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fi. GİPİŞ : 

Eğitin sisten , toplunun bütününden somutlanamaz. Ker eğitin siste¬ 
minin yapısı-ve işleyişi içinle bulunduğu oplumun yapısıyla.ve içinle 
bulunduğu ekonomik ve toplumsal kofullarla bağımlıdır ve onun bir 
yansımasıdır. Bu yüzden sadece eğ: t ıra-sisteminde karşılaşılan sorunla¬ 
ra çözür, getirmek bağımlı bir öğesi olduğu toplum bütününde ve onun 
diğer öğelerinde paralel tedbirler alınmadıkça etkili olamayacaktır. 
Sadece kendi içinde yapılacak düzenlemeler ve alınacak tedbirlerle 
eğitim sisteminin verimliliği artıracağı yada kalkınmaya büyüle ölçüde 
katkıda bulunacağı varsayılamaz. 

Eğitimin kalkınmada önemi lc ”'aeyece^T araç olduğu günümüzde 
büyük ölçüde kabul edilmektedir» Yirminci yüzyılda gelişen ve sanayi¬ 
leşen- ülkelerin çoğu sanayileşme süreci içinde eğitini çok etkili bir 
araç olarak kullanmayı başarmışlardır- Amerika-Birleşik Devletleri, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve -Japonya bunların başında 

gelmektedir- Bu ülke! °ri n kalkın sır- büyük ölçüde eğitimde sağladıkla¬ 

rı başarıya bağlamak yanıltıcı oiı-aktciır» î emel de önemli olan kalkın- 

-ua süreci içinde eğit:.m siste:::'':.'., o -yj-'inin ekonomik sistemi toplum¬ 

sal ve kültürel yapış: yla bütürilpş'D jJv■-si ve eğitim kurulularının sa¬ 
nayileşmenin gereksir 'derine uyumlu ’larak gelişebilmiş olmasıdır. 

Eğitim sisteminin toplun içinde yöneldiği iki temel amaç vardır: 
retim ve tüketim. Her ülkenin eğitim sisteminin içinde bu amaçlar 

farklı ağırlıklar ve önceliklerde mevcuttur® Tüketici eğitim bireyle¬ 
rin daha iyi bir yurttaş olmalarını sağlamak için verilen temel bilgi¬ 
lerin eğitimidir. Üret: e i eğitim is., eğitilenlerin üretim faktörlerini 
daha etken biçimde kul!anmalarına ve böylece üretimde olumlu gelişmeleri 
sağlayacak biçimde y J •-n-iv-u . yöneliktir. Eğitimin üretime 
yada tüketime yönelik 'İması <r.u" ekonomik ve kültürel değeri olarak 
yorumlanmaktadır. -A-nc k bazı toplumlarda eğitimin üretimle bütünleşti¬ 
ği durumlarda eğitimin üretken bir yatırımı olduğu ortaya çıkmış ve 
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hatta eğitim yatırımları diğer beşeri kaynaklarla birlikte üretimin 
faktörleri arasınla kabul görmeye başlamış ve diğer ekonomik, yatırım¬ 
lar gibi eğitim yatırımlarının getiri haidiri hesaplama yöntemleri ge¬ 
liştirilmiştir, geliştirilmektedir- 

Türkiye'de eğitim sisteminin yapısına, baktığımızda tüketim yönü¬ 

nün daha ağır bastığını görmekteyiz. Oysa gelişmekte olan bir ülke 
olarak Türkiye'deki eğitim sisteminin daha çok üretime yönelik olması 
beklenirdi. Ancak bu temel çelişki Türkiyedeki eğitim sisteminin iç 

yapısından çok ülkenin toplumsal, ekonomik ve teknolojik gelişmişlik 
düzeyinden ileri gelmektedir^ Eğitimin düzeyi ve yapısı ekonomik geliş¬ 
mişlik düzeyiyle bağımlıdır. Üretim için eğitim ancak üretim süreci böy¬ 
le bir eğitime gereksinme duyduğu zaman mümkündür. Oysa bugün Türkiyede¬ 
ki üretimin ekonomik ve teknolojik yapısı ve gelişmişlik düzeyi büyük 

çapta ihtisaslaşmayı gerektirmemektedir 

Türkiye'de Cumhuriyetten bu yana, özellikle planlı dönemde, eğiti¬ 

me özel bir ağırlık verilmiştir- A ocak ekonomik koşullardan bağımsız 
olarak eğitime verilen bu ağırlık, özeliikle genel nitelikteki örgün 

eğitimin oldukça büyük bir hızla, gelişmesine yol açmış, ayrıca büyük 
ölçüde sosyal talebin oluşmasını şartlandırmış tır. Buna uygun olarak 
eğitim sistemi giderek bir "tüketim arauı" ve hatta "gösterişçi tüketim" 
aracı olarak üretimden bağımsız olarak -elişmiştir. Türkiye'de bunun 
en açık örneği üretimle ilişkileri açı pandan maliyeti daha yüksek ve 
olgunlaşma süreci çok daha uzun olan örgün eğitim sistemi hızla geli¬ 
şirken, "gösteriş için olmaması" nedeniyle eğitim ile üretimin bütün¬ 
leştiği yaygın eğitim sisteminin gelişmemiş olmasıdır. 

Böyle bir durumda eğitim sisteminden "beşeri sermaye" yaratma vre 
bcylece ekonomik gelişme i hızlandırma konusunda büyük ümitler beklemek 
^r?nı"^101 Özellik.1 ■> üretimin yapısında ülke ve toplum yara¬ 
rına iyileşme sağlam ian eğitim sisteminden, üretime yönelik dahi 



'İsa» çav fazla bir yarar bekle emez . Ancak bu eğitimin kendi iç 
apışındaki aksaklıkla ran giderilme sinin biç bir anlam taşımadığı 
kanısını uyandırmamalıdır. ".'çitime ayrılan kaynakların maldyetleri 
ısgariye»nitelikleri azamiye çıkaracak biçimde kullanılmasına olanal 
sağlayacak bir eğitim sisteminin geliştirilmesi ülkenin kıt kaynak¬ 
larının en iyi biçimle dûğcrl endirilmesi açısından büyük önem taş ilah¬ 
tadır» tu açılan-ele alındılınla Türkiyenin eğitim sisteminin kenl- 
içindeki temel sorunu kaynak israfıdır. Eu kaynak israfı beşeri ala-*- 
lan çek finansman alanında kendini göstermektedir. Çünkü üretimin 
bugünkü yapısı eğitimin bugünkü tüketici niteliğini belirlemektedir' 
Ancak eğitimin günümüzdeki tüketici niteliği eğitim sisteminin israa 
yönelik olmasını gerektirmez. 

Çalışmanın genel-yaklaşımını böylece belirledikten sonra içeri-de 
değinilecek başlıca konular şöylece özetlenebilir* 

ikinci bölümde günümüzde dünya çapında, özellikle kapitalist trü- 

lumlarda, eğitimde karşılaşılan başlıca sorunlar irdelendikten sonr 
üçüncü bölümde eğitim âetemininbaşlıca öğeleri üzerinle durulacaktı**, 
dördüncü bölümde ise eğitimin- ekonomik değeri ve "beşeri sermaye" 

kavramı üzerine son yıllarda rrtaya atılan görüşlerin vardığı sonuç¬ 
lar ve bu sonuçların gelişmekte olan ülkelerdeki geçerliliği söz k'“nü- 
su edilecektir» Beşinci bölümde Türkiyede eğitim sisteminde karşılaşı¬ 
lan başlıca sorunlar ve bu sorunların işgücü ve istihdam ilişkilefl 
ele alınacaktır. Altıncı bölümde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 
yaygın eğitinin yeri tartışıldıktan sonra Türkiye'de yaygın eğitimi12^9 
İşememeei^. nedenleri üzerinle durulacaktır. Yedinci bölümde ise oaş- 
lica bulgular üzerinde durduktan sonra Türkiyedeki eğitim sistemin' 
daha verimli kılacak bir sistem önerisinde bulunulacaktır. 
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II . GÜNÜMÜZDE EĞİTİMDE KARŞILA.;! ^iK SORUNLARA 

GENEL BİR ^AKIŞ : 

Çağımızda hızlı bilimsel, teknolojik gelişme ve bunun sonucu 
ortaya, çıkan hızlı sosyal değişme eğitimin sosyal ve kültürel değenine 
olduğu kadar-ekonomik değerine verilen önemi de artmıştır. Artık bu 
gün il ri teknoloji çağında insangücü ve emeğin değeri ve üretime katkı¬ 
sı sadece nicelik/zaman olarak değerlendirilerek nitelik (eğitim süre¬ 

si ve beceri düzeyi), zaman olarak değerlendirilme aşamasına, gelmiştir. 
Kalkınma ve ekonomik büyüme süreci içinde eğitimin yerini ve katkısını 

günümüzdeki yeni değerlendirmeler açısından irdelemekte yarar vardır. 
Hızlı kalkınma, ülkenin, ekonomik} doğal, fizik sermaye ve beşeri kaynak¬ 
la binin tününü en etkin biçimde ve en uygun sosyal ve politik ortam için¬ 
de kullanmasına bağlıdır. Beşeri kaynakların gelişmesi ise bugün artık 
sadece nicelik artışıyla değil toplumun bütün bireylerinin bilgi beceri 

ve yetenek düzeyinin yükseltilmesi ve üretime katkısının en ileri düzey¬ 
de sağlanması ile mümkündür. Bunu sağlamak ise eğitimin görevidir. 

Toplumun bireylerine verilecek eğitim bireylerin kendi tercihle¬ 

rine bağlı olduğu kadar ondan daha öte o toplumun ve ülkenin geliştae_ 

sinin ve kalkınmasının gerektirdiği irssngücünün sayı ve niteliklerine 
bağlıdır# Bu durum gelişmekte ve endü°trileşmenin ilk aşamalarında, 
olan ülkelerde çok daha önemli bir sofundur ve sorunun boyutları giderek 
çiğ gibi büyümektedir. 

Ceombs'm "Dünyada Eğitimdeki Kriz" adlı kitabı günümüzde 

eğitim alanında özellikle kapitalist toplumlarda dünya çapında, bir buh¬ 
ranın gizli veya açık bir biçimde ortaya çıktığını ve tehlike çan¬ 
larının çaldığını imlemektedir. 1/ İkinci Dünya Savaşının ardından, 
194 5 yılından bu yana bütün dünya ülkeleri bilim ve teknolojide, 

1/ Coombs, Philip H., The 'Vorld Educational Crisis, 
Oxford University Pres, NY, 1969 S.4 
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ekonomik ve politik olaylarda» demografik ve toplumsal yapılarda birbi¬ 
ri ardıüdan optaya çıkan dünya çTindaki devrimierin etkisiyle şaşıla¬ 

cak hızda çevresel değişmelere uğramışlardır. 

Eğitim sistemleri, bu de lerin etkisiyle büyümüş ve büyük, 
çapta değişmeye uğramışlarsa da evrendeki olayların hızına -ayak uydur- 
mada geride--kalmışlardır. Eğitim sistemleri ilo doğal, ekonomik, top¬ 
lumsal ve politik çevreleri arasında çeşitli biçimlerde ortaya çıkan 

uyumsuzluklar ve farklar dünya çapındaki eğitim krizinin temelini oluş¬ 
turmaktadır. 

Bu farklılaşmanın başlıca nedenleri olarak dört nokta ileri 
sürülmektedir ; 

a) Eğitime artan sosyal talebin mevcut eğitim kuruluşlarının 

kapasitesini aşması, 

L 
b) Eğime ayrılan kısıtlı kaynakların bu talebi karşılayacak 

düzeyde gelişmemesi, 

e) Mevcut eğitim sistemlerinin iç., yapısının ve yöntemleri¬ 
nin yeni ortaya çıkan gereksinmelere çevap verecek esneklikte olmadığı 

için, toplumun değişen gereksinmelerinin gerisinde kalması, 

d) Toplumlardahi geleneksel yada tutucu unsurların 
eğitimin ya da yetişmiş insangücünün ulusal kalkınmada istenen düzeyde 
kullanılma sıra engelleyici bir neden olması. 
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Eğitini-sistemlerinde görü_en dünya çapındaki bu kriz -gerçek¬ 
te kapitalist toplumla.rm diğer sistemlerinde (toplumsal, ekonomik ve 
Dolitik) görülen buhranların bir yansınası elarak ortaya çıkmakta ve 
sadece eğitim sistemi içinde alınacak tedbirlerle bu buhranın atlatıl¬ 
ması mümkün görülmemektedir. 
w w 

Sorunun bu genel kapsamını gözden kaçırmadan eğitim-sorununu 
e çitim sisteminin kendi iç yapı sı-düzeyinde irdelediğimizde ortaya çı¬ 
kın önemli bir konu eğitimin rasyonelliği ve gerçek hayata ve uygula¬ 

maya olan yakınlığıdır. Profesör P.H, cr°mte'a göre bir eğitim sistemi 
kofıdi kendini âçlkca görme yeteneğini kaybedebilir. 2/ Eğer eğitim siö- 
tomi kurumlaştığı için bazı basma kalıp uygulamalara sıkı sıkıya bağlı 
kalıyorsa; belirsizliklerin hüküm sürdüğü bir ortamda ayakta kalmak 

için geleneksel kurallara, ümit bağlamışsa, kalıplaşmış bazı bilgilere 
bilim adına saygı duyuyorsa, ve tutv~uluğu hareketsizliği temel ilke¬ 
lerin başına koymuşsa böyle bir sistemin kendisi başlı başına eğitim 
üzerine bir hicivdir. Böyle bir sistemden halâ gerçekten değerli ki¬ 
şiler sivrilebilir. Ancak onlar sistem kendilerini yarattığı için 

noğil, kendileri o sistemin içinde yokolup gitmedikleri, değerlerini 
yitirmedikleri için hala ayaktadırlar- Ayrıca, toplum açısından böyle 

bir sistemin yaşaması için ayrılan kayn’klar yerinde kullanılmamış kay¬ 
naklardır* Çünkü böyle bir sistemden çıkacak öğrencilerin çoğu kendile¬ 

rine ve toplunlarına hizmette beklentilere ters düşeceklerdir. 

Günümüzde toplumun ihtiyaçları ile eğitimin durumu arasındaki 
uyumsuzluiyin başlıca nedenlerinden biri, kıt kaynakların yerinde kul- 

"n İmaması ve eğitim sistemlerinin-tutuculuğu kadar-toplumun kendisi¬ 
nin içinde bulunduğu koşullardır. Son yıllarda bir ç°k ülkede görüldUğÜ 
gibi, bir toplum belirli bir zümre işin eğitim yapmak yerine halkın 
büyük çoğunluğuna hizmet edecek ve toplum yararına yönelik bir eğitim 
sistemine dönüşmeye karar verse ve eğitimi toplumsal kalkınmada bir 

2/ Coombs. P.H. İbid. S-S 
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araç alarak kullanmaamaçlasa o toplumun karşı karşıya kalacağı bazı 
karmaşık sorunlar olacaktır» Böyle bir karar verildiğinde ilk karşıla¬ 
şılacak sorun toplumsal amaçlarla bireylerin öteden beri çeşitli etki¬ 
lerle şartlanmış ^lan bireysel amaçlarının çelişkisidir. Bu noktada 
yeni koşullar altında toplumsal çıkarlarla kişisel çıkarlar çakışmıya- 

cak, çatişâcaktir. Şöyle ki, öğrencilerin çoğunun beklentileri geliş¬ 
mekte olan toplumları içinde eğitimin onlara daha iyi iş halitalarına 

yardımcı olacağı yönündedir. Onların iş ve meslek tdrbikleri geçmişte 
şartlandırılmış, btjiti bir sayginlik ve etkenlik unstikU fehşiyan mes¬ 
leklere yönelik Alacaktır. Ancak öğrencilerin meslek tercihleri ile 
ekonomik büyümenin insangücü gereksinmelerine uygun meslek hiyerarşisi 

denli düşmeyecek çelişecektir. Eğer işgücü piyasasının teşvik yapısı ve 
istihdam talepleri de aynı geleneksel nüfuz hiyerarşisini yansıtıyorsa 

o zaman ülkenin insangücü ihtiyaçları ile gerçek insangücü talepleri 

arasında ciddi bir kopukluk var demektir. Bu kopukluk ülkenin mevcut 

yetişmiş insangücünü, kalkınmayı sağlayacak biçimde yaygınlaştırıp, 
yönlendiremeditini göstermektedir. Böylece öğrenci akademik bir alana 

yönelmede, eğicim sistemi ise öğrenci akışını ulusal kalkınmasının 

" 'reksinmelerine-uyu.,lü olarak değiştirmede, toplumun kaİkinma hedef- 

-..ri yine aynı toplumun kalkınmayı engelleyen nüfuz ve teşvik biçimle¬ 

rinin çapraz gerilimierine yakalanmış bulunmaktadırlar* Bu anlamda 
sorun, sadece eğitimin bir sorunu olmaktan çıkarak ekonomik hayatı ve 

toplumun bütününü kapsayan bir sorun haline gelmektedir ve çözümlerin 

çerçevesi eğitim sistemini aşmaktadır. 

Buraya kadar günümüzde eğitim alanında karşılaşılan kritik 

sorunların başlı çalarına değinildi. Gerçekte eğitim konusu o kadar ge¬ 
niş ve kapsamlı, eğitimde karşılaşılan sorunlar o kadar çrk sayıda ki 

burada ancak çalışmanın yönünü saptamak için sorunların genel çerçeve- 
"ne değinildi. Genel çerçeveden ayrılmadan önce eğitim sisteminden 

ulaşıldığına değinmek çalışmanın yaklaşımına ışık tutmak yönünden 
yararlı olacaktır» 
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III. EĞİTİM SÜFSCİ-'Üİİrİl- c i^ı z.:ı__: 

Sistem kelimesinin sözlük karşılığı ş öyledir. Tümleşik bir bütünü 
oluşturan ve düzenli olarak karşılıklı etkileşen, bağınlaşmış birimler 

veya işlevler. Bu tanımlamadan yola çıktığımızda, eğitim sistemi deyine 
çeşitli düzeylerde ve biçimlerde ki örgütleşmiş kurumsallaşmış öğretim 
(ilk, orta, yüksek, genel, mesleki teknik vb.) yanısıra bunlar dışında 

kalan eğitim ve öğretim programları ve düzenlemeleri anlaşılmaktadır - 
kurumsallaşmış gelenekselleşmiş öğretim kurumlarina ve biçimlerine ör¬ 
fün, bunun dışında kalanlara ise yaygın eğitim denilmektedir. Günümüzde 

örgün eğitimin bir gölgesi gibi duran ve oldukça geride bırakılmış olan 
yaygın eğitimin alanına işçi ve çiftçi eğitimi, fonksiyonel okuma-yazma. 
eğitimi, hizmet öncesi ve hizmet içi- eğitimi mesleki yenileme kursları 

ve özel gençlik programları gibi çok önemli k nular girmektedir. Bunlar 
dışında kitap, gazete, dergi, sinema- tiyatro" gibi alanlar da yaygın 
eğitim sistemi içine sokulmaktadır? 

Diğer üretken girişimlerce olduğu gibi eğitim sisteminde de belir¬ 
di çıktılara ulaşacak hiçimde belirli b;.r süreçten geçen bir takım 

girdiler vardır? Bundur dinamik ve organik bir bütünü oluştururlar. 
Eğer bir eğitim sisteminin sağlıklı ol .p olmadığı saptanmak isteniyor 

ve işleyişinin buna göre geliştirilmesi, amaçlanıyorsa, geleceğini iyi 
bir şekilde planlamak için sistemin kritik öğeleri arasındaki ilişkiler 
bütüncü bir yaklaşımla incelenmelidir - 

Bu çalışmada, incelenecek eğitini sorunlarına yaklaşımı daha iyi 

belirlemek amacıyla bütüncü bir yaklaşımla eğitim sisteminin başlı- 
'■* j,oierini şematik ola .-ak belirtmekte yarar görülmektedir. Aşağıdaki 

iri şema P„H. Coombs'un jserinden yararlanılarak uyarlanmıştır. 3/ 

}/ Coombsc Philip H-, Ibid. S. 11, 12 
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Sema I. Sfit im Sisteminin Başlıca Öğeleri 

EĞ İT İm SÜRECİ 

1. Amaçlar ve Öncelikler 

Sistemin faaliyetlerini yönlendirmek ve toplumdaki 

diğer sistemlerle uyumunu sağlamak 

2. Öğrenciler 

Sistemin ana amacı öğrencilerin 
öğrenimidir• 

3• Sevk ve İdare 
Sistemde eşgüdüm sağlamak, yönetmek ve, 
değerlen!irmek 

4 • Yapı ve Zaman çizelgesi 

değişik amaçlar arasında zamanlama yapmak 
V '- öğrenci akışını • sağlamak 

5• İçerik 

Öğrencilerin edinmesi amaçlanan bilgi ve 
beceriler (10,maddeyle ç°k yakın ilişkili) 

6, Öğretmenler 

İçeri i sa lamaya yardımcı "Lıaiı ve ö remıe 
sürecini düzenlemek, 

7* Eğitim Araçları - - 
kitap, karatahta, harita, film, laboratuar vb. 

