. 

11. Derslik adedine gere faal ilkokulsayıları (1969-70) 
Tablo: 12 

İl ve İlçe .-.asaba Bucak , .. .. .. . , ..... , toplam Merkezlerine!e ve köylerde 
1 dersi i.kli okul Sayıs~ " 84" 15481 15565 
2 İt H II 113 11401 11514 
3 t! II n 117 3450 3567 
4 II II 11 64 1139 1203 
5 II II II 617 1291 1908 

6-10 II îî II 1574 918 2492 
11-15 II II tî 637 76 713 
16-20 II II II 105 14 119 
21-26 îî II 11 29 2 31 .    

TOPLAM 3340 33772 37112 

Görülüvorki kasaba ve köy okullarının büyük bir kısmı bir veya 
iki dersliklikiir. 
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ıs. Öğretim durumlarına göre faal ilkokul sayısı. 
Tablo: 13   . 

[iğretim II ve ilçe Merkezlerinde Bucak ve Köylerde 
ifılları Normal Çift Üçlü Normal çift üçlü 

Öğretim Öğretim Öğretini. Öğretim Öğretim Oğrel 

L967-1968 1852 1941 " 36 27166 2669 5 
L968-1969 1383 1754 34 28253 4083 22 

L969-1970 1281 2014 45 27953 5796 23 
L970-1971 1226 2179 50 27287 7528 22 

. Derslik sayısı yetersizliğinden çift öğretim yapan ilkokul1» 
larm sayıları artmaktadır. 

Öğretmen Durumu 

13. Yatılı 3ölge Okulları dışında kalan ilkokullarda 

öğrenci/öğretmen oranı 
Tablo: 14 

Öğretim Yılları Öğrenci Öğretmen Öğrenci/öğretmen 

1962-1963 3340079 74667 46 
1953-1964 3561843 74957 47 
1964-1965 3739725 81211 46 
1965-1966 3991068 84036 47 
1966-1967 4246626 95876 44 
1967-1968 4478672 104825 42-
1968-1969 4722068 114858 41 
1969-1970 4876042 124903 39 
1970-1971 4966548 134053 37 

Öğretmen sayısı büyük artış göstermiş, öğrenei/eğretmen 
oranı 37' ye düşmüştür. 

Bunu&la beraber bölgeler ve iller arasında öğrenei/öğretmen 
oranında dengesizlikler vardır. 

Memleketimizde batıdan doğuya ve şehirlerden köylere gidil» 

dikçe, asıl ve tecrübeli öğretmenlerin yerini, meeburi hizmet 
borçlu, stajyer ve yedek subay öğretmenlerin aldığı görülmekte¬ 
dir. 

(Kaynak: û13! sektör raporu) 
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14. Sınıfların Öğretmenlere Dağılımı (1969-1970) 
Tablo i İŞ 

Bir sınıf okutan öğret. sayısı 

11 ve ilce 
merkezlerinde 

41259 

bucak ve 
köylerde 

30001 

toplam 

71260 

İki » II II 11 410 20562 20972 

rJç II II 11 - 12724 12724 

Dört " ♦I II II - 2321 2321 

Beş i: II II II - 13396 13396 

TOPLAM, ,,   ,41669 . 79004 120673 . 

. Bücak ve koy ilkokullarında görevli 79004 öğretmenden 
49003’ü birden fazla sınıfı okutmakta; buna karşılık il ve ilçe 
merkezlerinde iki sınıfı okutan öğretmen sayısı ancak 410'dur. 

15. Donatım Durumu (Eğitim Araçları) 

Eğitim araçları yapmakla görevli kuruluşun hızla ilerleme 

kaydetmesine ve çeşit bakımından araçların % 90'ını yapabilmesine 

rağmen, geçmiş yıllarda geri kalmaların ve çok sayıda yeni okul 

açılmasının etkisiyle, eğitim araçlarına büyük ölçüde ihtiyaç 
vardır. 

1970-1971 öğretim yılında ilkokul sayısı 30292'yi bul¬ 
muştur. İlkokulların normal olarak eğitim aracına kavuşturulmaaı 
büyük kaynakların ayrılmasına bağlıdır. 

İlkokul-derslik ihtiyacı ve diğer genel giderler ilkokul¬ 
larda zaruri donatım eşyasının (masa, sıra, dolap,v.b.) bile 
sağlanmasını zorlaştırmaktadır. 

... /.. 



16. Başarı Durumu : 
Mezunların, Beş yıl önceki yeni kayıtlara oranı: 

Tablo: 16 

Öğretim 
Yılları Yeni kayıt Öğretim 

yılları Mezun Mezun/Yeni kayıt (£) 

1960-1961 652411 1964-1965 444129 £ 68,1 
1961-1962 691155 1965-1966 506370 £ 73,3 
1962-1963 664798 1966-1967 536899 £ 80,7 

1963-1964 664630 1967-1968 549464 £ 82,7 
1964-1965 708768 1968-1969 625226 İ 88,2 
1965-1966 730988 1969-1970 710983 £ 97,2 

