
374 (560)(D47. 3) "1973/77" 
D367 
0.2 

ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI ÖZEL İHTİSAS 
KOMİSYONU RAPORLARI 

Yayın No. DPT : 1114 — ÖİK : 117 

YAYGIN EĞİTİM 
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

RAPORU 

Devlet Planlama Teşkilâtının Kurulması Hakkındaki 91 sa
yılı Kanunun 7 ve 8 inci maddelerine göre kurulan özel 
İhtisas Komisyonunun Raporudur. Devlet Planlama Teşki
lâtının izni olmadan yayın ve referans için kullanılamaz. 

Ekim 1971 

D. P. T. 
DOKÜMANTASYON 

SERVİSİ 



37lj(560)(047.3)"/973/77 * 
0367 
0.2 

ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI ÖZEL İHTİSAS 
KOMİSYONU RAPORLARI 

Yayın No. DPT : 1114 — ÖİK : 117 

YAYGIN EĞİTİM 
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

RAPORU 

Devlet Planlama Teşkilâtının Kurulması Hakkmdaki 91 sa¬ 
yılı Kanunun 7 ve 8 inci maddelerine göre kurulan Özel 
İhtisas Komisyonunun Raporudur. Devlet Planlama Teşki¬ 
lâtının izni olmadan yayın ve referans için kullanılamaz. 

Ekim 1971 





İçindekiler 

S ay f a 

I Komisyonun Kuruluşu ^ ^ 
A. Başbakanlık Divanı ... t , » i 
B Komisyon Üye Listesi o r . ii-v 
C o Al t Komisyonlar .•> , s , > . r. , » , - „ . . « , - vi-xi 
D., Komusyona Davet Edilenler Listesi , • . xii-xviii 

II- ÖnSOZ 1”“3 

III, Giriş  4-6 

IV, Terminoloj i  7-8 

V, Halk Eğitimi Bölümü   «...   . 
A, Tarihçe «. , . , f . .   , 9-10 
B , Halk Eğitimini Gerektiren Sebepler , , , , , , , ,, 11-13 
C Kavram ve Kapsam ,    13-15 
D „ Am açlar » » o -e*...»»..».» » 16-17 
Eİlkeler -....oc,.,,,, 17-18 
F. Konular , „ » 19 

G. Durum    19-31 
H, Durumun Değerlendirilmesi »o,.». 31-39 
I, Temel Sorunlar     39-41 
İ, Çözüm Yollan c    41-45 

VI Hizmet-içi Eğitim Bölümü , , , , » » «. , , „»o , « , . 
A * Bol Um I o , ,oo'c »uofjnMt-,oo^M.,.o,o.,cc..^eop.» 46 

1, Tarihçe  46-47 
2 o Giriş ,, o „ „ c o c 6 0 o , , o <•«<,<•», » 47-49 

B „ Bö lüm 11, Kavram ve Kaps am , . « . . o ,■ - ■■ . 49 
C , Bölüm III. S ay ı s al Durum » o , 50 (x) 
D, Bölüm IV, Durum Tesbitinden Çıkarılan 

Sonuçlar 51-71 
E, Bölüm V İlkeler, Metodlar, Teknikler ,„,. , 71-74 
F Bölüm VI Devlet Memurları Eğitimi 75-81 
GKomisyonun Genel Görüş ve Teklifleri 82-89 

VII Öneri ve Tebliğler « 91-108 

VIII , Ekler  . . .................. 

A, Amaç, İlke, Metod ve Teknikler Alt Komisyon 
Raporu ,    1-10 

B, Yaygın Eğitim Araçları Alt Komisyon Raporu . 1- 8 
C , TRT Raporu , . 1-20 



Divan Başkanlığı 

Başkan ; Prof.Dr.Bedi N.Şehsuvaroğlu İstanbul Tıp Fakültesi 

2„Başkan î Servet Develioğlu 

Raportör s Osman Sönmez 

Raportör S Cahit Ertem 

DPT Koordinatörü : İlhan Önsan 

DPT Koordinatörü : Metin Emiroğlu 

Redaktörler 

Divan Heyetine ilâveten : 
Abdülkadir Salgır Millî Eğ.Bakanlığı 

Kütüphaneler Genel Müdürü 

Satılmış Çağlar Köy İşleri Bakanlığı 
Toplum Kalkınması Şubesi 
Müdürü 

Tıp Tarihi ve Deontoloji 
Kürsü Profesörü 

Millî Eğ.Bakanlığı Halk 
Eğitimi Şube Müdürü 

Millî Eğ.Bakanlığı 
Altındağ Halk Eğitimi Müdür 

Millî Eğ.Bakanlığı 
Planlama-Araştırma ve 
Koordinasyon Dairesi 
Başkan lığı 

Zekâi Tüzün Çalışma Bakanlığı 
Başeğitim Uzmanı 



- i i -

Üçüncü Beş Yıllık Plan Hazırlık Çalışmaları 
Yaygın Eğitim Özel İhtisas Komisyonu Üyeleri 

(Alfabetik liste) 

1 Faruk Alatan 

2 Halit Aslangil 

3 Kadir Aytekin 

4 Orhan Balcı 

5 Gülseren Baytok 

6 Nazmi Bosna 

7 Dr» Müjgân Cunbur 

8 Satılmış Çağlar 

9 Şerafettin Çelebi 

10 Rıdvan Çongur 

11 Kemal Çoruh 

12 Zekeriya Demirbaş 

13 Hüseyin Demirhan 

14 Servet Develioğlu 

15 Dr» Hıfzı Doğan 

16 Kemâl Erden 

17 A.Muzaffer Ersöz 

18 Necdet Er t ek 

19 Cahit Ertem 

20 Fethi Esendal 

TRT Kurumu 

MEB Eğitim Birimi Müd. 

MEB Yay. ve Bas.Eğ.Mal. 
Gn. Md. Yrd. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

TRT Ankara Televizyonu 
Eğitim Md. 

Sanayi Bak. İnsangücü 
Eğitim Kurulu 

MEB Millî Kütüphane 
Genel Müd. 

Köy İşleri Bak» Toplum 
Kalkınması Şb. Müd. 

Tarım Bak. Müşaviri 

TRT Diyarbakır Bölge Müd» 

MEB Halk Eğ.Gn.Müd. 
Şb. Müd. Yrd. 

Devlet Personel Dairesi 

TRT Program Uzmanı 

MEB Halk Eğ.Gn.Md.Şb.Müd„ 

MEB T.T.Kurulu Üyesi 

MEB Eğ. Araçları Gn. Müd. 

MEB Plan Araş t.Koor.Dai. 

Köyişleri Bak» Müfettişi 

MEB Plan Araş t.Koor.Dai. 

MEB Halk Eğ.Gn.Md.Uzmanı 



21 Süleyman Ezgü 

2 2 Sadi Genç er 

23 T,Rüştü Gökalp 

24 Nermin Gönen 

25 Mithat Gözüm 

26 Nejat Gürgün 

27 Turgut Güngör 

28 Yrb. Sıtkı Gürses 

29 Rıfat Hancılar 

30 Dr, Ayten Hatipoğlu 

31 Mehmet Irmak 

32 Ayten İlerle 

33 Alb. Kılıç Kaplan 

34 Dr, Niyazi Karasar 

35 Tevfik Kumaş 

36 Dr, Hamid Z,Kuşayr 

37 Enver Metinel 

38 Turhan Oğuzkan 

39 Gültekin Orkunt 

40 Enver Oymak 

41 H.Raşit Öymen 

42 Reş at Özalp 

Tarım Bak. Müşaviri 

Türkiye Sevk ve İdare 
Derneği 

MEB Eğ,Araçları Şb. Müd. 

MEB Kız Tek.Öğr.Gn.Md. 
Ş ub e Mü d. 

Tarım Bak. Ziraî İşler 
Müşaviri 

Orman Bak. Hizmet-içi 
Eğ. Müd„ 

Sanayi Bak. İnsangücü 
Eğ. Kurulu 

Genel Kurmay Başkanlığı 

MEB Halk Eğ.Gn.Md.Şb.Müd 

S SY Bak. Eğ.Şb.Mü d. 

MEB Mek.Öğr.Gn.Müd. 

Tarım Bak. Ticaret İşi. 
Gno Müd. 

Genel Kurmay Başkanlığı 

MEB T.T.Dairesi Müşaviri 

MEB Eğ.Araçları Gn.Md. 
U zmanı 

MEB Müzeler ve Eski Eser 
ler Gn. Md. Müşaviri 

MEB Mek„Öğr.Gn.Md.Yrd. 

ODTÜ Fen ve Ed. Fak. 

TRT Temsilcisi 

Hıfzıssıhha Okulu 

Halk Evleri İl Başkanı 

MEB İnsangücü Eğ.Gn.Müd. 



43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

5 6 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

- iv -

Muazzez Özsoy 

Mehmet Pandül 

Abdülkadir Salgır 

Nezihi Sarıgöl 

M.Dündar Saylan 

Necati Sertçelik 

Doğan Soylu 

Osman Sönmez 

Cemâl Sundurlu 

Sulhi Sümer 

Prof.Dr.Bedi N.Şehsuvaroğlu 

Birsel Tanay 

Tuncer Tanılkan 

Süheylâ Teoman 

Osman Toker 

Recai Tosyalı 

Sahip Tuğral 

Hadiye Tuncer 

Zekâi Tüzün 

Doç. Dr„ Fatma Varış 

MEB Kız Tek . Öğ r . Şb „ Müd „ 

MEB Eğ. Araçları Uzmanı 

MEB Kütüphaneler Gn* Müd. 

Orman Bakanlığı 

Türk-İş Temsilcisi 

Tarım Bak.Ankara Ziraat Müd. 

TRT İstanbul Prog. Müd. 

Ankara - Altındağ Halk 
Eğ o Müd„ 

MEB İnsangücü Eğ.Gn.Md.Şb» MÜd 

Tarım Bak. Ticaret İşi.Gn,Müd 

İstanbul Üniv.Tıp Fak. 

Türkiye İşverenler Sendikası 

MPM 

Tarım Bak. Ev.Ekon.Şb„Müd. 

Orman Bak. Ağaç Gn„Müd„ 

Esnaf ve Sanatkârlar Konf. 

MEB Halk Eğ„Gn.Md„Şb.Müd„ 

Tarım Bak. Müşaviri 

Çalışma Bak. Baş Eğ.Uzmanı 

Ankara Üniv. Eğitim Fak, 



III.Beş Yıllık Plan Yaygın Eğitim Özel İhtisas 
Komisyonu Tanım Alt Komisyonu Üyeleri 

1 “ A. Niyaz.i Karasar 

2- Tuncer Tanılkan 

3- Zekâi Tüzün 

4- Cemâl Sundurdu 

5- A.Muzaffer Ersöz 

6- Fethi Esendal 

7- Zekeriya Demirbaş 

8- Şerafettin Çelebi 

9- Dr. Ayten Hatipoğlu 

10- Nejat Gürgün 

11- Orhan Balcı 

12- Turgut Güngör 

13“ M.Dürdar Saylan 

14- Birsel Tanay 

Millî Eğ.Bak.T.T.D.Üyes i 

Millî Prodüktivite Merkezi 
Gn. Sekreterliği Temsilcisi 

Çalışma Bak.Baş.Eğ it im Uzm. 

Millî Eğ.Bak.İnsangücü 
Eğ. Gn. Md. 

Millî Eğ.Bak.P1anlama-Araş¬ 
tırma ve Koord.Başkanlığı 

Millî Eğ.Bak.Halk Eğ.Gn.Md. 
U zmanı 

Devlet Personel Dai.Şb.Müd. 

Tarım Bak.Ziraat İşl.Gn.Müd. 

Sağlık Bak.Eğitim Şb.Müd. 

Orman Bak.Hizmet-iç i Eğ.Müd. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
Olgunlaştırma Md. Yrd. 

Sanayi Bak.İnsangücü Eğ. 
Kurulu Başkanlığı 

Türk-İş Temsilcisi 

Türkiye İşverenler 
Sendikası Temsilcisi 

Başkan 

Raportörr 

Üye 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

İlhan Önsan 

Servet Develioğlu 

D.P.T. Koordinatörü 

Başkanlık Divanı Koordinatörü. 



III.Beş Yıllık Plan Yaygın Eğitim Özel 
İhtisas Komisyonu Mevzuat Teşkilâtlanma 
ve Koordinasyon Alt Komisyon Üyeleri 

Rıdvan Çongur 

Sahip Tuğral 

Zekeriya Demirbaş 

Şadi Gencer 

Zekâi Tüzün 

Reşat Özalp 

Birsel T anay 

Dr.Ayten Hatipoğlu 

Recai Tosyalı 

M.Dürdar Saylan 

Tuncer Tanılkan 

Turgut Güngör 

Ay ten İlerle 

Metin Emiroğlu 

Servet Develioğlu 

T.R.T.Diyarbakır Bölge 
Tems i 1g is i 

Millî Eğ.Bak.Halk Eğ.Gn. 
Md. Şb. Müd. 

Devlet Personel Dairesi 
Şb. Müd. 

T.Sevk ve İdare Derneği - 
İSTANBUL 

Çalışma Bak.Baş Eğitim 
Uzmanı 

Millî Eğ.Bak.İnsangücü 
Eğ , Gn . Md „ 

Türkiye İşverenler Şendi. 
Tems ile is i 

Sağlık Bak. Eğ.Şb.Müd. 

Türkiye Esnaf ve Sanatkâr¬ 
ları Konfederasyonu Gn.Sek. 

Türk-İş Temsilcisi 

Millî Prodüktivite Merkezi 

Gn„Sekre ter1 iğ i Temsilcisi 

Sanayi Bak„İnsangücü Eğ. 
Kurulu Başkanlığı 

Tarım Bakanlığı Ziraat 
İşleri Gn. Müdürlüğü 

D.P.T. Koordinatörü 

Başkanlık Divanı Koordinatörü 

Başkan 

Başkan Yrd 

Raportör 

Üye 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 



III.Beş Yıllık Plan Yaygın Eğitim Özel İhtisas 
Komisyonu Araçlar Alt Komisyonu 

Üyeleri 

Kemal Erdem 

T.Rüş tü Gökalp 

Rıfat Hancılar 

Mehmet Irmak 

Tevfik Kumaş 

Dr.Ayten Hatipoğlu 

Dr.Hamit Kuşayr 

Hüseyin Demirhan 

Sulhi Sümer 

Necdet Ertok 

Gültekin Orkunt 

Gülseren Baytok 

Millî Eğ.Bak.Eğ.Araçları 
ve Teknik İşbirliği Gn.Md. 

Millî Eğ.Bak.Eğ.Araçları 
ve Teknik İşbirliği Şb.Md. 

Millî Eğ.Bak.Halk Eğ. 
Gn. Müdürlüğü Şb.Müd. 

Millî Eğ.Bak.Mektup 1a 
Öğretim Gn. Md. 

Millî Eğ.Bak.Eğ.Araç ve 
Teknik İşbirliği Gn.Md.lüğü 

Sağlık Bak.Eğ.Şb.Müd. 

Millî Eğ.Bak.Müzeler ve 
Eski Eserler Gn.Md.Müşaviri 

Millî Eğ.Bak. 

Tarım Bak.Ziraat İşleri 
Gn. Md.lüğü 

Köy İşleri Bak.Müfe 11iş i 

T.R.T.Temsilcisi 

T.R.T.Temsilcis i 

Başkan 

Raportör 

Üye 

Üye 

İt 

İlhan Önsan D.P.T.Koordinatörü 

Servet Develioğlu Başbanlık Divanı Koordinatörü. 



- v i i i -

III.Beş Yıllık Plan Yaygın Eğitim Özel 
İhtisas Komisyonu Amaç, İlke, Metod ve 

Teknikler Alt Komisyonu 
Üyeleri 

1- Abdülkadir Salgır Millî Eğ.Bak.Kütüphaneler 
Genel Müd. Başkan 

2 - Sahip Tuğral Millî Eğ.BakoHalk Eği.Gn. 
Md. Şube Müd., Raportör 

3- Enver Metinel Millî Eğ„Bak„Mektupla 
Öğ. Gn. Md. Yard. Üye 

4- Necati Sertçelik Tarım Bakanlığından 

5- Süleyman Ergü " " " 

6- Hadiye Tuncer " " " 

7- İlhan Önsan Devlet Planlama Teşkilâtı " 

İlhan Önsan D„P.T.Koordinatörü 

Servet Develioğlu Başkanlık Divanı Koordinatörü 



- IX -

III.Beş Yıllık Plan Yaygın Eğitim Özel 
İhtisas Komisyonu Halk Eğitimi Alt 

Komisyon Üyeleri 

1- Fethi Esendal Millî Eğ.Bak.Halk Eğitimi 
Uzmanı Başkan 

2- Kemâl Çoruh Millî Eğ.Bak.Halk Eğitimi 
Gn. Md. Şb. Md. Raportör 

3- Dr.Ayten Hatipoğlu Sağlık Bak.Eğitim Şb.Müd. Üye 

4- Süheylâ Teoman Tarım Bak.Ziraat İşl.Gn. 
Müd. Şb. Müd. " 

5- Sahip Tuğral Millî Eğ.Bak.Halk Eğitimi 
Gn. Müd. Şb. Müd. " 

6- Orhan Balcı Diyanet İşleri Başk. 
Olgunlaştırma Müd. Yrd. " 

7- Nazmi Bosna Sanayi Bak.Eğitim Kurulu 11 

8- Osman Toker Orman Bak.Ağ açlandırma Gn.Md. " 

9- Nezihi Sarıgöl Orman Bakanlığı " 

10- Ayten İlerle Tarım Bak.Ziraat İşleri 
Gn. Md. " 

11- Enver Oymak Hıfzıssıhha Okulu " 

12- Prof.Dr.Turhan Oğuzkan O.D.T.Ü. " 

13- Ertuğrul Karahan Köy İşleri Bakanlığı 

14- Abdülkadir Salgır Kütüphaneler Gn.Müdürü 11 

İlhan Önsan D.P.T.Koordinatörü 

Servet Develioğlu Başkanlık Divanı Koordinatörü 



- X -

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

III.Beş Yıllık Plan Yaygın Eğitim 
Özel İhtisas Komisyonu Hizmet-İçi 

Alt Komisyon Üyeleri 

H.Zekâi Tüzün 

Zekeriya Demirbaş 

Tuncer Tanılkan 

A.Necati Gülgün 

Cemâl Sundurdu 

Halit Aslangil 

M.Dündar Saylan 

Birsel Tanay 

Turgut Güngör 

Recai Tosyalı 

Rıdvan Çongur 

Çalışma Bak.Baş Eğitim Uzm. Başkan 

Devlet Personel Dairesi Raportör 

Millî Prodüktivite Merkezi 
Genel Sek. Üye 

Orman Bak.Hizmet İçi Eğitimi 
Şube Müdürü " 

Millî Eğ.Bak.İnsangücü Eğitimi 
Şub e Müd. " 

Millî Eğ'. Bak. Eğ it im Birimi 
Müdürü " 

Türk-İş Temsilcisi " 

Türkiye İşverenler Sendikası " 

Sanayi Bak.İnsangücü Eğitimi 
Kurulu " 

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar 
Konfederasyonu Sekreteri 

TRT Diyarbakır Bölge Müd. " 

Metin Emiroğlu 

İlhan Önsan 

Servet Develioğlu 

D.P.T.Koordinatörü 

Başkanlık Divanı Koordinatörü 



- X i -

III.Beş Yıllık Plan Hazırlık Çalışmaları 
Yaygın Eğitim Özel İhtisas Komisyonuna 
Davet Edilenlerin Soyadlarına Göre Alfa¬ 

betik Listesi 

(Kuruluşların DPT'na teklifleri, SPD Eğitim 
Grubu teklifleri, ÖİK teklifleri karma liste) 

1- Talât Akgül Gençlik ve Spor Bak. Müst.Yard. 

2- Avni Akyol D.P.T. Koordinasyon Dairesi 

3- Ahmet Akyüz Ankara Ziraat Müd. 

4- Faruk Alatan T.R.T. Kurumu 

5- Prof.Dr.Oluş Arık Ankara Üniv. DTCF 

6- Halit Aslangil MEB Eğitim Birimi Müd. 

7- NeGİp Aşkın MEB Talim Terbiye Kurulu Üyesi 

8- Ahmet Aykal MEB Ticaret ve Turizm Öğ.Gn.Md.Yard. 

9- Kadir Aytekin MEB Yay.ve Basılı Eğ.Malz.Gn.Md.Yard. 