8. Eğitim Yapıları 
Eğitim sürecini çatı altına almak 

9. Teknolo.ji 

E itim sisteminin işleyişini sağlamak için 
kullanılan bütün teknikler 
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10» Nitelik-Dene t ipli 
'-1^-—*-*■-—■ ■ m - İmâ • • 

Oİriş k^şull&ri ve kuralları, d^; erlendirmeler, 
simvlar, standartlar (e itimin içeri i ile meslek ve 
iş, analizleri arasındaki uyumluluğu pery^dik ala¬ 
rak denetlemek) 

11» Araştırma 

Bilgi düzeyini ve sistemin uygulamadaki başarısını 
yükseltmek, di er sistemlerle ilişkilerinin devam¬ 
lılığını sağlamak 

12.. Maliyetler 

Sistemin verimliliği ve yeterliliğinin göstergeleri 
alarak maliyetler ve fayda 
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Ş e ma II, ŞG İT İl: Sistemi i le Çevres i Arası ndaki : 

TOPLTJITTJN SI İT İM 
SİST.3MİNS KATKISI 

Levcut Bilgi 
Birikimi 
De 'erler 
Hedefler 

-V 
31 İT İri IN aka çla PII 

ICEPIK 

Nüfus ve 
Nitelikli 
İnsangücü 
Stoku 

Ck^n^mik 
verim ve 
Gelir 

1ÜĞR3NC İLSR~ 

|07rRST?'ıSNL3R 

.3GİT İP. 

S İST SKİ 

FİNANSMAN 

v İZ İKİ KATKI t,A P\ 

 h-

-arşılıklı Etkileşrâe 

EGÖlİk SİSTEMİNİN 
1 OFLUMA İCATKISI 

Kendilerine ve T^plun.larına: daha yararlı 
Hizmetler Görecek Biçimde Yetişmiş 

Bireyler ve Aile Üyeleri Ekonomi İçin 
Üret.îen işgücü Liderleri, ve Yeni Buluk¬ 
larda Buluian Kişiler İyi Birer Vatanıaş 
Kültüre katkıda bulunanlar 

ünkii E . itim Onları Şu Yönlerden G'elişiiz 

Temel Bilgi 
Akli ve Bedeni Beceriler 
Yargı ve Eleştiri Gücü 
Delerler' , Davranışlar ve İstekler 
Yaratma ve Yenilikler Bulma Gücü 
Kültürel Değerler ve beğeni 
Toplunsal Sorumluluk Duygusu 
Modern Dünya Anlayışı 
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Genellikle ülke düzeyindeki eğitim sistemleri öncelikle eğitim 
kuruluları ve eğitim kademeleri yönünden ele alınmaktadır* Bu yaklaşım 

biçimi uygulamam aşamasında olduğu kadar eğitimin planlanması aşama¬ 
sında da yanlış tır < Böyle bir yaklaşım dikkatleri eğitim sisteminin 
bütününden sadece bazı öğelerine yönelterek sorunu basite indirgemek¬ 
tir r Oysa eğitim sisteminin herhangi bir öğesinde yapılacak bir deği¬ 

şikli din eğitimin kendi iç yapısında oldu "u kadar içinde bulunduğu ve¬ 
ya öğesi olduğu diğer sistemlerde de bazı Uyarlamalar! gerektirdiği 
gerçeği kaçınılmazdır. Bu yüzden eğitim sisteminin,-ayrıntıda gibi gö¬ 

zükse bile, herhangi bir sorununa yaklaşıldığında çok kapsamlı olması* 
bile kendi iç yapısı- (şema' No :1) ve toplumdaki yerinin (Şema ’Kfc'îîI) 
gözönünde tutulması yararlı olacaktır. ^ 

-Eğitim sistemini incelerken göz önünde tutulması gereken diğer 

bir konu da sistem analizi yaklaşımını çok katı bir anlamda almanın 

sakıncalarıdır. Sistem analizi yaklaşımı sadece eğitim sürecini kaplam¬ 
lı bir biçimde incelemek için bir araçtır* Eğitim sürecinin katı sistem 
analizleri içinde görmek yani insan ve toplum-fakt örünü göz önünde bu¬ 
lundurmadan soyutlayarak --.melemek yanıltıcı olacaktır. 
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1V • Eğ İT İKİN BiC'NikİK DEĞERİ - 3 BEŞE Pİ SEPLAYE KAV RA. .1 

Yirminci yüzyılın ikinci yarı sından- s^nra ekonomik kuramcıların 

eğitim konusuyla yanından ilgilenmeleri sonucu eğitimin ekonomik-değeri 

konusunda çeşitli ilginç kuramlar ortaya atılmıştır. Eğitimin ekonomik 
değerinin anlaşılması onun ekonomik kalkınma ve büyüme içinde üretimin 

faktörleri arasında yer alması gerektiği görüşünü kuvvetlendirmiştir. 
Bazı batılı kuramcılar, özellikle T - Y-Schultz ile bir grup Amerikalı 

iktisatçının benimsediği ve savunduğu ve son yıllarda-ülkemizde de 

taraftar bulan "beşeri sermaye" kavramı ile ^eğitim ekonomik bir yatı¬ 

rımdır" ve" eğitim üretimin faktörlerinden biridir" görüşlerinin üze¬ 
rinde durmakta yarar görülmektedir. 

A 

Beşeri sermaye kavramı "insangücü1 ve beşeri kaynaklar" kavram¬ 

larından yaratılmıştır. T.'7. Schultz’a göre kavram bir sermaye türü¬ 

dür. Çünkü-ileriye dönük bireysel kazançların ve/veya tatminlerin 
kaynağını oluşturmaktadır. "Beşeri Sermaye "ye yapılan yatırımların ye¬ 
di bölümde toplanabileceği ileri sürülmektedir. 4/ 

Bu yatırımlar 1) okullaşma ve yüksek öğretim 2) nkul sonrası 
eğitim ve öğrenim 3) Ckul öncesi öğrenim faaliyetleri, 4) göç, 5) sağlık, 
6) enformasyon ve 7) çocuğa, (nüfusa) yapılan yatırımlar oig.rak sınıf¬ 
la ndirılmaktadir. Aynı şekilde araştırma da eğitim gibi ekonomik bir 

faaliyet olarak görülmektedir.-Şcyleki, araştırma faaliyetleri kıt 
kaynakları kullanmakta ve ekonomik bir değeri olan yeni bilgileri üret¬ 
mektedir. 

4/ Schultz. T.’V. Human Re ources, National Bureau of Economic 
Pese„rch, No:96 N.Y. 1972, S, 4,5 
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Schultg'a göre klasik ve nec -klasik üretin, ve dağıtı^kıramlan. beşer: 
sermaye faktörünü d ikks.t e - allanış lardır. Bu yüzden de büyüme modelle¬ 
rinde işgücünün niteliği konusu- boş bir alan alarak belirmektedir. İş 
gücünün niteliği arttıkça ekonomik verimliliğinde arttığı bir gerçek¬ 

tir. 

Ekonomik analiz açısından ekonomik politika kararlarında iki temel 
sorun vardır. Ekonomik etkenlik ve gelir-dağılımı Schultz "beşeri ser¬ 

maye" alanında yapılan yatırımların ekonomik etkenliğini ve bireylerin 

gelir düzeyleri ile olan ilişkilerini incelemiştir. 

Eğitimin Ekonomik Etkenli."i ve Cetiri Kaddi C-Östergeleri 

Schultz ve "beşeri sermaye kavramını benimseyen diğer iktisatçı¬ 

lar eğitim yatırımlarının getiri haddini saptamak için başlıca gösterge 
^larak çeşitli eğitim kademeleri mezunlarının vergi çıkarıldıktan son¬ 

raki ücretlerini kullanmışlardır. Bu hadler bireysel °ıup toplumsal 

i;etiri haddi değildir. 5/ 

Be eker* e göre ise eğitimin topluma.* sağladığı ekonomik getiri hai¬ 
li kişilerin özel getiri-erinden farklı olabilir çünkü toplumsal ve 
bireysel maliyet ve yararlarda farklılaş.-.r olabilir. 6/ 

Eldeki verilerden hareket ederek kişisel getiri hadlerini karşı- 
.aş tiran Schultz eğitimin çeşitli kademelerinde bu hadlerin farklılık- 
ar gösterdiğini ve bu yüzden eğitime yapılan yatırımların ve kaynak 

ağılısının okul türleri ve kademelerine göre en fazla toplumsal yarar 
ağlayacak biçimde geliştirilmesi gerektiğini ileri sürmektedir. 

/Schultz, T.w. Cp.Cit. Sr-31 
/ Eecker» Gary, S. Kuman Capital 1954, National 

Bureau of Econ«mic Pesearch, N.Y. S.118-119 



kaiar dt6«r »lanlordu da v'işgücü göçü, tamlık. erxf^rmaaym vg nüfue) 
yapılan yatırımların getirisini hesaplamak üzere çeşitli yöntemler 

geliştirilmektedir• 

Eğitimin ve beş eri-sermayeyi üretimin faktörlerinden bir sayan 

bu görüşe göre statik ekonomik modellere 3 dayalı alarak sermaye, - emek 
ve üretim arasında belirli bir ilişki varsayılmakta, gelişmekte elan 
ülkelerde tarihsel süreç içinde varsayılmış bu ilişkilerden sapmalar 
olduğu gözlenmektedirt Varsayımlarda ki bu sapmalar bilgi düzeyindeki 

gelişmelere bağlanmaktadır* Bu mantık silsilesi içinde gelişmiş ülke¬ 
lerin verilerine dayalı olarak varılan sonuçlar, gelişmiş ülkelerin 
içinde bulundukları ortandan soyutlanarak gelişmekte olan ülkelerin 
tamamen farklı teknik kültürel, tapihi, politik .o-r^^ına uygulanmak is- 

^enmekted^r^ Üretimin artışı için bilgi düzeyinin geliştirilmesi önenv 
Li olsa bile-bu bilgiler makinelerde sermaye biçiminde gr^utlaşmadıkoa, 
reya diğer politika kararlarıyla-bütünleşmedikçe kendi işlerinde her- 
İangi bir üretim artışı sağlama olanağına sahip değillerdir. 7/ 
tyrıo.a eğitim homojenliği bulunan bir girdi değildir. E git imi-diğer 

sistemlerden ve kendi içindeki eğ?? erinde.: ’ soyutlayarak homojen 
jdr-girdi olarak almak "beşeri sermaye" yaklaşımının en büyük yanılgı¬ 
lı olmaktadır* 

Eğitim bir yatırımdır. Çeşitli ülke-derde kamu . ve özel girişim 
gitimin gelişmesi için çeşitli amaçlarla yatırım yapmaktadır. Bu bir 
erçoktir. Eğitim insana yapılan bir yatırımdır* Eğitimin bir yatırım 
lduğunu kabul etlikten sonra bu yatırımın ölçülebilir üretken bir ya- 
ırim olup olmadığının ve insana yapılan bu yatırımın fizik sermaye 
ibi beşeri sermaye olarak üretimin doğrudan bir faktörü olarak nite- 
enip nitelendirilemiyeceğini irdelemekte yarar görülmektedir. Schulta 

e "beşeri sermaye" yaklaşımını' benimseyen diğer ifcu ramcı lar "beşeri 
ermayenin" üretimin faktörleri arasındaki yerinin önemini savunarak 
L—   

Bılough, T., and Stroeten P. p. , "Educntional Planning in Developing 
Countrıes", Economics of Education, od,. M. Blaug, Penguin Books 
U.K. 1971, s. 306 
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milli gelir hesaplar:.nia beşeri sermayenin dikkat e alınmamasının bu he¬ 
sapların doğruluğum son derece şüpheye düşürdüğünü, GSMH'yı hesaplar¬ 
ken beşeri sermayenin ut katılması yereyini ileri sürmektedirler. Bu 

konuda diğer bir gcrüşde A0, Krreger1 e aittir» 9/ "Gelir Faktörleri 
ve Ülkelerarası kişi başına gelir farklılıkları" adlı çalışmasındakruegej 
"ABD ile az gelişmiş ülkeler arasındaki kişi başına gelir farklılıkla¬ 
rının nedenleri arasında beşer- kaynaklar-faktörünün bütün diğer fak¬ 

törlerin toplamından daha fasla ağırlığı olduğunu savunmaktadır. Bu 
varsayımlar büyük ölçüde yanıltıcı olmaktadırr Çünkü üretimin temel, 
vazgeçilmez fonksiyonları fizik sermaye ve emektir. Bunlar dışındaki, 
eğitim gibi beşeri faktörler, ancak serniÜye ve emeğin niteliğini değiş¬ 
tiren bağımlı faktörler olmaktan ileriye gidemezler. Ortam uygun-olduğu 
zaman fizik sermaye ile birleşerek eme ün niteliğini ve dolaylı olarak 
da sermayenin niteliğini 'değiştirirlert Burada söylemek istediğimiz 
eğit ime-kaynak ayrıldığı sürece eğitim bir yatırımdır. Fakat eğitim her 
zaman toplum açısından üretken bir yatırım değildir. Eğitimin toplum 
içinle üretken bir yatırım olabilmesi o-toplumun gereksinmelerine uygun 

üretim biçimini geliş tirec-h n: t?lükte "'İmasına bağlıdır. Eğitim 
şartlandırılagelmiş kurums İ yap-lir vc ücretlendirme biçimlerine uygun 
olarak bireylere maddi gelir-ve srsya] statü sağlayabilir. Ancak bu 
o eğitimin muhakkak ür 41 imi doğrudan etkilediğini ve üretken bir yatı¬ 
rım olduğunu ifade etm z, Adam Srnith ir arz-talep rasyoneli için de 
serbest rekabet, koşull nmn tam ola.ra’ işlediği bir piyasa mekaniz¬ 

masının varsayıldığı b r toplanda bile vğitim kendi başıha bağımsız bir de, 
ken olabilme durumunda değildir. Eğ.ti . üretim sistemi içinde bağımlı 

bir değişkendir. Üretimin biçimine,sermayenin büyüklüğüne ve niteliğine 
toplumdaki değerlere, işbölümüne, teknolojik yapıya vb. faktörlere bağ¬ 
lıdır . 
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Özeli r.kle kvjiüV '■ t -plu."!.'3’-’- r s-, '.nem c~büyüne .ilintie- balan sı 
bir değişken gibi e'- s1 ında funda başka bsr eyişle ekonomik büyüme 
Vc toplumsal kalkın*" ya doğrulan katkı.sı °la .-ileceği var sayıldığınla 
çeşitli yanılgılar ' 'taya çıkmakta i: r 

^ Avrupadaki endüstrileşmiş ülk-lerin ç-ru ekonomik b(fümelerini 
i"ik r>kul seviyesi İst ün? eki mesleki ve teknik eğitim kademelerinin be¬ 
niz gelişmemiş üiuğu b: r dönemde gerçeklşşt irebilmişlerdi^'•Öte yandan 
AtB.D«>, SSCB ve jap^nyada ise eğitimde yüksek bir okullaşma ^ranının 

bulunması ve ihtisaslaşmanın karmaşık vc küçük ünitelere parçalaması 
ekonomik ve tekn^l^jik gelişmelerine büyük katkıda bulunduğu iddia 
edilmektedir- Ancak bu gelişmeyi ve etkenliği sadece okullaşma oj-anla- 

nmn yüksekliiine-ba.ğl" i, yan 1 te cı o.:maktadır* Bu ülkelerdeki hızlı 
ekonomik ve teknolojik ge3 işseyi* eğitimin sermayenin yapısı, teknolojik 
y ve üret-'-' - *- •- ^ - 

‘ ‘  ...»mış onmasına bağlamak 
-ifeVm -ğ iti::. 

- - Asya» Latin Ar eri1 ı vc Afrk ada bu iv-an az gelişmiş ülkeler ise 
ek-’nmik büyüme ve sosy. 1 ada'et., sağle ak amacıyla gelişmiş olan ülke¬ 
lerin eğitim süreçlerin kene • ü3lurio de aynı hızda -uy^julama yolu¬ 
na gitmişlerdir.- Özel! ı : £'kişmiş ülü1 . -deki eğitim ve planlama 
azmanlarının bu konuda -ilişmek t e r'L u: ülkelere yaptıkları telkinler ve 
teknik yardımların net : 1 - •. ı 'e ge 'şmcLı-e olan ülkelerdeki eğitimin 
gelişme yönünü büyü1:, ölçü’- etkilemiş tü,- örneğin bu konuda F*Harbi- 
? '-r»un az gelişmiş ülkeler .çin yaptığı öneri-'"', ş öylece öz e tüyebiliriz 
11 İnsangücü kaynaklarının i 1 iş t' --• m e si konusunda kalkınan ülkelerin 
bir staratejiye sahip ok; • gsrekmektv-lir* Böyle bir stratejide en 

çan alıcı unsur talini" ~-3 1 - “Ui' ’ - '-vg»?r olarak yüksek seviyeli 
Lnsangücünüa yarat. İması Çir ..id azgelişmiş ülkeler daha yüksek dere¬ 
celerde yenileşme gerek t. -.un hvzü bir büyümeye gereksinme duydukların¬ 
dan yüksek seviyeli :ns.' üçüne ' -.an ihtiyaçlajge &kaIkınmış ülkelere 
■\ranla daha çektu-m 10/ 
|7&T^bSrTX^pSTt s 2*3" " ’ 
J/harbi F*., "Yüksek Sev iveli İnse.-: gücü" Azgelişmiş Ülkeler 

Killiyet Gazetesi i ayı u.;u. isır- juj. ı9ob 
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Bu ve buna benzer öneriler gelişmekte olan ülkelere yapılan tek
nik yardımların nit'n : ' i ve eğ- ' ' in ezellikle yüksek nitelikli insan-
gücü yetiştirerek "teknolojik açık'lari kapatmada başlıca itici güç 

olduğunun gereğinden fazla vurgulanması, bazı temel gerçeklerin vs 
çelişkilerin varlığını küçümsemektir-

Bu konuda şu iki noktaya önem vermek gerekir. Birincisi Türkiye 
de teknolojinin kullanımı üretimin yapısı istihdam yapısı ve benzeri 

malt r o düzeydeki bazı sorunlar toplum yapısına çözülmeden ve hızlı 

ulusal sanayileşme süreci ve >- seferberliği başlamadan eğitime 
ayrıca ağırlık verilmesi bu makro düzeydeki sorunları çözümleyemiyece

si gibi bu sorunların çözümlenmesini geçiktirecek kaynak kaybına yol 

açabilecektir. İkincisi Türkiye de eğioiein kendi iç yapısının çarpıklı-
ı çok etken ve rasyonel kararlara bağlı olarak değişmedikçe eğitim 

süreci üretim süre iyle bütünleşmedikçe eğitim bir yatırım olmaktan 

çok bir tüketim apacı olp^ak ve kişilere sosyal statü ve kişisel gelir 

iahi sağlamaya olanak bulamayacak bir duruma gelecektir. Bu önermeler 
ve hipotezler bundan sonraki bölümde Türkiye de eğitim insangücü ve 
istihdamın iç yapı sına inilerek daha iyi belirlemeye çalışıla cak111r. 
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V. T ÜRK t YED EK İ BİTTİ?* ŞİBTEK* r ? ” E;j?gTL/» ^ILAE BAŞLICA SORUELAR : 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının. Onikinci bolünü olan Eğitin 
ve Kültür bölümünde Türkiyedeki eğitim sisteminin mevcut durumu 

sistemin: yanlış ve aksayan yönleri ve uzun dönemde bu yanlışlık ve 
aksaklıkları gidermek için öngörülen eğitim sistemi ayrıntılarıyla be¬ 

lirlenmiştir 11/ Çalışmanın bu bölümünde çok fazla ayrıntılars git¬ 
meden Türkiyede eğitim: sisteminin bazı ana sorunlarını irdelemek ysrsr- 

lı olacaktır, Böylece eğitim, sisteminin yapısı ve dolayısıyla yaygın 

eğitimin bu sisten içindeki yeri ve önemi ortaya çıkacak ve bazı somut 

önerilerde bulunma olanağı doğacaktır. 