17. Sınıf geçmeler göre son yıllarda başarı durumuî 
Tablo: 17 

etim 
Lan 

İl ve İlçe Merkezlerinde 
Sınıf geçenler £ 

Bucak ve köylerde Toplara 
Sınıf geçenler £ Sınıf Geçen. £ 

5-1967 1554130 £90,9 2293436 £90,1 3847566 £90,5 
7-1968 1377538 £88,4 2469988 £84,2 3847526 £85,6 
8-1969 1344302 #81,4 2277153 £73,0 3621153 £76,5 
9-1970 1459587 £86,6 2359630 £75,5 3819217 £78,1 

Sınıf geçmelere göre başarı durumunda son yıllarda gerileme 
olduğu görülmekte , yaklaşık olarak dört ; öğrenciden üçü sınıf 

geçebilmektedir. 
18. Son Yıllarda sınıfta kalma durunu 

Tablo: 18 

etim 
lan 

İl ve İlçe Merkezlerinde Bucak ve 
Sınıfta kalan toplam öğ. sınıfta 
öğrenci göre kalan öğ. 

köylerde 
toplara 
?ğ. göre 

toplam 

kalan oran 
i 

5-1967 155603 £ 9,1 252327 1 9,9 407930 £• 9,7 
7-1968 181357 £ 11,6 463349 £ 15,8 644706 £ 14,4 

8-1969 307802 £ 18,6 807610 £ 26,2 1115412 £ 23,5 

9-1970 307503 £ 13,4 765870 £ 24,5 1073373 £ 21,9 

Son yıllarda sınıfta kalmalar, özellikle kasaba bucak ve 
köy ilkokullarında büyük bir problem haline gelmiştir. Her dört 

veya beş kişiden biri sınıfta kalmakta, bu da maliyetin- yüksel¬ 
mesi sonucunu vermekte, fazladan yatırım yapılmasına yol açmak¬ 
tadır. 



i>o 19 /O'1971 Öğretim yılında öğretmen derslik ilişkisi 
ve yvV.no gc 

Tablo: 19 

_ J 

'ett sayısı derslik sayası 
Jınıf okutan ilkokullarda mevcut Mevcut ilkokulları ikili ,..     ...v„ ..   TOPIA'l 

üçlü öğretimden kurtara¬ 
rak normal öğretime kavuş- 
tu 'mak için geı emli derslik 

• 29533 - 97223 32310 32310 

OkvO .snz köylere 

..4711  

C- çlri okul biralı köy, 

     7018  11729 
Haraj ı olan okulların ç evre -. İnin ihtiyacını 

jeri:- .e    _karş dayamayan ok. ek 

_600-    9985 16008 

T 0 ? L i M 60047 

Ayraca mevcut 1.153 de rsl. .11 baraka okulların pek çoğu, 
r^nn-3.1 ir V;-' o ^'2^. •!; ’ rr> t m' kân: "-'c wr.srriekt edj.r. c_> 

00 - ! ■> ■>”» ^3 r1 ;' n ’p 0 1 7-1? 5aş arasr. çocuk sayısı tahmini 

vc 40 çoouğ :a b:;r derslik he 3 ab' yİ e aran çocuğa göre derslik 

ihtiyao.ı. 

sJ uJJıı 

"P ".arı 

pn ’e-l o - 0' 0 

V. .1 O vo-. 
, „ .vy 

çocuk sa. 
Derslik 
.ihtiyacı 

Yıl da ortalara artan 

.ço ouk_s ay ıs ı_ ders ilk ih t iy acı 
970-1571 5742387 149r6° -

971--1972 5907341 147684 164954 4124 

-72-1973 6072296 151.807 164954 4124 

973-1974 6237249 155931 164954 4124 

974-1975 6402203 160055 164954 4124 

975-1976 6567156 164179 1.64954 4124 

976-1977 6746522 168663 179366 4484 

977-1978 6925888 173147 1^9366 4484 

578-1979 7105254 177631 17936" 4484 

5/9-1380 72.94720 1821.15 175366 4484 

)80-1331 7453983 1.86600 179366 4484 
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Kot: 7-12 yaş öğrenin çağı çocuk sayısının t alimini erimesin¬ 
de M, Eğ. B. Planlama - Araştırma ve Koordinasyon airesi Baş¬ 

kanlığının hazırlığından faydalanılmıştır. 

Tablo (19) da gösterilen 1970-1971 öğretim yılının derslik 
ihtiyacına çağ nüfusunun artışından doğan derslik ihtiyac^da 
eklenince, 1980 yılına kadar yaklaşık olarak her yıl (11000) 

derslikli ilkokul binası yaptırılması gerektiği anlaşılmıştır. 

21. Temel eğitim içinde önemli bir yeri olması bakımın¬ 
dan, Yetiştirme Yurtları ve Korunmaya muhtaç çocuklar hakkında 
(21) numalralı tablo konmuştur. 

Hakkında korunma kararı alınmış çocuk sayısının, her yıl 

korunan çocuk sayısından fazla olduğu görülmektedir. 

ablo: 21 

ıllar Yetiştirme 
yurdu sayısı 

Korunmaya alınan 
çocuk sayısı Toplam Sıra Bekleyen 

çocuk sayısı Topla» 

E K E j. 

965 75 8049 992 9041 8896 1527 10223 

966 79 8854 1150 10004 9403 1603 11006 

967 79 9628 3.191 10819 10241 1683 11924 

968 83 10135 1280 11415 10566 1715 12281 

969 84 10226 1277 11503 10736 2162 12898 

.,0 87 10808 1478 12286 10124 2018 12142 

971 87 10806 1526 12332 11243 2124 13367 
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V• SORUNLAR i 

A. Okul öncesi Eğitim Yi'nünden : 

1- Okul öncesi eğitimi. (Anaokulu, yuva ve kreş) program¬ 
ları temel eğitimi gerçekleştirmek bakımından yeterli değildir. 