10- Orhan Balcı Diyanet İşleri Başkanlığı 
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15- Muammer Birol Tarım Bak. Müşaviri 

16- Nazmi Bosna Sanayi Bak. İnsangücü Eğ. Kurulu 
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20- Fahrettin Çamlı Orman Bak. Öğrenci Eğ, Şb. Müd. 
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36- Necmettin Esin MEB Yay.Basılı Eğ.Malz.Gene1 Müd.Yard. 

37- Süleyman Ezgü Tarım Bak. Müşaviri 
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ÖNSÖZ 

Eğitim ve bilhassa Yaygın Eğitim gibi yurdun ana sorunların¬ 
dan birine ışık tutmak ümidiyle hazırlanan bu rapor bizce, çok muh¬ 
taç olduğumuz, ekip çalışmasının da güzel bir örneği olarak üstünde 
durulmağa değer» Bu sebepledir ki bu küçük fakat ağırlığı olan eserin 
hazırlanmasında aydın ve sorumluluk taşıyan birer insan olarak Komisyon 
Üyelerine;, Redaksiyon Komitesi'ne ve nihayet. Divan Başkanlığı arkadaş¬ 
larıma teşekkürü bir borç bilirim» 

Halkın eğitilmesi Demokrasinin, eğitim birliği Cumhuriyetimizin 
ilk kurallarındandır» Herkese eşit eğitim şansı tanınması ise 1961 
Anayasası'nm getirdiği bir esastır» 

Bütün bu hakikatlere rağmen, bu gün Türkiye'de el'an eğitilmemiş 
milyonlarca vatandaş vardır» Eğitim birliği, eğitimde eşit şans tam 
olarak sağlanamamıştır» Fazla olarak öğretim ve eğitime ayrılan malî 
olanaklarımız da sınırlıdır» 

İşte bu gibi günlük realitelerin yanında asırların olumsuz mirası 
olan bazı nedenler vardır ki bizi toplum olarak bugünkü geri kalmışlığa 
itmiş ve bu planlamaları zorunlu kılmıştır» Görüşümüze göre bu nedenle¬ 
ri şöylece sıralayabiliriz : 

1» İslâm dünyasının bir geleneği olarak Osmanlı İmparatorluğum¬ 
da da daha ilk günlerden itibaren kurulan medreseler vardır» Bu öğretim 
kuruluşları her ne kadar uzun asırlar bilimsel değerlerini korumuşlarsa- 
da zamanla, bilhassa Fatih (1451-1481) den sonra gittikçe gerilemişler¬ 
di r o 

Bu sebeple, o çağlarda, yurdun tek öğretim kuruluşu olan med¬ 
reselerin zaman zaman İslahı yoluna gidilmişse de kesin bir sonuç alına¬ 
mamıştır, Neticede, hakikî bir reformatör olan Mahmut II (1808-1839) 
eğitimde de yeni kuruluşlara gitmiş ve böylece bir müddet sonra yurdu¬ 
muzda medreseler yanında Rüştiye, İdadî gibi modern orta öğretim kuruluş 
lariyle yüksek okullar ve hatta Darülfünun - Üniversite yer almıştır. 

Ancak bu modern kuruluşların sür* atle ve yeterince gelişememe- 
si ve öğretmen denen yaratıcı insanın kolay kolay yetişememesi dolayı- 
siyle okul içi veya örgün eğitim yurdumuzda el’an gereğince sağlanamamış 
tır» 

Kaldı ki, son bir asırdır Amerika'da okul-içi eğitimin yanında 
sür'atle yer alan okul-dışı veya yaygın eğitimde yurdumuzda tam olarak 
anlaşılamamış ve gelişememiştir» Bize göre metodları farklı olmakla be¬ 
raber ister okul-içi, ister okul-dışı öğretim ve eğitim olsun her iki¬ 
sinin de amacı bir olmalıdır, yani ulusu bilinçlendirmek, yetiştirmek 
ve verimli kılmak olmalıdır» 
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Okul-dışı eğitimin halk eğitimi dediğimiz erişkinler eğitimi 
ve hizmet eğitimi dediğimiz mesleğe yöneltme veya meslekte geliştirme 
eğitimi her ne kadar ele alınmışsa da okul öncesi gibi bazı dallara 
henüz dokunulmamıştır. Halbuki bu toplumun en çok insanı gençlik 
grubu denen 0-18 ve bilhassa 0-6 yaşları arasındadır, ve unutulmamalıdır 
ki insanın her türlü kişiliğinin temeli ve tohumu bu yaşlarda atılır. 
Gençlik ne kadar karakterli ve olgun yetişirse ileri yaş problemleri 
de o kadar azalır. 

Halbuki günümüzde ailenin çocuk üstündeki etkisi eskisine 
nazaran çok azalmıştır. Esasen çalışma zorunluluğu veya kendini sosye
te hayatına veyahut da toplumsal görevlere lüzumundan fazla vermak gibi 
sebeplerle ana-baba çocuklarını eskisinden çok fazla yalnız bırakmakta
dırlar. Bu sebepledir ki toplumun bu yaş grubu üzerinde eğitimcilerin 
eskisine nazaran çok daha uyanık olmaları gerekir. 

2. Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma yolundaki çabalarımız en az 
1620 yıllarına kadar uzandığı halde bu alanda da el'an olumlu bir so
nuca ulaşılamamıştır. 

3. En az 150 yıldır, bilhassa Tanzimat’tan beri çağdaşlaşma 
yolunda kendi öz kültürümüzü geriye atarak, hatta küçümseyerek yabancı 
kültürlere yönelmemiz millî bilinç ve varlığımızı zedelemiş ve zedele
mektedir . 

4. İlk veya temel eğitim zorunluluğu 1826 da Mahmut Il'nin bir 
emirnamesiyle konmuş ise de halâ olumlu bir sonuca ulaşamamıştır. Bu se
beple, yukarda da kaydettiğimiz gibi, halen yurdumuzda 14.000.000 insan 
alfabeyi bile tanımaz. 

5. Sanayileşme yolunda Sultan Abdülmecid (1839^1861)in ilk yılla
rından beri yol almak istediğimiz halde bu alanda da belirli bir seviye
ye el'an ulaşamadık. 

6. Ve nihayet gene Sultan Abdülmecid devrinde bilhassa Kırım Har
bi (1853-1856) ile başlayan dış borçların, velev ki donanma ve başka 
teçhizatın sağlanması veya savaş tazminatı gibi sebeplerle de olsa, kı
sa zamanda çığ gibi yükselmesi imparatorluğun son yıllarında nihayet dur-
durulabilmiş tir; ve hatta Atatürk devrinde bu yükten tamamen kurtulmuş
tuk. Ne yazık ki Atatürk’ün ölümündenber i bu belâ yine yurt ufkunu sar-
mış 11r. 

Bize göre bu dertlerden arınmanın çaresi bir an önce şu husus
lara eğilmektir : 

1. Yaygın eğitimi; daha doğrusu beşikten mezara kadar uzanan öğ
retim ve eğitimi bir bütün halinde ele almak ve Atatürk ilkelerinden olan 
öğretimin bütünlüğünü zedelemeden başarı yolları aramak. 
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2. Eğitimdeki bu yaygınlığı yurt çapında ve insan ömründe 
olduğu kadar kuruluşlarda da sağlamak. Böylece, tıpkı yüksek öğre¬ 
timdeki çeşitli dallar gibi, orta öğretim de çeşitli dalları olan 
bir bütün halinde ele alınırsa orta öğretim, genci üniversite kapı¬ 
larına iten veyahut devlet memuru yetiştiren bir kuruluş olmaktan 
çıkar. Bil'akis orta öğretimi bitiren genç küçük bir ihtisasla dahi 
olsa bir an evvel hayata atılmak imkânını kazanır. 

3. Eğitimdeki eşitlik şansının liyakati ölçüsünde herkese 
açık tutulması. 

4. Eğitim gibi toplumsal bir dava için gerekli masrafların, 
mümkün olduğu kadar, vatandaşla devlet arasında müştereken karşılan¬ 
masını sağlamak. 

t 

Bu sayede devlet babadan bir şey bekleyen, ona bir şeyler 
uman gözlerle bakan vatandaşlar yerine devletin kendi iradelerinin 
toplamı olduğunu bilen bilinçli, kültürlü, eğitilmiş ve yapıcı bir 
vatandaş tipi yaratılmış olur. 

5. Evvelce de belirtildiği gibi toplumümuzun büyük çoğunluğu 
gençlik grubuna ait olduğuna ve bunca toplumsal bunalımların hep bu 
gençlik gurubundan geldiği malûm bulunduğuna göre esasen sınırlı o- 
lan eğitim imkânlarımızın mümkün olduğu kadar bu yaş guruplarına 
yöneltilmesi gereklidir. 

6. Millî varlığın temeli, ulusal kültür olduğuna göre her tür¬ 
lü öğretim ve eğitimin temelinde millî kültürümüzün yer alması gere¬ 
kir. 

Bu bakımdan, yaygın eğitimde de kültüre lâyık olduğu önemi 
vermek toplumsal düzeyde olduğu kadar birey düzeyinde de kısa zaman¬ 
da etki yapacak ve kişilerin üstün başarılı olmalarını sağlayacaktır. 

Kanımıza göre, Millî Eğitimimizin stratejisi diyebileceğimiz 
bu noktalara, bu küçük rapor ışık tutacaktır. 

Türk milletine daha mutlu yarınlar dileğiyle, şahıslarımız¬ 
da bir değer umarak bizlere bu görevi veren, Başbakanlık Devlet Plân¬ 
lama Teşkilâtı Müsteşarlığı'na teşekkürlerimizi sunarız. 

Prof. Dr. Bedi N. ŞEHSUVAROĞLU 

Devlet Planlama Teşkilâtı 
Yaygın Eğitim Özel İhtisas Komisyonu 

Başkanı 
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GİRİŞ 

Halkın eğitilmesi Demokrasi ve Cumhuriyetlerin ana ilkele¬ 
rindendir. Bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti kuruluş günlerinden- 
beri Millî Eğitime büyük bir önem vermiştir. Millî Eğitim gider¬ 
leri senelerce devlet bütçelerinin en kabarık kısımlarıdır. Bu¬ 
na rağmen geçmişin olumsuz mirası ve yurttaki hızlı nüfus artı¬ 
şı nedeniyle memleketimizde halen 14 milyon kadar insan değil 
öğretim ve eğitimin nimetlerinden faydalanmak, alfabeyi tanımak¬ 
tan bile yoksundur. 

Bu durum Demokrasi ve Cumhuriyet ilkeleriyle bağdaştırıla- 
mıyacağı gibi kalkınmakta olan, ve hızlı kalkınmak zorunda bulu¬ 
nan yurdumuzun kalkınma hızına ve süresine de olumsuz tesir et¬ 
mektedir. İşte bu alandaki planlamanın amacı bu olumsuz etkeni 
ortadan kaldırmak ve yurdun sür'atle kalkınmasını sağlamaktır. 
Bütün dünyaca malûmdur ki bir toplumun kalkınmasında eğitim ve 
öğretim faktörü ekonomi ve teknik kadar önemli ve gereklidir. 

Bu bakımdan yurdumuzda senelerdir yürütülen "okul içi veya 
örgün eğitime" son senelerde bir de "okul dışı veya yaygın eğitim" 
katılmış ve böylece kalkınmamızın ana faktörlerinden biri olan 
eğitim ve öğretim vatan sathında olduğu kadar kişi ömründe de 
yaygın bir hal almıştır. 

Ancak dış ülkelerde yetişkinler eğitimi, hayat boyu eğitim 
gibi çeşitli isimler alan okul dışı eğitime bizde son senelerde¬ 
dir ki yaygın eğitim denmeye başlanmıştır. 

İlk defa VII.Millî Eğitim Şûrasında, belki de Ziya Gökalp'in 
"Münteşir Terbiye" deyimine karşılık olarak, ortaya atılan ve sonra 
II.Beş Yıllık Plânda tekrarlanan bu terim kavram ve kapsam itiba¬ 
riyle pek açık değildir; ve çok kere yurdumuzda uzun senelerdir 
yer al an ve halk eğitimi denen yetişkinler eğit imi ile karıştıral¬ 
maktadır. Halbuki isminden de anlaşılacağı üzere yaygın eğitim bü¬ 
tün insan ömrünü kapsayan bir eğitimdir. Örgün eğitim esasen yurt 
çapında yaygın olduğuna göre bundan ayrı olarak gelişen yaygın 
eğitimin bu niteliğinin insan ömrü ile ilgili olması pek tabiidir. 

Yaygın eğitim genellikle 4 bölüme ayrılabilir : 

1- Okul öncesi eğitimi, 
2- Örgün yan eğitim veya örgün eğitime paralel yaygın 

eğ it im, 
3- Halk eğitimi, 
4- Hizmet eğitimi*, ki bu da hi zme t-önces i ve hizmet-içi 

olarak ikiye ayrılmaktadır. 
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Ancak bazı görüşlere göre örgün yan eğitim halk eğitimi için¬ 
de de mütalâa edilebileceğine göre yurdumuzda yaygın eğitimin bu 
üç dalından ikisi halk ve hizmet eğitimleri oldukça önemle ele 
alındıkları halde okul öncesi eğitimi el'an ele alınmamıştır. Hat¬ 
tâ Devlet Planlama Teşkilâtınca çalışmalarına başlanılan III. Beş 
Yıllık Plan ön raporlarında dahi okul öncesi çocuğu problemi ilk 
ve genel orta eğitim yani örgün eğitimle birlikte ele alınmıştır. 
Halbuki örgün eğitim metotları okul öncesi çocuklarının biyoloji 
ve psikolojisi ile aslâ bağdaşamaz. Bu sebepledir ki (Okul öncesi- 
İlk-genel orta eğitim Özel İhtisas Komisyonu) Haziran 1971 de ha¬ 
zırladığı raporunda okul öncesi öğretimine hemen hemen değinmemiş 
gib idir. 

Unutmamalıdır ki yurdumuz nüfusunun % 55 i gençlik gurubudur, 
yani 0-18 yaşlar arasındadır. % 30 kadarı da 0-6 yaşlar arasıdır. 
Burada konu 0-6 yaş gurubu olduğuna göre demek ki bugün yurdumuzda 
sayıları en az 10.000,000 bulan bu insanlar eğitim ve öğretimin her 
türlü nimetlerinden yoksundurlar. Halbuki bu yaşlar insanın telkine, 
öğrenmeğe ve kapmağa en açık olduğu bir çağdır. Bu gerekçelerle 
Komisyonumuz okul öncesi eğitiminin Devlet Planlama Teşkilâtınca ve 
özel bir ihtisas komisyonu -eliyle ciddî bir şekilde ele alınması 
1ü z umun a inanmaktadır * ve b-u arada sağır-kör -dilsiz gibi malûllere 

de eğitim ve öğretim alanında ayrı bir önem ver ileceğini ummaktadır 

Yurdumuzdaki okul öncesi çağı mensupları olan bu 10.000.000 a 
halen alfabeyi bile tanımayan 14,000.000 insanı da eklersek XX.Yüz¬ 
yılın bu uygarlık çağında Türkiye’nin öğretim ve eğitim durumunun 
nasıl olduğu bütün acılığı ve bütün çıplaklığı meydana çıkar. 

Kaldı ki nüfusumuzun geriye kalan ve okur yazar dediğimiz 
12.000.000 unun pek çoğu da ancak ilkokul mezunu olup, okuldan çık¬ 
tıktan sonra okuyup yazmayı hemen hemen tamamîyle bırakmıştır. Çoğu 
imzasını dahi güçlükle atmaktadır. Çünkü bu insanlara okuldan çık¬ 
tıktan sonra, ele alınınca okuma zevki veren, bol ve ucuz kitap 
s ağlayamamışızdır, Bu durumda bu insanların okumayı yazmayı unutma-- 
ları belki de bir nimet olmaktadır. Aksi halde ortada bol bol dola¬ 
şan cinaî, şehevî veya ideolojik sapık yayınları okuyacaklar ve bu¬ 
nun sonuçunda topluma zararlı kişiler olacaklardır. 

İşte bu nedenlerle bugün yurdumuzda okul dışı veya yaygın 
eğitim büyük bir önem arzetmektedir, Ancak Devlet Planlama Teşki- 
lâtı’nın kurulmasını zorunlu kılan sebep, yani kaynak azlığı ve 
dolayısıyla plan ve program ihtiyacı bu alanda da söz konusu ol¬ 
duğuna göre bu husustaki çalışmaların da çok dikkatle planlanması 
ve esasen pek sınırlı olan ödeneklerin son kuruşuna kadar yerinde 
harcanması gerekmektedir. 
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Ne yazık ki, yurdumuzda senelerce devam eden okul dışı-yaygm 
eğitim çalışmaları plansız, programsız ve başıboş olarak yapılmak¬ 
tadır. Demokrasinin bir zaafı diyebileceğimiz kitlelere yaranmak 
veya kendisini göstermek veyahut da kuruluşunu ve çalışmalarını 
tanıtmak gayretiyle çeşitli kurul ve kuruluşlar yaygın eğitim ala¬ 
nına el atmışlardır. Hattâ bir tek Bakanlıkta dahî yaygın eğitim 
yapan çeşitli genel müdürlükler kurulmuştur. Ve nihayet bu husus¬ 
ta yetki, yetenek, randıman ve ekonomi hiç düşünülmemektedir. İşte 
bu duplikata-ikilemeler ve koondinasyon noksanlığı da okul-dışı- 
yaygm eğitimin, en az ödenek azlığı kadar, önemli bir sorunudur. 
0 kadar ki okul dışı_yaygm eğitim alanına yönelmiş ve komisyonu¬ 
muzca tesbit edilebilen 50 kadar kamu, özel veya gönüllü kurum ve 
kuruluşların elinde oldukça yeterli sayıda bina, araç-gereç ve 
hattâ personel bulunduğu halde çalışmaların verimi yine de çok 
düşüktür. Meselâ, okuma-yazma öğretimi II.Beş Yıllık Planla ön¬ 
görülen sayının hemen hemen 1/10 i kadardır. İşte bütün bu nedenlerle 
biz, komisyon üyeleri, yurdumuzda okul dışı-yaygm eğitimin planlı, 
programlı olarak yeniden organize e d i 1m e s i gerektiğine inanıyoruz* 
ve bu alanda ödenek arttırılması ve yetişkin personel s ağlanması ka¬ 
dar, iyi bir koordinasyonun lüzumunu da öngörüyoruz. Bu sebeple memle¬ 
ket çapında ve Bakanlıklar düzeyinde bir Yaygın Eğitim Koordinasyon 
Komisyonu kurulmasını öneriyoruz. 

Koordinasyon bozukluğunda, yeni bir çalışma alanı olmakla be¬ 
raber verileri halkça kolayca izlendiği için birçok kuruluşlarca 
benimsenmek istenen okul dışı yaygın eğitim alanındaki terminoloji¬ 
nin açık ve seçik olmaması da. rol oynamaktadır. Bu nedenle, evvelce 
de işaret ettiğimiz gibi„ VÎT.Millî Eğitim Şûrası'nda ve II.Beş 
Yıllık Planda şöyle bir değinilen yaygın eğitim ile ilgili termino¬ 
lojiye açıklık getirilmesi lüzumuna inanıyoruz. 



- 7 -

TERMİNOLOJİ 

Bu alandaki terim ve deyimleri önemlerine göre şöylece açık¬ 
layabiliriz : 

EĞİTİM t Genel anlamı ile eğitim davranış ve başarıların olum¬ 
lu bir şekilde yönlendirilmesi için toplum veya kişilerin maddî ve 
manevî güçlerinin seferber edilmesidir. 

I.Beş Yıllık Plânda eğitim şöyle belirlenmektedir : "Eğitim 
istenilen bir yaşama düzeyine ulaşmak çabası olan kalkınmanın en 
etkili araçlarından birisidir". II.Beş Yıllık Planda da eğitim 
için: "Eğitim vatandaşlara çevrelerini tanımak, şuurlu davranmak, 
toplum yapısı değişmelere uyabilmek, kazanılan bilgi ve maharetleri 
kendisinin ve çevresinin refah ve mutluluğunu, moral değerlerini 
arttırmak için kullanma kabiliyetini veren sosyal bir hizmettir." 
denmektedir. 

Geniş anlamıyla eğitim kişilerin fikir, karakter, beden ve 
ruh güçlerinin geliştirilmesidir. Bu anlamıyla eğitim, öğretim kar¬ 
şılığı olarak kullanılmaktadır ve çok yönlü bir kavram taşımaktadır. 
Bu sebepledir ki, İktisadî gelişmenin gerektirdiği insan gücünü oluş¬ 
turmak bir eğitimdir; bütün yurtdaşlara temel bilgileri vermek ve 
ortak kültür değerlerini aktarmak bir eğitimdir! ve nihayet birey 
ve toplumları madde, ruh ve fikir olarak bir amaca yöneltmek ve ge¬ 
liştirmek de gene bir eğitimdir. 