Eğitin, sisteminin toplumun bütününden soyutlanması ve bağımsız 

olarak ele alınması ve geliştirilmesi olanaksız olduğu halde Türkiye¬ 

de eğitim sistemi ile diğer ekonomik ve sosyal sistemler arasındaki 

ilişkilere gereken ağırlik verilmemiştir. Planlı dönemde diğer sistem¬ 

lerle yeterince ilişkisi kurul m oy sn eğitim sistemi, ayrıca kendi'için¬ 
de örgün ve yaygın eğitim sisteleri arasında bütünlüğünü ve çalışma 

hayatındaki irsargücünün bilgi düzeyini yükseltici ya da yenileyioi 
biçimde sürekliliğini sağlamaktan uzak kalmıştır. Bir eğitim sistemi¬ 

ne ekonomik acıdan bakıldığında o sisten: genellikle tüketime ya da 

üretime yönelik olabilir. Bireylerin daha iyi birer yurttaş olmalarına 
ve genel kültürlerini artırıcı bilgilerle donatmaya yönelik eğitim tü¬ 
ketici eğitimdir. Üretici eğitire ise eğitilenlerin üretim faktörlerini 

daha etken bir biçimde kullanmalarını sağlayacak ve işgücünün niteliği¬ 
ni yükseltecek bilgileri sağlamaya yönelik eğitim olarak tanımlanabi¬ 
lir. 

11/ ÜBYKP s, 709-78O 
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Bu bölümde bazı örneklerle kanıtlamaya çılışılacak olan gerçek ise Türk 

eğitim düzeninin temel yapısı ile tüketici bir eğitim niteliği gösteril¬ 

dir . "Hatta denilebilirki lise ile biten cnbir yıllık salt tüketici 

eğitime üniversite ile birlikte 2-7 yıllık bir"gösteriş için tüketici ' - 

eğitim " eklenmektedir. 12/ Bu görüşe göre "iyi bir yurttaş olmanın 
gerektirdiğinden fazla genel bilgi ve ekonominin ihtiyaç duymadığı uz¬ 
manlıklar sağlayan eğitimi "gösteriş için tüketici" eğitim olarak 
tanımlamak mümkündür." 

A. TÜRKİYEDE EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI♦ 

Türkiye de eğitim sistemi örgün ve yaygın eğitim genel ve 
mesleki teknik eğitim1 alt bölümlerinden ve birbirlerine geçişli çe¬ 

şitli eğitim kademelerinden oluşmaktadır. Eğitim sistemi içinde örgün 
ve yaygın eğitim: ile genel ve mesleki - teknik eğitim emsinde . orga¬ 
nik bir bağ kurulamamıştır. Örgün eğitim geleneksel birikimler ve 
giderek artan sosyal talep sonucu kurumsallaşma ve örgütleşme olanağı 

bulmuş yaygın eğitim: ise omml, bütünleş em ediği gibi kendi içinde de 
gelişememiştir. Bir çok ülkede olduğu gibi örgün eğitimin felsefesi, 
amacı, kurumlan ve geçişleri teorik-, düzeyde oldukça kesin çizgilerle 
belirlermiş olmasına rağmen yaygın eğitimin temel felsefesi belirlen¬ 
memiş, faaliyetleri genel bir tanımdan yoksun, düzensiz ve örgütlaş¬ 

rı emiştir. Örgün eğitimin yönetimi, mali kaynamları ve kitabettiği kit¬ 
le belirgin olmasına karşın yaygın eğitimin hitabet t iği kitle iyi t-:ni.n~ 

1anmamış, yönetimi ve mali kaynakları kamu ve özel kesimde dağınık 
kalmış yaygın eğitim faaliyetlerinin yöneten, eşgüdümünü sağlayan ve ih¬ 
tiyaçların! belirleyen bir örgüt kurulamamıştır. 

12/ Küçük, Yalçın "Kalkınma Teknoloji ve Eğitin. " Devrimci Eğitim 
Şurası TOS Ankara 1969 s. -4.13 



örriin eğiticin cali yet i yüksek olgunlaşma süresi uzun ve genel akademik 
e. biline yatkınlığı bana iazıadır. baygın eğitimin en önemli niteliği i 

: s e belirli lir temel etoıfcım üzerine çok say ı ia ve ç-.^ıtli nitelikteki 
--.sana hitabete es i, iyi yönlendirildiğinde bireylerin ve ülkelerin ge¬ 

lişmesine etkin ve i izli katkıda bulunma potansiyelinin y ksek , genel¬ 
likle malay; '..inin daha düşük ve doğrudan üretimin ve hizmet 
lerin gereksinmelerine bağlı olmasıdır, Türkiye'de yaygın eğitimin ge- 
ÛLışenemesinin başlıca nedeni olarak mevcut tüketin, için eğitim 
eğilimi içinde yaygın eğitimin gösteriş için eğitim olmaması özelliği 
gösterilebilir. 

Buraya kadar örgün ve yaygın eğitim konusunda yapılan genel¬ 

lemeler ışığında Türkiye deki eğiti.m sisteminin yapısına bakmak uygun 
•ol açıktır, 

5- ÖR lük BİTİ „ : 

ülkemizde örgün eğitim alt sj stemi okul öncesi eğitim, 8 yıl- 

ju.k temel eğitim. (ila 'e oy. ta o g o .■um " -> ->-ı,ılık genel ve mesleki 
'■ ->n: k jr La öğretin II. devre, çeşitli ot ta öğretim üstü okullar ve 
k • 7 yıllık yüksek öğretim kadam el er:: adsa oluşmaktadır. Buna göre ülke¬ 
mizde örgün eğitimde asgari 5 yıl mecburi. eğitim, • z. mi ilkokul dahil 
lc yıl eğitim yapma olmağı mevcuttur . 

i. Temel_ Eğitin : (İlkokul ve Orta öğretim 1. Devre) 

Örgün eğitimj ' " v m. nleki-tsicnik eğitim verme - çısm- 
i'vnUoTîiPİere gö e bir değerlendirmesi yapılacak olursa ilk 8 yılı ge- 

1 eğitim niteliğindedir. Üçüncü Beş Yıllık Planda temel eğitimin 
okuma yasma ve vatandaşlık eğitimi yanısıra bu kademeyi bitirenlerin 
üretim sürecinde yararlanacakları, çevrenin ekonomik hayatına dönük 

meslek ve beceri programları ile desteklenecekleri belirtilmekte, ça¬ 
lışıra hayatı ve üst eğitim kader der- için daha üstün bilgi ve beceri¬ 

lerle donatılmış kişilerin yetiştirilmesi sağlanacaktır denilmektedir. 
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Bu. kademede yöneltme .si e. t er;, i uygulanarak öğrencilerin yeteneklerine 

gere bir üst eğitim kururuma devarı.larinin sağlanması öngörülmekte¬ 

dir. Oysa Üçüncü Beş bıllık Kalkınma Planının üçüncü yılı olan 1975 
_Yxlı Programında ise İT. B. Y, K. Planında öngörülen yönoltee 
ve mesleki beceri kaşandırma konusunda herhangi bir gelişme olamadığı 

gibi, amaçların gerçekleşmesi için öngörülen işliklerinin 1971 prog¬ 

ramına ? linmiş olmasınr ”rrğmen yatırımların gerçekleşmediği ‘belirtil¬ 
mektedir. I ■- / 

2• Genel ve Mesleki - Teknik Orta Öğretim II. devre : 

ÜBYK Planında temel eğitimin ikinci döneminde Önrencilerin, 
kabiliyetlerine uygun olarak yöneltileceği genel, teknik ve meslek li¬ 

selerinden oluşan bir orta öğretim kademesi öngörülmektedir. İnsangücü 
gereklerine göre mesleki ve t.eknik liselerde kapasite artışını sağla¬ 

mak üzere bu omal 1 rınnitelikleri yükseltilerek, öğrencilere kendi alan¬ 

larında yüksek öğrenire devam olanağı sağlanacağı belirtilmektedir. 15/ 

Bu okulları bitirenlerin büyük ölçüde itendi, alanlarında çalışmalarının 
sağlamak için çalışma koşulları , özellikle istihdam, ücret ve perso¬ 

nel politikalarında düzeltmeler yapılacak« gerol? mesleki ve teknik 
liselerin ilk yıllarında aynı oranda kültür programları uygulanarak bi¬ 

rinci yıl sonunda yanlış yapılan seçmeleri düzeltmek için okullar arasın 
da geçişlere olanak sağlanacaktır., denilmektedir. 

14/ 1975 Yılı Programı S. 296 

15/ Ü.B.Y.K.P. S. 722 
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Eğitim sisteminin bu kaderce sinde de yukarıda belirtildiği 

gibi genel eğitin sureci genel liselerin varlığıyla sürdürüldüğü gibi 
ilk yıl da genel eğitin; niteliğindedir. Bı durumda uygulamanın plana 

uygun olarak gelişeceğini varsaysak bile temel eğitimin 8 yıllık 
genel nitelikteki eğitir, süresine genel ve akademik yönü ağır basan 
1 yıl daha eklenerek 9 yıllık bir genel eğitim benimsenmiş gorüküyor. 

Bugünkü eğitin, sistemi içinde Ort- Öğretinin ikinci m demişinde mevcut 
topl m öğrenci asyısıns ıbaktığınızde mesleki-teknik eğitim ile genel 
o- iticin ağırlığını drchr. iyi belirlemek mümkün olacaktır» 

Tablo : 1 1978-197+ Ders Yılında Orta Öğretim II.Devrede 
Öğrenci Sayısının Dağılımı 

ikul Türü Toplam Öğrenci Sayısı Genel Toplam İçindeki v“ 

Resmi Genel Liseler 087.231 56.5 

Resmi Meslek Okulları 
II. De\re 147.994 20.1 

Resmi Teknik Okullar 72.92-1 14.4 
Orta Öğretim II.Devre 
Okulların Genel Toplar.! 508.149 100.0 

Kaynak : MEB. PAK Bair-ai R-.im 197 -4 AFKARA 
Bu sayılar sadece MEB’-e bağlı okulları kapsamaktadır. Bakan¬ 
lıklara bağlı Meslek n kul lan bu sayıların dışında kalmakta¬ 
dır. 

Türkiyede Orta öğretin; İkinci devre okulları içinde yüzde 
r_ ^ ^ i* d' ki 5c,5 ini genel lise/', yüzde 43-5 ini ise mesleki ve teknik liselerö 

frenciler, oluşturmaktadır. Bu sayılandan mesleki ‘ teknik orta eğn i. 

ki öğrenci sayısının oldukça yüksek olduğu gibi bir izlenim ortaya c 
akta ise de bu öğrencilerden's&Aece 14.4 ünün teknik nitelikteki 

bir öğrenim görmekte oldukları, yüzde 29^1- inin ise meslek lîsele-"-' 

ulunduğu görülmektedir. Ayrıca meslek liselerinin de kurumlar ara? 

'ılımına bakıldığında bu okullardaki öğrencilerin büyük çoğunlumr 
ha çok genel hizmetlere yönelik eğitim gördükleri ortavc uA' 



W • 2 RESMİ ORTA ÖĞRETİM İKİNCİ DEVREDE MEVCUT ÖĞRENCİ SAYISININ GELİŞMESİ 1961-1974 

YTLLAR RESMİ ORTA ÖĞRETİM İKİNCİ DEVRE ÖĞRENCİ SAYILARI 
mrtp-

1964-65 1965-66 1966-6? 1967-63 1963-69 1969-70 1970-71 1971-72 1972-73 73-74 

Snyı 85.719 90.377 118.781 134.777 168.769 196.941 235.525 254.184 267.129 287.231 
M 55.0 53.0 53.6 54.3 58.6 60,1 61.9 60.2 58.1 56.5 

R«.Ket- s 49.064 61.905 68.285 75.094 80.174 36. 483 94.854 103. 394 124.981 147,99 4 
‘.m «m 1- 
UriI.Dev. 'ö 31.5 33.4 30.8 30.5 27.9 26.4 24.9 25. 7 27. 2 20.1 

~fttt Tek- Sayı 
. ft cul-

r*fc II. Sayı 
hkf Ceııel , 
lağut ^ 

21.043 25.242 

13.5 13.6 

155.826 185.524 

100.0 100.0 

34.482 36.255 

15.6 14.7 

221.543 246.126 

100.0 100.0 

38.377 44.138 

13-5 13-5 

287.820 327.562 

100.0 100.0 

50.284 59.836 

13.2 14-1 

380.663 422.414 

100.0 100.0 

67.826 72.924 

14.7 14.4 

459.936 508*149 

100.0 100.0 

rJtf3k : MEB PAK dairesi Ekin 1974 AKL.ÜA 
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Tablo 3 : Mesleki Orta Öğretir, leki Öğrenci Sayısının Kurumsal 
Dağılım 

Kurun Türü öğrenci Sayısı Yüzde Dağılı- 
mı 

İlucğretmen Okulları 53.133 35.9 

İmam Hatip Liseleri 23.934 16.2 

Ticaret Meslek Liseleri 42.017 vr • co (M 

Devlet honservatuvarları 600 0.4 

Helcilik ve Turizm Lisesi 450 0.3 

iız Enstitüleri 19.174 12.9 

Balıkçılık ve Su Ürünleri Oksalları 73 0.1 

ikşam Ticaret Meslek Liseleri 8.609 5.8 

•"esiek Okulları Toplamı 147.994 100.0 

Caynak : MEB. Pak Dairesi Ekim 197" âhoiB a 

Tablc-ya göre mesleki öğretimdeki öğrencilerin yüzde 65'ini İlköğr-' 
ren okulu, İmam’Hatip liseleri Ve kız enstitülerinin’ oluşturduğu görül- 
jektedir, 

Orta Öğretin: ikinci devrede genel liselerle mesleki teknik liselerir 
964 ten 1974'e 10 yıllık dönemdeki gelişmelerine baktığımızda genel li¬ 
rlerdeki Öğrenci sayılarının daha büyük oranda artmış olduğu izlemekte- 
liz. 



Tablo 4 : Orta Öğretir..İkinei Devre Öğrenci Sayılarındaki, Toplan? 

1061-65 1973-7 
Artışların Kuruırsal Dağılırı 

Öğrenci Artışı 
Ogrencı Sayısı 1964 - 1073 

Kurum Türü 1964 “ 1965 - 1973 - 1974 
Sayı Yüz-de Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Restti Genel Liseler 85.719 54.8 287.231 56.5 201.512 57.1 

Besni İTes. Okullar 49.064 31.6 147.994 29.1 98.930 28.1 
o Restti Teknik Okv.ll. 21.043 13.6 72.924 14.4 5I.88I 14A 

Orta Öğretiır ikinci 
Devre Topları 155.826 100.0 508.149 100.0 352.323 100.0 
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Tablo 5 : RESMİ ORTA ÖĞRET IF IKIFCT DEVREDE FEZUF SAYISINI? GEIİŞFES+ - 1972) 

YILLAR 
Okul Tür¬ 
leri 

Resır.i Genel 
Liseler 

Sayı 20.408 
51.4 

RESTİ ORTA ÖĞRETİM İKİFCt DEVRE FEZUF SAYILAR T 

1964-65 1965-66 1966-67 1067-68 . 1963-68 

21.77' 
53.5 

22. 651 
5-7.0 

25. 
41.9 

30.041 
48.3 

1869-70 

36.056 
50. 4 

1870-71 

40.987 
52.9 

1071 

4 4. 

53. 

Reviri Meslek 
O kılları II. Dv. Sayı 11.007 16.27 0 18.117 21.619 23.119 

7 27.3 39.3 37.6 37.7 37.2 
25.688 
35.9 

25.949 
33.5 

?7. 
32. 

Resi.:i Teknik 
Ok .Ular 

Sayı 3.261 
20.8 fi 

r 

2.70v 7.4 21 10.027 
17.4 

9.057 
14.5 

9.789 
13.7 

10.565 
13.6 

11, 

14, 

Orta Öğretim 
II.Devre Genel 

Toplam 

Sayı 39.673 
1 100.0 

40.632 
100.0 

48.189 
100.0 

57.392 
100.0 

62.217 
100.0 

71.533 
100.0 

77.501 
100.0 

83. 
100. 

-72 

4 54 

O 

4 42 
3 

932 
2 

828 
O 



■ ovcut verilerden crta öğretim ikinci devre, mesleki ve teknik öğ¬ 

retin alanında birinci, ikinci ve üçüncü plan dönenlerinde öngörülen 

nicelik ve nitelik de işvelerinin sağlanamadığı genel liselerdeki yığıl¬ 
manın sürdüğü gözlera exvüuu.±j.‘. (îd^c 1 ve Tablc. 3) Mesleki orta öğre¬ 

timdeki öğrenci kitlesine baktığınızda da mevcut öğrenci sayısının büyük 

çoğunluğunun doğrudan ekonomik faaliyetlere yönelik olmayan alanlarda 

olduğunu görmekteyiz. Türkiye'de sanayiin gelişmesinde en fazla gerek¬ 

sinme duyulan orta kademeli teknik işgücünü., yetiştirecek en önemli ka- 

d.eme olan teknik orta öğretim, ikinci devre toplam öğrenci sayısının sa¬ 

dece yüzde Ij.l'ü kapsadığı görülmektedir. 

Orta öğretim ikinci devre mezunu öğrenci sayılarına bakıldığında 

ise /Tablo 5 O 1971-1972 ders yılında bu kademedeki mezunların yüzde 

11.2 sini teknik okulların yüzde 53,0 :nı genel liselerin yüzde 32.8 i- 

r.i ise meslek okulu, mezunlarının oluşturduğu görülmektedir. 1961-1972 
yılları arasında teknik okullardan mezun olanların sayıları devamlı ve 

düzenli bir artış göstermemekte, yüzde dağılımında ise son yıllarda 

1961' e oranla düşüşler görülmektedir. Örgün .Eğitim Sisteminin orta Öğre¬ 
tim ikinci devre kademesine, öğrenci sayıları ve mezunları acısından bak¬ 

tığımızda genel eğit im im." bayalı ağ- lüa taşıdığını görmekteyiz. 