2- Okul öncesi eğitim, temel eğitimi gerçekleştirecek 

şekilde örgütlenmemiştir„ Bu kuruluşların amacı, görevleri, 
yetki ve sorumlulukları belirlenmemiştir. 

3- Bundan önceki yıllarda okul öncesi eğitim için, belir¬ 

li hedefler gösterilmemiş ve yatırım yapılmamıştır. 

4- Okul öncesi eğitim için gerekli personelin nicelik 

ve niteliği saptanmamıştır. 

5- Okul öncesi eğitim araç-gereçleri üzerinde yeterli 

araştırma yapılmamış ve bu araçlar standartlaştırılmamıştır. 

6- Okul öncesi eğitim alanında yapılan yayınlar yetersiz 

ve denetimden yoksundur, 

7- Okul öncesi eğitime özel sektörün ve tüzel kişilerin 

katkı oranı kesinlikle bilinmemekte ve bunların denetimi sağlan¬ 
mamaktadır . 

B. İlkokul Eğitimi Yönünden ; 

1- İlkokulun mevcut okul ve ekleri mecburi öğrenim çağın¬ 
daki çocukları okula kavuşturmaya yeterli değildir, erslik sayı¬ 

sının mevcut ve doğacak ihtiyaçlara cevap vermemesi bir darboğaz¬ 
dır. 

2- Okullaşma yönünden köy-kent ve bölgeler arasında 

büyük ölçüde dengesizlik vardır. 

o"illir. 



3. İlkokula eden frencilerden kız öğrencilerin 
okula alınmış ve devama, erkek öğrencilere oranla düşüktür. 

4. İlkokul eğitimini sağlayacak öğretmen ve yöneticilerin 
niteliği istenen seviyede değildir. Sağlık, beslenme ve benzeri 
alanlarda personel eksikliği vardır. 

5. İlkokullarda eğitim anaçları yetersizdir. 

6. İlkokul programı temel eğitimini verme yönünden 
geliştirilmeğe muhtaçtır. 

7. Özel İdarelerden ilköğretim hizmetlerine ayrılan 
ödenekler yetersizdir ve Genel Bütçeden yapılan yardım, yatırım¬ 

lardan çok cari harcamalara yöneltilmektedir. 

C. İlkokul Sonras: Eğitimi Yönünden : 

İlkokul, sonrası eğitimin gerçekleştirilmesi için bu 
eğitim devresinde araç gereçlere, öğretmen ve personele ihtiyaç 
vardır. Bu eğitimi verecek şeklide eğitimin örgütlenmesi gerek¬ 
lidir. 

VI. TEDBİRLER : 

A. Okul Öncesi s 

1- Milli Eğitim Bakanlığının sorumluluğu altında. Sağlık 
ve Sosyal Yardım, Çalışma ve Sanayi Bakanlıkları ckui öncesi 
eğitim içi” ~ ——-  '-—-o ur- - t,andartlarını, işletme 

esaslarını saptayarak yönetme],iğe bağlayacak ve bu kurumlann 

eğitim programlarını hazır].ayacaktır. 

2- üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Elanı döneminde ilkokul 

birinci sınıfına kaydedilen öğrencilerin ilk yıl 5'i, takip 

eden her yıl # 5 arttırıllarak plan dönemi sonuna kadar $ 25’i 

okul öncesi eğitiminden geçirilecektir. 

Okul öncesi eğitim kuruluşları açılırken : 

a. Kültürleşme yönünden farklılık gösteren bölgelerin 

okullarına ana -1 nı f ı e. 1 enlime - i, 
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b, Geçici köy kad&n kurslarında ana eğitimi yanı sıra 

okul öncesi eğitim i nde yapılmasına, 

e. Çalışan kadınların yoğun olduğu bölgelerde okul öncesi 

kurumlann a gı lamas ına, 

d. Özel eğitim okullarının yatılı ve yatısız bölge okulla¬ 
rının bünye'.' erir d o okul öncesi eğitimi sınıflarının açılmasına, 

öncelik verilecek ve tedbirin gerçekleşmesi için yatırım ve cari 

harcamalardan plan döneminde gerekli ödenek ayrılacaktır. 

3~ dilli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı, okul öncesi eğitim kurumlarında çalışacak personelin 

niteliğini saptayacak ve yetiştirme kaynaklarını geliştirecektir. 