TEMEL EĞİTİM : Her Türk vatandaşına Türk kültürünün maddî ol¬ 
sun, manevî olsun ortak özdeğerlerini, vatandaşlık haklarını kul¬ 
lanabilme, görevlerini yapabilme ve sorumluluklarını yüklenebilme 
bilincini ve yeterliliğini, toplumunu ve toplum sorunlarını tanıma 
ve bu sorunlara bilimsel bir tavırla çözüm yolları arama yeteneğini, 
sağlıklı yaşama ve geçimini sağlamak için yeterli bilgi, beceri, 
alışkanlık ve tavrı kazandıran ve onların maddî, manevî, sosyal ve 
töresel gelişmesini sağlayan eğitimdir. 

ÖRGÜN EĞİTİM : Okul-içi eğitimi de denen ve genellikle 7-23 
yaş gurubuna hitap eden klâsik öğ retim s is t emidir. 

YAYGIN EĞİTİM ; veya okul-dışı eğitim : Örgün eğitimlerini 
eksik bırakanlara, eğitim nimetlerinden hiç faydalanamayanlara 
olduğu kadar okul öncesi çocuklara ve öğretim ve eğitimde her ka¬ 
demeye ulaştıkları halde gene de daha bir şeyler öğrenmek isteyen 
birey ve toplumlara hitap eden bir öğretim şeklidir. Toplumsal ha¬ 
yattaki, teknik alandaki sür'atli gelişmeler nedeniyle yaygın eği¬ 
tim insan ömrünü bütünüyle, yani tâ beşikten mezara kadar, kapsar 
ve çeşitli dalları vardır : 



1. OKUL ÖNCESİ EŞİTİMİ : Yaygın eğitimin bir dalıdır. 0-6 
yaş gurubuna hitap eder*, ve bu çocukların maddî, manevî, sosyal 
ve töresel gelişmelerini sağlayarak onları ilkokula hazırlar. (Bu 
alanda şimdiye kadar kurulan kreşler, çocuk bakımevleri ve yuvalar 
gibi kuruluşlar bu eğitimin belki bir parçası olmakla beraber bü¬ 
tünü değildirler ve tam bir bilimsel okul öncesi eğitimini kapsa¬ 
mamaktadırlar . 

2. HALK EĞİTİMİ : Asıl işi okula gitmek olmayan, hayatta 
sorumluluk almış veya alma durumunda bulunan her öğrenim seviye ve 
kademesindeki fert ve toplumlara ihtiyaçlara dayalı programlar ha¬ 
linde uygulanan, onların millî ve İnsanî duygularının gelişmesine, 
ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ilerlemelerine yardım eden 
plânlı, sistemli ve sürekli bir şekilde yürütülen okul dışı eğitim, 
öğretim ve rehberlik faaliyetidir. 

3. HİZMET EĞİTİMİ ; Hizmet-öncesi ve hizmet-içi olarak ikiye 
bölünebilir. Hizmet-öncesinde mesleğe yöneltme; hizmet-içinde de 
meslekte geliştirme ve verimi arttırma ön planda rol oynar. 

Hizmet-içi eğitim : Herhangi bir sektör ayırımı yapmaksızın 
bir iş yerine aday veya asil olarak dahil olanlara yapılan ve üreti¬ 
len mal, hizmet veya emek faktörüne düşen payın prodüktif değerini 
artırmaya yönelen başka bir deyimle adet artmasını, tutum, bilgi, dav¬ 
ranış ve beceride kazanç ve gelişimi sağlayan bir eğitimdir. 

İnsan Gücü : 15-65 yaş gurubları arasında olup ekonomik 
bakımdan etkili çalışmağa hazır nüfus toplamıdır. 

İş Gücü; Hizmet Gücü : Toplam insan gücünden hizmet ve 
sanayi sektörlerinde kullanılanlardır. 

Emek : Bir amaca ulaşmak için harcanan bedenî ve fikrî 
insan çalışmalarıdır. 



HALK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 





HALK EĞİTİMİ 

TARİHÇE : 

Ulusumuzda Halk Eğitimi hareketleri Cumhuriyet'ten çok önceki 
devirlere ve tarihimizin derinliklerine kadar uzanır. Orta Asya 
Tarihinde, Selçuklular, Osmanlılar devirlerinde ve nihayet Meşruti¬ 
yetçiler, İttihat ve Terakkicilerden bu yana Halk Eğitimi ile ilgi¬ 
li pek çok çalışma örnekleri gösterilebilir. Ancak, bu gayret ve 
çabalar dağınık, parça parça ve ekseriya süreksiz olmuştur. Bu ara¬ 
da dedelerimizin bazı fonksiyonel kurumlar yaratmak suretiyle millî 
varlığımız ve ulusal hayatımız yönünden değer taşıyan bazı çalışma¬ 
lar yarattıkları yazılı kaynaklarla sabittir. İstanbul'un fethini 
izleyen yıllarda atalarımızın Halk Eğitimi hizmetlerine giriştikleri 
bu cümleden olarak iş aramak için Anadolu ve Rumeli'den İstanbul’a 
gelen vataşdaş larm şehir hayatına intibaklarını sağlamak amacıyla, 
birisi Üsküdar'da diğeri Rumeli yakasında olmak üzere "TERBİYE OCAĞI 
adı ile iki halk eğitimi kurumu açtıkları bilinmektedir, Bu kuruluş¬ 
lar, o zaman birer yetişkinler okulu gibi işlemiş ve devrin ihtiyaç¬ 
larına göre çeşitli eğitim faaliyetlerinde bulunmuştur. Bugün benzer 
kuruluşlar bazı batı ülkelerinde halen mevcuttur. 

Ayrıca 1861 yılında yayınlanan bir tüzükle "halka ders verilme¬ 
si ve yayınlarla halkın uyandırıİması" hareketleri ve 1865 yılında 
İstanbul'da açılan "ÇIRAK MEKTEBİ" bu konuda atılan önemli adımlar¬ 
dan bir diğeridir. 

Meşrutiyet hareketlerini müteakip kültür hareketleri ve 1913 
yılında yürürlüğe giren "305 sayılı Tedrisat-ı İbtidaiye Kanunu 
Muvakkatı"nda Halk Eğitiminin önem ve lüzumuna da yer verilmiştir. 
Ayrıca "Türk Ocakları" gibi kurumlann gece kursları ve halk konfe¬ 
ransları, millî şuurun uyanmasında çok etkili olmuştur. 

Cumhuriyet Türkiye'sinde büyük Atatürk'ün öncülüğü ile giri- 
şiler her alandaki faaliyetler ve devrimler meyanında halk eğitimi 
çalışmalarına yer verilmiş ve bu etkinlikler Türk yurdu ve ulusunun 
ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasında önemli rol oynamıştır. 

1928 Harf Devrimi ile büyük önder Atatürk'ün başöğretmenligin¬ 
de girişilen "Okuma-Yazma Seferberliğiyle" bir yıl içerisinde yarım 
milyondan fazla vatandaşın okuma-yazma öğrenmesi sağlanmıştır. Bu 
sonuç, dünya eğitim tarihinde en başarılı büyük bir halk eğitimi 
hareketi olarak kabul edilir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında halk eğitimine derin ve âcil ih¬ 
tiyaç duyulmuş ve valiliklerin bu konudaki görüşleri alınmıştır, 
Bu görüşler sırasında "HALKI TENVİR MÜDÜRİYET-İ UMUMİYESİ" kurul¬ 
ması istenmişse de ancak 1926 yılında Millî Eğitim Bakanlığı için¬ 
de "Halk Terbiyesi Şubesi" kurulabilmiştir. 
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"Millet Mektepleri" ile başlatılan yaygın ve etkili okuma-yazma 
hareketi, 1933 yılma kadar devam etmiş, bu tarihten sonra bu alan¬ 
daki çalışmaların hızı yavaşlamıştır. 

1932 yılında kurulan Halkevleri, Gezici Kadın ve Erkek kursla¬ 
rı ve Halk Eğitimi Yayınları devletçe ele alınan önemli ve yaygın 
halk eğitimi hareketleri olarak yer almaktadır.' Ayrıca tarım, sağ¬ 
lık ve kültür alanlarındaki gelişmeler halk eğitiminin yayılmasını 
sağ lamış tır. 

Bu teşkilâtlanma ve yayılma hareketleri az sayıda da olsa 
sahaya intikal ettirilmiş ve yeni bir anlayışla, 1953 yılından 
itibaren bucak ve köylerde "HALK OKUMA ODALARI" ve ilçelerde "HALK 
EĞİTİMİ MERKEZLERİ" açılmaya başlanmıştır. 

1956 yılında toplanan VI.Millî Eğitim Şûrasında Halk Eğitimi¬ 
nin ülkemiz için genel politikası etraflıca görüşülerek, konu ile 
ilgili çeşitli rapor ve dokümanlar hazırlanmıştır. Şûranın ortaya 
koyduğu görüşlere dayalı olarak, 27 Mayıs Devrimin! müteakip halk 
eğitimi hizmetlerinin tesir sahasını genişletmek, dağınıklıktan 
kurtarmak ve memleket sathına yayılmak üzere 29 Ağustos tarihinde 
Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü bir olur'la Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı olarak kurulmuştur. Ayrıca bu sırada UNESCO'nun aracılığı 
ile kurulan "MİLLÎ TEMEL EĞİTİM MERKEZİ", Halk Eğitimi Merkezleri 
ve Okuma Odaları sözü edilen Genel Müdürlüğe bağlanmış, ayrıca 
illerde Halk Eğitimi Başkanlıkları kurulmaya başlanmıştır. 

Halk Eğitimi hizmetlerinin memleketimizin ihtiyaç ve özellik¬ 
lerine uygun olarak yürütülmesi ile ilgili esasları tesbit etmek 
amacıyla konu, 1961 yılında toplanan VII.Millî Eğitim Şûrasında 
görüşülerek "halk eğitimi"nin tanımı, önemi, amaçları, ilkeleri, 
konulan, işbölümü ve işbirliği ile araçları ve kurumlan, ayrıca 
eleman yetiştirme konuları, tesbit edilmiştir. Bu arada, her iki 
Şûra bir Halk Eğitimi Kanunu'nun çıkarılmasını öngörmüş ve tasarı 
hazırlanmış, geliştirilmiş; ancak halen kanunlaşamamıştır. 

Yine halk eğitimi konusu çeşitli zamanlarda ve çeşitli ko¬ 
misyonlarda, kalkınma planlarında, yıllık icra planları ve hük.ü- 
met programlarında yer almasına rağmen, tesbit edilen tedbir ve 
hedeflere uygun mânada çalışmalara geçilememiş olduğu görülmek¬ 
tedir. 

Planlı kalkınma devresine giren ülkemiz, bütün kaynaklarını 
ve kaynakların en kıymetlisi olan insangücünü en iyi bir şekilde 
değerlendirmek mecburiyetindedir. Bu ise* örgün eğitim yanında 
Millî ve ekonomik gücü teşkil eden yetişkinlerin eğ itimine-HALK 
EĞİTİMİNE- verilecek önemle anlam kazanacaktır. Bu itibarla daha 
ileri, kalkınmış ve mutlu Türkiye yaratma ülküsüne ulaşmada; mil¬ 
lî şûuru besleyici, millî birlik ve bütünlüğü sağlayıcı, vatan¬ 
daşlarımızı aydınlatıcı, başarılarını arttırıcı ve intibaklarını 
kolaylaştırıcı mânadaki çalışmalara geçilmesi kaçınılmaz bir za¬ 
ruret haline gelmiştir. 
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HALK EĞİTİMİNİ GEREKTİREN SEBEPLER : 

a) Genel Sebepler : 

1- Demokratik yaşayış düzeninin korunması, vatandaşlık 
hak ve sorumluluklarının geniş kitlelere kavratılması için yetiş¬ 
kinlerin eğitiİmesi şarttır. 

2- Ülkenin topyekûn kalkınması bakımından nitelikli 
insan gücüne ihtiyaç vardır. Güvenilir, aktif ve yapıcı güç ise 
halka gerekli bilgiyi, beceri ve alışkanlıkları kazandırmakla 
sağlanabilmektedir. 

3- Ulusal kültürün korunması, geliştirilmesi ve yayılma¬ 
sı için halk eğitimi ayrıca önem taşır. 

4- Bütün vatandaşları her derecedeki okul eğitiminden 
geçirmek mümkün değildir. Esasen okul eğ itimi-öğre t imi insan haya¬ 
tında kısa bir devreye hitap eder. Halbuki insan sürekli olarak 
öğrenmek, İktisadî ve sosyal gelişmeleri izlemek ve bu değişiklik¬ 
lere intibak etmek zorundadır. 

5- Fertler, kendileri için faydalı ve gerekli gördük¬ 
leri bilgi ve maharetleri ihtiyaç duydukça öğrenmek isterler. Bu¬ 
nun için yetişkinlere lüzumlu bilgiler sürekli olarak ilgilerine 
göre iş içinde verildiği takdirde daha verimli sonuçlar alınmak¬ 
tadır. 

6- Hayatta geçerli bütün iş, sanat ve meslekler mutlaka 
okulda öğrenilemez. Bu sanat ve meslekleri öğrenmek için ayrı ayrı 
okul açmaya imkân ve lüzum da yoktur. Fakat toplum hayatı için lü¬ 
zumlu iş, sanat ve meslekleri yapacak insanların yetiştirilmelerine 
ihtiyaç vardır. 

7- Yetişkinlerin çalışma saatleri dışında boş zamanları 
vardır. Her biri bu zamanlarını değerlendirmek ihtiyacmdadır. 

Bütün bu sebeplerden dolayı yurdumuzda halk eğitimi 
hizmetlerine, bu hizmetleri yürütecek halk eğitimi teşkilâtına ve 
tesislere ihtiyaç vardır. 

b) Sosyal-Ekonomik ve Politik Sebepler : 

1- Bireyler ve toplumlar hızla değişen ve gelişen bi¬ 
lim, teknik ve teknolojiye intibak etmek ve ayak uydurmak zorunda¬ 
dırlar. Bu sağlanmadığı takdirde birey ve toplumlarda bunalımlar 
başlar. 
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b) II.Beş Yıllık Plânda;"Yaygın Eğitim" adı altındaj 
"Yetişkinlere okuma-yazma öğretmek, temel bilgiler vermek, en son 
devam ettiği öğretim kademesinde edindikleri bilgi ve kabiliyet¬ 
leri geliştirmek ve hayatını kazanmasını sağlayacak yeni imkânlar 
hazırlamak amacıyla, devletin vatandaşlara sağladığı bir hizmet 
olarak yürütülecektir." 

c) II.Beş Yıllık Plan-Halk Eğitimi Özel İhtisas 
Komisyonu Raporunda: "Sosyal yapıda sorumluluk al¬ 

mış bütün fertlerin durmadan değişen hayat şartlarına daha başarılı 
uyumlar yapabilmesini saptayıcı akademik öğretim dışı eğitim-öğre- 
tim ve rehberlik çalışmalarıdır." 

d) III.Beş Yıllık Plân-DPT Yaygın Eğitim Sektör Ön 
Raporunda % "Örgün eğitim dışında yetişkinlere ve 

okul çağında bulunanlara okuma-yazma öğretmek, temel bilgiler ver¬ 
mek, beceri kazandırmak ve en son devam ettikleri öğrenim kademe¬ 
sinde edindikleri bilgi ve becerileri geliştirerek çevrelerini 
daha iyi değerlendirebilmelerine ve hayatlarını kazanmalarına yar¬ 
dımcı olmak amacıyla verilen okul-dışı eğitimdir." 

Böylece halk eğitimi; asıl işi okula gitmek olmayan, 
hayatta sorumluluk almış veya alma durumunda bulunan her seviye ve 
kademedeki fert ve1 toplumlara, ihtiyaçlara dayalı programlar halinde 
uygulanan, sosyal ve kültürel alanlarda ilerlemelerine yardım eden 
planlı, sistemli ve sürekli bir şekilde yürütülen okul-dışı eğitim, 
öğretim ve rehberlik faaliyetleridir. 

Kap sam; halk eğitimi, hizmet-içi ve okul öncesi eğitimle 
birlikte tüm okul-dışı eğitimi kapsayan geniş bir eğitim türü olarak 
toplumun bütün kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak durumundadır. 
Toplum kesimleri bakımından; okula gidememiş veya yarıda bırakmış 
olanları, okumuş yetişkinler için sürekli eğitimi ve örgün eğitimi 
kapsamına alır; tüm köysel, kentsel ve endüstriyel topluluklara 
hitap eder. 

Başka bir deyimle halk eğitimi, asıl işleri öğrencilik 
olmayan yurtdaşlara birey ve toplum olarak ihtiyaç duyulan alanlar¬ 
da ve onların topluma intibaklarını kolaylaştırıcı ve başarılarını 
arttırıcı bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak amacıyla yapı¬ 
lan öğretim ve eğitim çalışmalarıdır. 

Halk Eğitiminin Özellikleri : 

1- Halk eğitimi faaliyetleri bir şey öğrenmek amacıyla in¬ 
sanın katıldığı planlı, organize faaliyetler olarak eğlencelerden 
ve hoş vakit geçirme alışkanlıklariyle ilgili faaliyetlerden fark¬ 
lıdır. Kısaca niyet ve gaye bakımından eğitseldir. Eğlence değildir, 

2- Hayatta sorumluluk almış veya almak durumunda kalmış 
kimselere ve daha çok yetişkinlere hitap eder. 
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3- Gayeli, planlı, düzenli ve sistemli bir öğretimdir. Te¬ 
sadüfi ve gelişigüzel değildir. 

4- Gönüllülük esasına d ay mır. Herkes kendi ilgi ve insiya- 
tifine bağlı olarak katılır. 

5- Okul eğitimi gibi katı ve kalıplaşmış bir düzen içinde 
değildir. 

6- Gelip geçici bir çalışma olmayıp, hayat boyunca devam 
eden sürekli bir iştir. 

7 - Yetişkinin asıl meşgalesi değildir. Genellikle yetişkinin 
isteyerek ayırdığı boş zamanla ilgili bir faaliyettir. 

8- Bir başlangıç eğitimi olmaktan çok tamamlayıcı ve geliş¬ 
tirici bir eğitimdir. 

9- Halk eğitimi örgün eğitimle doğrudan doğruya ilişkili¬ 
dir. Çünkü her ikisinde de müşterek gaye, bireyin tüm kabiliyetlerini 
geliştirmek, böylelikle hem bireyin, hem de toplumun refahıhı sağ- 
1amak tır. 

10- Sadece kuru bilgi verilmesi veya yetişkinin kendi kendi¬ 
ni yetiştirmeye yönelmiş eğitim de halk eğitimi sayılmaz. 

11- Örgün-Okuliçi eğitimi gibi halk eğitimi de öğrenmeye ve 
problem çözmeye önem verir. Yetişkinlerin işlerinde, meslekte iler¬ 
leme, kültürel ufuklarını genişletme, ev ve aile yaşayışında başa¬ 
rılı olma, toplum hayatına etkili bir şekilde katılma ve boş zaman¬ 
larını iyi kullanma gibi günlük ve diğer sürekli ihtiyaçlarını kar¬ 
şılama amacı ile yapılan planlı çalışmalar halk eğitimidir. 

12- Okul dışı eğitim, halen halk eğitimi, hizmetiçi. ve önce¬ 
si eğitim alanlarını kapsayan bir eğitim türü olarak örgün eğitimden 
daha geniş bir alana yayılmıştır. 

t 

13- Halk eğitimi, örgün eğitimin eksiklerini tamamlayıcı, üst 
okula gidemiyenler bakımından geliştirici, okullardan nasibini al¬ 
mamış olanlar için yetiştirici olarak, örgün eğitim sistemi ile 
toplumun çalışma hayatı arasındaki bağlantının kurulmasında yerini 
almalıdır. 

14- Halk eğitimi örgün eğitimden bağımsız olarak ele alınamaz. 
Eğitim bütünlüğü bakımından örgün eğitim için gerekli ilke ve kuru¬ 
luş düzeni halkın eğitimi için de geçerlidir. 

Halk eğitimi pek çok kuruluşların kamu hizmetleri içinde 
yürütülmektedir. Hizmete, birimlerin bir kısmı fiilen, çoğunluğu ise, 
dolaylı olarak katılmaktadır. 