Türkiye'de insangü' . açısından kritik bir sorun olarak beliren orta 

kademeli teknisyenlerin eğitimi açısından örgün eğitim içinde rrtr 

teknik eğitim olanı büyük önen, taşımaktadır. Öğrenci ve mezun sayıları 

açısından Teknik eğitimin genel ve resi ;ki eğitime oranla çok daha düşük 

düzeyde kaldığını görmekteyiz. Teknik eğitimin kendi içinde derinlemesi¬ 

ne bir değerlendirme yapıldığında teknik eğitimin nicelik açısından olduğ 

kadar işgücüne yansıması açısından da çok düşük düzeyde kaldığını ve ye¬ 

rinde istihdamın sağlanamadığını görmekteyiz. Türkiye de diğer- eğitim 
dallarında ve kademelerinde olduğu gibi teknik eğitimden mezun, olanlsv* 
da devamlı bir şekilde izlenmesi yapılamamaktadır. 
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.'.r ~C'lc mezür. veren 1?1 r.rritli sar :■ t enstitüsü iü e 32 t okr-i S3re: :• c.kvO ..iv 

1971-1972 öğreti.'-’ yılında bitirenlerin durumuna baktığınızda şöyle bir 

tabloy 1 fi karsılhşmskteyız« 

Tablo 6 : 1971-1972 Ders Yılında Sanat Okulları ve Teknisyen Okul¬ 

larından kezun olanların Mevcut Dururları 

¥eveut Durum 

,anat Okulu Teknisyen Okulu Topla 
bezimiarı kezunları 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

''grenine Devam 
Menler 2.157 19.8 310 33. i 2497 20, O 

Ye el eğine TJy- 
gun İşlerde çalış, 3.931 36.0 329 32.1 9260 35. ^ 
Mesleğine Uyğun Ol¬ 
mayan İşlerde ralış 122 3.9 20 2.0 142 3-7 
D i ğe ri ve Bil i nır. e- 
yer 1. 106 10.3 327 32. 2 4733 39 “ 

Toplam. 10.916 100.0 1.016 100.0 11932 100.0^ 

Kaynak : Milli Eğitim Bakanlığı 1972 

Tablodan isleneceği gibi bu çalı|mada 1971-1972 ders yılında Sanat okulu 
mezunlarının yüzde 60'1 teknisyen okulu mezunlarının ise yüzde 68'inin T 

iş] erle meşgul oldukları saptanabil! iştir. Toplam mezunl ar içinde sanat 

okulu mezunlarının yüzde ®0'si öğrenirlerine devam ederken, yüzde 40'1 

faal işgücüne katılmaktadır. Teknisyen okulu mezunlarının ise yüzde 33’ü 
öğrenimini sürdürmekte yüzde 34'ü ise faal işgücüne katılmaktadır. Belir¬ 

tilen yıl için teknisyen okulu mezunüıarı ile sanat okulu mezunlarının 

ortalama olarak yüzde 37?sinin işgücüne katıldığını söylenebilir. Bu 

oldukça yüksek bir sayı gibi gözükmektedir. Ancak aynı yıla ait iscih- 
daı da gelişmelere baktığıı. ızda 1971'den 1972'ye istihdama katılan işgücü¬ 

nün 235.000 olduğunu görmekteyiz. 16/ 

16/ ÜBYKP. Tablo 508 S. 654 



- 31 -

*ynı yıl için sanat okulu ve teknisyen okulu mezunlarından 4702 sinin 

ve istihdam edildiğini ve faal işgücüne katıldığını bildiğimize göre 

yeniden istihdam edilenler içindeki yaylarının yaklaşık olarak yüzde 

2 olduğu, ortaya çıkmaktadır. Böyle bir değerlendirmeyi ancak bir tek 

yıl için yapabilmekteyiz. Fakat yinede Örgün eğitim sisteminden istih¬ 
dama katılan teknik insangücü. oranının ne kadar düşük olduğunu göster¬ 

mek yönünden bu yüzle oldukça önemlidir. Böyle bir bulgudan sonra üçün¬ 
cü Planda, çeşitli dallardaki orta kademeli teknisyen açığı ile eğitinir 
arzı arasındaki farkların ne kadar büyük olduğunu ve açığın giderek büyi 

yeceğini tahmin etmek çok güç olması gerek. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planı ve son 1075 yılı Programı, .da bunu kanıtlamaktadır. 17/ 

Üçüncü Beş Yıllık Planda sanat endüstirisü.cıetunlarmın istihdam 
sorunu ile ilgili ©l&rhk dört ayrı böl -e ve düzeyde bulunan kentimizde 

yapılan bir araştırmadan elde edilen sonuçlara göre deri, kent eki top¬ 
lam sanatkarlar arasında sanat okulundan ayrılanlarm yüzde 1.5, sanat o- 

kulunu bitirenlerin ise yüzde 1.0 dolaylarında olduğu belirtilmektedir. 

13/ Bu bulgu da çalışmanın saptadığı oranı kanıtlar niteliktedir. 

17/ ttBYKP £. 747, 1975 Yılı Program S. 298 

18/ ÜBYKP S. 747 
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Bugüne kadar genellikle ir esi eki temnik eğitir nicelik ve nitelik 

ansından birlikte ele alınmıştır. Sorunun bu biçimde ele alınması eko¬ 

nomik büyüme, sanayileşme irinde üretime yönelik teknisyen yetiştirme 
sorununun özelliğini ve boyutlarını yeterince belirlemede güçlükler ya 
ratmaktadır. Daha Önce Tablo 3 de görüldüğü gibi mesleki eğitici sanayi 
sektörleri içindeki faal işgücünden r ok hizmetler sektörü irin meslek 

sahibi eleman yetiştirmeye yöneliktir. Halbuki teknik eğitim doğrudan 
doğruya sanayi sektöründ^üretime işgücü yetiştirmekle yükümlüdür. 

Bu yüzden bu çalışmada olanaklar oranında teknik eği‘ „yrı ola 

rak değerlendirilmesi uygun görülmüştür. Örgün Orta teknik, eğicim sorur 
"•■''Vtava kadar daha çok sayısal değerlendirme! *"■" yorumlanmaya çalı¬ 

şılmıştır. Konu sayı sal Oj.uuö^ w ’ v' .^elik sorunudur. Teknik 
cKullardan mezunların teknik bilf _.r.in iş hayatının gereklerini kar¬ 

şılamada yetersiz kalışı, öğrenimi .. enayideki gelişfcel eri izleyemem es 

nedenleriyle iş piyasası sanat ens sü mezunlarına işo girişte ue-*-- 

ustabaşı statüsü vermemektedir. Bu durum sanat enstitüsü mezunları ücre 
lerinin iş içinde usta-ustabaşi ücreti erinden düşük olmasıyla da doğru¬ 
larım ak tadır. 19/ 

Teknik okul mezunu işgücünür istihdama katılmasının düşük olması 
mezun arzı yönünden olduğu kadarişgücü piyasasının taleplerinin niteli¬ 

ğinden de ileri gelmektedir.Ülkenizde sanayide mevcut teknolojinin ya¬ 
pısı ve niteliği , iş sahiplerinin verimlilikten çok kâr m.aksimizasyor 
ile hareket etmeleri, istihdam ye ücret sisteminin geleneksel yapısı, 

teknolojik bağımlılıkla birlikteorta seviyeli teknik okul mezunlarırir 
istihdam düzeyini etkileyen başlıca faktörler olmaktadır. 

10/ ÜBYKP 3. 717 
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Yüksek Öğretim : 

örgün eğitimin r ''r* -»rr"'*?.! o1.°-rc,ğ akademiler.■ yüksek okullar ve 
üniversitelerden oluşa?., yüksek öğretimi görmekleyiz. Niteliği gereği li¬ 
sans üstü eğitim bu çalışmada, ele alınmayacaktır. Türkiye'de yüksek öğre¬ 
tim okullara ve kurumlnra göre 2 ile 7 yıl arasında, süren bir eğitim 

kademesidir. Yüksek öğretim Birinci Plandan bu yana insangücü hedefle¬ 
rine uygun olarak planlanmaya çalışılmış ancak uygulamada bugüne kadar 

yüksek öğretimde sağlanan kapasite artışları planlarda öngörülen insan- 
gücünü yetiştirecek alanlar yerine genel eğitim veren maliyeti düşük 

ve kapasite yaratılması kolay olan alanlarda gerçekleşmiştir. DİE Milli 
Eğitim istatistiklerindeayararianılarak 1968 den 1974'e kadar yüksek öğ¬ 
retimde öğrenci sayılarındaki gelişmeler burumlara, ve alanlara göre (7) 
(8) (9) ve (10) nolu tablolarda gözükmektedir. Yüksek öğretimdeki top¬ 

lam öğrenci sayısı 1967-68 öğretim yılında 123.920 den 1973-74 ders 
yılında. 185.999'a ulaşmıştır e 1973- 1974 ders yılındaki öğrenci dağılımı¬ 

na baktığımızda yüksek öğretimdeki toplam öğrencinin yüzde 6-8 inin 
doğal bilimlerde, yüzde 26,7 sının mühend:'slik bilimlerinde, yüzde 12.1 

inin tıp bilimlerinde yüzde 2.8 inin tarım bilimlerinde geriye kalan 

yüzde 51 «6 sının ise genci eğ i o ıra ..üiarnda olduğu görülmektedir. Bu 

dağılıma göre yüksek öğretimde mevcut toplam öğrencilerin yüzde 48.4'ü 
tip; tarim(mühendislik. vf doğal bilimler alanlarında, yüzde 51 6 sı ise 
genel eğitim alanlarindae s r« Genel eğitimden sonra en yüksek, öğrenci 
sayıları mühendislik bi İd mleri.âU. görülmektedir o Bilim alanlarında, yıl- 

rol İ pn-e 
lara göre gelişme endekslerine baktığımızda en yüksek' hızının sırasıyla, 
mühendislik, doğal bilimler ve tıp alanlarında olduğunu, tarım bilimleri 

ile genel nitelikteki eğitimin en son sırayı aldıklarını görmekteyiz„ Bu 

gelişme endeksleri yüksek öğretimde teknik eğitimdeki gelişme hızının 

olduksr- yüksek olduğunu göstermekle birlikte nitelik açısından durumun 

irdelenmesi gereğini de ortaya koymaktadır. Tablo 10 A da nitelik açı^ıı 
lan, öğrenci/öğretmen oranlarındaki olumsuz gelişmeyi gösteren, bir orr 
olarak verilebilir. 



T-JLO 7 : Üniversiteler ve Yüksek Okullarla Bilim Alanları 

1967-68 1963-69 

I. ,'Ogal Bilirler Toplam 6. .,15 ■. 9 ; 9 
Üniversiteler 6.915 7.940 
Yük s ek 0 kul1ar - -

H. Tükendi sİ ik Bil1. Toplar 25. O* t 29.944 
Üniversiteler 8.02ü 10.783 
Yüksek Okullar 17.ü16 19.161 

III. "ıp Bilimleri Toplam 12. 4U 16.465 
Üniversiteler 9. 201 9. 9r;0 
Yüksek 0kul1ar 3. 2/l0 6. 506 

I'. krır Bilimleri Toplam 3.629 3.756 
Üniversiteler 3.829 3.756 
Yüksek Okullar - -

".lencl (Sosyal Bil. ve Diğer) 71 -O". ! r • . J — 78.925 
Ün i v er s i t e 1 er 33.839 37.958 
Yüksem Okullar -40.952 40.967 

en< 1 Toplam 123.920 137.039 
Üniversiteler 61.812 70.405 
Yüksek Okullar 62.103 66.634 

) 't 

v e 7ı11ar a Göre öğr enci Say ısı 

1969-70 1970-71 1971-'7 2 1972-73 1973-7 

9.118 10.937 10.696 11. .356 12.735 
9.118 10.987 10.6°6 11.356 12.735 

36.2?3 41.720 43.080 48.572 49.576 
12.132 14.448 15.633 15.837 15-649 
23.641 27.272 27.456 32.735 33.927 

18.100 20.804 21.375 21.760 22.517 
10,4 2~ 30.09i 11.376 12.207 12.388 

3.071 9.313 9.999 9.553 9.620 

3.911 . ,4.68i 4. 262 4.483 5.182 
3.914 4.681 4.262 4.483 6.13? 

82.370 86.424 87.660 07.360 95.989 
36.091 37.058 33.07 4 31.235 31.923 
1 8. 779 49.366 54.586 56.125 64.066 

.10.655 164.616 167.032 173.631 185.099 
72.161 78.365 73.041 75.118 78.377 
78.491 86.491 02.041 98.413 107.622 



Bil 'ini /ilanları 1967-60 1963-69 lf 

Dojal Bilimler 100 115 
Üniversiteler 100 115 
YtUsek Okullar -

flftikend islik Bilimleri 100 115 
Üriversit eler 100 131 
Yursek Okullar 100 10? 

Tıp Bilimleri 100 132 
Üriversiteler 100 103 
Yinesek Okullar 100 201 

Tarım Bilimleri 100 03 
Üniversite” er 100 93 
Yüksek Okullar - 

Diğ -r Bilim /Hanları 100 105 
Üniversiteler 100 112 
Yiksek Okullar 100 100 

Gen 1 Tr TJLAr 100 111 

üniversiteler 100 111 
Yi.ksek Okullar 100 107 

Ü.7K ÖGRETTI'DEKT ÖĞRET O T SAYISIElE G tüDEKSİ 
(1967-19f 

369-70 1970-71 1971-72 1972-73 1973-71 

132 
132 

139 
157 
132 

149 
113 
249 

103 
103 

111 

107 
114 

122 

117 
12 

151 
154 

161 
180 
152 

167 
119 
303 

122 
122 

115 
109 
121 

133 
1 26 

J.38 

155 
155 

16 6 
195 
153 

172 
121 

309 

111 

111 

117 
98 

133 

135 
121 
118 

164 
164 

13? 
197 
133 

175 
133 
295 

117 
117 

117 
92 

137 

110 
122 
153 

184 
184 

191 
195 
189 

181 
110 

297 

135 
135 

128 
O ^ 

' -1 

156 

150 
127 
171 

' J> 



•-AHLO 3 ' Bilim Alanları ve Yıllara Güre (ğrcnci 

^ILIl 
. LAI'TiıRI ],c Ç8-61 

!cğal 
Bilirler 

,’TÜH3TDİG1İK 
BİLİ'LERİ 

iıp 
Bilimleri 

71 ARI” 
BİLİ İLİRİ 

Z ENİ T. ( £0 S YAIr 
'E DİĞER) 

lOPI-J/r 

S 
j/ 
r‘ 

t..33 5 
5.6 

25.944 
20.9 

12.441 
10.0 

3.829 
3.1 

74.791 
60.4 

123.920 
100.0 

r’. 9 49 
5.3 

2°.9 4 4 
21. '1 

16.465 
12.0 

3.756 
2.7 

73.925 
5 7.6 

137.039 
100.0 
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Sayıları Dağılımı ve Yuzdeleri 

Y I L L A R 

1969-70 197071 1971-72 1972-73 1973-74 

9.118 10.987 10.696 11.356 12.735 
6.1 6.7 6.4 6.6 6.8 

36.233 11.720 42.089 z 48. 572 49. 51? 
24.0 25.4 25.8 28.0 26.7 

18.500 20.804 21.375 21.760 22.512 
12.3 12.6 12.8 12.5 12.1 

3.944 1.681 4.262 4.483 5.182 
2.6 2.8 2.S 2.6 2.3 

82.870 36.4 24 87.660 87.360 95.9.39 
55.0 52.5 52.5 50.3 51.6 

150.655 164.616 167.082 173.531 185.999 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 



TABLO 10 : Bilim Alanlarına Göre Q?: 

Bilim Alanları 

Doğal Bilimler 
Mühendislik Bilimleri 

Tıp Bilimleri 
'Tarım Bilii.nleri 

Genel (Sosyal Bilimler ve Diğer) 

Genel TOPLAM 
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ronci Sayısında. Artış ve Oranları 

1967 den 1974'e Her Alandaki 
Öğrenci Sayıların- Artışın Toplamı 
daki Artış Artışa Oranı (/) 

5.320 9. i 

23>632 33.1 

10.076 c\r • 1—1 

1 .353 2 o 2 

21.193 34.1 

62.079 100.0 



TABLOiÖ^' Tüksek Öğretinde T ıl 1 ara* JCururolara vc Bilin A-k-ml^rına l?c’rc 3$r—’eı/U-;: 

69. 
vıllar V(? 

Oranlar Öğrenci/ öğrenci/ Asistan/ İğren-.. verene i/ A cin 13: 
Bilim Alan- Öğreti® Toplam öğreti® Öğreti.® Topla® öğreti- 
lan Üyesi Öğretmen Üyesi Övesi Öğretmen üyesi 

DOĞAL BİLİMU3? 
TOPLAMI 30.9 9.6 1.9 50.3 12.3 2.2 

A. Üniversiteler 30.9 9.6 1.9 50.3 12.3 2.2 

B. Yüksek Okullar - - - - - -

BÜrarDİSLİK Bİ¬ 
LİMLERİ TOPLAMI 52.2 11.0 1.2 64.7 10.4 2.0 
A» üniversiteler 27.6 6.7 1.1 40.8 9-0 1.5 
B. TükBek Okullar 87.0 15-9 1.4 96.3 11.5 2.7 

TIP BİLİMLERİ 
TOPLAMI 21.0 4,8 2.1 26.1 6.6 2.3 
A. üniversiteler 17,3 4.8 2.2 19.3 4.8 2.6 

B« Yüksek Okullar 54.9 14.2 1.3 ^7.6 16.2 1.1 

TARIM BİLİMLERİ 
TOPLAMI 19.1 6.8 1.5 18.1 6.5 1-5 
A» üniversiteler 19.1 6.8 1.5 18.1 6.5 1.5 
B. Yüksek Okullar - - - - - -

GENEL (SOSYAL Bİ¬ 
LİMLER ve DİĞER) 94.7 24.4 0.7 91.2 23.1 0.7 
A. Üniversiteler 67.5 25.9 0.9 72.3 28.4 0.9 
B* Yüksek Okullar 141.7 23.2 0.3 120.5 20.6 0,4 

GENEL TOPUM 53.8 8.4 1.3 59.0 13.8 1.6 
A. Üniversiteler 35.4 10.8 1.5 42.1 12.0 1.7 
B# Yüksek Okul- 112.1 19.7 0.8 102.2 16.4 1.2 

lar Toplamı 

;:;>enci/ / 
n i 57 “ sj?/ fer tr oi/ öğrenci/ ?! r s E t ajl/ 

ör ret im. Topl ar? 0 in Öğretim To T* i '.LTÜ Öğret İ!R 
Üyevi Öğretrcen İ]-rçpİ Övesi ÖJretscn Üyese 

60.0 12.6 2.7 68.7 
r 

15-7 ■ 2.1 

60.0 12.6 2.7 68.7 15-7 2.1 

64.0 12.5 1.6 5.7-6 12.9 1.4 
'• 46.8 9.7 c 1.7 38.5 8.4 1.6 

79.6 14.7 1.5 78.1 18.0 1.3 

28.6 6.9 2.4 26.7 6.3 2.5 
19.5 4.9 2.7 17.5 . 3.9 2.8 

55.3 17.2 1.3 64.1 18.8 1.3 

17.9 7.1 1.3 18.9 7.8 1.3 
17.9 7.1 1.3 18.9 7.8 1.3 

93.1 23.6 0.8 100.4 31.0 0.6 

65.5 24.4 1.0 80.6 36.0 0.8 
84.9 23.0 0.5 123.1 28.1 0.4 

60.0 14.5 1.6 59.4 15.5 1.5 
41.8 11.5 1.8 41.8 11.4 1.8 

100.4 19.1 1.0 95.7 22.8 0.9 



TABLO/îî/f: ( Deva»ı) 

Yıllar ve 

Oranlar 

Bilim Alanları 

1971 - 72 1^72 - "3 

frenci/ ÖğreDci/ Asistan/ 
ibretim Topla* Öğretim 
Üyesi Öğretmen Üyesi 

Öğrenci/ Öğrenci/ 
Öğretim Topla» 
Üyesi Öğretmen 

1977 - 74 

Asistan/ Öğrenci/ 
Öğretim Öğretim 
Üyesi Üyesi 

Öğrenci/ Asistan/ 
Topla» Öğreti* 
Öğretmen Üyesi 

DOĞAL BİLİMLER 
TOPLAMI 47.3 10.6 2.4 46.7 11.7 2,0 44.7 İl.6 1.9 
A. Üniversiteler 47.3 ’ 10.6 2.4 46.7 11.7 2.0 44.7 11.6 1.9 
B. Yüksek Okullar - - - - - - - - -

MÜHENDİSLİK Bİ
Lİ! MLR? İ TOPLAMI 49.9 11.5 1-5 45.7 12.1 1.4 4 >..0 11.8 1.4 

A. Üniversiteler 34.5 8.8 1.5 40.0 8.6 1 ♦ r' 27." 8.1 1.5 
B. Yüksek Okullar 66.8 14.0 1.5 61.1 lcj,r 1.4 r-T s 14.9 1.2 

TIP BİLİMLERİ 
TOPLAMI 26.1 6.6 2.3 25.8 6.4 2.3 24..1 6.4 2.2 

A. Üniversiteler 17.6 4.3 2.4 19.0 7.5 16.8 4.4 2.3 
B. Yüksek Okullar 57.8 16.3 1.6 58.5 16.5 1*5 61.7 17.3 1.7 

TARIM BİLİMLERİ 
TOPLAMI 16.0 5.8 1.5 15.7 5.8 1.5 15.6 6.6 1.2 
A« Üniversiteler 16.0 5.8 1.5 15.7 5.8 1.5 15.6 - 6.6 1.2 
B. Yüksek Okullar - - - - - - - - -

GENEL (SOSYAL Bİ
LİMLER ve BİĞÖ?) 84.0 22.3 0.8 79.9 21.2 0.7 80.0 22.3 0.8 
A» Üniversiteler 54.1' 22.8 0.9 + 49.8 20.2 0.9 49.4 20.3 1.0 
B. Yüksek Okullar 126.0 22.0 0.5 120.2 21.8 0.5 148.3 23.5 0.5 

GENEL TOPLAM 51.9 13.2 1.5 49.2 13.1 1.5 49.3 13.4 1.4 
A. Üniversiteler 33.1 ' 9.9 1.7 31.8 9.4 1.7 30.2 9.4 1.6 
B. Yüksek Okullar 90.5 18.2 1.1 34.4 18.5 1.0 91.4 19.3 1.0 

Toplamı 



Türkiye'de Yüksek Öğretime ^lan sosyal talep son derece a.rtmış 
ve son iki yıldır 1974 ve 1975 yıllarında geçmiş yıllardan yığılmış 
mezunlar yanı sıra orta öğretim mezunlarının hemen hepsinin yük^e.k öğ¬ 
retim sürecine girmeleri sonucunu doğurmuştur. Sosyal taleb yara fan 
başlıca unsurlar, orta öğretim kademesinin meslek edindirmeden çok 
genel ve akademik eğitime yönelik yapısı mesleki teknik yöneltilenin 

ve kapasite artışının yetersizliği, yüksek öğretime geçiş <\Lan?ıklariıı- 
nın artırılmış olması, yüksek öğretim yapmanın askerlik ve sosyal 

prestij açısından özendiriciliği, mesleki teknik eğitim kurum Lirinin 

eğitim programlarının mevcut üretim süreci, biçimi ve teknoloj^^yig 
uyumlu bulunmaması faal işgücüne katılmada istihdam olanaklarınin 

sınırlılığı vb. Bu unsurlar yüksek öğretim kademesinde sosyal talebi 
artırdığı'-kadar ondan önceki orta öğretim kademesinin yapısının neden¬ 

leri ve sonuçları da olmak durumundadır. 