4- Okul öncesi eğitim için gereken yayın, Uillî Eğitim 
Bakanlığınca yapılacak ve serbest olarak yayınlanan kitaplar, 

dergiler ve benzerleri için etkili bir kontrol sistemi gelişti¬ 
rilecektim 

5- özel sektör ve düzel kişilerce açılan okul öncesi 
eğitim kururları için bir araştırma yapılacak, bu kuruluşların 

açılaması için gereken rehberlik ve teşvik arttırılacak ve denet¬ 
lenecektir,, 

6- Çocuk bakım yuvaları (yurtları) 0-6 yaş arasında 

korunmaya muhtaç çocukları kapsayacak nicelik ve niteliğe ulaş¬ 
tırılacaktım 

VI. TEBBİkLEH 

3 • .ilkokul Eğitimi Yönünden _: 
1  tablo (.19) ve (20) de belirtilen ilkokul derslik ;i„ 

ihtiyacı 1930 yılına doğru planlandığında: 
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rablo: 22 

Öğretim Yılları Yapılması gerekli 
derslik sayısı 

Birim derslik 75 bin 
liradan ortalama örenek 

ihtiyacı (lu) 
1972-1973 10924 819*300,000 

1973-1974 10924 819.300.000 

*974-1975 10924 ol 3 ^ j■' j *j u 0 

1975-1976 10924 819.3 00 ,.000 

1976-1977 11284 846,300c000 
1977-1978 11.324 845.300c000 

1978-1979 11824 045.300.000 

1979-1980 11824 845.300,000 

1980-1981 11824 346.300.000 

Genel Bütçeden, sadece ilkokul yapımı, donatım, onarım 
Ve kamulaştırma giderlerine her ;yıl ortalama olarak (834.300-000) 

liralık örenek ayrılmalıdır. 

2- Mahalli İdarelerin ilköğretime ayırdıklardı ödenekle¬ 

rin yeterli hale getirilmesi için kanunlarında gerekli değişik¬ 
likler ve mahalli idarelere yeteri yardırale,r yapılacak ya da 

diğer öğretim kademelerinde olduğu gibi yatırım ve cari harca¬ 

malar için genel bütçeden ödenek sağlanması gerçekleştirile¬ 
cektir. 

3- Halkın ve Özel kuruluşların ilkokul hizmetlerine 

katkıları derlenip, değerlendirilecek ve teşvik edilecektir. 

4- Kültürel farklılıkların, -ortadan kaldırılması, dağınık 

yerleşme yerlerinin okula kavuşturulması, temel eğitim bütünlü¬ 

ğüne merkezlik yapması amacıyla yeni günüüzlü-pansiyonlu veya 
Yatılı Bölge Okulları açılacaktır. Yapılacak bölge okullarının 

tipleri gerekli incelemeden sonra saptanacaktır. 

Az nüfuslu olup? birbirine yakın köylere bölge okulları 

(Merkezi Okullar) yapılmak suretiyle, okul yappmı maliy.etiı 
düşürü]ecek ve teşkilâtlı ve imkânlı bölge okullarıyla eğitimin 
kalitesi yükseltilecek tir. 

/ 
• • • / • • 



6- Yetiştirme yurtları, korunmaya muhtaç çocukların 
tümünü kapsayacak nicelik ve niteliğe ulaştırılacaktır. 

7- Özel eğitime muhtaç, mecburi Öğrenim çağındaki çocuk¬ 
ların eğitimi için yeterli olanaklar sağlanacaktır. 1-ü hisset¬ 
lerin normal temel eğitimi kurumların da yürütülmesi içih iedbir- 
ler alınacaktır. 

8- lehberlik ve araştırma Merkezleri, yeterli cayı ve 
hizmet düzeyine ulaştırılacaktır. 

9- Temel eğitim çağındaki çocukların Millî kaynaklan* 
mızla beslenmeleri sağlanacak ihtiyaç duyulan depo ve tesisler 

yaptırılacak gerekli tedbirler alınacaktır. 

10- İlkokul binası yapımında, öğretmen atanmasında ilk¬ 
okulların donatımında köy-kent bölgeler arası dengesizlik gideri¬ 
lecek özellikle köylere ve mahrumiyet bölgelerine öncelik verile¬ 
cektir. 

11- Kız öğrencilerin ilkokula alınmaları ve devamları 
ciddi bir şekilde izlenecek ve teşvik yolları araştırılacaktır. 

12. Temel eğitim verecek öğretmenlerin yetiştirilmesi 

için, öğretmen okulları programı yeterli hale getirilecektir# 

13. Temel eğitim personelinin hizmet içi eğiticileri 
sağlanacak; hizmet içi eğitime çağrılan personele yolluk Ve 
yevmiye verilecektir. Kizmet içi eğitim sonuçları değerlendiri¬ 

lecektir. 

14- Temel eğitim kurumlarında, denetim ve rehberlik hiz¬ 

metleri görecek .personel, nicelik ve nitelik bakımından yeterli 

seviyeye ulaştırılacaktır. 

15- Sağlık, beslenme ve yardımcı hizmet personeli yeterli 
sayı ve seviyeye ulaştırılacaktır. 

16- Temel eğitim hizmetlerinin İl kademesinde verimli 
şekilde yürütülmesi için, eğitim planlaması, program geliştirme, 
özel eğitim ve rehberlik konularında uzman elemanlar çalıştırı¬ 
lacaktır. 

Bu uzmanlar nicelik ve nitelik bakımından yeterli hale 

getirileceklerdir. , 



17» Ders aletleri yapım merkezince hazırlanan ilkokul 

eğitim araçlarının yapımına 1 iz verilcek, yeterli ödenek sağla¬ 
nacak; araçların dağıtımında köylerdeki ve mahrumiyet bölgele¬ 
rindeki ilkokullara öncelik tanınacaktır. 

18. İlkokul program^ ilkokulun üç yıllık birinci ve üç 
yıllık ikinci devresini kapsayacak şekilde, temel eğitimin 

bütünlüğüne göre gelişt.U ilecek bir. 