Bu temel özellikler, konunun önemini ve şümulünü ortaya 
koymakla beraber, dağınıklığını ve teşkilâtlanma güçlüğünü de akset¬ 
tirmekte, ayrıca halk eğitiminin tanım ve kapsamını ortaya koymada 
açıklık getirmektedir. 
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AMAÇLAR : 

Okul dışında kalan kişilerin ve küçük toplum birimlerinin eko¬ 
nomik, sosyal ve kültürel alanda, arzu edilen mânada ve devamlı bir 
şekilde gelişmesine, millî kültürümüzün sürekli olarak beslenmesine 
ve yayılmasına, ulusal kalkınmamızın gereği gibi gerçekleşmesine ve 
süreklilik kazanmasına eğitsel yollarla hizmet etmek ve katılmak 
halk eğitiminin genel amacını teşkil eder. Ağırlık gösteren diğer 
amaçlar ise : 

1- Bütün yurtdaşlarımızı okur-yazar duruma getirmek. Onlara, 
yaşayışını ve hayata intibakını kolaylaştırıcı, başarılarını arttı¬ 
rıcı temel bilgiler, beceri ve alışkanlıklar kazandırmak. 

2- Yurtdaşlara Atatürk devrimler inin mânasını kavratmak, Cum¬ 
huriyet esaslarını öğretmek, demokratik yaşayışı benimsetmek ve yurt 
ölçüsünde yaymak. 

3- Yurtdaşlara millî birlik ve beraberlik ruhunu besleyici, 
millî değerlerimizi ve kültürümüzü yayıcı eğitim imkânları hazırla¬ 
mak ve dil, fikir ve ülkü birliğini sağlamak. 

4- Bireylere iyi bir aile üyesi, bilinçli ve faydalı bir 
yurtdaş olmalarını sağlayacak bilgiler vermek, bilimsel düşünme, 
plânlı ve metodlu çalışma, modern teknikleri kullanma alışkanlıkla¬ 
rını kazandırmak. 

5- Yurtdaşlarm boş zamanlarını faydalı ve verimli bir şekilde 
kullanmalarına, iş ve meslek edinmelerine, iş ve mesleklerinde iler¬ 
lemelerine yardımcı olmak. 

6- Yurtdaşlarımızı millî ve toplumsal meselelerimizle ilgi¬ 
lendirmek, ilgilerini canlı tutmak, millî birlik ve beraberlik ru¬ 
hunu zedeleyen demokratik yaşayışımıza aykırı ve aşırı cereyanlara 
karşı uyanık tutmak, batıl düşünce ve alışkanlıklardan kurtarmak. 

7- Halkımızın batı uygarlığını benimsemesine ve hür millet¬ 
lerle dayanışma lüzumunu kavramalarına yardım etmek. 

8- Yur tdaşlarımızm sağlam bir beden ve sağlam bir kafaya 
sahip olmaları için, onlara gerekli bilgi, alışkanlık ve davranışlar 
kazandırmak, sağlıklı yaşamanın önemini ve yollarını tanıtmak. 

9 - Fert ve toplumlarm bilgilerini, hünerlerini, anlayışları¬ 
nı, değer hükümlerini geliştirmek, toplumda millî kalkınmaya en 
uygun ortamı hazırlamak, böylece bireylerin kalkınma çabalarına 
verimli ve bilinçli olarak katılmalarını sağlamak. 
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10- Vataşdaşlara ih tiyaç1armı sezdirerek kendilerinde öğren- 
me, daha ileri ve daha iyi bir hayat seviyesine ulaşma isteği uyan¬ 
dırmak* problemlerini kavramalarına, çözmelerine ve bu yolda teşki¬ 
lâtlanmalarına yardım ve kılavuzluk etmek, köylerimiz ve küçük top¬ 
lum birimlerinin kalkınmasının hızlandırılmasında yardımcı olmak. 

11- Toprak, su, orman, maden, hayvan ve tabiî güzellikleri¬ 
miz gibi zenginlik kaynaklarımızın, tarihi, millî folklor ve turis¬ 
tik değerlerimizin kişi ve millî hayatımızdaki önemli yerini kavrat¬ 
mak, bu konularda yurtdaşlara düşen görevleri benimsetmek. 

12- Tarım ve hayvancılık alanında üretimi arttırıcı ve kali¬ 
teyi geliştirici bilgi ve becerileri kazandırmak, modern metodları 
kullanmalarını sağlamak, üretimi değerlendirme ve pazarlama teknik¬ 
lerini vermek ve bu konularda teşkilâtlanma ihtiyaç ve alışkanlığını 
kazandırmak. 

13- Halkın boş zamanlarını olumlu bir şekilde değerlendirme, 
mahallî ham maddeleri mamül hale getirmenin lüzum ve faydalarına 
inandırmak, el sanatlarımızı bu mânada yönlendirmek. 

İLKELER : 

Toplumda, kısa zamanda istenen anlayış ve davranış değişikli¬ 
ğini yaratmak, ulusal kalkınma ve ilerleme için en uygun ortamı 
sağlamak, bireyleri ve toplumları ihtiyacı etrafında öz kaynak ve 
imkânlariyle teşkilâtlandırmak için halk eğitiminde bazı temel esas¬ 
lara uymak gereklidir. 

Aynca halk eğitimi programlarmın hazırlanmasında ve uygulan¬ 
masında birey ve toplumlarm gelenek, görenek, değer yargıları ve 
eğitim seviyeleri ile psikolojik durumları, halk eğitimi konuları¬ 
nın özellikleri bakımlarından bazı esasları gözönünde bulundurulma¬ 
sına da ihtiyaç vardır. Bunlar: 

1- Millî varlığımızı koruyucu, millî birlik ruhunu gelişti¬ 
rici ve millî savunma gücümüzü arttırıcı olmalıdır. 

2- Çalışma yöntemlerinde ve bütün davranışlarda, ülkücülük, 
gerçekçilik, bilimcilik ve verimcilik esas olmalıdır. 

3- Çalışmalarda başlangıç noktası halkın ihtiyaç ve isteği 
olmalı, mümkün olduğu kadar kararı kendileri vermeli ve yeri gel¬ 
dikçe halkın kendi ihtiyaçlarını sezmesine yardım e tmel id ir. 

4- Çalışmalar, toplum ve bireylerin ilgi alanlarına yönel¬ 
meli, acele çözüm bekleyen, az masraflı, kısa sürede sonuç alına¬ 
bilecek yeni projelere ortam hazırlayabilecek ve ekonomik hayata 
etken işlere öncelik verilmelidir. 



- 18 -

5- Halk eğitimi plân ve uygulamaları, inceleme, araştırma 
ve denemelere dayanmalıdır. Çalışmalar devamlı olarak ve yapıcı 
bir davranışla izlenmeli, değerlendirilmeli, yönlendirilmeli ve 
geliştiriİmelidir. 

6- Başarılı deneme ve çalışma sonuçları birer örnek ola¬ 
rak o çevrede ve yurt ölçüsünde tanıtılmalı ve teşvik edilmelidir. 

7- Halk eğitimi programlarında bütünlük olmalı, dikey ve 
yatay programlar arasında verimli bir ilişki sağlanmalıdır. Prog¬ 
ramların hazırlanması ve uygulanmasında ilgili kuruluşlar arasın¬ 
da koordinasyon ve işbirliğine önem verilmelidir. 

8- Mahallî halk eğitimi programlarını bu çalışmalara katı¬ 
lacak halkla birlikte hazırlanmalı, mahallî kaynaklar harekete 
geçirilmeli, imkân nisbetinde uygulama ve yürütme onlara bırakılma¬ 
lı, devlet uyarıcı, yol gösterici ve destekleyici durumda bulunma¬ 
lıdır. 

9- Çalışmalar söze değil, işe dayanmalı ve uygulamalara 
ağırlık verilmelidir. 

10- Halk eğitimi çalışmaları, yurtdaşlarda teşebbüs şuuru¬ 
nu uyandırmalı, onların bu alandaki faaliyetlerini geliştirmeli, 
çalışmalarda devlet destekleyici ve rehber olmalıdır. 

11- Program hazırlanmasında ve çalışmalarda mahallî önder¬ 
lerden yararlanılmalı ve önderlerin yetişmelerine yardım edilme- 
1idir. 

12- Çalışmalar yetişkine ve topluma güven kazandırmalı, bu¬ 
nun için halkın ihtiyaç duyduğu, kısa sürede sonucu alınabilecek 
ve ekonomik yönü olan konular öncelik almalıdır. 

13- Halk eğitimi çalışmaları karşılıklı sevgi, saygı ve da¬ 
yanışma anlayışı ile yürütülmelidir. Çalışmalarda sosyal ve kül¬ 
türel faaliyetlerin önemli yeri daima gözönünde bulundurulmalı’, 
ekonomik, sosyal ve kültürel çalışmalar, program ve uygulamalarda 
iç içe yer almalıdır. 

14- Hizmetlerin eğitsel gayesi olmalı, planlamada ve sağla¬ 
nacak imkânlarda süreklilik bulunmalıdır. Yetişkinlerin uzak ve 
belirsiz bir gelecekteki ihtiyaçları yerine içinde bulunduğu ih¬ 
tiyaçlarından hareket edilmeli, çalışmalarda onların görüş ve tec¬ 
rübelerinden yararlanılmalı, zor ve otorite yerine eğitim yolu ile 
aydınlatma, ikna ve benimsetme esas alınmalıdır. 

15- Halk eğitiminde, kısa ve uzun süreli genel planlar ya¬ 
nında , bölgesel ve mahallî ihtiyaçlara uygun plan ve programlar 
da yapılmalıdır. Bu planlar, ilgili kuruluşlar ve programla alâ¬ 
kalı mahallî kişilerce hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. 
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KONULARI : 

1- Okuma-yazma, temel ve genel bilgi eğitimi : 

a) Halk dersaneleri çalışmaları, 
b) Kısa süreli okuma-yazma kursları, 
c) Okul dışı temel eğitim çalışmaları, 
d) İlk, orta ve lise bitirme hazırlık kursları. 

2- Meslekî eğitim : 

a) Meslek edinme ve geliştirme kursları, 
b) Asıl işinde verimi arttırmak, 
c) Yan gelir sağlama, 
d) Boş zamanları değerlendirme, 
e) Orta ve lise seviyeli meslekî ve teknik okulları 

bitirmeye hazırlık kursları. 

3- Toplumsal Eğitim : 

Çeşitli seviyedeki toplum birimlerinin yaşama koşullarının 
düzenlenmesine yardımcı olmak ve yeni davranışları kazanmasını sağla¬ 
mak amacıyla toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan eği- 
t imd ir. 

a) Çevre ve halk sağlığı eğitimi, 
b) Aile ve çocuk sağlığı eğitimi, 
c) Aile planlaması eğitimi, 
d) Politik eğitim (Demokrasi, devrimler, lâiklik v.b.) 
e) Kooperatifçilik eğitimi, 
f) Kamu hizmetlerinin tanıtılması, 
g) Tarımsal faaliyetler, 
h) Toplum kalkınması çalışmaları, 
i) Önderlik eğitimi. 

Kültür Eğitimi : 

a) Ulusal kültür, 
b) Genel Kültür, 
e) Boş zamanları değerlendirme, ■ 

DURUM : 

Halk eğitiminin gereği ve tarihsel gelişimi incelendiğinde bu 
hismetln şek şumullü olduğunu, merkezde ve iller seviyesinde çok çe¬ 
şitli kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülmeye çalışıldığını görmek¬ 
teyim, lu hizmetlerin çeşitli kurum ve kuruluşlarca farklı görüş ve 
anlayışla ele alınman ve değişik maksatlarla yürütülmesi, hizmetlerde 
dağınıklığa ve ikilemelere sebep olmakta; fazla zaman, para, personel, 
araş ve gereç israfı yapılmak suretiyle hizmetlerin maliyeti çok yük¬ 
se İmektidir, 
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I.Beş Yıllık Kalkınma plânımızda, halk eğitimi çalışmaları¬ 
na açık ve seçik olarak yer verilmemiştir. Hattâ halk eğitimi 
hizmetlerini dağınıklıktan kurtaracak etkili tedbirler dahi alın¬ 
mamıştır. Buna rağmen halk eğitimi uygulama alanlarında toplum 
kalkınması çalışmalarının ayrılmaz bir parçası olarak mütalâa 
edilmiştir. 0 kadar ki, halk eğitimi hizmetlerinde kamu ve mahallî 
idare personelinin, toplum önderlerinin, halk topluluklarının, 
üniversite ve köy gençliğinin, gönüllü kuruluşlar temsilcilerinin 
köye dönük hizmetlerinde görüş birliğini sağlayıcı eğitim faali¬ 
yetlerine geniş ölçüde yer verilmiş ve bu konularda etkin ve yay¬ 
gın programların uygulanmasına geçilmiştir. 

Bünyesinde bulunan kuruluşlarla köye hizmet götürmek ve di¬ 
ğer bakanlık ve kuruluşların köye yönelen hizmetlerini koordine 
etmek amacıyla kurulmuş bulunan Köy İşleri Bakanlığı, bazı kuru¬ 
luşlarla birlikte 1964 yılında "Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü"nü 
de Millî Eğitim Bakanlığından kopararak kendi bünyesine almıştır. 

Bu sayede elsanatları kursları, gezici kadın ve erkek kurs¬ 
ları, toplum kalkınması ve ev ekonomisi hizmetleri ile birlikte; 
kuruluş, personel ve kaynaklar yönünden güçlü bir bünyeye kavuştu¬ 
rulmuş bulunan Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü, halk eğitimi faaliyet¬ 
leri yönünden daha fonksiyonel bir duruma getirilmiştir. 

II. Beş Yıllık Kalkınma Plân’mda ve bu plânın yıllık uygulama 
programları ve icra plânlarında, VII.Millî Eğitim Şûrası kararla¬ 
rında, 222 Sayılı İlk Öğretim ve Eğitim Kanununda, hükümet prog¬ 
ramlarında, Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü halen elde bulunan kuru¬ 
luş kanun taslağında*, halk eğitimi hizmetlerinin amaçlan, ilke¬ 
leri, kavramı, kapsamı, uygulanacak politikalar ve hedefleri açık¬ 
ça saptanmış; bu hedefleri gerçekleştirmek amaciyle, halk eğitimi 
çalışmalarının bir bütün olarak yürütülmesi için. Halk Eğitimi 
Genel Müdürlüğünün, Köy İşleri Bakanlığından ayrılarak tekrar Mil¬ 
lî Eğitim Bakanlığına devri kararlaştırılmıştır. 

Ancak II.Beş Yıllık Plârfm gereği olarak yerine getirilen 
bu devir işlemi, halk eğitimi hizmetlerinin bütünlüğünü ve güçlen¬ 
mesini sağlayacak yerde, olumsuz bir şekilde sonuçlanmıştır. Çünkü, 
bu devirden evvel Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 
bazı halk eğitimi kuruluşlarının dağılmasına veya başka kuruluşla¬ 
ra bağlanmasına yol açmış ve bu durum, halk eğitimi hizmetlerindeki 
bütünlüğün bozulmasına ve gücün zayıflamasına sebep olmuştur. 

Daha önceki açıklamalarımızda da belirttiğimiz veçhile, halk 
eğitimi hizmetleri, Millî Eğitim Şurası kararlarında, eğitim ve 
öğretimle ilgili bazı yasalarımızda ve hükümet programlarında, 
özellikle II.Beş Yıllık Kalkınma P lân’ımı zda, I.Beş Yıllık Kalkın¬ 
ma Plân'ma nazaran açıklıkla saptanmış ve bu alanda şu direktif 
ve hedefler verilmiştir: 
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"Halk eğitimi programları, halkı okur-yazar hale getirmek, 
temel bilgi ve alışkanlıkları kazandırmak, öğrenme ve daha iyi ve 
daha ileri hayat seviyesine ulaşma isteği uyandırmak, sorunlarını 
kavramalarına, çözmelerine ve problemlerini çözecek şekilde örgüt¬ 
lenmelerine yardımcı olmak, kişilerin meslek edinmelerini ve mes¬ 
leklerinde ilerlemelerini sağlamak, halkın ilgisini çeken çeşitli 
konularda çalışmalar yapmak, kişileri çevrelerinin gereklerine göre 
eğitmek ve ilgilerini geliştirecek eğitim faaliyetlerine geçilecek¬ 
tir" demektedir. 

Yıllık uygulama programlarına ve icra plânlarına sirayet et¬ 
tirilmiş bulunan bu faaliyetleri şu başlıklar altında toplayarak 
durum tahliline geçebiliriz: 

a) Okuma-yazma, temel ve genel bulgi eğitimi 
b) Meslek eğitimi 
c) Toplumsal eğitim ve kültür eğitimi 

a- Okuma-yazma faaliyetleri : 

Okuma-yazma bilmeme, kalkınma faaliyetlerimizi engelli- 
yen en önemli etkenlerden birisini teşkil etmektedir. 

Türkiye ölçeğinde halk eğitimi ve örgün eğitim çalışma¬ 
larının ulaştığı okuma-yazma durumu yıllara göre şöyle sirayet 
etmektedir: 

Okur-Yazar nüfus oranı 

(1965 nüfus sayımı) 

Yıllar % 
1927 11.0 
1930 19 . 2 
1940 22.4 
1950 33.6 
1960 40.1 
1965 48. 1 
1970 

Bu durum özellikle içaçıcı olmadığı gibi, coğrafî bölgele¬ 
re göre dağılımı da aşağıda gösterildiği gibi gene içaçıcı değil¬ 
dir. 

Bölgelere göre okur-yazar 
nüfus oram 

Bölgeler % 
Marmara 62.73 
Ege 54.85 
Karadeniz 51. 85 

İç Anadolu 50.99 
Akdeniz 48.18 
Doğu Anadolu 34.42 
Güney Doğu 
Anadolu 25.52 
Türkiye 48.72 
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Halbuki, II.Beş Yıllık Kalkınma Plân’ının birinci dilimini 
teşkil eden 1968 yılı programında okul dışındaki 300.000 kişiye 
okuma-yazma öğretileceği, bu sayının 1969 yılında 600.000 kişiye 
çıkarılacağı, plân dönemi sonuna kadar ise 5.000.000 kişiye oku
ma-yazma öğretileceği öngörülmüştür. Devlet Plânlama Teşkilâtı 
tarafından okuma-yazma konusunda çok yüksek hedefler verilmiş 
olmasına rağmen; ödenek, personel, araç ve gereç bakımından hedef
lere ulaşılabilecek imkânlar sağlanamamıştır. 

1968 yılında okuma-yazma öğreten 
kuruluşların dağılımı 

Kuruluşun Adı Okuma-yazma öğre-
   nenlerin sayısı 

Er Eğitim Merkezleri 50.000 kişi 
Adalet Bakanlığı (Ceza Islah Evleri) 6.000 
Çalışma Bakanlığı (Özel iş yerleri) 4.000 
Mahallî idareler ve gönüllü kuruluşlar 4.000 
Kız Teknik Öğretim (Gezici K.K.Kurs 1arı) 2.000 
Erkek Teknik Öğretim ( " Köy E. " ) 2.000 
İlköğretim Genel Md.lüğü (Halk dersaneleri) 32.000 

100.000 

Bu rakam da gösteriyor ki senelik verim, Devlet Plânlama 
Teşkilâtı1nın tespit ettiği hedeften on kere daha küçüktür. Bunun 
üzerinedir ki Komisyonumuz bu alanda yoğun çalışma yapan kuruluş
ların 3 yıllık halk eğitimi faaliyetlerini derlemek ve değerlen
dirmek amaciyle bir anket uygulaması yapmış ve gelen cevaplara gö
re okuma-yazma ve temel eğitim konusunda alınan sonuçları aşağıda
ki tabloda görüldüğü şekilde saptamıştır. 

Kuruluşun Adı  Eğitilenlerin sayısı 

Millî Eğitim Bakanlığı 113.520 
Genelkurmay Başkanlığı 73.556 
Halk Eğitimi Genel Md. 88.651 
Kız Teknik Öğretim Gn. Md.lüğü 40.353 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 954 
(M.K.E. Kurumu ve Çimento Sanayii) 112 

T op1am 317. 146 

Tabloda görüldüğü veçhile üç yılda toplam olarak 317.146 
kişiye okuma-yazma ve temel eğitim verilebilmiştir. Bu üç yıllık 
verim üçe bölündüğü takdirde senelik ortalamanın gene 1968 yılın
da saptanan bir yıllık sayıya denk geldiği görülmektedir. 
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Bu sınırlı imkânlar ve yetersiz çalışmalara hızlı nüfus ar¬ 
tışının da etkisiyle ilkokul çağını geçirmiş ve okul dışı eğitim 
imkânlarından yararlanamamış insanların plSnm hedeflerine ulaş¬ 
tırılması imkân dışında görülmektedir. 