Son yıllarda'-yüksek öğretime olan sosyal talebin yüksekliği bu 
kademede okullaşma oranımn mevcut kapasiteyle karşılanamayacak hızla 

artmasına ve aynı zamanda nitelik ve verimin düşmesine yol açmaktadır* 

1974-1975 ders yılında yüksek öğretime toplam yeni kayıt 104.304» e, 
toplam öğr nci sayısı ile 263*991'e yükselmiştir. 20/ ÛBYKP'na ğera 
1974-1975 ders yılında yüksek öğretimde okul çağı nüfus 3.053,4 ola¬ 

rak- gözükmektedir. Buna göre 1974-1975 öğretim yılında yüksek öğretim¬ 
de okullaşma oranı yüzde 8.7 dolaylarındadır. Mevcut eğilime £öre 1977- 
1978 öğretim yılında tüm orta-öğretim mezunlarının yüksek öğretime 
alınmasıyla yüksek öğretimde okullaşma oranı yüzle 16.8'e yükselecek¬ 

tir. Oysa Ü.B.Y.K,Planda aynı yıl için söz konusu oran yüzde 9 )larak öngc 
rülmektedir. Uzun .0 önemli Hedef ve Stratejide ise 1995'de yülsek öğ¬ 
retimde okullaşma oranımn yüzde 15 olacağı öngörülmektedir. 5u durun¬ 
da 1995'in hedefi ç°k yakında,.197:8 yılında aşılacaktır. 

20/ DİE Milli Eğitim İstatistikleri - Yayın No„73l Ankara 1975 
21/ 1975 Yılı Programı .DPT - 



Yük sek ö^retiı... had e:., s sinde s^n iki yıldır ^rtaya çıkan bu 

eğilim insangücü 1 '-liflerine layalı bir plana yöre yüksek öğretim 
yerine, tamamen sosyal talebe dayalı yüksek öğretim ilkesinden hare¬ 
ket edildiğini ve eğitimin amacının tüketim: için eğitim olduğunu 
^rtaya kaymaktadır. Böyle bir eğitimin maliyetinin kasıtlı kamu kay¬ 
naklarıyla nasıl karşılanabileceğinin ve ana amacının nc olduğu belir¬ 
sizdir. Bu konunun bir- cb önce Tıesliriennesinde yaren görülmektedir. 

Yüksek öğretimdeki bu gelişme devam ettiği sürece 25 yıl s an ra 
şöyle bir snrun ^rtaya çıkabilecektir. Maliyet yönünden sanayileşme¬ 
nin alternatifi eğitimcidir ve bu eğilime göre planda öngörülen kal¬ 

kınma için gerekli insangücü dengesini ve eğitim ve işgücü piramidini 
kurmak mümkünmülür ? Eğitimde mezunlar istenen nitelik temidir yapılan 

yatırımlar ne için yapılıyor? Şu haleyle Türk Eğitim sisteminde bu 

sorulara iyimser cevaplar bulmak ç^k güçtür. Tüm yapısıyla eğitim 

sistemi sosyal talebe ve tüketim amacına yönelik. ^lduğu-izlenimini 

uyandırmaktadır- fakat bu yönelmen ir kesin amacının ne olduğunun belir¬ 

lenmesi gerekir. Politika kararları bu yöndeyse n zaman eğitim sis¬ 

teminin bu haliyle '.m~' ... ...n--1politika açısından bir sakınca yok¬ 
tur. mncak böyle yüksek maliyetli, fakat tüketim amacına, yönelik bir 

eğitim sistemini kalkınma çabasında ve gelişmekte '■'lan bir ülkenin 

mevcut kaynaklarıyl■ ve hızlı nüfus artışına rağmen uzun bir süre 

daha yüklenmesi. . mümkün gözükmemektedir. Türkiyede-eğitimdeki 

bu gelişme kalkınma ve insanrücü hedefleri ve plan ve program anlayı¬ 
şıyla hiç bir şekilde '.aklaşır gözükmemektedir. 

Eğitim sisteminde görülen başlıca aksaklıkların bir yansıması¬ 

nı da işgücünün eğit-!-' vapı sında ve faal işgücünün sektörel dağılımın¬ 
da izlemek mümkündür 
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C. İŞ OÜCÜNüTI VS İSTİHDAMIN EĞİT İl:' YAPISI 

işgücünün eğitim yapısmiaii gelişmelere. (Tablo 11,) baktığı- 
ınıvia İkokul üstü eğitim kademelerinden mezun olanların toplam işgücü 
iç-, i,, olanının 1560 da yüzde 4-7 den 1965 de 5«9 a 1970'de ise 
8. e Yükseldiğini germekteyiz. 10 yıllık bir dönemde işgücünde ilk 

okı. . 1 nü öğrenim görmüş olanların sayısındaki artış çojr düşüktür» 
Ü,“ Y, da -bunun başlıca nedeni <-ıarak yaygın ve Örgün eğitim 
s: te' inin ekonominin: ir.sangücü ihtiyaçları karşısında esnek bir 

ya; yr kavuşturulamamıç nlması gösterilmektedir laşka tir deyişle 
eğ' ' i sistemi ile diğer sistemler arasırua organik bir bağ ve -karşı¬ 
lı. ■ 'kileşme kurulamamıştırda denebilir» Tablo (12) ve Tablo (13, 
20' v :.ı fazla nüfusa sahip il ve ilçeler düzeyinde kademeli örnekle¬ 

me y> uy la yapılan DİE Han ela İki işgücü anketi sonuçlarından yarar¬ 
la: i. ik geliştirilmiştir o 2000 in altında nüfusu r'lan yörelerdeki 

iş: oi. İn anketin örneklemesi kapsamına girmediği için öğretin üstü 

ka^ re ..szunlannın işgücü içindeki payı daha yüksek gözükmektedir- 
Bur n ışlıca nedeni özellikle tarımdaki işgücü’ üıde ilk okul üstü 

eğ: ı: örmüş olanların payının çok düşük olması ur. 

7u tablalarda mesleki teknik eğitim biri .kte- ele alındığı, için 

tel. il- -'kul mezunları ayrım? yapıla: asmaktadır. Dabi o lar meslek vc sa¬ 

na i o], ,ıu mezunlan açısından değerlendirdiği!'. s d e • anketin örnekle- 
miı ('.. ren 8.044 »740 ha ne ha İki üyesinin sadec yüzde 2 »9 5' inin meslek 

ve uı okulu mezunu olduğu görülmektedir. 1 ı-yüzde Yüksek Okul 
ve d .ke maz unla ra. m n Oranına, (yüzde 2 »27) çok yakandır-. Meslek ve 
sar.‘S zulu mezunlarının örneklemeye-giren işgücü içindeki payı yüzde 

4 o . c . (Tablo 12) Öte yandan Tablo 13«e baktığımızda söz konusu 
örr : kİ .: e içinle meslek ve sanat okulu mezunlarının kendi içinde iş¬ 
gücüne ^.atılma oyanımn yüzde 71.81 olduğunu görmekteyiz, Buna göre 
meslek ve sanat okulu mezunları genel lise mezunlarına (yüzde 47»95) 
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TABLO .1 : İşgücünün Eğitin Yapısı-^ (15-64) (0360. 1965. 1970) 

Mezun lunan 9 6 0 • ı 9 6 5 1 9 7 0 

Eğiti; ü i emesi Sayı 
(Bin) 

Yüzde Sayı 
(Ein) 

Yüzde Sayı 
(Bin) 

Yüzde 

Ünive? 
Yükse.: 

i' e ve 

01 ul 99.4 0,8 146.5 1,1 230.9 1,7 

Meslel )1 ulu 127.6 1,0 193*2 1,5 315.1 2,3 

Lise 100.7 0,8 135.4 1,0 216.4 1,6 

Ortaoi 255.3 2.1 297.5 2,3 435.5 3,2 

İlkokı 2,829.8 23,0 3.724.6 28, 6 4.933.7 36,1 

Okur } 
olupdc 'ir 

- 1.684.5 12,9 1.372.2 10,0 

okulda m zun 

olmaya . ere-
cesi t 1 i değil, 

Okuma z a 
Bilmey 

3,872.9 72.3 6.824.9 52,6 6.170.1 45,1 

T 0 r AY 12.286.3 100.0 13.006.6 100,0 13.674.4 100,0 

Kaynak "'evlet İstatistik Enstitüsü 

22/ tL 'Tl 1973 - 1977, S. 696 Tablo 537 . 







LO 13 : 1969 Hane Halkı, işgücü 
15 ve 

Anketi Tahsil 

Daha ^azla Yaş 
Durumuna Göre 

ta Olanlar 
işgücünün dağılımı 

Okur Yazarlık Mezun Olunan Okul 

ucü Durumu xurjjiım ökir Yazar 
Olr. ayan 

Okur Yaza 
Olanlar 

r ilk Orta Lise Meslek ve 
Şana t Oku¬ 
lu 

Yüksek Okul 
ve Fakülte 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Toplam 100.00 lCOcOO 100.00 100.00 lOOcOO 100.00 100.00 100.00 

işgücü 44.01 r r. rj 
t ' i- » O / 57.50 54.30 36.87 47.35 71.81 86.33 

-istihdam Edi¬ 
len 41.87 23.00 54.37 51.90 35.28 46.49 70.34 85.12 

-İşsizler 2.14 1.87 3.13 2.40 1.60 1.47 1.47 1.22 

İşgücüne Dahil 55.99 
0 İma ya nl a r (Ev 
kadını, öğrenci, 
Çalışamaz halde, 
İrat Sahibi emek¬ 
li diğer) 

75.13 42.50 45.70 63.13 52.05 28.19 13.67 

rnak: 1969 Hane Halkı İşgücü Anketi DİE 
Yayın No: 682. Sayfa 80-83 Tablo 3: 



Oranla işgücüne daha yüksek düzeyde^katılmaktaclırlar. Bu yönden de¬ 
ğerlendirildiğinde meslek ve sanat okulu mezunlarının bir meslek 
sahibi alarak işgücüne katılmalarının istihdam edilme olanakları açı¬ 
sından şok daha avantajlı durumda oldukları söylenebilir* Ancak her 
yıl bu okullardan mezun olanların sayısının çok kısıtlı olması daha 

öncede belirtildiği gibi toplam işgücü içindeki paylarının da düşük 
olmasına yol açmaktadır, (yüzde 4.61)* Yine aynı anket sonuçlarına 
göre istihdam edilenlerin iktisadi faaliyet kollarına göre tahsil du¬ 
rumlarını gösteren tablo 14 te Ivîeslek ve Sanat Okulu mezunlarının her 
sektör içindeki paylarına bakıldığında en yüksek Oranın iyi tarif 

edilemeyen faaliyetler de (yüzde 39.45) olduğu görülmektedir. Diğer 
eğitim kademeleri arasında bu faaliyet kolunda en yüksek oranda budur» 

Diğer faaliyet kolları içindeki oj-aniara baktığımızda meslek ve sanat 

okulu mezunlarının en yüksek payı hizmetler sektörü içinde yüzde 10.4ı 

dir. Buna, karşılık imalat sanayiindeki payları yüzde 3.08'dir. İmalat 
sanayii içinde genel lise mezunlarının payı ise yüzde 2.65 dir ki bu 

da imalât sanayiinde istihdam yönünden genel lise ve mesleki teknik 

okul mezunu olmanın çok büyük bir fark yaratmadığını ortaya koymakta¬ 
dır • 

Tablo 15 te ise toplam meslek ve sanat okulu mezunlarının 

iktisadi faaliyet kolları arasındaki dağılımının izlemek mümkün, görül¬ 
düğü gibi meslek ve sanat okulu mezunlarının yüzde 51.62 si hizmet¬ 
lerde iken ancak yüzde 15«96'sı imalât sanayiinde bulunmaktadır. Genel 

lise mezunlarının sektorel dağılıma da imalât şan&yiindeki istihdam 
oranının yüzde 14.33v olduğunu göstermektedir. Genel lise mezunlarında 

en büyük pay ise ticaret, banka, sigorta ve gayri menkul satışları 

kolunda bulunmaktadır (yüzde 39.19) 



Nane Haklı üyelerini en istiidam bilenlerin iktisadi Faaliyet Kollarına Göre Tahsil Durundan 
(Yüzde Olarak)(15 VG daha ytkarı yaşta Olanlar) 

Okur Yazarlık Mezun Olunan Okul 

ı dadı raaı ,et rçOPLAM 

(D 

Okur Yazar 

<v’ mayanlar 
(2) 

Okur Yazar 
Olanlar 

(3) 

İlk 

(i) 

Orta 

(5) 

Lise 

(6) 

Meslek ve 

Sanat Okulu 
(7) 

İliksek Oku 
ve Fakülte 

(8) 

_.v.L am 100 18.65 15.00 44.13 7.92 4.74 4.96 4.62 

'raat Ormancılık 
'ılık ve Balıkçın; 100 46.81 19.09 32.19 1.17 . 41 .20 .14 

ihraç Sanayii,I.feim 
dhracı ve Taş o cakan 100 15-01 19.87 49.01 5.52 1.77 6.81 1.99 

lat Sanayii 100 13.64 15.22 57.56 6.26 2.65 3.08 1.53 

^aat Sanayi 100 26.57 23.86 41.56 3.84 1.49 1.32 1.36 

ktirk,gaz su istib~ 
i ve tevsii, temiz-
İşleri 100 7.88 15.49 57.68 8.71 2.49 5.39 2.49 

aret ban'"i, sigorta 
^oyrimenkii satışlar 100 12.79 15.69 43.05 12.01 10.14 2.18 4.14 

liye Ambarlama ve iÇu 
’ erat ' 100 11.42 14.02 57.06 9.41 4.03 2.16 1.90 
? metler 100 14.23 11.25 36.36 10. $7 6.39 10.41 10.63 

ı tarif edilemeyen 
Niyetler ve bilin¬ 
enler 100 2.98 1.57 13.15 11.41 6.04 39.45 25.39 

j-969 tim8 Halkı is^iicü Anketi DİE. Yayını. No 632, Sf. 104-105 Tablo 14. 



1*15 : Hane Halkı TjTy elerinden istihdam Edilenlerin Tansu Durumlarına uore îKtısaaı raaııyes ıvoııttı-ının 
Oransal Bağılıaı-(Yüzde Olarak) 15 vr. daha Yukarı Yaşta Olanlar 

şali Faa~ r , c>. r—y- t.- ’lr-.k Mezun Olanım Okul 
't Kolları TOPLAM 

Okur Y/zar 
\ 1 . 

Okur Yazar tik Orta Lise 
Fesi ek ve Sa¬ Yüksek 

(D 
Glmay ani ar 

(2) 
Olanlar 

(3) (1) (5) (6) 
ra b Okulu 

(7) 
Fakültı 

(8) 

•jEaın 100.00 100.00 100.00' 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

dreat,Ormanaılık 
/elik ve BaLik¬ 
ilik 11.3; 35.98 18.26 10.46 2.12 1.24 0.57 0.42 

löhraç Sanayii 
Jbaı İstihracı 
3 feşocakları 0.81 0.65 1.07 0.90 0.56 0.30 1.11 0.35 

-İsalat Sanayii 25.6G 18.76 25.05 33.47 20.30 14.33 15.96 8.80 

a^at Sanayii 5.38 7.67 8.56 5.07 2.61 1.69 1.44 1.58 
Uktrik, gaz, su İs¬ 
ılsa} i, tevsii, 
acizlik İşleri 0.43 0118 0.44 0.56 0.47 0.23 0.47 0.23 
tB*ret Banks Si— 

fisicü ca ğüşne- 
ıritul satışlar 18.31 12.56 19.16 17.86 27.79 39.19 8.05 16.44 
^ttiye,ambarlama 
» «uhaherat 8.35 5.11 7.80 10.79 9.92 

i 
7.11 3.63 3.44 

«etler 2a. 57 13.75 19,43 20.25 33.12 33.17 51.62 56.89 
fi tarif edilemeyen 
aûiyetler ve bi- 
âeeyeler 2.15 0.3* 

1 

0.23 0.64 3.11 2.74 17.15 _1 İ-İ5. 
i 19^9 Hanelıalkı İşgücü AnkQ.ti , DİE Yayın Fos 682 Sayfa 101-105 Te îblo 14 ci 



İnalat Sanayi Anketleri sonuçlarına göre 1965-1973 -yıllan, _ 
arasında 10 ve daha yukarı işçi' çalıştıran sanayi kuruluşlarında iş¬ 
gücünün nitelik dağılımındaki gelişmelere baktığımızda yüksek nitelik- 
Li insan gücünün ve orta nitelikli insangücünün oldukça düzenli ar¬ 
tışlar gösterdiğini^fakat bu artışların çoa düşük düzeyde kaldığını 
izlemekteyiz. (Tablo 16) Vasıflı ve düs işçi ayrımına baktığımızda 

\ 

ise yıllar arasında imalât sanayii toplam işgüeü içinde vasıflı işçi 
/ 

payının giderek düştüğünü görmekteyiz. 1965 de toplam içinde vasıflı 
işçinin oranının yüzde 30.16 iken 1973 de bu oranın yüzde 16.40'a 

düştüğü izlenmektedir. Vasıflı işçilerin oranındaki bu düşüş orta ve 
yüksek nitelikli insangücünün lehine oluktan ç°k düz işçilerin or&- 

•V 

ninda lehte gelişmelere yol açmıştır. 1965'de toplam içinde düz işçi-=> 

terin oranın yüz^Le 67.00'den 1973 de yüzde 76.59'a yükselmiştir. Böyle 
bir gelişmeyi eğitim sisteminde mesleki teknik eğitimin çok yavaş ve 
düzensiz gelişmesine olduğu ka4ar bu sektörde istihdamın yapısının 
işgücü piramidini olusuz yönde etkilediğine bağlamak da mümkündür.. 

ı. 

Böyle bir varsayımdan hareket ^decek olursak orta nitelikli teknik 
insangücü ve vasıflı işçilerin1 eğitimi ve istihdamı araşmda karşılıklı 
olumsuz bir etkileşmenin var olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. 

/ 

Bu bölümde mevcut verilerle eğitim işgücü ve istihdam arasında 

ti düzensiz ve olumsa ilişkilere değinilmeye çalışıldı. Bu konuda 
çok sayıda ve karmaşık değişkenlerin bulunması sorunun tümüyle ele alın- 
nasını zorlaştırmakta ve bütününü görmeyi engellemektedir. Ancak bir 

genelleme yapılacak olursa a)eğitimin YaPisı ile üretim süreci içinde¬ 
ki işgücünün yapısı arasında bir benzerlik görüldüğü halde karşılıklı 
etkileşimlerinin, özellikle sanayileşmenin gereği olan insangücü açı¬ 
sından giderek olumsuz yünde geliştiği söylenebilir, b) Bunun neden¬ 
lerini sadece örgün ve yaygın eğitimin yapısında değil, üretimin 
ekonomik ve teknolojik yapısında oiıuğu kadar, eğitim, üretim süresi 

ilişkilerin birbirinden kopukluğunda da aramakta yarar görülmektedir. 