19. lemel eğitim programlarının hazırlanmasıve gelişti¬ 

rilmesi amaçiyie, Milli Eğitim Bakanlığına, gerekli uzman kad¬ 
rosu sağlanacaktır. 

20. Köylerde ve mahrumiyet bölgelerinde çalışmakta olan 
öğretmenler için teşvik tedbiri eri alınacaktır. 

21. Tecrübeli öğretme ilerin köylere ve mahrumiyet böl¬ 

gelerine yöneltilmesi için bi araştırma yapılacaktır. 

22. .Dış ülkelerde çal. şan Türk işçi çocuklarının Millî 
Kültür ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu ülkelere 

yeteri kadar Türk öğretmen, gönderilmesi sağlanacaktır. 

C. İlkokul^ Sonrası. Eğitimi Yönünden : 

temel eğitimin bu devresindeki sınıflar : 

1. Mahrumiyet bölgelerinde durumu uygun olan ilkokullarda, 

2. Yatılı bölge okullarında, 

3. Bölge okullarında açılacak; buralara sağlık, ev eko¬ 
nomisi, tarım ve el sanatları konularında ehliyetli öğretmenlerin 

atanmaları sağlanacaktır» 
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OKUL ÖNCESİ -İLK- GENEL OKTA ÖĞRETİM Ö/EL İHTİSAS 

KOMİSYONU, "GENEL OKTA ÖĞRETİM ALÎ. KOMİSYONU" TARAFINDAN 
HA IKLANAN RAPOR 

I- TANIM : 

İlköğretime dayalı 1. devre orta eğitim ile bu devreye 
dayalı II» devre eğitimi kapsayan ve öğrencileri yüksek eğitime 
veya bu kademede ekonomik ve sosyal kalkınmanın gerektirdiği 

meslek sahalarına ve hayata bilgi, beceri, alışkanlık ve davra» 

niş bakımından hazırlayan eğitim devresidir. (Mesleki ve Teknik 

Orta Eğitim dışındaki eğitimi kapsar.) 

a) 1. Devre orta eğitim (Ortaokul) : 

1. Devre Orta Eğitim, orta eğitimin ilk kademesi olup» 

bu devre okulları tek tip ortaokul halinde genel eğitim yapacak*» 

tır. Su okullarda öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini ortaya 

koymak üzere iş eğitimine yer verilecektir. 

bi 2. Devre Orta Eğitim (Lise) 

Orta eğitimin 2. devresi ortaokula dayalı olarak öğren¬ 

cileri bilgi ve yeteneklerine göre çeşitli .programlarla iş 
alanlarına, mesleklere, hayata veya yüksek eğitime hazırlar. 

Bu devrede farklı amaç ve fonksiyonlarını gerçekleştirmek üzere 
çeşitli tip okullar bulunur. Bu okullara lise adı verilir. 

II. AMAÇ VE FONKSİYONLAR : 

Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ile orta eğitim 
için tespit edilmeş amaçların yanışıra, orta eğitimin amaç ve 

fonksiyonları şunlardır : 

1. Devre Orta Eğitimi : 

1- Öğrencilerin genel eğitimlerini yaş ve seviyelerine 
uygun olarak sağlamak, 

2- Çevre özellikleride göz önünde bulundurularak öğren¬ 

cilerin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarıp-geliştirmek. 
3- Öğrencileri 2. devre eğitimi yapan çeşitli okullara 

hazırlamak. 
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4- Daha ileri bir eğitin kademesine devam etmeyecek 

olanlara hayatta başarılı olmaları için gereken rehberliği sağ¬ 
lamak. 

2. Devre Orta Eğitimi : 

1- Orta eğitimin 2. devresi öğrencileri yüksek eğitime» 

mesleğe, hayata ve iş alanlarına hazırlar. 

2- Orta eğitimin 2. devresi öğrencilere bu kademeden 

beklenen seviyedeortak bir genel kültür kazandırır. Onlara mes¬ 
leklerinde, hayatta ve yüksek öğretimde başarılı olmalarını 
sağlayacak bir temel hazırlar. 

3- Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin daha belirgin 
olmasına ve gelişmesine fırsat verir, istekle yönelebilecekleri 

Çeşitli programlar için geniş seçim imkânları hazırlar. Program¬ 
lar arasında yatay ve dikey geçiş yolları açar. 

III. İLKELE.i : 

1- Bilimsel düşünme ve araştırma zihniyetinin gelişti¬ 

rilmesi ve öğrencilerin zihni yeteneklerinin olgunlaştırılması 

amacıyla orta eğitimin ilk kademesinden başlayarak öğrenciyi? 

araştırarak, problem çözerek, yaparak, yaşıyarak öğrenmeye 

yönelten metodlarm uygulanması sağlanmalıdır. 

2- Eğitim programları ve ders kitaplarında gereksiz 

ayrıntı ve tekrarlardan uzaklaşarak, ansiklopedizme yer vermeye*# 
buna karşılık öğrencileri hayatın gereklerine katılmayı öngören 

bir muhtevaya önem verilecektir. Değişen ve gelişen J.'ürk Toplu- 
raunun bilim, sanat ve teknoloji ile sosyal ve ekonomik alanlarda 

gelişmesini hızlandıracak ders konuları esas tutulacak, orta 
eğitimin her kademesinde millî bütünlüğü sağlıyacak etkinliklere 
ağırlık verilecektir. 