Aşağıdaki tablo yıllar ilerledikçe okuma-yazma sorununun da¬ 
ha da ağırlaştığını göstermesi bakımından çok ilginç bir manzara 
ar ze tmektedir. 

Yıllar Toplam nüfusa göre okuma-yazma 
bilmeyenlerin artış seyri 

1963 8.850.000 
1964 9.223.000 
1965 9.637.000 
1966 10. 100.000 
1967 10.519.000 
1968 11.079.000 
1969 11.616.000 
1970 12.196.000 
1971 12.890.000 
1972 13.497.000 
1973 14.221.000 
1974 14.933.000 
1975 15.673.000 
1976 16.430.000 
•19 ■? 7 17.119.000 

(Kaynak : Devlet Plânlama Teşkilâtı çalışmaları) 

Yukarıdan beri açıklanmaya çalışılan bu tablolara rağmen: 

a- Okuma-yazma konularında çalışacak yeter sayıda 
eleman mevcut olduğu halde, bu personelin dershane ve kurslar¬ 
da görev almasını teşvik edecek cazip tedbirler alınmadığı gö¬ 
rülmektedir . 

b- Bu maksatla açılan dershane ve kurslarj ne yöne¬ 
ticiler ne de kursa devam edenler için cazip kılınmamıştır. 

c- Öğretim materyali öğrencileri ve yetişkinleri 
öğretime ve dershaneye bağlıyacak nitelikleri taşımadığı gibi, 
yetersiz ve eksik bulunmaktadır. 

d- Bütün bu çalışmalar için devlet, mahallî idareler 
ve hatta gönüllü kuruluşlar bütçelerinden ayrılan ödenek miktarı 
adeta sembolik denebilecek ölçülerde bulunmaktadır. Ayrıca ek 
kaynaklar da gösterilmemiştir. Bu konuda asıl sorumlu olan Millî 
Eğitim Bakanlığı halk dershanelerinde öğretim ve ödenek durumu 
son on yıl içinde şöyle olmuştur: 
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Halk Dershaneleri (Yetişkinler İçin) 

Harcanan 
Dershane Devam B akanlık 

Ders Yılı Sayısı Edenler Başaranlar Ödeneği (T; 

1961-62 8095 160 . 295 66 . 295 2.014.000 
1962-63 5332 102.167 60 .9 75 1.845.000 
1963-64 5216 70.601 42.642 1.350.000 
1964-65 3227 57.862 33.420 1. 350. 000 
1965-66 2206 41. 204 25.514 1.260.000 
1966-67 23 74 42.624 28.620 1. 200 . 000 
1967-68 2205 38.165 25.055 1. 200. 000 
1968-69 3114 - 48.125 1.200.000 
1969-70 2144 35.307 23.485 1.200.000 
1970-71 1899 36.465 

(Mart)   
Kaynak : M.E.B.Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü çalışmaları (Bu kurs¬ 

ların bir kısmı temel bilgi eğitimini de kapsamaktadır.) 

e- Bu konuda çalışan bakanlık, kurum ve kuruluşlar ve 
hatta aynı başkanlığın çeşitli daireleri arasında işbirliği ve 
koordinasyon düzeni kurulamamıştır. Her kuruluş, kandi bünyesi için¬ 
de hizmet yapmaya devam etmektedir; ve etmek arzusundadır. Bu hiz¬ 
metlerin daha etkili ve daha rasyonel bir şekilde yapılabilmesi için 
çok muhtaç olduğumuz değerlendirme çalışmaları ise yapılmamaktadır. 

f- Yetişkinlere kazandırılan okuma-yazma becerisini ve 
öğretilen bilgileri sürekli olarak kullanmasını ve faydalanmasını 
sağlayacak yeterli tedbirler alınmamış, bu maksat için gerekli ki¬ 
tap ve materyal hazıp|ama cihetine de arzu edildiği ölçüde gidile¬ 
memiş tir. 

g- Başlıca görevlerini eğitim, haber ve eğlence olarak 
sıralayabileceğimiz TRT Kurumu, bunlardan eğitime öncelik tanıması¬ 
na, eğitimi haber ve eğlence programlarına da taşırmak istemesine 
rağmen, bu görevini verimli bir koordinasyon sağlayamaması sebebi 
ile memleketimiz ihtiyaç ve şartlarına gereği gibi cevap verir şe¬ 
kilde gerçekleştirememektedir. 

h- Kadın eğitimindeki çalışmalar son yıllarda hayli 
yoğunlaşmıştır. Memnuniyetle görüldüğü üzere, Gezici Kadın Kursla¬ 
rı kadınlara bir taraftan biçki-dikiş, nakış v.b. alanlarda el 
maharetleri kazandırırken, bir yandan da okuma-yazma öğretmekte¬ 
dir. Hatta temel bilgiler kazandırmakta ve böylece çevrelerine et¬ 
kileri büyük olmaktadır. Ancak, belirtmek gerekir ki bu kuruluşla¬ 
rın sayıları memleket ihtiyacına cevap verecek yeterlikte bulunma¬ 
mak tadır. 
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b) MESLEK EĞİTİMİ : 

Halk eğitiminin temel amaçlarından birisi de va¬ 
tandaşları iş-güç ve meslek sahibi yapmaktır. Kazanılan temel 
bilgi ve becerilerle değişen yaşama koşullarına uyumlarını sağ- 
lıyarakj eğitimi fonksiyonel hale getirmek, vatandaşlara boş za¬ 
manlarını değerlendirecek çevresel ham madde kaynaklarını mamul 
hale getirmelerini sağlayacak, üretimi arttıracak ve kaliteyi 
geliştirecek modern bilgi ve yöntemleri kullanabilecek beceri¬ 
lerle donatmak meslek eğitiminin kaçınılmaz amaçlarını teşkil 
etmektedir. Direkt ve endirekt yollarla halk eğitimi faaliyet¬ 
leri yaparak meslek eğitimi veren pek çok kamu ve özel kuruluş¬ 
larla gönüllü kuruluşlar mevcuttur. Bu kuruluşların başlıcaları 
şunlardır : 

1- Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kuruluşlar : 

a) Kültür Müsteşarlığı 

1- Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü 
2- Kütüphaneler Genel Müdürlüğü 
3- Millî Kütüphane Genel Müdürlüğü 
4- Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
5- Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 
6- Yayımlar ve Basılı Eğitim Malz. Genel Müdürl 
7- Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 
8- Devlet Operası ve Balesi Genel Müdürlüğü 
9- Millî Folklor Enstitüsü Müdürlüğü 

b) Teknik Öğretim Müsteşarlığı 

1- İnsangücü Eğitimi Genel Müdürlüğü 
2- Mektupla Öğretim ve Tekn.Yaymlar Gn.Md. 
3- Eğitim Araçları ve Teknik İşbirliği Gn.Md. 
4- Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 
5- Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 
6- Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Md. 

c) Genel Öğretim Müsteşarlığı 

1- İlköğretim Genel Müdürlüğü 
2- Orta Öğretim Genel Müdürlüğü 
3- Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü 
4- Din Eğitimi Genel Müdürlüğü 
5- Eğitim Birimi Müdürlüğü 
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Diğer Bakanlıklar 

a) Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı 
b) Adalet Bakanlığı 
c) Millî Savunma Bakanlığı 
d) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
e) Tarım Bakanlığı 
f) Çalışma Bakanlığı 
g) Sanayi Bakanlığı 
h) Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
i) Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
j) Ulaştırma Bakanlığı 
k) Köy İşleri Bakanlığı 
1) Orman Bakanlığı 
m) Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Mahallî İdareler 

a) İl Özel İdareleri 
b) Belediyeler 
c) Köy İdareleri 

Özerk ve Akademik Kuruluşlar 

a) Ünivers iteler 
b) Akademiler 
c) Ens titüler 

Özel Kurum ve Kuruluşlar 

a) Türkiye Kızılay Derneği 
b) Türk Eğitim Derneği 
c) Halkevleri 

d) Türk Dil Kurumu 

e) Türk Kültür Derneği 
f) Türkiye Kadınlar Konseyi 
g) Üniversiteli Kadınlar Derneği 
h) Türkiye Halk Eğitimi ve Sosyal Geliştirme Derneği 
i) Yardım Sevenler Derneği 
j ) Meslek Kuruluşları 

İktisadî Devlet Teşekkülleri 

a) Bankalar 
b) İş ve İşçi Bulma Kurumu 
c) Türkiye Ziraî Donatım Kurumu 
d) Makina ve Kimya Endüstri Kurumu 
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Bu kurum ve kuruluşlarda görev alan personel sayısının az 
olmamasına ve hatta araç ve gereç ve bina bakımlarından da yeter¬ 
li imkanların bulunmasına rağmen çalışmaların iyi organize edile¬ 
mediği ve uygulama sonuçları sürekli olarak izlenip değerlendiri¬ 
lemediği için, beklenilen amaçlara ulaşılamamaktadır. 

Uygulamalar çoğunlukla çevrenin gerçek ihtiyaçlarına yönel¬ 
meden yapılmakta, bu sebeple de etkisi geçici olmaktadır. Bu se¬ 
beple herhangi bir sanat dalında yetiştirilmiş olanların bu bece¬ 
rilerinden ne derece faydalandıkları bilinememektedir. 

Yine bu uygulamalarda verimli bir koordinasyon ve işbirli¬ 
ğine rastlanılmamaktadır. 

El sanatlarına yönelen çalışmalarda, bölgenin turizm durumu, 
ham madde kaynağı, rekabet, pazarlama imkânları, mahallî el sanat¬ 
ları ve en önemlisi sanat öğrenenlerin teşkilâtlanması ve bu teş¬ 
kilâtlanmanın beslenip desteklenmesi hususları yeteri kadar dikkate 
alınmamaktadır. 

Komisyonumuz tarafından yapılan anket sonuçlarına göre mes¬ 
lek eğitimi yapan kamu ve özel kuruluşların faaliyet alanları ve 
bu konuda sarfedilen ödenek ve eğitilen vatandaşların sayısı aşa¬ 
ğıdaki tabloda gösterilmiştir : 

Kuruluşun Kimlere Çalışma Eğiti¬ 
Ad ı Yıllar Faaliyetin Kon. yaptığı sayısı len Sa.Ödenek Bir- 

Orman Bak. 1968 0man işçiliği Yetişkin 20 960 2496 250,C 
II 1! 1969 M tt ft 20 783 1634 25 0-0 
II II 1970 t! /! »V 20 731 1840 

T.Koop.Kur. 1969- 70 Kooperatif çil„ Koop.İda. 2 58 Ücretsiz - 

Köy İşi.Bak. 
(El Sanatla-
rı Dairesi) 1968 El Sanatları Y e tişkin 419 5922 1774 425 

(Top r ak İskân 
Genel Md.) 1969 ?ı et 5 î 323 5683 1623 285 

1970 " Sant„Koop. lî 333 4839 1457 29 2 

Millî Eğ.Bak.1968 Meslekî Kurslar »t 921 24336 1278 86 
" " 1969 t» İt «t 1448 37748 5915 100 

1970 t» tr et 1729 37503 3533 156 
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Millî Eğ.Bak. 
(Harcaması 
belli olma¬ 
yan çalışma- 
1ar) 1968 Meslekî Kurslar Yetişkin 1086 30756 X X 

1969 »t »1 II 1560 46693 X X 

1970 ft t! II 473 10519 X X 

Not: 1970 Halk Eğitimi Genel Müdürlüğ ü istatistik sonucu 
alınamamıştır. 

Tarım Bak. 1968 Kurs 1ar Çiftçiler 13456 486798 429 X 

1969 II II 25364 2209921 432 X 
1970 1! II 39215 1995718 272 X 

Not: Tarım Bakanlığı Öd . Ortalaması ve birim fiyatı 
alınamamış tır. 

Karayolları 
Genel Md. 1970 Traktö r Sür. Çiftçiler 5 535 X X 

Sanayi Bak. 1968 Küçük S an.El. 
S anat1arı II 101 4031 787 X 

1969 II II II 93 3712 1279 410 
1970 I! II II 65 4425 1444 551 

T.Ks.Küçük 
Sanayi Konf. 1968 II II Esnaf San. 115 3630 787 216 

1969 II II II 227 2967 827 278 
1970 II II II 237 356 7 815 228 

4921835 

Meslekî eğitimi veren kurum ve kuruluş sayısı fazla olduğundan 
bu alanda eğitilenlerin sayısı 3 yılda (5 milyon) civarında olduğu 
gö rülmekted ir 

c- TOPLUM EĞİTİMİ ve KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR 

Küçük toplum birimlerinin yaşama koşullarının iyileş¬ 
tirilmesine yardımcı olma ve yeni davranışlar kazanmalarını sağlamak 
amaciyle çeşitli kamu ve özel kuruluşlarca toplum eğitimi ve kültürel 
çalışmalar yapılmaktadır. 

Köy İşleri Bakanlığınca yürütülen toplum kalkınması 
programları, el sanatları kursları, kooperatifçilik hizmetleri. 
Topraksu Genel Müdürlüğünce düzenlenen çiftçi eğitim kursları, Ta¬ 
rım Bakanlığınca yetişkinler ve gençler için yürütülen yaygın prog¬ 
ramları, ev ekonomisi çalışmaları, 4-K faaliyetleri, Orman Bakan¬ 
lığı eğitim kampları, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ana ço¬ 
cuk sağlığı, çevre sağlığı ve aile planlaması eğitim programları 
bu çalışmaların ana hatlarını kapsamaktadır. 
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Bu alanda Millî Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Genel 
Müdürlüğünce son yıllarda yapılan çalışmalar şöyledir : 

Yılı 
İşe Hazırlama 

Eğit imi 
Genel bilgi 

Eğit imi 
Toplum 

eğit imi 
Toplam 

Yararlanan 
vatandaş 

s ayıs ı 

1961 1120 460 39 75 5555 1.419.441 
1962 1705 484 4182 6371 1.496.095 
1963 2165 613 5299 8072 1.892.500 
1964 2314 657 5678 8649 2.027.772 
1965 2492 707 6113 9312 2.183.775 
1966 2858 780 5570 9208 1.978.964 
1967 2572 657 7009 10318 1.744.314 
1968 1585 911 15065 17561 3.090.844 
1969 1128 1466 22851 25545 4.507.645 

Komisyonumuz tarafından gene aynı alanda uygulanan 
anket sonuçlarına göre, anketi cevaplandıran bazı kuruluşların 
toplumsal eğitim ve kültürel çalışmaları aşağıdaki tabloda göste¬ 
rilmiştir : 

a- Toplumsal Eğitim Çalışmaları 

Kuruluşun Kimlere Çalış- Eğiti- 
Ad ı Yıllar Faaliyetin Kon» yaptı, ma S a_„ len Sa, Ödenek B ir im 

M. Eğ.B ak. 1968 Toplum Eğ it imi Yet işkin 4928 638180 (Kül türel ç. 
lışmalarla 

Halk Eğ.Gn. 1969 II II II 8880 629327 II 

1970 II II II (İş sonuçları bekleniyor) 

Tarım Bak. 1968 II II 

Çiftçiler 21090 428616 44742 
1969 II II II 18170 469549 2 79 40 
19 70 II II II 29464 796895 22214 

Tarım Bak. 

Ziraat İşi. 
1968 Yayın II 267 7 946370 20000 

Gn.Md.Yay. 1969 II II 1544 15885 7 107Z0Û0 

Çalışma 1970 II II 1800 170994 177000 

Not: Tarım Bakanlığı toplam ödenek ve birim fiyatı alına¬ 
mamış tır o 
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D iy ane t İşi. 
B akanlığı 1968 

1969 
1970 

Kuran Kursu 
İt I! 

Yetişkinler 
II 

1000 
1000 
1000 

20060 

29119 
33476 

Sağlık Bak.19 6 8 
1969 

1970 
K. Yollan 
Gn.Md.lüğü 1969 

1970 

Sağlık Eğit imi 
II II 

Traf ik Bilg„ 
tt II 

Oğ. Oğr. 

6150533 16624368 

7625833 21603748 
9850964 23282254 

X 

X 

61360 

144147 

b- Kültürel Çalışmalar 

Millî Eğ.Bak. 
Kütüp1.Gn. 
Md. 1968 

1969 
1970 

Kütüphane Hiz 
II II 

Her yaşta 
okuyucu 6791052 

7566208 
X 

2831 

29 7 1 
2281 

0S4 
0,3 

Dev.Tiyat. 1969 
1970 

Tiyatro Hiz. Halka 
II 

1671 

1531 
373501 
378076 

7300 
9577 

Halk Eğ. 1968 
1969 
1970 

Sağlık Bak.1968 
1969 
1970 

Kültürel Çalış. Yetişkin 
II 

II 

10487 

139 71 

" (Ista.sonuç¬ 
ları bekleni¬ 

yor) 
Sağlık Müzesi Herkese 776833 

615153 
686824 

2366649 7650 

3786464 10021 

8814 

S an.Tic.Bak. 
Çim.Sanayii 1968 Kültürel Çalış. İşçilere 120 25 1,8 1 
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Yukarıdaki açıklamalardan ve Komisyonumuz tarafından uygula¬ 
nan anketlere verilen cevaplardan da anlaşılacağı üzere, memleke¬ 
timizde bu konularda yapılan eğitim çalışmalarının hayli yoğun olduğu 
görüİmektedir. 

Bu bölümde, beklenen sonuçlara ulaşılmasında koordinasyonca 
işbirliğinin rolü programlarda bütünlüğü sağlaması bakımından büyük 
bir önem taşımaktadır. Bu alanda da etkili bir koondinasyon uygula¬ 
masına ras tlanamamaktadır. 

Bütün bu çalışmalarda tesbit edilebildiği kadariyle dahi, ha¬ 
len halk eğitimi alanında görev alan, aynı zamanda bir görevi de 
halk eğitimciliği olan personel sayısı az değildir. Araç, gereç 
durumu da yetersiz sayılamaz. Ancak bütünlüğü olan, süreklilik gös¬ 
teren müşterek programlar uygulanmadığından bu kaynaklardan beklenen 
verim gereği gibi sağlanamamaktadır. 

Araçların bazı mahallerde bolluğu, bazılarında ise eksikliği 
dikkati çekmektedir. Ayrıca sinema ve projeksiyonla halka sunulan 
çevre için geçerli film ve slaytların arzu edilen nitelik ve sayıda 
olup olmadığı bilinememektedir. Ayrıca hangi hizmetlerde araçların 
daha etkili olduğu tesbit edilememiştir. Mevzuat ve anlayış kısır¬ 
lığı yüzünden daireler birbirlerindeki araçlardan gereği gibi yarar¬ 
lanamamakta, ekseriya birbirlerinin kaynaklarından haberdar bulun¬ 
mamaktadırlar . 

Halk Eğitimi Çalışmaları Bakımından 
Durumun Değerlendirilmesi 

1- Bireylerin ve toplumlarm mutlu bir geleceğe ve sağlam 
bir güvene kavuşmalarını sağlamada etkili bir.kalkınma aracı ola¬ 
rak kullanılan halk eğitimi faaliyetleri, direkt ve endirekt yol¬ 
larla da sosyal ve İdarî yapımız içinde kurulmuş ve kalkınmamızda 
sorumluluk almış bulunan (50) den fazla kamu ve özel kuruluş tara¬ 
fından yapılmaktadır. Bu hizmetlerin ifasında, bütün kuruluşların 
uyacakları ortak amaç ve ilkeleri toparlayan ve metod birliğini 
sağlayan, hizmetin temel yasası durumunda bulunan herhangi bir 
kılavuz veya kanunî bir dayanak bulunmamaktadır. 

Bu konu, bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşla¬ 
rın kanun maddeleri, tüzük, kararname ve yönetmelikleri içinde 
farklı görüş ve ilkeler halinde dağılmış bulunmaktadır. Bu durumu, 
komisyonumuz tarafından yapılan anket sonuçlarından da kolayca an¬ 
lamak mümkün olmaktadır. 
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A. Kanunlar : 

İlgili 
No . s u Tarihi Adı ve. Konusu Madde le: 

222 1961 İlköğretim ve Eğitim Kanunu 13 
2287 1933 Maarif Vekâleti Merkez Teşkilâtı 17 
5541 1949 Devlet Tiyatrosu Kuruluşu 
1310 1970 " " (EK) 
3204 1937 Orman Genel Müdürlüğü Kuruluşu 1 

789 Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilât Kanunu 
1336 1970 İskân Kanununa ek 3 
3203 - Tarım Bakanlığı Teşkilât Kanunu 9-6 
4481 -

ît ?? ! î »1 

5433 1969 Devlet Üretme Çiftlikleri " 2 
1593 1930 U.Hıfzıssıhha Kanunu 3,17,27,280, 281,67 
3017 1936 Sağlık ve Sosyal Yardım Bak. 