TABLO 16 : 10 + İşçi çalıştıran Sanayi Kuruluşlarında İşgücünün Nitelik Dağılımı 

Yıllar 

ıüksck 
İnsan 1 

Nitelikii 

Gücü 
Orta Nitelikli 
İnsi n Gücü 

Vasıflı İşçi Düz İ ŞÇİ Toplam İşgücü 

Sayı Yüzde Say: Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

1965 1.354 0.41 8.024 2. 43 99.575 30.16 221.160 67.00 330.113 100.00 

1966 1.801 0.52 11.25C 3. 22 106.598 30.53 229. 551- 65.73 349.203 100.00 

1967 1.913 0.53 10. 212 2.30 128.233 35. 21 223.502 61. 42 365.865 100.00 

1968 2.04İ 0.52 11.141 2.81 138.316 34.90 214. 77 4 61.77 390.275 100.00 

1969 2.773 0.67 13.648 3.27 128.061 30.71 272.507 65. 75 416.939 100.00 

1970 3.629 0.84 lr.775 3 • 65 115.030 26.63 297.558 68.88 431.992 100.00 

i9:'i 4.714 1.04 18.464 4.09 105.931 23.45 322.642 71.4 2 451.751 100.00 

1972 6.639 1.37 22.322 4.62 98.6?8 20.41 355.907 73.60 483.546 100.00 

1973 7.694 1.44 29.872 5.57 87.949 16.40 410.615 76.59 536.130 100.00 

Kaynak : İmalat Sanayi Anket Sonuçları 
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VI. YAYGIN EĞİTİM 

Genel alarak yaygın eğitim faaliyetleri örgün eğitim dışında ka¬ 

lan, "yetişkinler eğitimi, halk eğitimi, devamlı eğitim, hizmet içi 

eğitim, hızlandırılmış eğitin, yayım hizmetleri"-gibi çeşitli adlar al¬ 

tında ve kapsamlarda-ele alınmaktadır. Yaygın eğitim faaliyetlerinin 

en Önemli niteliği-çak sayıda kişiye hitabetmesi, iyi yönlendirildiğin¬ 
de bireylerin ve toplamların gelişmesine etken ve hızlı katkıda bulun¬ 
ma potansiyelinin yüksek ve genellikle maliyetinin düşük olmasıdır. 
Genellikle bütün dünyada örgün eğitimin gölgesi gibi alınan yaygın 

eğitim sisteminin temel felsefesi henüz fam olarak belirlenmemiştir ve 
ülkelerarasında bu tip eğitimin anlamı büyük farklılıklar göstermektedir, 

üaha düzenli ve bütünleşmiş gibi gözüken örgün eğitim sistenine karşın 
yaygın eğitim faaliyetleri genel bir tanımdan yoksun, düzensiz ve ör- 

gütleşmemiş durumdadır. Ayrıca ülkelerin çoğunda yaygın eğitim konusun¬ 
da mevcut faaliyetlerin bir dökümü-veya yaygın eğitim-konusunda ileriye 
dönük ihtiyaç talep veya arzın ne olacağı konusunla somut çalışmalar 
bulunmamaktadır. Çoğunlukla yaygın eğitim i maliyetlerinin amaçları 
belirsiz, hitabettiği kitle iyi tanımlanmamış, yönetimi ve mali kaynak¬ 

lan dağınık bir durumdadır. Yaygın eğitim faaliyetlerini yöneten , 
eşgüdümü sağlayan ve ihtiyaçları belirleyen tek bir örgüt mevcut değil¬ 
dir. Bunlar dışında yaygın eğitim konusu gelişmiş ülkelerle, gelişmekte 
olan ülkelerin gereksinmeleri açısından farklı özellikler göstermekte¬ 
dir. 

A, GELİŞMİŞ ÜLKELEE VE YAYGIN EĞİTİM 

Endüstrileşmiş Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde her seviyedeki 

örgün eğitimin "devamlı eğitimle" ömür boyu desteklenmesi gereği-genel 
olarak-kabul görmeye başlamışt: r» Hızlı gelişen ve değişen bir toplumda 
ömür boyu eğitimin gereği. 3 temel nedenle ortaya çıkmaktadır. 
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1. . Kişilerin istihdam hareketliliğini sağlamak ve çeşitli 
kademelerde eğitim dışı kalıp da istihdam edilemeyenlerin 
i stili damını sağlamak 

2o İhtisaslaşmış alanlarda yüksek verimliliği sağlayabilmek 
işin iyi yetişmiş bir kitleyi gerekli yeni bilgi ve tek¬ 

nolojilerden haberli kılmak, 

3# Kişilerin giderek artan boş ve dinlenme zamanlarını de¬ 
ğerlendirmek ve niteliğini artırmak için kültürel yönden 

desteklemek 23/ 

Bu gereksinmeler sonucu gelişmiş endüstrileşmiş ülkelerde devamlı 
eğitim programları giderek yoğunluk kazanmakta ve hatta bazı ülkelerde 

bu tür yam-zamanlı programlara ayrılan ekonomik kaynaklar-ve insangücü 

örgün eğitime ayrılan kaynaklara yaklaşmaktadır. Bu tür programlar 
örgütleşmiş tek bir sistem içinde olmayıp bazı dağınık alt sistemlerden 

oluşmaktadır. Özel iş çevrelerinin çabaları, askeri kuruluşlar ve özel 
gönüllü eğitim kuruluşlarının yürüttükleri faaliyetler bunların başlı - 
calandir» örneğin A.BoD.'de polumbia Üniversitesinden Prof. Harnld 
Glark'm yaptığı çalışmalar bu alandaki çabalarda önemli gelişmeler 

•\ • 

olduğunu ortaya koymaktadır. 24/ Pr^fc Clark'm çalışmasına göre 
A.B.D.'de mevcut yaygın eğitim alt sistemlerinden, iş çevrelerindeki 

bazı dev sanayi firmalarının kendi elemanlarını yetiştirmek için yap¬ 
tıkları eğitim harcamalarını.p. ülkedeki bazı büyük üniversitelerin eği¬ 
tim bütçelerinden çok daha yüksek olduğu. ortaya çıkmıştır. 

23/ Cnombs, PrH., Cp.Cit. bol39 
24/ Ceombso P.H. Op0Cit. Sd40 
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Aym çalışmaya göre, bazı yörelerde kiliselerde eğitime ayrılan 
fiziki alan, mahalli örgün eğitim okullarının alanını aşmaktadır. As¬ 
kerlik hizmeti sırasında verilen mühendislik eğitimi ise çok nitelikli 
olup, bu tip eğitim görmüş olanların özel kesimde iş bulma olanakları 
çok yüksek olmaktadır. 

Batı Avrupada da buna benzer durumlar ortaya çıkmaktadır.^Özellik¬ 
le İskandinav ülkelerinde yaygın eğitim alanındaki gelişmeler son dere¬ 

ce ilgi çekicidir. 
w 

S.S.C.B. ve diğer sosyalist Avrupa ülkeleri de uzun süredir devam¬ 
lı eğitime büyük önem vermişlerdir. Bu alanda Avrupa ülkelerinin çoğun¬ 
dan daha ileri durumda olan sosyalist ülkeler, örgün ve yaygın eğitim 

arasındaki yapay ayrımı ve engelleri ortadan kaldırma yönünde önemli 
adımlar atmışlardır. 

Bu çabalar sonucu sosyalist ülkelerde üniversiteler teknik okul¬ 
lar ve bunların hizmet götürdükleri sanayideki uygulamalar ve araştır¬ 

malar arasında devamlı bir diyalog kurma olanağı doğmuştur. Bu diyalog¬ 

da başlıca iki sorundan hareket edilmektedir» 

1. Mevcut eğitim programlan yeterlimidir, nasıl geliştiri¬ 
lebilir ? w ~ 

2. Gelecekte kullanılması düşünülen yeni teknolojiler için 
gerekli insangücü tipi.ri nelerdir bu gereksinmeleri kar¬ 

şılamak için eğitim prngramlarında ne gibi yenilikler ve 
değişikliklerin yapılması gerekir. 

Bu ülkelerin eğitim^sistemlerinde görülen diğer ileri bir aşama da 
iş ile eğitim arasında çok yakın bir ilişkinin kurulmuş olmasıdır. 
Nitekim Sovyetler Birliğinde Üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin yansı, 



devamlı işlere °lan yari-zamanlı öğrencilerdir. Bu öğrenciler zaman 
zaman üniversitelerde yaptıkları çalışmalar yanısıra öğrenimlerinin 

25/ 
büyük bir kısmını televizyonla ve mektupla yapmaktadırlar. Yine-S.S.C.B. 

de azimli bir işçinin ilerlemesi için bir üst okula devam etme olanağı 
bulunduğu gibi üniversite profesörleri ve diğer meslek-sahiplerine de 
kendi ihtisas dallarındaki gelişmeleri, bilgileri ve teknolojileri iz¬ 
leme olanağı tanınmaktadır. 

Endüstrileşmiş ülkeler de yaygın eğitim alanındaki faaliyetlerin 
ilerde daha da gelişeceği tahmin edilmektedir* Kişileri* güncel geliş¬ 
melerden haberdar etmek yanısıra, daha esnek olan yaygın eğitim prog¬ 
ramları f bir anlamda tutucu diyebileceğimiz ve yapısı gereği gelişmele¬ 
re yeterince ayak uyduramayan örgün eğitim sisteminin yarattığı boş¬ 

lukları ve eksiklikleri gidermede başlıca kaynak almaktadır- 
w 

Bu açıdan bakıldığında örgütleşmemiş eğitimin daha derli toplu 
bir biçimde ele alınması ve kendi içinde olduğu kadar örgün eğitimle 
bütünleşmesinin önemi ortaya çıkmaktadır- Yaygın eğitimin bütünleşmesi, 
eşgüdümün sağlanması ve sistemleş t irilme si sorunları tartışılırken* 

örgün eğitimin rolünün yeniden tanımlanması gereğide ortaya çıkmaktadır. 

B. GELİŞMEKTE CLAN ÜLKELER VE YAYGIN EĞİTİM c Q> 

^■Yaygın eğitim alanında gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkeler^ 
den çok daha farklı sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar.^Gelişmekte 
olan ülkelerde gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, eğitimin ekonomik ve 
kurumsal tabanı gelişmemiştir. Kalkınmada karşılaştıkları sorunlar açı¬ 
sından gelişmekte olan Ülkeler bazı güncel gereksinmeler ve önceliklerle 
karşı karşıyadirlar° Bu gerçek göz önüne alındığında, eğitim alanında 

gelişmiş ülkelerin yöntemleri’ve deneyleri doğrudan benimsenip uygulanacak 
olursa uygulamada hiç bir yarar sağlayamayacağı gibi olumsuz etkilere de 
yol aşabilecektir. 

25/ Coombsn P.H., Cp.Cit. 141 



Gelişmekte olan ülkelerin bugün karşı karşıya bulundukları başlı¬ 
ca yaygın eğitim yükümlü!üğü endüstrileşmiş ülkelerin yıllar önce kar¬ 
şılaşıp çözüm bulduklaıı «orunlardan çok. daha karmaşıktır. 

Bu öncelikli yükümlülük, örgün eğitim dışında kalmış veya onu tam! 

laynrmnış ç'k eeyıda çiftçi, işçi, keç.ik esnaf ve sanatkâr veyâ iş¬ 
siz kitlenin kendi kişisel gelişmelerin- ağlamak ve ülke kalkınmasına 
en kısa zamanda katkıda bulunabilecekleri bilgi ve becerileri kazan¬ 

dırmaktır o Diğer bir öncelik taşıyan sorun ise özel ve kamu kesiminde 

görevli yan vasıflı insangücünür niteliklerinin yükseltilmesi ve 

b öylece iş verimliliğinin artırılması dır o Bunun yanı sı ra bir meslek 
veya iş sahibi olamadan eğitimin çeşitli kademelerinden ayrılanlara 
yapılan eğ., t i*., yatırımlar! nır. b* şa gitmesini önlemek için özel eğitim 

vererek bu gibileri meslek sahici kılmak görevi de bulunmaktadır. 

Gelişmekte olan ülkeler zaman vc kaynakların kısıtlı olması nede¬ 

niyle öncelikler-oı sıralanmasında tasarruf ilkesiyle hareket etmek zo¬ 

rundadırlar c örneğin kıt kay ilamların kalkınma hedeflerine doğrudan kat¬ 

kısı ve belirli bir anne ı »-İmayan  : • .yanu. acı er herliklerine, veya 

"tüketici eğitim" biçiminle id J a1 end? r: lebilecek meslek sahibi kimse¬ 
lerin kişisel tatminleri için üniversitelere e verilecek genel nitelik¬ 
te yetişkinler eğitimine tahsisi israf sayılabilir. Bu tür eğitime sos¬ 

yal talep olabilir . raket eni üst r.:. leş mı aşamasında önceliklerin herke¬ 
sin yararma dönüşebilecek "üretime yönelik" eğitim alanlara.ua verilme¬ 

si zorunlu olmaktadır° Unesco bu gereksinmeyi duyarak»- Af r ika, Asya ve 
Latin Amerikacaki üye ülkelerin pilot olu. yazma projelerini işe 
yönelik programlara yöneltmelerini denteklemektedir. Türkiye'de de - 
Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanmış bir fonksiyonel okuma yazma pro¬ 

jesi bulunmaktadır. Ancak tu proje, henüz yaygınlaştırilamamıştır• 
Unesco bu tip eğitindıı iyi yönlendirilmiş okuma yazma programlarıyla, 

faal işgücü içinde verimliliği en iyi ve cn fasla artırabilecek grup¬ 
lara yöneltilmesini desteklemektedir- Böylece okuma yazma kavramı, 
çiftçilerin ve işçilerin^-yararlı ve pratiğe dönüştürebilecekleri 
modern teknikler içinle okur yazar kılınması biçiminde daha geniş bir 
anlam kazanmış olmaktadır. 



Gelişmiş ve endüstrileşmiş ülkelerden :Carklı alarak gelişmekte 
olan ülkelerde yaygın eğitim, devamlı eğitim veya fcoş zamanlan değer¬ 
lendirme faaliyetlerinden çok sanayileşme ve tanmsal gelişmenin ge¬ 

rektirdiği vas-,flı mesleki ve teknik işgücünün yetiştirilmesine yöne-- 
lik olmak durumundadır. Daha öncede belirtildiği gibi ^kuma yazma ve 

vatandaşlık eğitimi ancak işe vc mesleğe yönelik programların sadece 
bir yönü olmak durumundadır. Ayrıca talep yönünden bir meslek veya be- 

ceri-kazanma oianagr sağlayan pr°gramlara devam etme olanağı bulunan 
bir okuma-ya ama öğrenimi salı okuma-ya zinaya yönelik programlardan 
çok daha fazla teşvik unsuru taşır.. 

İşçilerin ve çiftçilerin mesleki ve teknik eğitimi sorunu gerek¬ 
sinmenin ne olduğunu saptamak kadar, gereksinmenin sağlanması için uy¬ 

gun bir örgüt beşmenin g erÇak!eş t irilmesi ve eğitici kadroların sağlan¬ 
ması ile dc ilgilidir* Gelişmekte o±an ülke "'.erdeki en önemli sorun kay¬ 

nakların kıs:, t la. lığında,, çok mevcut kaynaklarım kullanımında belirli 

bir stratejinin bulunmaması, yaygın eğitim alanındaki mevzuat ve yet¬ 
kilerin ka:T!-\ş Iı ğı ve faal iy »t 1 er m nkus.; Jü.ğxd ir. Yönetimsel ve 
bürokratik sorunlar kadı- karar sı g^li'ikal.r ya da politikasızlık 

çoğu kere bu alanda etkin tedbirle- almasını engellemektedir. 

Gelişmiş üikclc-de c?.vğu kadar gelişmekte krı ülkelerde bu 
alanda gürülnu diğer air uarboğa- u: vaşlıea yaygın eğitim faaliyetle¬ 
rinin genel eğitim planlarında ele alınmasına sağlayacak örgütsel araç¬ 

ların eksikliğidir* Kapsamlı p] atlamanın olmadı 51 bir ortamda öncelik¬ 
lerin saptaması, kıt kaynakların tahsisi veya aynı amaçlara yönelik 

örgün ve yaygın eğitim aracında denge ve iş bölümünün sağlanması için 

gerekli o^syou.jl temel bulunamaz. 

Gelişmekte oy an ülkelerde genellikle eğitime ayrılan toplam 

kaynaklaman çrk az bir irmmımr. yaygara eğitime ayrıldığı görülmekte¬ 
dir ya da bu kaynakların somut bir st ra t İyinin bulunmaması, iyi bir 

planla-rıasının-yapılamamaeı ve gerçek öneri illerin saptanan, ama sı gibi 
nedenlerle çoğunlukla boşa sarf edildiği gözlenmektedir - 



C. TÜRKİYE' DE YAYGIN EGITEfi 

Türkiye'de yaygın eğitin; konusu bugüne kadar örgün eğitim siste¬ 

minin dış anda ^luşagelmiş ve rnurJ a hiç bir paralellik kuramamıştım 
Türkiye'de yaygın^eğitin deyince ilk akma gelen ergün eğitim dışında 

kalmış buyul: ve çoğunluğu tarım kesiminde b dunun kitleye ekoma yasma 
ve vatandaşlık eğitimi vermek ''Omuş ve bunu sağlamak amacıyla çeşitli 
dönemlerde çeşitli niteliklerde yaygın eğitim seferberlikleri uygulan¬ 
mış tire Cumhuriyetin kuruluş undan bu yara halk evleriy Türk ~cakları 
köy enstitüleri ve halk eğitim merkezleri bu tip yaygın eğitim faaliyet¬ 

leri içinde en g-M s biçimde ele alınai 'dn.r- - ' 'günümüz de henüz 
yaygın eğitimır ne olduğu - ~5’ • /‘,larak bu birlenmemiş tir. Örgün eğitimde¬ 
ki gelişme m kadar h.-.zlı olursa 'ü’i hızlı nüfus artışına ve tekno¬ 
lojik gelişmeye ayak uydurmanla -güçlük çekmekte ve eğitimde sosyal 

adaleti sağla;yacak bir biçimrl. - gelişi*âl enemek t ad ir. Örgün eğitimin 
bu gelişme '-hızıyla işgücünün eğri mı yapışım.- kısa dönemde büyiik üilçüde-" 
etkileme ^olanağına sahip olmadı, vi r-, daha cn.ce Tablo (11) de görmüş¬ 
tük, Tablo û-7) ve (ıö) de ise orgun eğim m mezunlarının 10,000 üstünde 
ve 10 00C nüfusu uduı-ıı yerleşim y■.r - rmm göre bağılımı da örgün Mi¬ 
timin ilk okul kademesi üstündü-:;, kurumla: .mm baha çek kentlerde ve seç¬ 

kinler . yetiştirmeye yönelik bir yapısı r Huğunu kanıt ramaktadır» 25/ 
10,000 vo üstündeki nüfuslu yer- eşim i<:rimleri 1- ve daha yukarı yaş¬ 

lardaki nüfusun y öz d o birini '1-yM ırmak i a birlikte Örgün eğitim nurun- 
ları mezunlarınn yüzde 60 inler, fazlasını sahiptir. Ayrıca örgün 

eğitimin daha önce tartışını konusu yapılan ve üretimle bütünleşmemiş 
olan yapık?. örgün eğitim ..-İst-.... dirini ; üretim için eğitim yapma yön¬ 

temlerinin geliş t iri İme s i yüreğin.:. ortaya çıkarmıştır. Bu durumda yay¬ 
gın eğitim-, crgütİtişmemiş eğitim veya halk, eğitimi adı verilen sistem 

26/ Yurt seven, Tuna Türkiy , Yaygın Eğitin Seminer 
Tebliğleri Sayfa 97-98 Tablo 3Ü4 eİTİA 1975 
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TABLO: 17 11 ve Yukarı Yaşlardaki Nüfusun ok1u> Yazarlık ve Bitirilen 
Öğretici ıMu. —.una C-crc jağılam (Yüzde) 

ağıtım 
7 eviye si 

-kuma yasma 
Bilmeyen 

1960 

10000+ 10.000- 10.000+ 10.000-
N lif uslu yerler Nüfuslu Y er •> Küf uslu Ye. Nüfuslu T 

-kuma Yazma bilip 16.2 
okul mezunu elma-

68.7 

17.0 

30.2 

13.8 

60.0 

14 e 2 

ilkokul mezunu 33*3 

C-rta -kul mezunu 7,6 

Lise Mezunu 3.0 

-rta ve Lise dengi 
Mesİek -kulu me zunu2.4 

Yüksek »kul mezunu 2.0 

Bilinmeyen 0.2 

100.0 

0.7 

0.2 

0.4 

0.1 

0.0 

10C.0 

39.2 

8.2 

3.5 

2.8 

2.2 

0.1 

100.0 

v. u 

0.3 

r\ 
— *. 