3~ Orta eğitimin amaçlarına ulaşabilmesi için başlıca 

unsur eğitim elemanı olduğuna göre; görevli öğretmen ve yönetici¬ 

lerin, saptanan metod ve muhtevanın gereklerine uygun niteliğe 
kavuşturulması ve yenilerin bu şartlara uygun olarak yetiştiril¬ 
mesine büyük önem verilecektir. 
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4- Orta eğitimde araştırma ve geliştirme çalışmalarına 

hız verilecek, deneme yapılan okullarda değişik programlar, 
bilimsel metodlarla mümkün olduğu kadar kısa zamanda değerlen¬ 

dirilerek alınan olumlu sonuçlar yaygın hale getirilecektir. 

5- Rehberlik faaliyetleri orta eğitimin ilk sınıfından 

başlayarak bu eğitimin her iki devresi boyunca devam ettirile¬ 

cektir. Yöneltme sınıfı ileilgili olarak, bu sınıfın orta eğitim 

kademesindeki yeri ve işleyişi dahil olmak üzere çeşitli okullar¬ 

da deneme ve araştırmalara girişilecektir. Rehberlik ve yönelmede 

halen görevli ve yetişmekte bulunan orta eğitimin öğretmenlerine 
gerekli bilgilerin kazandırılması yanında özel ihtisas elemanla¬ 
rının görevlendirilmesine önem verilecektir. 

6- Orta eğitimde fırsat ve imkân eşitliğ;i sağlanacak, 
bu maksatla yatılı öğretim ve burs imkânları arttırılacaktır. 

7- Bir ortaokul ve bir lise'yi besleyecek en az nüfus 

hesaplanarak optimum okul tipi ölçülerine göre okul standartları 

geliştirilecek, okul açma ve öğretim teçhizatı ile donatma işi 

bu standartlara göre yapılacaktır. Açılan her okula, ihtiyaca 

yeter sayıda öğretmen mutlaka sağlanacaktır. 

8- Plan döneminde orta eğitimin 1. devresi şartlar ve 
imkânların elverdiği ölçüde yaygın hale getirilecektir. 

9- Orta eğitimde verim ve kalite esas itibariyle öğret¬ 
mene bağlı bulunduğundan bu kademe için öğretmen yetiştirme ve 
görevli öğretmenlerin istihdam ve çalışma şartları daha iyi 
hale getirilecektir. Öğretmenliğin özel olarak yetişmeyi gerek¬ 
tiren bir meslek olduğu ilkesine bağlı kalınarak, meslekten olma¬ 

yan kimselere çeşitli statüler altında görev verilmesi önlenecek¬ 
tir. 
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IV» ‘DURUM î (Durum1 la ilgili kısım Devlet üanlama Teşkilâtı 
i:Okul öne es i-ilk-genel orta öğretim, özel ihtisas komisyonu 
ı^lporu esas alınarak bu rapora atıflar yapmak suretiyle hazırlan¬ 
mıştır. ) 

1-a) Tablo 13-18 ile verilen rakamlar Millî Eğitim Bakan¬ 
lığı elindeki rakamlar arasında önemli farklılıklar görülmüştür» 
Bazı tablolarda eksiklikler göze çarpmıştır. (Örnek 15-16) Bu 

hususun gerek tablolarda gerekse tablolarla ilgili metinlerde 
dikkate alınması gerekmektedir. 

1-b) 23» sayfada (2.cisi) ile başlayan pargrafm "ocn 
yıllarda liselerin artan sayıda ilçelerde de açılmasına karşılık 
tîeslaki ve Teknik okulların ilçelerde çok daha az açılabilmesi 

durumu, yaklaşan hikmetten öğrencinin kolaylıkla faydalanabilmesi 
imkânını doğurmuş, bu açıdan bir teşvik anlamına gelmiştir.» Şek» 

ünde; sonraki paragrafın ise "Yukarda işaret edilen eğilimler 
dölayısiyle zaten mevcut bölgeler arası dengesizliği arttırmış, 

öğretmen ve teçhizat teminindeki tıkanıklık yüzünden eğitim 

kalitesinin menfi yönden etkilenmesi bazı gelişmelere de sebeb 

olmuştur.' "şeklinde düzeltilmesi uygun olacaktır." 

2-a) 24. sayfada "öğretmen durumu" parağrafmda» geçiei 
öğretmenlerle "ibaresinin" ücretli öğretmenlerle "şeklinde değiş» 
tirilmesi; bu sayfanın altında 17 no. lu tablo metninde bulunma» 

inaktadır Ayrıca üyelere dağıtılan teksir halindeki bilgilerin 

metne dahil edilmesi uygun olur. 