Teşkilat Kanunu 16 
3122 1937 Öğretici ve Teknik filmler 1,2,3 

224 1961 Sağlık Hizmetlerini Sosyalleştirme 2,9 
981 1967 Sağlık ve Sosyal Yardım Bak.Memur 1. (EK) 2,4 

1246 1970 " (Değişiklik) 2,11 
633 1965 Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş Kanunu 1,2,3,7 

1172 - İst.Devlet Güzel S anatlar Akademis i 
3829 - Ankara Devlet Konservatuvarı 
69 40 - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
6964 - Ziraat Odaları 10 

B. Tüzükler : 

Tarih Adı ve Konusu 

1939 Film ve film senaryoları 
1938 " " " kontrolü nizamnamesi 
1957 " " " " " değişiklik Hk. 
1961 Halkevleri Tüzüğü 

C. Yönetmelikler : 

Tarih Resmî Gazete Adı 

1963 11419 Halk Eğitimi Başkanlığı 
1963 11417 Halk Eğitimi Merkezleri 
1970 13452 Eğit im Odaları 
1930 - Verem Mücadele Dispanserleri. 
1937 - Köy Ebelerinin Vazifeleri 
1946 - Köy Sağlık Memurları 
1955 - Sağlık Merkezleri 
1958 - Sağlık Md. ve Hükümet Tab. 
1959 - Ana-Çocuk Sağlığı Merkezleri 
1969 - Sağlık Eğ. ve Teknisyenleri 
1955 - Türkiye Halk Sağlığı Millî Komitesi 
1962 - Türkiye Halk Sağlığı Eğitimi İl Şubel. 
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1969 
1967 

1969 

1958 
1968 
1962 

13376 

12700 
12940 
11356 

12859 
11196 

Vaaz Yönetmeliği 
Cami Görevlileri 

Güzel Sanatlar Galerisi 
Devlet Resim ve Heykel Sergileri 
Teknik Ziraat Teşkilâtı Talimatı 
Tarım Bakanlığı Neşriyat Faaliyetleri 
Ev Ekonoministleri Çalışma Kılavuzu 
4 K Kulüpleri Yönetmeliği 
Çocuk Kütüphaneleri 
Okul Kütüphaneleri 
Ödünç Kitap Verme Servisleri 
Akşam Kız Sanat Okulu C Şubesi 
Köy Kursları (kadın) 
Yetişkin Elektrikçiler 
Mektupla Öğretim Merkezi 
Orman İşçi Eğitim Kampları 
Demircilik ve Marangozculuk Kursu 

Bütün halk eğitimi faaliyetlerini hukukî esaslara bağlayacak 
ve kuruluşların halk eğitimi faaliyetlerine yol gösterecek bir 
"Halk Eğitimi Kanunu" süratle çıkarılmalıdır, 

2- Plânlı devrenin getirdiği yeni yaklaşım ve terminoloji 
bu alanda çalışan kurum ve kuruluşlar arasında komünikasyon (an¬ 
laşma) güçlüğü doğurmaktadır„ Toplum kalkınması, yetişkinler eği¬ 
timi, halk eğitimi, yaygın eğitim ve okul-dışı eğitim terimleri 
arap saçı gibi birbirine karıştırılmaktadır, 

3- Kalkınma plânındaki hedefleri gerçekleştirmek amacıyle 
ulusal halk eğitimi politikasını ve stratejisini saptayacak, halk 
eğitimi yapan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbir¬ 
liği gâğlayacakf il, ilçe ve köy kademelerinde yapılan halk eğiti¬ 
mi faaliyetlerine kaynaklık yapacak,değerlendirecek ve yön verecek 
ulusal kademede bir örgüt b ulunmamak tadır, Halk eğit imi faaliyetle- 
rini İl, ilçe ve köy kademeler inde sürdürecek ve geliştirecek ve 
merk©zî kademede kurulan ulusal halk eğitimi örgütünün politikasını 
gerçekleştirecek mahallî örgütler yurt sathını kapsayacak ölçüde 
kurulamamıştır» İçişleri Bakanlığı tarafından merkezî kademede, 
Köy İşleri Bakanlığı, tarafından merkezî ve il kademelerinde "Toplum 
Kalkınması Enstitüleri" kurulması tasavvur ve hazırlıkları vardır. 
Ayrı ayrı kuruluşlar yerine aynı amacı gerçekleştiren ve sorumlu¬ 
luğu bir tek kuruluşa verilen güçlü bir organizasyon kurulmalıdır. 

4- Halk eğitimi faaliyetleri yapan kuruluşlar incelendiğinde 
bu kenu İle doğrudan doğruya ilgilenen kuruluşların çoğunluğunun 
Millî Eğitim Bakanlığındaki Genel Müdürlüklerin bir kısmının bün¬ 
yesine dağıldığı görülmektedir. Halk eğitimindeki hizmet ikilemele¬ 
rinin, dağınıklığın, israfın ilk plânda Millî Eğitim Bakanlığı bün¬ 
yesinde giderilmesi ve bu hizmetlerin Bakanlık bünyesinde bir kuru¬ 
luşta birleştirilmesi zorunluluğu görülmektedir. 
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5- Şehirlerde,, kasaba v:e köylerde bulunan resmî, yarı resmî 
özel ve gönüllü kuruluşlara ait binaların, günün belli saatlerinden 
sonra kapatıldığını ve kendi hizmet alanları dışında hiçbir hizmette 
kullanılmadığı bilinmektedir. Halk Eğitimi faaliyeti yapmak için ye¬ 
ni yatırımlar yaparak, yeni binalar inşa etmek gereksiz görülmekte¬ 
dir. Bu alanlara ayrıca ödeneklerle memleket kalkınmasında daha ha¬ 
yatî önem taşıyan yatırımlar yapılmalıdır. Resmî, yarı resmî ve gö¬ 
nüllü kuruluşların halk eğitimi yapmağa müsait bina ve salonlarında 
bu konuda kullanılabilecek her türlü araç ve gereçler daima hizmete 
hazır bulundurulmalı, bu uygulamayı engelliyen mevzuatta gerekli 
değişiklikler yapılmalıdır. 

Ancak halk eğitimi hizmetlerinin tümünü kapsayan fonksi¬ 
yonel bina projeleri geliştirildikten sonra tesbit edilecek kriter¬ 
lere göre bina işleri genel bir plâna bağlanmalıdır. 

6- Yayınların % 47 sini eğitim ve kültür programlan teşkil 
eden TRT sözlü programlarının % 15 ini halk eğitimine ayırmış bulun¬ 
maktadır, Kuruluş Kanunu ve özel halk eğitimi pro gramlariyle köylü 
ve çiftçilerin, işçi ve iş verenlerin, kadınların, okul öncesi ve 
okul çağındaki çocukların, kentli ve aydın yetişkinlerin eğitilmele¬ 
rine değişik servisler eliyle hizmet etmektedir. Bu çalışmaların ay¬ 
nı kuruluşun bünyesi içinde halk eğitimi ile ilgili bütün kuruluş¬ 
larla birlikte hazırlanacak birleşik programlar halinde uygulanması 
daha etkili olacaktır. 

7- Toplum kalkınması faaliyetlerinde, kalkınmanın en önemli 
ve en etkili unsurlarından birisini de kadınlar teşkil etmektedir. 
Kadın eğitimi konusunda yapılan halk eğitimi faaliyetleri okuma-yazma 
ve beceri kursları, v.b. gibi faaliyetler olmakta ise de Türk kadını, 
gerek günlük hayatımızdaki fonksiyonu, gerekse geleceğimizi teminat 
altına alacak çocuklarımızı yetiştirmedeki fonksiyonları bakımından 
yeterli bir eğitime tâbi tutulamamaktadır. Kadın eğitimi konusunda 
yapılan bütün çalışmalar kadın nüfusumuza göre çok sınırlı kalmakta¬ 
dır. Atatürk ilkelerinin ışığında kısa ve uzun süreli kadın eğitimi 
programları yapılmalı, uygulamada yeterli organizasyon kurulmalıdır. 

8- Okuma-yazma oranı çok düşük olduğu, ana dilimizi halen 
konuşamayan vatandaşlarımızın sayısının yüksek olduğu Doğu ve Güney 
Doğu Anadolu bölgelerinde uygulanan halk eğitimi programları ile di¬ 
ğer .gelişmiş bölgelerde uygulanan halk eğitimi programları incelen¬ 
diği takdirde, gelişmiş bölgelerimizde faaliyetlerin daha çok yoğun- 
laştırıldığı dikkati çekmektedir. Örgütlenme ve örgütlerdeki araç, 
gereç para ve personel boşlukları ve imkânsızlıkları gelişmiş böl¬ 
gelerden çok Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde bulunmaktadır. 
Millî bütünlüğü sağlamak, dengeli bir kalkınmanın şartlarını hazır¬ 
lamak için Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerimiz için özel halk 
eğitimi programları uygulanmalıdır. 
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9- Mevsimler boyu ileri ve geri hareketlerle yayladan 
yaylaya, otlaktan otlağa göçebeler ve okulsuz köyler için özel 
halk eğitimi programlarının hazırlanıp uygulanmadığı görülmek¬ 
tedir. Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgeleri için hazırlanması 
teklif edilen özel programlara benzer halk eğitimi programlan 
hazırlanarak uygulamaya geçilmelidir. Bunun için gezici okullar 
hazırlanmalı ve gezici halk eğitimcileri yetiştirilmelidir. 

10- "Halk eğitimi" ve toplum kalkınması" terimlerinin 
kavramı, kapsamı, amaçlan ve ilkeleri halk tarafından, halk 
önderleri tarafından halka hizmet götüren kurum ve kuruluşların 
temsilcileri tarafından iyi bilinmemektedir. Bir iki yüksek 
okul ve fakültemiz dışında bu konulara eğitim programını almış 
bir öğretim kurumu da bulunmamaktadır. Kaynaktan halk eğitimcisi 
yetiştirmek için orta dereceli meslekî okullarımızın programları 
ile köye dönük hizmetlerde çalışacak kuruluşlara eleman yetişti¬ 
ren yüksek okul ve üniversite programlarına halk eğitimi ve top¬ 
lum kalkınması konuları konulmalıdır. 

Halen hizmette çalışanları bu konularda yetiştirmek 
için açılan seminer ve toplantılar sürekli ve yeterli değildir. 
Bu çalışmaları sürekli ve cazip hale getirmek için, toplu yurt 
içi ve yurt dışı geziler düzenlenmeli, bu konuda eğitenlere ve 
eğitilenlere maddî ve manevî yönlerden yükselme ve gelişme im¬ 
kânları sağlanmalıdır. 

11- Halk eğitimi faaliyetleriyle yakından ilişkisi bulu¬ 
nan bazı bakanlıklarda eğitim araçlarının durumunu tespit etmek 
amaciyle komisyonumuzca yapılan ve cevapları alınan anket sonuç¬ 
ları aşağıya çıkarılmıştır. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
EĞİTİM ARAÇLARI ve TEKNİK İŞBİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 

İl Eğitim Araçları Merkezi Başkanlıklarında bulunan cihaz 1ar; 

1- 16 mm.lik sinema makinesi 553 
2- Elektrikli projeksiyon makinesi 301 
3- Petrollü projeksiyon makinesi 936 
4- Ep idiyaskop 10 
5- Ep iskop 9 
6- Jeneratö r 127 
7- Radyo 42 
8- Teyp 97 
9- Fotoğraf makinesi 18 
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İl Eğitim Araçları Merkezi Başkanlıklarında bulunan 
Araçları : 

1- 16 mm.lik öğretici ve kültürel film 12 .142 kopya 
2- Öğretici ve kültürel f ilm şeridi 25 . 874 II 

3- M II Diy a 6 .462 t akım 
4- II II Levha 8. 788 Adet 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
KÜTÜPHANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Çocuk Kütüphaneleri)nde 
bulunan cihazlar- : 

Sinema makinesi (16 mm.) : 53 Adet 
Proj eks iyon : 29 " 
Ep iskop : 10 " 
Ep idiyaskop s 6 " 

SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM BAKANLIĞINDA BULUNAN CİHAZLAR : 

1- Sinema makinesi 86 

2- Jeneratör 67 

3- Projeksiyon cihazı 148 

4- Film çekme makinesi (8 mm.lik) 2 

5- Teyp 10 

6- Filmstrip 1967 

7 - S 1 ay t 257 
8- Amplifikatör 30 

9- Epidiyaskop 1 

TARIM BAKANLIĞI (Ziraat-Ve teriner-Zirai Mücadele Genel 
Müdürlükleri) CİHAZLAR’ 

1- Sinema makinesi 221 

2- Epidiyaskop 115 

3- Jeneratör 232 

4- Amplifikatör 157 
5- S 1 ay t-Projektör 335 

6- Teyp 122 

7- Fotoğraf makinesi 490 

8- 16 mm.lik film çekme makinesi 18 
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ORMAN BAKANLIĞI'NDA BULUNAN CİHAZLAR : 

1- Sinema makinesi 16 mm. 15 

2- II II 35 mm. 3 

3- " " süper 8 mm. 1 
4- Film çekme makinesi 16 mm. 4 
5- Film çekme makinesi süper 8 mm. 1 

6- Projeksiyon cihazı 15 mm. 15 

7- Ep id iy as kop 6 
8- Fotoğraf makinesi 25 
9- Teyp 5 

10- Slaytlar 505 
11- Renkli fotoğraf makinesi 47 
12- Film strip (rekli) 98 
13- Graf ik 15 
14- Ş ema 83 
15- Tablo 34 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
HALK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : (Görme-İşitme yoluyla 
eğitim araçları) 

1- 16 mm.lik sinema makinesi 262 

2- Elektrikli projeksiyon makinesi 137 

3- Jeneratör 234 

4- Amplif ikatör 233 

5- Radyo 127 
6- Teyp 109 
7- P ikap 38 

8- Fotoğraf makinesi 86 

ARAÇLAR : 

1- 16 mm.lik film : 27 

HALK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Basılı Eğitim Araçları) 

Eserin karakteri Çeşidi Baskı sayısı 

1- Yetişkinler alfabesi 
2- Yetişkinler alfabesi 
3- Yardımcı okuma kitabı 
4- Genel kültür kitabı 

1 316.000 Adet 
1 15.000 " 

39 1.950.000 " 
55 2.570.000 " 

Toplam: 96 4.851.000 " 
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İLK ve ORTA DERECELİ OKULLARDAKİ CİHAZLAR : 

1- 16 mm.lik sinema makinesi 879 
2- 35 mm.lik sinema " 6 
3- Elektrikli projeksiyon makinesi 1649 
4- Ep iskop 147 
5- Amplif ikatör 1619 
6- Radyo 3129 
7- Teyp 1014 

Bu tablolardan da anlaşılacağı üzere memleketimiz kuru¬ 
luşları eğitim araçları bakımından imkânlara sahip bulunmaktadır. 
Ancak eğitim araçları yapımı sağlanması ve kullanılması yönlerin¬ 
den kuruluşlar içinde ve arasında yeterli koordinasyon ve işbir¬ 
liği yoktur. 

a) Her kuruluş iç in yatırım ve carî harcamalar açı¬ 
sından ödenek yetersizliği bulunmaktadır. 

b) Eğitim araçlarından yararlanmada mevzuattan gelen 
engeller ve yetersizlikler vardır. (Döner sermaye, ayniyat tali- 
matnames i v.b.) 

c) Eğitim araçlarından etkili bir şekilde yararla- 
namama konusunda kuruluşların sadece kendi faaliyetlerini ön 
plânda tutmaları ve herşeyin kendi bünyelerinde bulunmasını arzu 
etmelerinin rolü vardır. 

d) Eğitim araçlarının yapımı ve kullanılması konu¬ 
sunda yeter sayıda eleman bulunmamaktadır. Yetiştirilen eleman¬ 
ları da hizmette tutma güçlüğü bulunmaktadır. 

e) Eğitim araçlarının yapım ve kullanılması ile 
ilgili cihaz ve ham maddelerden önemli bir kısmının dövizle 
yurt dışından getirilme zorunluğu vardır. 

f) Yaygın eğitimde en etkili eğitim aracı olarak 
kullanılabilecek kitle haberleşme araçlarından olan radyo ve 
televizyondan yaygın eğitimde henüz gereğince faydalanılamamak- 
tadır. 

12- Bir kısım il ve ilçelerimizde, "Halk Eğitimi Plan¬ 
lama ve İşbirliği" kurulları adiyle kurullar faaliyete geçi¬ 
rilmiş bulunmaktadır. Bu kurullar Türkiye ölçeğinde yayılama- 
dığı gibi beklendiği şekilde etkili de olamamıştır. 

Köy İşleri Bakanlığının kuruluşuna vücut veren 
koordinasyon kararnamesinde kurulması öngörülen ve etkin bir 
şekilde faaliyete geçirilemiyen "İl Köy Kalkınması", "İlçe 
Köy Toplum Kalkınması" kurulları görüşüne paralellik vardır. 
Her iki kurul da tasarlanan fonksiyonu yerine getirememiştir. 
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Tetkik edildiğinde bazı bakanlık ve kuruluşların da 
bu tip kuruluşları kurmaya yöneldikleri, ancak merkezî seviye¬ 
de ve hizmetin akışını sağlayacak kuruluşların olmamasına rağ¬ 
men çeşitli genelgelerle illerden bunun istendiği anlaşılmak¬ 
tadır. Bu tip düşünüş devletin hizmet bütünlüğünü zedelediği 
gibi istenilen koordinasyonun sağlanmasını da engellemektedir. 
Devlet Planlama Teşkilâtı'nca getirelen ve İçişleri Bakanlığın¬ 
ca koordinasyonu sağlanan il ve ilçe koordinasyon kurulları is¬ 
tenilen mânada yönlendirilmektedir. Bu sistemin bütün hizmetle¬ 
ri kapsayacak şekilde önce merkezî seviyede, daha sonra da il 
ve ilçelerde işler hale getirilmesi planlı çalışmanın icabıdır. 

13- Vali ve kaymakamlar devleti temsil ettikleri ve hü¬ 
kümetin icraatını İdarî sınırlar içinde gerçekleştirdikleri 
cihetle, plânlama ve koordinasyon çalışmalarının bu yetki ve 
sorumluluk içinde düşünülmesi ve aklına esen merkezî kuruluş¬ 
ların ayrı bir koordinasyon kurulu talebetmemeleri icabetmek- 
tedir. Ancak, her hizmetin plânlama ve uygulamada kendi ağır¬ 
lığını alması gerekmektedir. 

HALK EĞİTİMİNİN TEMEL SORUNLARI 

Bütün tedbirlere rağmen, Türk milleti'nin halk eğitimi 
ile ilgili sorunları Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde de çö¬ 
züm beklemektedir : 

1- Halk eğitimi çalışmalarımızı sisteme bağlayacak 
"Halk Eğitimi Kanunu" çıkarılamamış, il ve ilçe örgütleri ile 
ilgili yönetmelikler yeniden düzenlenememiş, genel mânada Halk 
Eğitimi Programı hazırlanamamıştır. 

2- Halk eğitimi hizmetlerinin gerektirdiği liyakatta 
eleman istihdamına yeterince önem verilmemiş, uygulayıcılara 
yeterli rehberlik yapılmamıştır. 

3- Halk Eğitimi Merkez Teşkilâtı ile, il ve ilçe ör¬ 
gütünde görevlendirilecek personel için geçerli nitelik for¬ 
mu halen geliştirilememiş, çalışma sahaları ile sorumluluk 
ve yetkileri kesin olarak belirlenememiştir. Kısaca, fonksi¬ 
yonel mânada örgütleme düzeni kurulamamıştır. 

4- Halk eğitimi hizmetlerinde görev almış ve alacak 
olan kamu, özel ve gönüllü temsilcilerin kuruluş personeli¬ 
nin hizmet öncesi ve hizmet içinde yetiştirilmesi için Millî 
Eğitim Bakanlığı'nca bir teşkilât kurulamamıştır. 

5- Halk eğitimi hizmetlerinin gerektirdiği miktarda 
ödenek, genel ve mahallî bütçelere konamamıştır. 



- 40 -

6- Halk eğitimi hizmetlerinin gerektirdiği çok yönlü 
eleman istihdamına gereken ağırlık verilememiş, yardımcı hiz¬ 
metler için yeterli miktarda eleman sağlanamamıştır. 