0.1 

0.2 

100. o 

TABLO; 18 Örgün Eğitim Turumu Mezunlarının Yerleş in Yerlerine 
Göre Lağı 1:. ;:a (Yüzde ) 

Yıllar ve Yerleşme Toplam ’-rtn ve 

1irimleri Nüfus Lise dengi Yüksek 
(11 ve üstü Orta -kul Lise Meslek -ku -kul 
yaşlar) M.-zunu i. .ez unu lu mezunu Mezunu 

1960 
10.000+nüf uslu 
yerler 28.7 81,6 88.6 71.v 89.2 

10.000-Nüfuslu 
Yerler 73 ,3 18.4 n a ~-k *4 26,4 10.8 

‘1 öp lan 100.0 H O O O 100.0 100.0 100.0 
196 5 
10000+ Nüfuslu Yer. 3 2.7 81.6 86,8 71.6 69.1 

10000-nüfuslu yerler 67.3 18.4 1?«2 28,4 °^İ >1 O] 
; 

Toplam : 100,0 100.0 100.0 100.0 0,0 
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dışı sistemsiz ve cçgütdeşmemiş eğitim türünün, eğitim ve planlama çalış¬ 
maları aranma belirlenmesi gereği ortaya çıkmıştır* Gerçekte yaygın 
eğitim sistemi diye lir şey olamaz. Çünkü yaygın-eğitim kişinin çocuk¬ 
luğunda ailesinden ve çevresinien aldığı yapay olarak sistemleştiril¬ 

memiş bilgi beceri ve kavramları işgücüne katıldıktan smra dolaylı 
" ey:.' ÛELayzız bazı etmenlerle levam ettirmesidir, Başka bir deyişle 
yaygın eğitim bir öğrenme biçimi öğretme yöntemidir. Yaygın eğitim yön¬ 
teminin başlıca özellik!) eri genellikle maliyetinin düşükf 

(Basen sı:: ar yada sııııa yakın maliyette olabilmesi örneğin gelenek- 
• bir ı/or • ” s -ğ.-J ta e a ika m etim surec_ içinde eğitime özgü hiç bir 
özel yatırımı, gerekt i rmeuan sade e e duyu organlarım ve bekasını kulla¬ 

narak. sıür ma r/etto öğrenebilir ve öğre.ime üretimde büyük artışlar 
sağlayabili: * Üretirken öğrenme ise, belki başta verim düşük olacağı 
i çin ürctimx.a ı?î iyot ini yükseltebilecektir’ . Fa.1 .at süre içinde beceri 

nazaraIdıLin.-, sor.ra verimli 1 ık de uygun olarak artacaktır. Böyle bir 

durumda eğitimin maliyeti sıfırın altım düşebil ac-.-ktir*) öğrenme 
esresinin ula kısa, !Lı enlettiği kulenin daha geniş olması, örgün eğiti¬ 
min yöntemlerinin kalıplaşmış yel - ickeıl karşın daha esnek 
vs değişmeleri ayak uydurabilecek d'üz enlemelere açık-isteğe ve kabi¬ 

liyete uygun "'İma.31 ve en-önem tisi ihtiyaca yönelik olmasıv varlığı ile 
y-kluğumu: ihtiyacın va~ olup olmamasına bağlı. ı_İmasıdırc Eurada iste¬ 

meden orgu ■ eğirin s., s başl.: ur ak samlı kl-tır x r.ın karşısına yaygın 
eğitim yöntemi getirildi ve tir ovanda idealize edildi. Ancak bazı- 

ömeklerle bu yöntemin geçerliliğini saptamak örgün eğitim içinde çok 
■kısıtlı da olsa yayg’.n öğretim yont eminin bulunduğunu da göstermek 
mümkündür«. fürkiyede örgün eğitimi-. uygulama yönü ağır basan ve öğrenim 
sırasının te Tik bilgilerin gerçek şartlarda uygulanması olanağı bulu¬ 

nan özellikle mesleki teknik alanlarda yukarda belirttiğimiz türde bir 

yaygın öğretim ve öğrenim yapılmaktadır veya-böyle bir öğretim yapma 

olanağı vardır < Fakat çeşit],i nedenlerle bu olanaklar kullanılamamakta¬ 
dır, :§E t 
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Bu konuda hemşirelik ve tıp öğrenin, sanat ^kulları ve teknik 
üniversiteler örnek olarak alıxJ_.ui ' r-elik ve tıp öğreniminin 

örgün eğitim sistemi içindeki yeri belirlenmiştir. klasik c... " v-ğitı 
yöntemleri yanı sıra bu yöntemlerle kazanılar. bilgi ve beceriler hasta¬ 
nelerde bilfiil hastalar üzerinde uygulanmakta ve geliştirilmektedir. 

Böylece öğrenme ve hizmet sürecini birebirinden kesin olarak ayırmak 

mümkün değildir. Hemşirelerin ve tıp doktorlarının eğitim süreci içinde 
sağlık hizmetlerine yaptıkları katkımn oldukça önemli oiıuğu inkâr edi¬ 
lemez bir gerçektir. °ysa sanat ve teknisyen okulları ile mühendis - 
yetiştiren °kullarm öğretim sürecine baktığımızda farklı bir durum orta¬ 
ya çıkmaktadır. Orgun olsun yaygın olsun teknik Öğretimdö teori 1re 
Pratik bir arada yürütülmek zorundadır ı Tüjrkijfe ' de mâvcut örgün teknik 
eğitim, ünfetim sürecinden tamamlyle-bağımsız bir pratik öğretim için¬ 
dedir! Sanat okulları ve teknisyen oğullan uygulama-gerektiren durum- 
1orda ya kendi oğullan bünyesindeki çok kısıtlı olanakları bulunan 

laboratuvarlarda ve atelyelerde sadece deney niteliğinde üretim yap¬ 

makta,yada kısıtlı döner sermaye olanaklarıyla bir oranda üretime 
katılmaktadırlar (örneğin ağaç verir ts.l isleri sanat enstitüleri) Yüksel 
teknik okullar ve Üniversitelerdeki teknik fakültelerde ise daha çok- 
keııdi bünyelerine laboratuarlar kurulmakta ,uygulanalı dersler bu labora¬ 
tuarların sınırlı olanakları ile kısıtlı kalmaktadır. Bu konuda de¬ 

rinlemesine bir inceleme yapılacak olursa eğitim makine ve 

-echizata yapılan yatırımlar mevcut kaynaklar arasında ne kadar yüksek 

olursa olsun öğrenci başına sağlanan teçhizat laboratuar materyali ve 
^izik alanın çok düşük, olduğu ortaya çıkacaktır. Orta ve yüksek seviyi 
li teknik. Okulların bir başka uygulama olanağı da yaz ve sömestre tati¬ 

linde yapılan stajlardır. Bu konuda da elde kaain veriler bulunmamakla 
birlikte eğitim kurumlanma üretin süreci içinde öğrencilerine staj 

,pna olanaklarım sağlamada belirli bir sistem kurulamadığı ortada 

-ir. Özel kesim işletmeleri kadar kamu kesimindeki sanayi işletmeleri 
o bu tür stajlar için çok kısıtlı olanaklar sağlamaktadırlar. Ayrıca 



t 

olanakları sağlansa dahi bu uygulamada öğrencinin üretin sürecine doğ¬ 
rudan mı katıldığı yoksa staj süresince masa başı görevlerimi yaptığı 
irdelenmesi gereken bir başka konudur. 

Uygulama yönü kuramsal yönünden daha ağır basması gereken özel¬ 
likle orta ve yüksek seviyeli mesleki teknik örgün eğitimin kuramsal 

kalmakta olduğu ve mevcut uygulamalı eğitim yöntemlerinin maliyetleri¬ 
nin çok yüksek olduğu açıktır* Bu tür eğitim dallarında uygulamalı 
aerslerin doğrudan üretim yapan işyerlerinde yapılması üretim süreci 
açısından çok daha gerçekçi ve hatta verimli olacaktır. I/Ievcut örgün 

eğitim sistemi içinde teknik alanda buluşlar yapmak veya üretim 

proseslerini geliştirmek mümkün olamadığı gibi öğrencilere üretimin 
mevcut yapısını tanıtma]! dahi mümkün olamamaktadır. 

'-Türkiye'de yaygın eğitimin amacının belli olmadığını, faaliyetle¬ 

rin çoji dağınık ve düzensiz oluğuna daha önce belirlemiştik. Ckuma 

yazma kursları mesleki-teknik kurslar, :.ş-öncesi, işbaşında eğitim,yetişk 

der e çitimi konusunda sayısal veriler bu alandaki faaliyetleri ölçme 

konusunda çok yetersiz ve yanlıştır. Türkiye'de yaygın eğitim yapan 
kuruluşların ve faaliyetlerin mevcut durumunun kapsamlı o 
bir envanterinin yapılmasına gerek varu.ır. Bunun yanısıra özellikle 

özel sanayi kesiminin eğitime doğrudan katkısını sağlayacak yasal 

düzenlemeler çok kısıtlıdır ve m'vcut yasalar işlet ilerlemektedir. 1938 

tarihli 3457 sayılı yasa 100 den fazla iş i çalıştıran sanayi kuruluş¬ 
larında mesleki kurslar açılmasını yasal bir zorunluluk olarak saptamış 
olmasına rağmen-bu kursların çoğunlukla açılmadığı, . açılanların. da 
düzenli ve peryodik bir biçimde düzenlenmediği her haliyle gözlene¬ 

bilmektedir. Bu konuda işyerlerinde herhangi bir denetim olmadığı gibi 
yasanın getirdiği hukuki tedbirler de uygulanmamaktadır. 3457 sayılı 

kanunun metni aşağıda verilmiştir. 28/ 

.c/' Mer’i Kanun Cilt 5 Sayfa. 387-388 
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SINAİ MÜESSESELEEDE VE IİADEN OCAKLARINDA 

MESLEKİ KURSLAR AÇILMASINA DAİR KANUN 

(Resmi Gazete ile neşir ve İlâm: 28 Haziran 1938-Sayıs3945) 

Kanun N°c 3457 

Madde 1- Bürolarda çalışan memurlar hariç o inak üzere bir senede 
kullandığı işçi ve müstahdeminin sayısının gündelik vasatisi yüzden 
daha fazla ^lan maden ocaklariyle Teşviki Sanayi Kanununda tarif edi¬ 
len sınaî, müesseselerde çırak, kalfa ve ustaların meslekî bilgilerini 

arttırmak üzere kurslar açılacaktır- 

Kursa girecekl.rin katedecekleri mesafe iki kilometreyi geçmene1/: 
üzere aynı sanayie mensup müesseseler müşterek kurs açabilirler. 

İşçi sayısı bu maddede gösterilen miktarlardan aşağı olsa bile 
yukariki fıkrada yazılı mesafe dahilinde aynı sanayiden birkaç mües- 

ceşeye sahip olanlar kurs açma.ğa mecburdurlar. 

Madde 2- Bu kanunun şümulü sahasına giren müesseseler, kanıuıun 

neşri senesine takaddüm eden takvim senesi içinueki vaziyetlerine 

tayin edilirler» 

İşçi sayısı itibariyle kanunun tatbikatından sonra kanunun şümulü 
dışında kalan müesseselerin vaziyeti bu halin tahaddüs ettiği seneden 
sonra gelecek ilk takvim senesi nihayetindeki -işçi sayısına göre tayin 
olunur. 
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Kad.de 3- Açılacak kurslarda tedrisat, çalışma, zamanı dışında 

olmak. üzers haftada en çok altı saattir. 

Kursa devam-edenler kurs nihayetinde imtihana tabi tutulur. İm¬ 

tihanda muvaffak ^lamıyanlar o müesseselerde çalışmağa devam ettikleri 
takdirde müteakip kurslara devama mecburdurlar. 

Madde 4- Kurs talim heyetlerinin vasıf ve şartları ve kursların 
nevi, ders programı, tedrisat müddet i-bu kanunun neşrinden, a 
i iride nizamname ile tay j r olunur. 

Kurslara alınacak öğretmenler müesese sahipleri tarafından inti¬ 

hap ve Kültür Direktörlüğünün mütalâası alındıktan s°nr^ ° yerin en 
büyük mülki amirini.. tasdikiyle tayin edilir. 

Askerî fabrikalar ve Devlet, Jenızyö 11 Of ı atelyelerine ait işler 
Millî Müdafaa ve Nafia Vekaletlerince lunur. 

Madde 5- ii.ursla.~an tedris ve idare masrafları müessese sahipleri 

tarafından tediye olunur. 

Müşterek kurs tesisi halinde masraf hem müessesenin işçi ve 
müstahdeminin adedi nisbetinde olmak üzers taksim edilir. 

Madde 6- Kurslara devam mecburidir. Mazeretsiz ^larak kursa git-

miyenler hakkında her g .lmediği gün için işveren veya vekili tarafından 
gündeliğinin yarısını geçmiyecek bir miktarı kesilir. Bir ay içinde 

beş defa kursa devam etmeyenlerin hizmetlerine nihayet verilir. 



Bu maddeye göre gündeİlklerinden kesilecek paraları İş Kanununun 
30 uncu maddesi hükümlerine göre sarfolunur. 

Askerî fabrikalarda çalışanların gündeliklerinden kesilecek pa¬ 

ralar hakkında 895 sayılı kanun hükmü tatbik olunur. 

Madde 7- Kurs açmakla mükellef tutulan müesseseler bu kanuna 

göre tanzim edilecek nizamnamenin neşrinden itibaren üç ay içinde 
bu mükellefiyeti ifa etmedikleri takdirde 50 liradan 500 liraya kadar 

ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Tekerrürü halinde bu ceza iki kat olarak tertip olunmakla, bera^ 

ber kurs açılıncaya kadar müessesenin kapatılmasına da hükmolunur. 

Bu maddeye göre verilecek cezaî hükümlere Sulh Mahkemelerince 
karar verilir. 

Madde 8- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 9- Bu kanunun icrasına Millî Müdafaa, Adliye, -dahiliye, 
İktisat, Maarif, Sıhhat ve İctimâî Muavenet Vekilleri memurdur. 
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VII, SONUÇ - BAŞLICA BULGULAL VE BİE SİSTEM ÖNERİSİ 

A. BAŞLICA BULGULAR 

Bir üst yapı kurumu olan eğitimde dünya çapında ortaya çı¬ 
kan sorunlar konuya dikkatleri çekmiş ve eğitim alanındaki geleneksel 

kuramların, kavramların, eğilimlerin ve sistemlerin yehiden gözden ge¬ 
çirilmesi sonucunu ortaya çıkarmıştır* Hızlı teknolojik gelişme ve sos¬ 
yal değişme ile ülkelerin kendi içlerinde ve ülkelerarasmda gelişme 
ve refah dağılımındaki eşitsizliklerin ortaya çıkardığı sorunlar özellik¬ 
le gelişmekte olan ülkelerin sanayileşme yoluyla kalkınma çabalarında 
ortaya çıkan yeni gereksinmeler ve yapısal sorunlar önemli bir sosyal 

politika aracı olan eğitim konusunda çok çeşitli fikirlerin ortaya atıl¬ 

masına neden olmuştur.. Özellikle refah düzeyinin yüksek olduğu ülke¬ 
lerde ekonomik büyüme kuramları eğitini alt yapı kurumlan ve dolayı¬ 

sıyla klasik üretim faktörleri arasına beşeri sermaye" faktörü olarak 

sokmaya çalışırlarken öte yandan gelişmekte olan ülkeler deki gelişmeler 

eğitimi daha fazla bir üst yapı kurumu şekline sokma eğilimindedir. Ay¬ 
rıca bu eğilimde eğitinin niceliksel gelişmesindeki kuramsal mantık onu 
daha fazla alt yapı kurumu haline getirmek amacına yöneliktir. Oysa 

gelişmekte olan ülkelerin herbirinin kendilerine, özgü sosyal ve eko¬ 

nomik yapıları böyle bir mantığın uygulama alanında kendini gösterme¬ 

sini engellemekte, toplumsal düzeyde bazı temel çelişkilerin daha fazla 
su yüzüne çıkmasına neden olmaktadır„ 

Sorunu daha somut bir şekilde ortaya koymak gerekirse eği¬ 
timin toplum içinde yöneldiği iki temel amaçdan hareket etmekte yarar 
var; tüketim için eğitim, yada üretim için eğitim. Tüketici eğitim vatan 
daşların daha iyi birer yurttaş olmalarını sağlamak için verilen temel 
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bilgilerin eğitimidir. Üretiri rğ:Jim -y> -. i -s .lor is. üretim faktör¬ 
lerini aha etkir. biçimde kullanmalarına ve öğ lece üretimde olumlu 

gelişmeleri sağlayacak biçimde yetiştirilmelerine yöneliktir. Her ül¬ 

kenin eğitim sio temindi y eğitimin söz konusu elan ili amacı da belirli ora- 
-L.i-.i-ut m ucu t ur Bu monuca t ıı zs taıi j'.'.irşı göz Önünde tutmak 

yararlıdır. Eğitim ister alt yapı kuruma ister üst yap. kurumu olarak 

ele alınsın ekonomik açıdrm,. başlı başına bağımsız bir değişken değil¬ 
dir, Amaç içte: üretime isterse tüketime yönelik olsu., eğitimin geliş¬ 

mesi ve türü sosyal ekonomik ve teknolojik gelişmişlik düzeyiyle bağım¬ 

lıdır. Bazı kuramcıların. ısrarla belirttikleri gibi gelişmişlik düzeyi 

eğitim düzeyinin ve yapı s 3 nın sonuç t değil eğitim düzeyi ve yapısı eko- 

/te.! 1 SIlı. ip j.‘liL C.U.2j Gyi 11111 S JÜU.C110.u - OLA 

Eğit:, m-} bir ait yapı kurumu gibi görmek isteyen ve onu bağımsız 

bir değişken gibi 'beşer:, sermaye" ve yatD^nm 'olarak üretimin fak t ör- 

arasına katmak i s t-yen kus amcıiar şu küçük: fakat çok önemli noktayı güzden 

r ^ırmaktadır.-, r, basıl tek başına gir i ş ime i i ..k veya teknoloji ile 

üretim yapmak yada geleneksel üretin laktörlorme (işgücü-sermaye) 
del: anmak s ı z. a 'irerimi artırmak mümkün değilce herhangi telmolojik bir 
bilgi artışının (eğitimin) sermaye veya üretim süreti ile birleşerek 
somut bir biçim almadan üretim artışı veya ekonomik relısme sağlaması 

m'ümkun değildir- . 

Önemli elan ikinci nokta da -.-ğitinin, asımının daha çok üretime 
yönelik c‘i men gsrıkiy orsa (ki , syj iç/:: İr ei ali 1erde hızlı ekono¬ 

mik gelişmenin sağlanması için başlangıçta eğitimi-, amacın mı üre fim için 
olmam ayrılan bu kayrakların verimli i:.l:.n.na£._ için zorunludur)eğitim 
sürecinin üretir s re-'i ile büyük oranda bütünleşmesi gereklidir„ Üre¬ 
tim süre *.ı ilr eğitim sure -j. butür.V- em-odiği hallerde eğitime ayar: lan 
maynaklar tüle e t imdir ve böyle bir eğitim . d t, indu. o ülkenin 
ekonomik kalkınmasına doğrudan veya dolaylı bir k atkıda bulunamayaca¬ 

ğı gibi usun dönemdi ekonomik gelişmeyi ngelleyenve toplamsal huzursuz¬ 

luklar yaratan bir tüketim aracı olarak flübs.■ 
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ortaya çıkabilecektir Bu genel yaklaşımdan yola çıkarak Türkiye’de 
örgün eğitimin ve işgücünün yapısına bakıldığında başlıca şu gerçek¬ 
lerle karşılaşılmaktadır. 