2-b) Raporun 25. sayfasındaki paragrafta yer alan yorua» 
gerçekleri eksikl.vs yanlış aksettirmektedir. Durum şöyledirs 
Pen grubu öğretmeni yönünden sıkıntı çekilmektedir. Liselerin 
kimya, fizik ve matematik dersleri öğretmenleri yönünden sıkıntı 

çekilmektedir. Eğitim enstitülerinin fen bölümü mezunları kendi 

branşları ile ilgili derslere, edebiyat bölümü mezunlarıda 

kendi branşları ile ilgili derslere (Ortaokula h.tayiltedilmskt a» 
dirler. Ancak, plan hedefi olarak eğitim enstitülerinin bu yıl 

6000 öğretmen mezun etmesi gerekirken 2.188 mezun verecektir* 

... / m • 
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Edebiyat fakültesi mezunlarının istihdamında da güçlük ' , 
yoktur. Üniversite mezunlarından öğretmenlik sertifikası alan 
herkes müracaatında açık olan liselere tercihan tayin edilmek*!' 

tedirler. Yalnız bazı mezunlar büyük şehirlerin dışına çıkmadıkla 

rı diğer taraftan Fen Fakültelerinin, ihtiyaç olan branşlarda 
yeter öğretmen metfun yermediği bir gerçektir. Fen dersleri 

için liselere öğretmen yetiştiren yalnız Yüksek Öğrenmen Okulla*» 
rı kalmaktadır. Planda bunlar^,sayısınıh 5'e Çıkarılması 
önerilmiş olmasına karşılık oküllar açiltt’îidioiÇtii1. MeVöüt 3 
Yüksek Öğretmen Okulunun s oh sınıfında 592 öğrenci vardır, 3un-* 
larin mezuhiyet oranları ise çok düşük veya bunlardan öğretmen¬ 
lik için başvuranlar çok azdır. Bu hal, artan ihtiyacı karşı¬ 
lamaktan uzaktır. Diğer yandan fakülte mezunlarının öğretmenlik 

dışında daha cazip iş sahaları bulmaları öğretmen açığını artır» 
maktadır. Bu bilgilerin ışığında yorum yapılması yerinde olur, 

2-c) 26. sayfada (e) paragrafı "Eğitimde verim ölçüle¬ 
rinden biri olarak başarı durumu: son birkaç yılda ortaokul ve 

liselerdeki başarı durumu (sınıf geçmeler) (tablo 18) de görül¬ 
mektedir" şeklinde düzeltilmesi uygun olur-. 27. sayfada ilk 
paragrafı "görüldüğü gibi başarı seviyesinde yıldan yıla dalga¬ 
lanmalar ve her bir sınıftan diğerine farklar bulunmaktadır# 
"Şeklinde ele alınması 27. sayfada son paragrafın ise "ilköğre¬ 

timden itibaren kalite ile ilgili olarak mtişahade " şeklinde 
başlayıp devam etmesi iyi olur. 

2-d) 28. sayfada (F) maddesinin 2. paragrafının ifade 
yönünden daha açık hale getirilmesi uygun olur. 

V. SORUNLAR : I 

1- Orta eğitimin l.inci ve 2. inci devresinde çağ nüfu- 
suna göre okullaşma oranı düşüktür. Bu seviyede çağ nüfusu için 

fırsat ve imkân eşitliği gerçekleşmemiştir. 

2- Öğrencilere kabiliyet ve istidatlarına göre yön vere¬ 
cek etkin rehberlik ve yöneltme hizmetleri henüz kurulamamıştır* 
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3- l.ci ve 2. ’-ci '"'evre c rtr eğiticin çeşitli okul ve 
programlarına öğrencilerin istek, kabiliyet ve ülke IhtAyfUrtaa 
göre dengeli dağılımı sağlanmamıştır. 

4-* Mevcut Öğretim programları, metodları, ders kitap ve 
araçları öğrenci ihtiyaçları ile öğrencinin gelecekteki yaşan¬ 
tısının gereklerini ve toplumun gelişen ihtiyaçlarını karşıla-» 
maktan uzaktır. 

5- Orta eğitim kurumlarının illerde sayıca artması 

eğilimi karşısında, yönetime daha etkin bir şekil dermek için 
bacı persoıiel işlemleri dahil olmaic üzere orta eğitimin bir 
kisin işlemlerinin yeniden düzenlenecek mahalli eğitim bibimle** 
rine bırakılması konusu ele aiınmaAiştir» 

6- Orta eğitimin l.nci ve 2.nci devresi için diğer 
eğitin elemanı ve öğretmen ihtiyaca yeter sayı ve istenen kali«* 
tede öğretmen ve yönetici ile karşılanmamıştır. ,ı3u kademelerde 
meslekten olmayan kimseler eğitimin kalitesini olumsu» yönde 

etkileyecek şekilde öğretmen olarak halen okullarda istihdam 
edilmektedir. 

T- Orta eğitimde öğretmenlerin istihdam ve çalışma koşul-» 
lerı ile tayin, terfi, nakil, kadro ve intibak gibi özlük işleri 
hizmetin gereklerine uygun olarak tatmin edici şekilde honüs 
çözümlenmemiştir. 

8- Orta eğitimde görevli öğretmenlerin yurdun çeşitli 
bölgelerindeki okullar arasında kalite farklarını giderecek 
şekilde dengeli dağılımı yapılmamıştır. 

9- Orta eğitimde hizmetin gerektirdiği yatırım ve cari 

herçamelar ihtiyacın çok altındadır. Orta eğitimin gelişmesi 
yolunda yapılaeak denemeler, inceleme ve alıştırmalar ile özel 
projeler için ise bütçelerde kaynak ayrılmamaktadır. 