7- Halk eğitimi çalışması yapan kuruluş personeline 
araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirmede ortak görüş 
kazandırılamamıştır. 

8- Halk eğitimi çalışmalarında görev alanlar maddî ve 
manevî bakımdan tatmin edilememiştir. 

9- Halk eğitimi hizmetlerine tahsis edilen binalarla, 
yeniden yapılan Halk eğitimi merkezî binaları fonksiyonel de¬ 
ğildir. Toplumlarm okul dışı eğitimlerine cevap verememekte¬ 
dir. Her dereceli eğitim kurumlan ile imkânları olan resmî 
binaların halk eğitimi hizmetlerinde kullanılması bir sisteme 
b ağ lanamamış tır. 

10- Okuma-yazma sorununun çözümü için : Halkın ilgisini 
değerlendirecek, engelleri bertaraf edecek ve kaynakları hizmete 
kanalize edecek mânada bir araştırma henüz yapılamamış; bu se¬ 
beple, İkinci Beş Yıllık Plânın ön gördüğü beş milyon kişiye 
okuma-yazma öğretme hedefi bir milyonun altında kalmıştır. 

11- Bilhassa Türk kadınının eğitiminde, kadının ekonomik, 
sosyal ve kültürel şahsiyetini tam olarak ortaya çıkarıcı uygu¬ 
lama düzenine girilememişt ir. 

12- Okul dışında kalan vatandaşların eğitimlerinde kul¬ 
lanılan eğitim araçlarının standardı, üretimi, dağıtımı ve kul¬ 
lanılması memleket çapında bir plâna bağlanamamıştır. 

13- Millî bütünlüğümüzü güçlendirecek, kalkınmada moral 
gücümüzü arttıracak kültür programları yurt ihtiyaçlarımıza 
dayatılamamış, halkın kültürümüzden gereği kadar nasibini al¬ 
ması sağlanamamıştır. 

14- TRT'nin göze ve kulağa hitabeden halk eğitimi ya¬ 
yınları yurt ölçüsünde halka ulaştırılamamış, sınır bölgele¬ 
rindeki vatandaşlarımızın yabancı yayın organlarının tesirinden 
kurtarılamamıştır. TRT içinde, eğitim yayınlarını düzenleyecek 
güçlü bir birim kurulamamıştır. Millî Eğitim Bakanlığı ile TRT 
arasında, eğitim programları ile ilgili koordinasyon kurulama¬ 
mıştır. 

15- Okul dışında kalan vatandaşlarımızın bilgilerini 
arttırıcı ve millî kültürlerini geliştirici çok sayıda ve ka¬ 
liteli halk kitaplarının yazılması, basılması sağlanamamıştır. 
Her seviyedeki kütüphane sayısı sınırlı kalmış, gezici kütüp¬ 
hane sistemi geliştirilememiştir. 
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16- Halk eğitimi çalışmalarında, çevrenin ihtiyaç ve 
imkânlarına göre köy ve gecekondu da yaşayan vatandaşlarımı¬ 
zın yaş ve cinsiyetine uygun fonksiyonel eğitim programlan 
düzenlenip uygulanamamıştır. 

17- Halk eğitimi hizmetlerinde koordinasyon ve işbir¬ 
liği sağlanamadığı için dağınıklık ve israf devam etmektedir. 

ÇÖZÜM YOLLARI 

1- a) Kalkınma hamlelerinin gerektirdiği insan 
verimini arttırmak, ekonomik, kültürel ve sosyal kalkınmaya 
yardımcı olabilmek için, günümüzün ihtiyaçlarını karşılaya¬ 
cak bir "Halk Eğitimi Kanunu"nun en kısa zamanda çıkarılması 
s ağlanmalıdır. 

b) Halk eğitimi faaliyetleri ile ilgili yönet¬ 
melikler kısa süre içinde yeniden gözden geçirilmelidir. 

c) Örgün eğitimde olduğu gibi, halk eğitimi 
için de uygulayıcılara kolaylık sağlayacak bir halk eğitimi 
programı hazırlanıp yayınlanmalıdır. 

2- Halk eğitimi hizmetlerinde görevlendirilecek per¬ 
sonelin seçimi, tespit edilecek esaslara göre yapılmalı ve 
bunların hizmet içinde yetiştirilmeleri sağlanmalıdır. 

3- Halk eğitimi çalışmalarında görevlendirilecek 
personelin nitelikleri, görev alanları, sorumluluk ve yet¬ 
kileri bir yönetmelikle kesin olarak belirtilmelidir. Halk 
eğitimi hizmetlerinin uygulanmasında görev alacak persone¬ 
lin, toplum içindeki görevini tesirli kılan bilgi, yetenek 
ve çeşitli becerilere sahip olmaları dikkate alınmalıdır. 
İl ve ilçelerde halk eğitimi hizmeti gören kuruluşlara ye¬ 
terli sayıda yardımcı hizmet elemanı verilmelidir. 

4- Halk eğitimi çalışmalarında görev alacak perso¬ 
neli yetiştirmek ve halk eğitimi konusunda İlmî araştırma¬ 
lar yapmak için üniversiteler bünyesinde veya müstakil ola¬ 
rak Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir "Halk Eğitimi Ensti- 
tüsü'nün kurulması çabuklaş 11rıİmalıdır. 

5- Geniş bir kitleye değişik konularda halk eğitimi 
hizmetlerini başarılı bir şekilde ulaştırabilmek için genel 
ve mahallî bütçelere yeteri kadar ödenek konulmalıdır. Bu 
ödeneğin gelişmekte olan demokratik devletlerin bütçelerine 
bu iş için koyduğu ödenekten az olmaması gerekmektedir. 
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6 - Halk eğit imi hizmetinde çalıştırılan personel hiz
metin icabı olarak çok kere mesai saatleri dışında da çalıştı
ğından, bu tip elemanlara fazla mesai ücreti verilmelidir. 

7- a) Toplumun yaşama düzenini geliştirmekte ve ya
ratıcı gücünü arttırmakta son derece önemli hizmetler gören 
halk eğitimi merkezi, kütüphane, müze, opera, tiyatro, konser 
salonu, sergi salonu, resim galerisi, sinema v.b. kültür kuru
luşlarının il ve ilçelerde bina durumları tespit edilerek, şe
hirlerin nüfusları da dikkate alınmak suretiyle, şehirlerde bu 
kuruluşlardan hangilerinin bulunması gerektiği konusunda stan
dartlar tesbit edilmeli, şehirlerin imar plânlarında bu kuru
luşların yerleri gösterilmeli ve gereken arsaları ayrılmalıdır. 
Bu konunun köy, kasaba ve şehirlerde özel olarak ele alınması 
zarurîd ir. 

b) Her dereceli eğitim binalarından yaygın eğitim 
alanında gereği gibi yararlanılması sağlanmalı, bu gibi eğitim 
kurumlarımn planları yapılırken binanın bu hususu dikkate alın
malıdır . 

8- a) Okuma-yazma probleminin halli : 

Halkımızın büyük bir çoğunluğunun süratle okur
yazar duruma getirilebilmesi için toplumun ilgisini değerlendi-
recet, okuma-yazmayı engelliyen lokal sebepleri tespit edecek 
ve kaynakları hizmete sokacak nitelikte yurt çapında bir araş
tırma yapılmalı, sonuçların değerlendirilmesi suretiyle de gere
ken tedbirler alınmalıdır. 

b) Okuma-yazma çalışmalarının arzuladığımız şekil
de gerçekleşebilmesi, okuma-yazma öğrenenlerin öğrendiklerini 
unutmamalı ve bundan gereği gibi yararlanabilmelerini sağlamak 
için ekonomik, teknik kültürel ve sosyal konularda ucuz, çok sa
yıda ve kaliteli halk kitaplarının yazılmasına ve basılmasına 
gereken öncelik ve ağırlık verilmelidir. 

c) Bütün yurt sathına yayılmış olan okur-yazarla-
nn, kitap, dergi, gazete ve benzerlerinden gereği ve yeteri 
kadar yararlanabilmelerini sağlamak için, posta ücretlerinde 
mutlaka bir indirim yapılmalıdır. 

d) Okul çağı öncesi çocukların eğitimi için ge
reken tedbirler alınmalı, bunların yararlanabileceği resimli 
kitapların yayınlanmasına başlanmalı, çocuk kitapları memle
ket çapında yayıİmalıdır. 
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e) Okuma-yazma çalışmalarında ilgilileri öğretmeni 
öğretici olarak görev almaya teşvik etmeli, faaliyetleri her iki 
taraf için de öğretici ve öğrenci için cazip hale getirilmelidir. 

f) Bu maksat için açılan halk dershanelerinin ve 
kurslarının öğretici ücretlerini ve diğer giderlerini gereği gibi 
karşılayabilmek için bütçelere yeteri kadar ödenek konulmalıdır. 

g) Okuma-yazma çalışmalarında gönüllü kuruluşlar 
daha fazla teşvik edilmeli, gönüllü kuruluşlara teşkilâtlanma¬ 
da, çalışmalarda ve uygulamalarda mevzuat kolaylığı ve pratiklik 
getirilmelidir. 

h) Okuma-yazma kampanyası okulsuz köylere kadar 
mutlaka uzanmalı, açılan dershane ve kurslarda asgari lise ve 
dengi okul mezunlarının görev almaları, ve ayrılan bütçeden üc¬ 
ret ödeme imkânları sağlanmalıdır. Bu şekilde yetişen köy çocuk¬ 
larının gezici kütüphanelerle bilgilerini yenilemeleri ve tamam¬ 
lamaları sağlanmalıdır. 1- Çeşitli kuruluşlarca yapılan eğitim 
çalışmaları programlarında bu çalışmalara devam edenlerin durum¬ 
larına göre okuma-yazma, yanında temel ve genel bilgi konularına 
da yer verilmeli ve bu gibi kurslardan mezun olanlara iş sağlan¬ 
masına çalışılmalıdır. 

i) Bu konulardaki eğitim çalışmalarında, özellikle, 
kadınların eğitimine ağırlık verilmeli ve öncelik tanınmalıdır. 

j) Kadın eğitiminde, ruh ve beden sağlığı konulan 
ile, ailenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yardımcı olacak ko¬ 
nulara bilhassa önem verilmelidir. 

9- a) Okula devam edemeyen vatandaşların eğitiminde 
kullanılan araçların yapımı, dağıtımı ve kullanılmaları işi yurt 
çapında bir plâna bağlanmalı, programlar ve standartlar tespit 
ed ilme1id ir. 

b) Yaygın eğitimi daha düzenli ve daha etkin bir 
şekilde yürütmek için yaygın eğitim yapan kuruluşlar, kurulacak 
olan "Yaygın eğitim koordinasyon kurulu"nun tespit edeceği esas¬ 
lara göre faaliyetlerini devam ettirmelidirler. 

c) Eğitim araçlarının yapımı, kullanılması, bakımı 
ve onarılması konusunda yeter sayıda eleman yetiştirilmesi ve 
yetişmiş elemanların da görevleri başında kalmalarını sağlayacak 
tedbirler alınmalıdır. 
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d) Eğitim yönü başarılı kültür filmlerine, ve bu 
alandaki TV çalışmalarına eğlendirici mahiyetteki başarılı film¬ 
lere her yıl ödül verilmelidir. 

10- a) Millî bütünlüğümüzü güçlendirecek, şuurlu kal¬ 
kınmada halkın maneviyatını arttıracak kültür ve moral faaliyet¬ 
lerine yer ve yön verilmelidir. 

b) Bu maksatla,, 
1. Gezici t iy at ro 
2. Gezici s inema 
3. Gezici resim galerisi 
4. Gezici kütüphane 
5. Gezici koro ve 
6. Gezici folklor ekiplerinin yurt çapında 

faaliyet göstermelerine yer ve imkân verilmelidir. Ve TV nm 
mümkün olan süratle köylere kadar uzanması sağlanmalıdır. 

11- a) TRT kurumu, göze ve kulağa hitabeden yaygın 
eğitim ile ilgili yayınlarını yurt Völçüsünde halka ulaştırma- 
lıdır. 

b) Bu faaliyetlerin daha müessir olmasını sağla¬ 
mak ve kontrol etmek için "Dinleme ve İzleme Merkezleri" daha 
çok sayıda kurulmalıdır. 

c) Sınır bölgelerindeki vatandaşlarımızın yayın¬ 
ların tesirinden kurtarılmaları için gereken tedbirler bir an 
önce alınmalıdır. 

d) TRT bünyesinde, ilgili kurum ve kuruluşlarla 
temas ederek, memleket bünyesine uygun ve öğretici eğitim prog¬ 
ramları hazırlayacak bir yayınlar dairesi kurulmalıdır. 

12- a) Halkımızın yaratıcı gücünü arttıracak, yaşa¬ 
ma seviyesinin yükselmesine yardımcı olacak ve çağdaş medeniyet 
seviyesine ulaşmasını sağlayacak faydalı ve kaliteli kitaplar 
yayınlanması teşvik ve bu konuda alınması gereken tedbirleri 
tespit etmek üzere, kamu kuruluşları ve özel sektörün bir arada 
kararlar alacağı bir "Yayın Kongresi"nin toplanması sağlanmalıdır, 

b) Memleketin kültürel kalkınmasında her yaş ve 
her seviyedeki vatandaşa fırsat eşitliği ilkeleri içersinde hiç 
bir ücret almadan hizmet eden halk ve çocuk kütüphaneleri ile 
gezici kitaplıkların sayıları arttırılmalıdır. 

c) Sayılan ve yükselen kitap fiatları dikkate 
alınmak suretiyle kütüphanelerin kitap satınalma ödenekleri 
arttırılmalıdır. 
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d) Halkın ayağına kadar kitap götürmek suretiyle 
kütüphane açılması mümkün olmayan yerlere ve semtlere hizmet gö¬ 
türen Gezici kütüphaneler (Bookmobil) çoğaltılmalı ve kitap sa¬ 
tmalına ödenekleri günün ihtiyaçlarına göre ayarlanmalıdır. 

e) Kütüphanelerden bütün vatandaşların yararlan¬ 
masını sağlayacak, halk ve çocuk kütüphaneler in in bütçeler ine 
mahallî idarelerin katkıda bulunmalarına yardımcı olacak bir 
"Kütüphaneler Kanunu"nun hazırlanması işi bir an evvel ele alın¬ 
malıdır . 

f) Memleket kütüphanelerinin ihtiyaç duyduğu kü¬ 
tüphanecileri yetiştirmekte olan Kütüphanecilik Kürsülerine daha 
çok öğrenci alınması sağlanmalı, orta kademe kütüphaneci ihtiya¬ 
cını karşılayacak kaynaklar yaratılmalı, kütüphanecilik ve kü¬ 
tüphane memurluğu daha cazip bir hale getirilmelidir. 

13- Halkımıza sistemli düşünme, planlı ve metodlu çalış¬ 
ma alışkanlıkları kazandırmak, tabii kaynaklarımızdan ve turis¬ 
tik değerlerimizden gereği gibi yararlanmalarının gereğini kav¬ 
ratmak, üretimi arttırıcı ve kaliteyi geliştirici bilgi ve bece¬ 
riler verebilmek için yapılan halk eğitimi çalışmalarının çevre¬ 
nin ihtiyaç ve imkânlarına göre, yaş ve cinsiyetlerine uygun ola¬ 
rak planlanması ve uygulanması işi ele alınmalıdır. 

14- Mevcut kaynakları en verimli şekilde hizmete sokmak, 
yeni kaynaklar bulmak, illerde eğitim hizmetleri yapan kuruluş¬ 
ların gerçek ihtiyaçlara dayalı ve bütünlükleri olan müşterek 
eğitim programlan dahilinde çalışmalarını sağlamak, bu çalış¬ 
malara istikamet vermek, sonuçları değerlendirmek suretiyle yurt 
çapında uygulanması gereken genel konuları da tespit etmek üzere 
merkezî kademede bir "Halk Eğitimi Koordinasyon Kurulu" teşkil 
edilmelidir. Bu kurul, halka eğitim hizmeti götüren bütün bakan¬ 
lıkların ve kurumlarm üst kademe yetkililerinden, ve bu konuda¬ 
ki uzman elemanlardan meydana gelmelidir. 

İl ve İlçeler de merkezî kademe Halk Eğitimi Koor¬ 
dinasyon Kurulundan alacağı direktifleri gözönünde bulundurarak 
mahallin ihtiyaçlarına dayalı birlikte çalışmaya imkân verecek 
mânada il ve ilçelerin bütünlük gösteren müşterek halk eğitimi 
programlarını hazırlamak, uygulamaya koymak, mahallî imkânların 
en verimli şekilde hizmete sokulmasını sağlamak, ek kaynaklar 
bulmak, yapılan çalışmaları izleyip değerlendirmek, sonuçlara 
göre gerekli tedbirleri almak ve durumu belirli süreler içinde 
üst kurula sunmak, tekliflerde bulunmak amacı ile il ve ilçeler¬ 
de kurulmuş bulunan vali ve kaymakamların başkanlığındaki Halk 
Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurullarının arzu edilir mânada 
çalışmalarını sağlayıcı tedbirler vakit geçirilmeden alınmalıdır. 





HİZMET-İÇİ EĞİTİM BÖLÜMÜ 
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BÖLÜM I 

Çalışma Özeti, Tarihçe ve Giriş 

Çalışmalar Özeti : 

III.Beş Yıllık Kalkınma Plânı çalışmalarında okul dışı eği¬ 
timine gereken açıklığın getirilmesi amaciyle kurulan "Yaygın 
Eğitim Özel İhtisas Komisyonu" tarafından hazırlanacak rapora 
doğrudan doğruya katkıda bulunmasını sağlamak amaciyle kurulmuş 
bulunan ELizmet-içi Eğitimi A-11 komisyonu 28 Mayıs _ 11 Temmuz 
tarihler i arasında 29 oturumda 141 saat çalışarak meydana getir¬ 
diği raporda : 

- Giriş, 
- Tanım terminolojisi, 
- Kapsam, 
- Durum tesbiti, 
- Durum tesbitini çıkarılan sonuçlar, 
- İlkeler, metot ve teknikler, 
- Kurum ve kuruluşların teklifleri. 

Alt Komisyonun genel görüş ve teklifleri olarak tesbit ve 
ortaya çıkarılmaya çalışmış bulunmaktadır. 

TARİHÇE : 

Hizmet-içi eğitimi kamu, özel ve gönüllü hizmetler kadar 
her türlü elbecerilerini ve nihayet küçük ve büyük sanayie 
kadar geniş bir alanı kapladığına göre tarihi çok eskidir. En 
eski çağlara kadar uzanır. Fakat bugünkü anlamda sanayi geliş¬ 
mesi Rönesans sonrasının bilhassa XVIII.yüzyıl sonları ile XIX. 
yüzyılın malıdır. Meselâ İngiltere gibi büyük bir sanayi memle¬ 
keti XVIII.yüzyı1m son çeğreğinde, Fransa XIX.yüzyılın II.çey¬ 
reğinde, Almanya ise IIII.çeyreğinde sanayileşmeğe başlamıştır. 

Bu alanda dikkate değer bir konu, bu memleketlerin sana¬ 
yileşmelerinden en az yarım yüzyıl önce Millî Kütüphanelerini 
kurmuş olmalıdır ki bu da kültür ve sanayinin yakın ilişkisini 
göstermesi bakımından çok önemlidir. 
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Türkiye'de el becerileri ve el tezgâhları ötesindeki sanayi 
yolundaki ilk adımlar Sultan Abdülmecit (1839-1861) in ilk yılla¬ 
rında atılmak istenmişse de, bu iş için Fransa'ya araştırma yapmak 
için gönderilen iki Ermeni kardeşin bilgisizliği bu teşebbüsü ge¬ 
ciktirmiş ve sonra araya giren harpler ve siyasî olaylarla sanayi 
yolundaki ilk adımların atılması ancak Abdülhamid II. (1876-1909) 
devrinde mümkün olmuştur. Ancak o devre kadar memleketimizde büyük 
bir önem taşıyan el tezgâhı bilhassa Bursa'daki ipek sanayii gibi 
dallar Avrupalılarm bu alandaki gelişmelerine muvazi olarak sönmüş, 
daha doğrusu kendi elimizle kapatılmıştır. Meselâ Bursa'daki ipek 
Loncasının kapatılmasında o zamanki İngiliz Büyükelçisi S ir Stratford 
Cunning'in büyük rolü vardır. Tâ 1808 de Elçilik üçüncü kâtibi ola¬ 
rak memleketimize gelen bu insan 1857 yılma kadar yurdumuzda kalmış 
ve Büyükelçilik payesine kadar yükselmiştir. Bu uzun süre içerisinde 
birçok devlet büyüklerine ve binnetice devlet işlerimize nüfuz etmiş¬ 
tir. Meselâ Sadrazam Büyük Reşid Paşa'yı Mason Locasında tekris et¬ 
tiren bu zattır. İşte bu gibi tesirler dolayısiyledir ki Bursa'daki 
İpek Locası gibi değerli tekstil kuruluşlarımız kapanırken İngiltere' 
nin o meşhur Manchester tekstil sanayisi Avrupalı kuruluşlarda yer¬ 
leşme ve gelişme imkânı bulmuşlardır. 