Türkiye'de gerek mevcut toplumsal ve ekonomik yapıya,- g 

planlarda uzun dönemde varılması amaçlanan var- uygun bir ün 
sistemi bulunmamaktadır " .... üretimle ilişkisi planlı dönem önce¬ 
sinde bulur- gibi 12 yıllık planlı dönemde de kurulamamıştır. Bu- 

r”"' nucu eğitim süreci giderek artan sosyal talebi hem şartlandıran 
nemde onun doğal sonucu olan tüketim amacına yönelik bir eğitim biçi¬ 
mini ortaya çıkarmıştır. Kalkınma hamlesi içinde eğitime kendi içinde, 

üretimden bağımsız olarak verilmiş olan ağırlık eğitimin topluma ve eke 

nomiye gittikçe yabancılaşan bir üst yapı kurumu olarak ortaya çıkma¬ 
sına ve eğitim yatırımlarının verimsiz birer yatırım olarak kalmasına 
neden olmuştur. Türkiye'de sanayileşmenin gereği olan insangücü açıkla¬ 
rının büyük olmasına karşılık diğer sistemlerde (üretimin yapısı, teJ 

nolo^ik yapı, sermaye yapısı istihdam yapısı) umulan gelişmelerin ve 
düzenlemelerin gerçekleşmemesi sonucu yurt dışına nitelikli işçi göçü 
ve yüksek nitelikli beyin göçü gibi çelişkili bir durum ortaya çıkmışt 

Türkiye'de örgün eğitim tüm kademeleriyle genel eğitim biçiminde 

gelişmiş, teknik eğitime yöneltme konusunda alınan tedbirler etkisiz 

kalmıştır. Çünkü üretimin yapısı ve piyasa koşulları böyle bir gerek¬ 

sinme duymamaktadır. Ekonomik düzenlemelerin etkisiz kaldığı bir ortaı 

da insangücü açıklarından söz etmek mümkün değildir. 

İlkokul üstü kademelerdeki örgün eğitimden on binin üstündeki ye 
leşme birimlerinde oturan belirli bir kesimin yararlanma olanağı bulu 

makta, kırsal alana ilkokul ve bazı düzensiz yaygım eğitim faaliyetleri 
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dışında eğitim olanakları ulaştırılamamaktadır. Kırsal alana ve örgün 
eğitim dışında kalan kitleye okuma yazma öğretimi dışında mesleki bilgi 
veya becerikazandırıciveya nitelik yükseltici eğitim olanaklarının 

hiçbiri sağlanamamakta eğitimde sosyal adalet ilkesi gerçekleştirile- 

memektedir. Bu durumda örgün eğitim seçkinler i'in ve tüketim için 
eğitim biçiminde gelişmektedir,, 

I 

Türkiye'de eğitim planlamasının,sanayileşme hedeflerine uy~ . 
guninsangücü gereksinmelerine dayalı olarak yapılması öngörülmektedir. 

Ancak makro düzeyde eğitim planlarının ekonomik planlarla doğrudan 

ilişkisinin kurulamamış olması yanısıra örgün eğitimin geleneksel ya¬ 

pısı bu tür bir planlamanın yapılmasını engellemektedir, Örneğin , 

Temel eğitim (ilkokul ortaokul) üstü eğitim kademeleri::dr gtnc“ oğÖv 
adı altında akade mik üst öğretime hazırlayıcı olduğu iddia edilen öir 
eğitim kanalı var oldukça ve bu alana mevcut sosyal iaJep, dal;? gar— 
çi ve inandırıcı bir biçimde yönlendirilmedikçe kısa veya uzun 

dönemde eğitimi büyümenin itici güçlerinden biri haline getirebilecek 
uygulanabilir nitelikte eğitim planiarınm yapılması mumlun görülmemek¬ 
tedir. Son yıllarda bazı buyuk yatırımlarda olduğu gibi (İskenderun-Pa- 
yaş Projesi) "ekonomik yatırımlarla" "sosyal yatırımların" birlik¬ 

te planlanması yönteminin yaygınlaştırılması ve er. küçük yatırım pro¬ 

jelerinden en büyük yatırım projelerine kadar bu ilkenin gözetilmesi 

özellikle sosyal yatırımların yerinde kullanımını, sağlıyacağı gibi 

ekonomik yatırımların daverimini artırıcı nitelikte olacaktır. 

Eğitim planlaması konusunda önemli olan diğer bir konu da- eğitim 
planlaması yaparken sistemin hangi yönünden başlanacağı konusudur. 

Türkiye'de eğitim planlaması yaparken insangücü ihtiyaçları veri ola¬ 
rak alındığı kadar eğitimin geleneksel kurumsal yapısı da - ör■gü.ıy'yaygı: 
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eğitim ayrımı , re 2 ' n^ksel eğitin kademeleri, ve genel/ mesleki-tek¬ 
nik eğitim ayırımı gibi diğer bir veri olarak alınmaktadır.• Hesaplanan 

insangücü gereksinmeleri mevcut okul tipler: kalıplarıyla uzlaştırıl- 
makta öğretim programları, içeriği ve öğretim surelerinde zaman zaman 

bazı değişiklikler yapılarak geleneksel eğitim sisteminin bozuk olan 

yapısı surdürülegelmektedirEğer eğitimin üretimle bütünleşmesi ve 

cnun itici bir gücü olması isteniyorsa önce eğitim planlamasında gele¬ 

neksel /yapının kalıplaşmış kavramlarının dışına çıkmak gerekmektedir. 
Eğitimde istenen değişiklikler ancak bu kalıpların dışınaçıkılabıliree 
gerçekleşecektir, t konuda sn önemli aşama örgün yaygın eğitim iklle- 

Kaiûi. ner iki eğitin» 'istemin: ama ' varmada en ya¬ 

rarlı ve uygun c orjutiüi ’.mı ^r^asi ni~ ja*.1". . o bi. il em 

ortadan kalkmadıkça eğitimin maliyetin düşurmek,.niteliğini yükselt¬ 
mek ve kapsamını genişletmek bugün eğicime ayrılabilen kaynaklar çer¬ 

çevesinde mümkün görülmemektedi nliğer bir aşameo.da*'- eğitnanivfılaıiü.arksn 

okul tipleri veya insangücu tiplerinden değil piyasada vc üretim süre¬ 

cinde geçerli iş ve meslek analizlerinden, standartlarından ve emeğin 

piyasadaki ekonomik vc sosyal değeri ve talebinden hareket etmektir. 

Eğitim sistemini butun ayrıntılarıyla ele almak, mevcut bütün 

sorunları irdeleyip her irine çözüm önerileri getirmek zaman ve koşul¬ 
lar açısından olanaksıza . Eu çalışmaca eğitim sisteminde göze çar¬ 

pan ve çoğunluğu su yüzüne çıkmış bazı temel sorunları inceledikten 

sonra bu sorunlara değişik bir yaklaşımdan hareket ederek bazı çözüm 
önerileri getirilmek istenmiştir. Aşağıda çalışmanın ilk başında orta¬ 

ya koyduğumuz eğitim sisteminin genel çerçevesi içindeki (Şema 1.) bazı 
bölümlerde Türkiye için uygulanabilecek bazı öneriler yapılacaktır. 

Bunu yapmadan önce Türkiye'de eğitim sisteminin daha rasyonel işleye¬ 

bilmesi için gerekli yapının ana çizgileri belirlenecektir. Bu ana 
çizgilerin en büyük özelliği orta öğretim kademesinde genel ve akademik 
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bir eğitim kanalm_u tamamen bıruK^lıp;, h^r tür okulda gene 3 ve ueelek 

derslerinin belirli ağırlıklarda bi1"1 ,^auasıaır. Buna yaygın bir kavram 

olan i>fvU+ekni*ûreçme' de div-’_xiriz. 



11co Mesleki-teknik vğ;+ im 

Eğitin süresi : Yönetimlere ve mesleğin niteliğine gere kademeli 
ve; birbirine geçişli (örneğin 3 ay ile 5 yıl arasında) 

Eğitimin türü ve yöntemi : öryiin ve yaygın 

Eğitimin temel içeriği : Genel Kültür ve temel bilgi, iş ve mes- 

leak analizlerinden hareket ederek her alanda staridart eğitim kalıpları 
gecliştirmek-Bunları gelişmelere uygun olarak sürekli yeniden gözden 

geeçirmek Teknik eğitimi doğrudan üretimle, mesleki eğitim:; e 
brütünleştirecek üretim ve hizmet bilgilerini standartlar ner 
ö|ğrenciyi yeteneklerine-, becerilerine ve ilgilerine uygun rlr meslek 

scabihi olarak mezun etmekc Üretim içinde öğre+T’" " , öğrenirken üretmek, 
K^'afa ve beden v"t înü birlikte ge1 ■ _rmek. 

Eğitimin biçimi . nogı  u M. ili Eğitim Bakanlığına bağlı elan 
otkullarda ve iş yerlerine bağlı okullarda fakat KEB'in denetiminde 

maeslek ve sanat eğitimi-Ortak müfredatprogramı, kırda sadece okul ye- 

rüne çevrenin ihtiyaçlarını uygun fabrika veya atölye/okul kompleksle¬ 
rdi açmak ve bunların -ğrr'rpn üretime katılmasını sağlamak. Mevcut 

otkulları üretim birimi haline getirmek-uretirken öğretmek- Eği tim plan- 
llamasını iktisadi plar .ama ile birlikte yürütmek 3457 sayılı kanunu 

((Sınai Müesselerde ve 'aden Ocaklarında Mesleki Kurslar atılmasına dair 

İKanun) günün koşullarına uydurarak özel kesimi okul açmaya ve eğitim 
(olanağı sağlamaya mecbur tutmak- Eğitindeki başarılarına ve özel yete- 

meklerine göre mezunları pratik teknisyen, araştırıcı teknisyen ve eği¬ 
tici teknisyen gibi sınıflandırma ve derecelendirmelere tabi tutmak- 

<Çalışmak isteyen öğrencilere eğirim ve iş olanağı sağlamak-Hizmet iç 
eğitimi bu eğitimin tem'l bir eğesi olarak sürdürmek. Üretim ve hiz¬ 

metlerde mevcut yüksek nitelikteki elemanlardan part-time veya ful¬ 
üme öğretmen olarak yararlanmak. Üretici teknisyenler mezuniyetten 
sonra doğrudan üreti^ .atılır. 

Eğitimin mekanı ? Okul/atelye/fabrika/işyeri bileşiği, diğer hiz¬ 
met işyerleri konuya ve özel kesime ait diğer binalarüretim içinde-hiz- 
met içinde, 
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C. Yüksek Okullar ve Üniversiteler 
I 

Tıp, tarım ve teknik alanlarda araştırıcı teknisyenler-yük- 

sek okullarda proses geliştirme, teknoloji uyarlama ve uygulamaya dönül 
yenilik sağlama^Uretim içinde proses geliştirirken eğitim metodlarını 
da birlikte geliştirmek, Üniversitelerde araştırıcı teknisyenlerle eği¬ 
tici teknisyenler-ESitimde, üretimde ve hizmetlerde karşılaşılan temel 

sorunlara çözüm a~ en son b:"! msel ve teknolojik yenilikleri izle 
’v,e, teknoloji se; .. ve ..«*maması için ’-li araştırmaları yanmak, 
bilw. , Ülke çapında karşılaş^^aii _ ~unlf jû 
aramak ?■' getir: 

Tüıu-iye 'de eğitim sisteminde ü ^arda önerilen biçimde değişik¬ 

liklerin sağlanması için e?' .im sisteminin başlıca öğelerimde'ısağ- 

lanması gereken teme'1 uoşullar. (Bkz. Şema I) 

1. Amaçlar ve Öncelikler : 

Toplumun gereksinmelerine ve toplum yararına yönelik: üretim 
ve hizmetlerin belirlediği iş ve meslek analizleri ışığında üretim 

için eğitim yapmak ve öğrencileri ulusal ve çağdaş değerlerle donatmak 
bilgi ve yetenekleri oranında eğitim ve üretim süreci içinde yükselme¬ 

lerini sağlamak. Bunu yaparken öncelik tesbitinde ülke gerçeklerini 

ve gereksinmelerini ön planda tutmak, eğitim planlarının İktisadi plar 
Isır la daha yakından bütünleşmesini sağlamak. (Bu politik bir kararı 

gerektirir) 

2. Öğrenciler : Sistemin ana amacı toplumsal kalkınma amaçlara 
na ve önceliklerine uygun olarak öğrencileri ülke gerçeklerini tanıya: 

benimseyen ve yücelten bireyler olarak yetiştirmektir. 
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3* Sevk ve Iklar e 

Sistemde eşgüdüm savlam' , yöne ve değerlendirmek için 
sistemde mevcut sevk ve idare ormanlarını yenilemek^ yapısını demiştir 
:mek/ önerilen sistemi gerçekleştirecek biçimde yerliden cüz eni emel er 
yapmak ve butun idari birimlerin eğitim alanında dayar ve eşgüdüm.-. 
3c.r-.3_ qril-' ilişkilerinin geliştirilmesi*Üretim ^-narlarından haberdar 
olmake 

4. Yapı ve Zaman Çizelgesi 

Öngörülen yapı^mn kısa ve uzun dönemde kademeli olarak ger¬ 

çekleştirilebilmesi için değişik ama--lara yönelik zamanlama yapmak ve 
öğrenci akışını sağlamak. 

5• İçerik 

Eğitin ama :ları ve önceliklerine uygun olarak Öğrencilerin 

edinmesi amaçlanan bil'~i ve becerilerin, iş ve meslek analizlerinden 
giderek saptanması ve uygun standart Öğretim programlarının düzenlen¬ 
mesi» 

Doğa-toplum ve politik ortamı değerlendirebilecek, geliştire¬ 
cek bilgi birikimi ve deneyimden elde edilen bulgular» 
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6. Öğretmenler ; 

İçeriği sağlamaya yardımcı olmak ve öğrenme . sürecini dü¬ 
zenlemek üzere klasik öğretmen okullarından olduğu kadar üretim ve hiz¬ 
metlerden öğretici kadroların sağlanması ve yetiştirilmesi* Bazı uygu¬ 
lamalı alanlarda doğrudan üretimden öğretmen istihdamı, kısıtlı alanlar¬ 

da hızla öğretmen yetiştirme olanaklarının sağlanması-Uygulama içinde 
örgün ve yaygın yöntemlerle. 

7. Eğitim Araçları : 

Devlet eliyle sağlanacak standart basılıeğitim malzemesi ve 

kitapları, eğitim araç ve gereçleri,ileri teknolojinin sağladığı bazı 

eğitim araçlarından yararlanma - radyo, televizyon, ,Film ve benzeri : 

eğitim araçlarıyla üretimde kullanılan gerçek üretim araçları arasın¬ 

da benzerlik kurularak geliştirilmesi,Pahalı araç ve gereçlerin kullanı¬ 
mını gerektiren eğitimin doğrudan üretim süreci içindeki araç, gereç 
ve makinelerle yapılması-özellikle teknik eğitim. 

8. Eğitim Yapıları 

Maliyeti düşük fakat amaçlara en uygun eğitim yapıları.stan- 

dartlarm'nbölgesel olarak geliştirilmesi-uygun bölgelerde ve yerlerde 
üretim amacıyla yapılan binalarda eğitim alanlarının sağlanması, mev¬ 
cut yapıların daha rasyonel kullanımı diğer kamu kuruluşlarına ait atıl- 
duran bina kapasitelerinden yararlanılması, 

9. Teknoloji 

Eğitim sisteminin işleyişini sağlamak, verimini artırmak ve üre 
timle ilişkisini sağlamak için kullanılacak bütün teknikler. Bu teknik¬ 
ler üretim süreci içindeki teknolojiden bağımsız olarak ele alınamaz. 
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.kc koşullarına ve kaynaklarına uy--un teknolojilerin benimsenmesi. 

10. Nitelik Denetimi 

" r-"'-- xş Kuşıuuk _ kuralları değerlendirme¬ 
ce sınavlar» an dar m te sbiti-îlği timin içeriği ilr üretim s ~eci ve 

una fV?r,p is ve w nalizlerindeki gelişmelerin paraleli: sat¬ 

acak için pe. v dik gerlendirmelerin yapılması. 

11. Araş tır:.... 

Nitelik denetimini sağlamak, bilgi düzey ve sistemin uy¬ 

gulamadaki başarısını yükseltmek» diğer sistemlerle ilişkilerinin-.- de¬ 

vamlılığını sağlamak amacıyla araştırmaların yürütülmesi ve sonuçla¬ 

rının değerlendirilmesi. Geliştirilecek yeni sisteme g'cre bu konuda 

üniversitelere büyük sorumluluk düşmekledir. 

12. Maliyeti3^ 

Sistemin verimliliğini ve ye-erliliğini denetleyebilmek 

için maliyet ve fayda değerlendirmeleri yapmak. Bunun için gerekli 
bazı kriterler saptamak»Eğitimin niteliğini düşürmeden maliyetini dü¬ 

şürecek her turlu eğitim metodunu geleneksel kalıpların dışına çıkarak 
(benimeemek. 

Son Söz 

Türkiye'de Eğitim Sisteminde ortaya çıkan bazı temel so¬ 

runlara çözüm önerileri getirirken .-özününde tutulması gereken en 

önemli konu eğitim sisteminin toplumun bütününden soyutlanamıyacağı- 
dır. Bu açıdan sadece kendi içinde yapılacak düzenlemeler ve alınacak 
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ibirlerle eğitim sisteminin verimliliğini ve toplum içinde geçerli¬ 

ğini sağlamak mümkün değildir. Ekonomik alandaki sorunlara uygun 
sümler getirilmedikçe tek başına eğitim alanında alınacak tedbirler- 
a çok fazla yarar umulamaz. 

Bu çalışma eğitim alanında karşılaşılan sorunlara yönelik oldu- 
ndan diğer alanlarda gerekli düzenlemeler bu çalışmanın kapsamı 

şında kalmaktadır. 
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The educational system cannot be isolated and abstracted from the society. 
The structure of an educational system reflects the" social and econotnic structure 

ef that society. Therefore it is not possible to reorganize or to chfinge an 

educational system for increasing its ef^iciency vvithout making parallel reorga-

nization within other systems of the society. 

Today, there is Conoensus on the importance of education as a tool of dev-

oİöpraefi'fc'‘ But, on this mâtter the important noint is that an educational 
system can only be called efficient if it can be harmonized and unified with 
the economic, social and cultural structure of the society and if the educational 

institutions can be developed in conformity with the future and present needs 
of industrialisation and development process. 

Education bas become an important tool of production in societies v/here 
educational systems have been able to integrate v/itb the production process. 

Xn such societies the educational investments are being considered as human 

Capital and also as a factor of production. 

In Turkey the structure and development of the educational system shovvs 

that it is gearecl to consumntion rather than to production, although in a dev-

eloping country the educational system is expected to be geared to production 
rather than to consumption. This contradictory situation is the reflection of 

the social, economic and technological development level of the country rather 
than the result of the structure of the edpcational system itself. 

v/ith the above meııtioned point of vie’-y in mind this study at first 

analyses the main problems faced in the educational systems of especially 
the ca^italist countries. These problems are further analysed in relation 

to the human Capital theories. 

The Turkish educational system and its main problems are disoussed in the 

next section. TV>e main problem of the -‘■urlcish educational system is defined as 

its tendency to cmnsumptive general education and the discrepancy between the 

educational system and the educational needs of a developing, industrializing 

society. At this point there seems to be a lack of aperopria'te political 
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c dlecision-making and implementation in using education as an. effective tool 

ooff the production process. Such a decision-making and implementation implies 
cce^rtain important changeS withia t be p^oductioh process as vvell as the education 
porrocess. 

The study aiso discusses the importance of informal education for both 

ddeeveloped and developing countries and suggests that informal education needs 

mınmch more ettention in developing countries and in Turkey as an effective and 

eaff-^icient tool of education for production. 

In the conclusion a more economic and efficient educational system is 

psrroposed for the Turîcish educational system. Tbis proposal aims at eliminating 
tfthıe artificial barriers betweon formal and informal education and at establishing 

annı efficient educational system, both functionally and financially» and which is 
ii.ntegrated with the production process. 
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