10» Okul açmada kullanılmak üzere öğrenci, öğretmen, bina 
ve teçhizatı kapsayan optimum ölçülere uygun okul standartları 

g«Ü9 tir ilmemiş tir. 
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VI. TEDBİRLER : 

1- Halen orta eğitimin l.nci devresinde İ° 40, 2.nci dev* 
resinde $ 15 civarında olah okullaşma örâinhın bu plan döneminde 

i 

sırasıyla $ 60 ve f 25'e çıkarılması sağlanacaktır. (Okullaşma 
oraıiı olarak derilen sayı Ve Hedefler geıiöl orta eğitim ile bir¬ 
likte Mesleki ve Teknik orta eğitimi de kapsamaktadır.) 

2-Oırta eğitimde 3. plan döneminde fırsat ve imkân eşitli» 
ğini gerçekleştirmek üzere; yatılılık kapasitesi bu kademedeki 
öğrencilerin $ 5'ini kapsayacak şekilde geliştirilecektir. Bunun 
için de gereken yatırım ve cari ödenek imkânları sağlanacaktır. 
Diğer taraftan burs ve yardım imkânları da bu dönemde ele alına» 
çaktır. 

3-Orta eğitimde rehberlik ve yöneltme hizmetlerinin 

gereği gibi yapılabilmesi için öğretmen yetiştiren kurumların 

programları bu açıdan gözden geçirilecek, halen görevli öğret¬ 
menler hizmet içi kurslar ve seminerlerle yetiştirilecek, bu 
konuda yeteri kadar ihtisas elemanının yetiştirilmesine öncelik 
verilecektir. 

4- Mevcut rehberlik merkezlerinin sayısı sartırılacak» 

okullarda rehberlik hizmetleri yaygın ve fonksiyonel hale geti¬ 
rilecektir. Orta eğitimin 2. kademesinde modern fen eğitimi 
programlarının yaygınlaştırılmasına hız verilecektir. 

5- Öğretim programları, metod, ders kitapları ve araçlaT% 
üzerinde araştırma, inceleme ve geliştirme çalışmaları yapmak 
üzere Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesiyle ilgili 
diğer daireler ve üniversiteler arasında koordinasyon sağlanacak» 
tır. Basılı öğretim materyalinin geliştirilmesi amacıyla bir 
birim kurulması veya mevcut bir birimin güçlendirilmesi konusu 
iııc el ene c ek t i r. 

6- Orta eğitimde ders kitabı olarak tek kitap sistemine 
gidileeek, ancak öğrencilerin yardımcı kitaplar ile diğer kay¬ 
naklardan faydalanmalarına da imkânlar hazırlanacaktır. 



7- Orta eğitimin yönetiminde bazı yetki ve sorumluluk» 

ların illere kaydırılması ve mevcut il teşkilâtlarının daha 
rasyonel işlemesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığının yeniden 
düzenlenmesi konusu incelenecektir. 

8- Orta eğitimde bu plan döneminde öğhetnıen sıkıntısı 
çekilen alanlarda öğretmen yetiştirilmesine hız Verilecektir. 
Bu dönemde meslekten olmayan kişilerin öğretmen olarak istih¬ 
damına son verilmesine çalışılacaktır. Ayrıca öğretmenlerin 
geliştirilmesi ve yeniliklere intibakı için hizmet içi eğitim 
çalışmaları geliştirilecektir. 

9- Öğretmen yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlan ile 
işbirliği yapılacak orta eğiti min çeşitli kademeleri için 

hizmet öncesi ve hizmet içi., eğitim programları ile yönetioi 

yetiştirilmesine önem verilecektir. Okul idarecilerinin çalışma 

şartları yeniden gözden geçirilecektir. 

10- Orta eğitim öğretmenlerinin mahrumiyet bölgelerinde 

belli süre ve şartlarla hizmet görmeleri için bir sistem 

geliştirilecektir. Bu bölgelerde hizmeti teşvik için özel 
tedbirler uygulanacaktır. Orta eğitim öğretmenleri için 

Doğu İllerinde başlayan lc.jman yapımına geliştirilerek devam 
edilecektir. 

11- Öğretmenleri " özlük işlerini düzenleyen mevzuat 
gözden geçirilecek ve öğretmenliğin cazip hale getirilmesi 

sağlanacaktır. Bu arada 439 sayılı ders ücretleri ile ilgili 
kanun da ele alınacaktır. 

12- Orta eğitimde kaliteli bir eğitimi mümkün kılacak 

asgari öğrenci maliyetleri hesaplanarak bütçelerden yatırım 
ve cari harcamalar için bu maliyet esasına göre ödenek ayrıl» 
ması yoluna gidilecektir. 
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13- Orta eğitimde yapılacak denemeler ve girişilecek 

özel geliştirme projeleri için bütçelerden özel fonlar ayrıla» 

14- Optimum ölçülere uygun okul standartlarının geliş

tirilmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı 
ve ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanacaktır. Okul 

standardizasyonu için Millî Eğitim Bakanlığı içinde bir birimi 
kurulması ihtiyacı ele alınacaktır. 

20.5.1971 

Alt Komisyon Başkanı 
Doçent 

Turhan Oğuzkan 
Ömer IT. Topaloğlu 

Raportör 

Uye 
Sabahat' Erte 

üye 
lihni Çavdar 

üye 
Cemal Gürevin 

D?T Koordinatörü 
Tahsin Endinç 
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