G İ R İ Ş 

Tarihsel gelişimi içinde gösterilen bütün çabalara rağmen 
Türkiye'mizin bugün gelişmekte olan ülkeler arasında bulunduğu, 
ekonomik ve sosyal alanlarda kalkmab ilmemiz in ihdas olunan plân 
hedeflerine ulaşmak amaciyle tüm kaynaklarımızın değerlendirilmesini 
gerektirdiği kaçınılmaz bir gerçektir. Bu ise, evvelemirde, mevcut 
insangücü kaynaklarımızı değerlendiren bir istihdam ve hizmet sana- 
yi-içi eğitim politikasının gereği ve yeterince vâz edilmesini zo¬ 
runlu kılar. 

Çeşitli aşamalarını tamamlayarak ekonomik ve sosyal alanda 
kalkınmış memleketler büyük bir çoğunlukla : 

1- Ekonomik kalkınma, 
2- İş veya hizmet güçlerini ihtiyaç duyan memleketlere 

göç et t irme, 
3- Hizmet-sanayi içi eğitim, 
4- İşsizlik sigortası, 

yollarını denemek ve gerçekleştirmek suretiyle istihdam ve eği¬ 
tim olanakları yaratarak bu seviyeye ulaşmışlardır. 
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Sayılan bu dört aşamadan İkincisini 1961 yılından bu yana 
tahakkuk ettirir ve bu nedenle de Batı Almanya, A.B.D., Belçika, 
Hollanda, İngiltere, İsviçre, Libya, Somali, Suudî Arabistan, 
Fransa ve Avustralya'ya göçmen işçi yollar durumdayız. Dördün¬ 
cüsü ile ilgili çalışmalar tamamlanmış ve "İşsizlik Sigortası 
Kanun Tasarısı" hazırlanarak ilgili Bakanlıkça Yüce Meclise sev- 
kedilmiş durumdadır. Geriye kalan birinci ve üçüncü aşamalar ise 
hizmet ve sanayi içi eğitimi tahakkuk e11 irilmeksiz in söz konusu 
dahi ed üemiy e ceğ ind en anılan eğitimin önemi ve taşıdığı öncelik 
derecesi kendiliğinden ortaya çıkar. 

Mevcut insangücünün eğ itilmeksizin yaratılacak istihdamın 
ve istihdamda bulunan iş ve hizmet gücünü teknolojik gelişmelere 
uygun teknik, metod ve sistemleri bilir ve yapar seviyelere ulaş- 
tırmaksızm gayeye ulaşmakta ne derece fayda sağlayacağını belirt¬ 
meğe ihtiyaç olmasa gerektir. 

İstihdam ve istihdam yaratma gerekli ağırlığı taşıdığında, 
en geniş anlamı ile ele alındığı zaman "Hizmet-içi" ve sanayie 
intikal ettirildiği zaman da "Sanayi-içi" eğitim denilen hizmet 
veya meslekî eğitim faaliyetlerinin, bugüne kadar ele alınmamış 
olması üzücüdür ve ekonomik, sosyal alanlarda kalkınmamızı gecik¬ 
tiren faktörlerin en belli başlısıdır. Çünkü, gerek hizmet ve 
gerekse sanayi sektörlerinde mevcut problemler ancak ve ancak bu 
sektörlerde istihdam edilmekte bulunanların eğitime tâbi tutulma¬ 
ları suretiyle halledilebilir. 

Bu konudaki gerçeklerden bir de, iş veya hizmetin bulunduğu 
her yerde iş veya hizmet eğitiminin mevcudiyetidir. Modern, bugü- 
nedek eğitim kavramı ile getirilmek ve geliştirilmek istenen temel 
görüş ve düşünüş^ iş veya hizmet alanlarında kendiliğinden de olsa 
esasen varolan beceri ve bu beceri ile direkt olarak ilgili ve fa¬ 
kat yeter derecedeki teknik veya teorik bilgi alışverişinin belli 
bir metod, sistem ve teknik içerisinde, başlangıçta da belirtildi¬ 
ği üzere memleketimizin ekonomik ve sosyal alanlarda kalkınmasına 
tümüyle yararlı hale getirilmesidir. 

Bütün bu bilgiler muvacehesinde karşımıza çıkan en önemli 
problemlerden biri, hizmet veya sanayi içi eğitimin planlama, prog¬ 
ramlanma ve uygulanmasında eğitimin ihdas olunan hedef veya hedef¬ 
lere ulaşmağa matuf bir vasıta olarak kullanılması yerine, kendi 
kendinin gayesi kılınması ve bunda da diren ilmes id ir. 

Eğitimi kendi kendisinin gayesi kılmaktan ve bunda da diren¬ 
mekten vazgeçilmesi halinde, belirli kılınmış amaç veya amaçlar 
uğruna sarfolunan gayretler ile örgütler, işletmeler v.b. kuruluş¬ 
lar amaçları arasında gerekli ahenk sağlanacak ve sarfolunacak ça¬ 
baların eğitim amaçlarına ulaşması garanti altına alınmış buluna¬ 
caktır. 



BÖLÜM II 

KAVRAM ve KAPSAM 

Komisyonumuz tanımın ışığı altında kamu-ikt is adî veya özel 
sektör diye bir ayırım yapmaksızın hizmet-içi eğitimin hizmetler, 
sanayi-içi eğitimin ise sanayi sektörünün tümünü ve tarımın her 
iki sektöre dönük yönlerini de kapsadığında mutabıktır. 

Komisyonumuzca önemine binaen hizmet-öncesi eğitime de deği¬ 
nilmesi yerinde görülmüştür. 

Hizmet-öncesi eğitim 

Bu eğitim hizmet-içi faaliyetlerinden iki nokta da ayrılmak¬ 
tadır. 

1- Bu faaliyetler henüz bir hizmet söz konusu olmadan ya¬ 
pılan faaliyetler olup, halk eğitimi içinde mütülâa edilmektedir. 

2- Hizmet-içi eğitime hazırlık mahiyeti taşıyan faaliyet¬ 
lerin ise devlet memurları kanununun 221 ve 223 üncü maddelerinde 
öngörülen hükümler muvacehesinde yapılacaktır. Bu husus Millî Eği¬ 
tim Teşkilâtı'na dair 789 numaralı kanunun 4 üncü maddesiyle de 
"Kurumlann sınıflarının personel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
kendi bünyeleri içinde okul açamıyacaklarmı ancak, kurs tertip 
edebileceklerini" belirtmektedir. Ayrıca 2 inci Beş Yıllık Plan'da 
kurumlann bünyelerinde açmış oldukları meslekî okulların Millî 
Eğitim Bakanlığı'na en kısa zamanda devrini öngörmüştür. Bu neden¬ 
lerle kurumlar hizmet-öncesi eğitimlerini okullarla değil, ancak 
kurslarla sağlama olanağına sahip bulunmaktadırlar. Bu durum ise, 
Devlet Memurları Kanununun 223. maddesine göre tanzim edilecek 
yönetmelit esaslarına uygun olarak yapılacaktır. 



Mesleklere Göre Sanayi Sektöründe 
Hizmet-içi Eğitim 

1C ■ ’ 1969 1970 

Meslekler 
Eğiti, 
Sayısı 

Kurs 

Sayısı 
Harcanan 
Ödenek 

(TL, ) 

E*iti o 
S ayısı 

Kurs 

S ayısı 
Harcanan 
ödenek 

(TL, ) 

Eğiti. 
Sayısı 

Kurs Hercaî.an 
S avısı ödenek 

(TL, ) 

Yönet iciler 4056 186 258,937 3598 163 447.472 19 70 160 252.601 

Teknik Personel 269 9 7,716 143 - 20,161 299 21.000 

Fen Personeli - - - 23 1 4,680 8 -

Teknisyen 12 1 - 11 - - 22 3 

Zanaat Personeli 77 7 3 487 1.382,686 6235 811 675,644 5248 306 588.948 
Sağlık Personeli - - - - 1 - - - -

Büro Personeli - - - 73 6 - 648 11 3.000 

Turizm Personeli - - - 33 3 13.494 - -

Çeşitli Sanayi 
işç ileri 87 4 6 257 104.339 9111 253 38.038 6206 90 172.830 
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Mesleklere Göre Hizmet Sektöründe 

Hizmet-İçi Eğitim 

1968 1969 

Meslekle r 
Eğit ilen 
S ayısı 

Kurs 

S ayıs ı 
Har canan 

Ödenek 
Eğ itilen 
S avısı 

Kurs Harcanan 
Savısı ödenek 

Eğitilen 
S avıs ı 

Kurs Harcanan 
, 'isi Ödenek 

Yöneticiler . .. _ ,, 35 274.685 10438 305 151. .80 6657 182 63.430 

Danışma Personeli 2 1 
• 

2 -
- 9 - -

Maliye Personeli 28 1 14.620 349 8 134. 790 343 10 140.569 
Teknik Personel 573 30 547.593 1808 216 637.223 4684 239 913.927 
Tarım Personeli 59 2 20.500 77 5 153.471 211 10 .j D . . 'j ' 

Sağlık Personeli 1076 30 749.000 206 30 402.000 5 40 14 790,638 
Eğitim Personeli 2749 73 2 .552.606 3858 85 2.302.541 14 4 5 49 1.230.434 

Kaymakamlar 19 1 - 64 2 - 122 - -

Din Personeli 237 - 188.401 120 - 238.759 83 - 185.066 

Zanaatkarlar 4100 327 1 .101.151 47 2 38.265 77 2 42.136 
Büro Personeli 215 5 11.049 193 4 9 . 039 151 15 2.878 

Yardımcı Hizmetler 5836 100 191.506 167 9 4. 500 - - -

Bankacılar 131 - 563.508 142 - 603.365 156 - 785.494 

Orman Personeli 33 1 7 . 853 358 4 133.464 729 14 210 .966 

Diğer 28 1 533 8 2.125.458 798 15 1.725.734 
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BÖLÜM IV 

DURUM TESB1TİNDEN ÇIKARILAN SONUÇLAR 

1~ AMAÇLAR ve HEDEFLER YÖNLERİNDEN 

HİZMETLER SEKTÖRÜNE EĞİTİM VEREN KURUM ve KURULUŞLARIN 
AMAÇLARI VE ULAŞILMASINI- ÖNGÖRDÜKLERİ’ HEDERLER YÖNÜNDEN: 

HİZMETLER SEKTÖRÜNE EĞİTİM VEREN KURUM ve KURULUŞLAR 
OLARAK' 

- Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Birimi Müdürlüğü, 
- Türk Kooperatifçilik Kurumu, 
- Diyanet İşleri Başkanlığı, 
- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 
- Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, 
- Başbakanlık Devlet Personel Dairesi Başkanlığı, 
- Köy İşleri Bakanlığı Toprak ve İskân İşleri Gn* Md. 
- Orman Bakanlığı, 
- Millî Eğitim Bakanlığı Mektupla Öğretim ve Teknik Yayın 

Genel Müdürlüğü 
- Tarım Bakanlığı Ziraî Mücadele ve Karantina Gn. Md „ , 
- Köy İşleri Bakanlığı Toprak-Su Genel Müdürlüğü, 
- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Hıfzıssıhha Okulu Md„ 
- Türkiye Kızılay Derneği, 
- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sağlık Propagandası 

ve Tıbbî İstatistik Genel Müdürlüğü ve 
- Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, ?nden 

ibaret olmak üzere 16 kurum ve kuruluşun inceleme ve değerlendir¬ 
meye tabi tutulması sonunda özet olarak: 

AMAÇLARI ve ULAŞILMASINI ÖNGÖRDÜKLERİ HEDEFLER : 

a) Endüstri, tarım, hizmet sektörlerinde prodüktivite 
artışını, sağlayıcı metod ve teknikleri sevk ve idareci ve uzmanlara 
duyurmak, 

b) Bilgi, beceri ve davranış yetersizliklerinden doğma 
güçlekleri yenme yeteneğini kazandırmak, hizmete yatkınlığı sağlamak, 

c) Uygulama yeteneklerini geliştirmek, mevzuat ve tek¬ 
nolojik değişiklikleri öğreterek verimliliği arttırmak, 
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d) Üst derece kadrolara hazırlamak, 

e) Açık görevleri uzun süre açık bırakmamak, muhtemel 
hizmet gücü açıkları için elde devamlı olarak yetişmiş personel 
b ulundurmak , 

f) Personelin moralini yükseltmek ve işe bağlılığını 
arttırmak, 

g) Koordine çalışma yeteneği vermek ve , 

h) Sektörün gayesine uygun haberleşme olanaklarını 
sağlamaktır şeklinde tesbit edilmiştir» 

B• SANAYİ SEKTÖRÜNE EĞİTİM VEREN KURUM ve KURULUŞLAR 
OLARAK v 

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağlı 
- T.Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
- Sümerbank Genel Müdürlüğü 
- Azot Sanayii Genel Müdürlüğü 
- T„Çimento Sanayii A0Ş„ Genel Müdürlüğü 
- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü 
- ToŞeker Fabrikaları A.Ş, Genel Müdürlüğü 
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
- T. İşçi Sendikaları Tes-İş Federasyonu Başkanlığı 
- Ankara Sanayi Odası Başkanlığı 
- Seka Kağıt Fabrikaları Genel Müdürlüğünden ibaret 

olmak üzere 11 Kuruluşun inceleme ve değerlendirmeye tâbi tutul¬ 
ması sonucu olarak; 

AMAÇLARI ve ULAŞILMASINI ÖNGÖRDÜKLERİ HEDEFLER; 

a) İş programlarında öngörülen istihsalin tam olarak 
yapılabilmesi, kalitenin düzeltilmesi ve maliyetin düşürülmesi, 

b) Kurum işgücünü eğitmek suretiyle arzu edilen ve¬ 
rim ve başarı standardlarına ulaşmak, 

c) Kârlılık ve verimliliği arttırmak suretiyle kay¬ 
nak yaratmak veya yaratılan bu kaynaklarla yeni ve daha büyük ya¬ 
tırımlara ulaşmak, memleket sanayiinin gelişmesine yardımcı olmak, 

d) Her kademedeki personeli üst derecelere hazırlamak 
ve becerileri kazandırmak, bu suretle 

f) İyi birer vatandaş yetiştirmesini sağlamak, 

g) İşyeri ihtiyaçlarına dayalı olmak kaydiyle hizmet 
veya sanayi işyerlerini istihdamdaki iş veya hizmet gücünün kişi¬ 
sel yoksunluklarını temel alan eğitim programlarına kavuşturmak 
hizmet ve mal üretimindeki verimliliği ve etkinliği arttırmaktır, 
Şeklinde tesbit edilmiştir» 
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C. HER İKİ SEKTÖRE BİRDEN EĞİTİM VEREN KURUM VEYA 
KURULUŞLAR OLARAK : 

KURULUŞ AMAÇLARI ve AMAÇLARA DAYALI OLARAK ULAŞILMASI 
DÜŞÜNÜLEN HEDEFLER YÖNLERİNDEN: 

Her iki sektöre birden eğitim veren kurum veya kuruluşlar: 

- Türkiye Ortadoğu Âmme İdaresi Enstitüsü 
- Tarım Bakanlığı 
- Çalışma Bakanlığı ve Kuruluşlar 

- İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü 
- İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü 

- Millî Prodüktivite Merkezi Başkanlığı 
- Millî Eğitim Bakanlığı İnsangücü Genel Müdürlüğü 
- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan 

ibaret olmak üzere 8 kuruluşun inceleme ve değerlendirmeye tâbi 
tutulması sonucu olarak : 

AMAÇLARI ve ULAŞILMASINI ÖNGÖRDÜKLERİ HEDEFLER : 

Sanayi sektörüne dahil kuruluşlara ait amaçlarda belir¬ 
tildiği üzeredir. 

II- KURUM ve KURULUŞLARIN MEVZUATI YÖNÜNDEN : 

A. HİZMETLER SEKTÖRÜNE EĞİTİM VEREN KURUM ve KURULUŞLAR 
OLARAK : 

- Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Birimi Müdürlüğü, 
- Türk Kooperatifçilik Kurumu, 
- Diyanet İşleri Başkanlığı, 
- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 
- Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, 
- Başbakanlık Devlet Personel Dairesi Başkanlığı, 
- Köy İşleri Bakanlığı Toprak ve İskân İşleri Gn. Md., 
- Orman Bakanlığı, 
- Millî Eğitim Bakanlığı Mektupla Öğretim ve Teknik 

Yayınlar Genel Müdürlüğü, 
- Tarım Bakanlığı Ziraî Mücadele ve Karantina Gn. Md., 
- Köy İşleri Bakanlığı Toprak-Su Genel Müdürlüğü, 
- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Hıfzıssıhha Okulu 

Müdürlüğü, 
- Türkiye Kızılay Derneği, 
- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sağlık Propagandası 

ve Tıbbî İstatistik Genel Müdürlüğü ve 
- Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü,nden ibaret 

olmak üzere 16 kurum ve kuruluşun inceleme ve değerlendirmeye tâbi 
tutulması ve eğitim konularına göre incelenmesinde, 

- Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Birimi, 
- Devlet Personel Dairesi Başkanlığı, 
- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Hıfzıssıhha Okulu 

kuruluşları hariç geri kalan 13’ünün getirmekte bulundukları hiz¬ 
metlerde Komisyonu Raporunda 11 kuruluşun aynı kanaate varılmakla 
tadad edildiği gerçektir. 
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Ancak dikkati çeken en önemli husus, sırası ile; 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINDA : 

- Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü 
- Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 
- Kütüphaneler Genel Müdürlüğü 
- Mektupla Öğretim ve Teknik Yayınlar Genel Müdürlüğü 
- Ticaret ve Turizm Öğretim Genel Müdürlüğü 
- Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 
- Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 
- İnsangücü Eğitim Genel Müdürlüğü 

gibi sekiz kuruluşun Bakanlıklarında bu amaçla kurulmuş HALK 
EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ gibi bir kuruluş mevcutken, 

TARIM BAKANLIĞINDA ; 

- Bakanlığın ve hem de 
- Türkiye Ziraî Donatım Kurumu 
- Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü 
- Ziraî Mücadele ve Karantina Genel Müdürlüğü 
- Devlet Üretme Çiftlikleri 
- Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü 

gibi altı; 

SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM BAKANLIĞINDA : 

- Hem Bakanlığın ve hem de 
- Sağlık Propagandası ve Tıbbî İstatistik Genel Md.lüğü 

gibi iki; 

KÖY İŞLERİ BAKANLIĞINDA : 

- Hem Bakanlığın ve hem de 
- Toprak-Su Genel Müdürlüğü 
- Toprak ve İskân Genel Müdürlüğü 

gibi iki“, 

ORMAN BAKANLIĞINDA İSE ; 

- Hem Bakanlığın ve hem de 
- Orman Genel Müdürlüğü 

gibi bir olmak üzere toplam olarak en az onsekiz kuruluşun HALK 
EĞİTİMİ yapar halde bulunmalarıdır. 
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Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı hazırlık çalışmaları vesi¬ 
lesi ile tanım, kapsam ve amaçlar hususunda henüz müşterekliğe 
kavuşulma çabasında bulunulduğu gerçeğinden hareket edildikte, 
bu konuda getirilmekte bulunulan hizmetin, nitelik ve niceliğini 
söz konusu etmenin yerinde bir davranış olacağı kanısına varıla¬ 
mamıştır. Kaldı ki, koordinasyon ve işbirliğine ait TABLO-IX in¬ 
celendikte anılan kuruluşlar arasında gerek kendi Bakanlıkları 
ve gerekse aynı hizmeti gerektirmekte bulunan diğer Bakanlıklar 
ve Kuruluşları arasında, yeterli ve gerekli koordinasyon ve koo- 
perasyonda bulunulduğu da iddia olunamaz. 

B. SANAYİ SEKTÖRÜNE EĞİTİM VEREN KURUM VE KURULUŞLAR 
OLARAK : 

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağlı 
- T.Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
- Sümerbank Genel Müdürlüğü 
- Azot Sanayii Genel Müdürlüğü 
- T.Çimento Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü 
- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü 
- T.Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
- T.İşçi Sendikaları Tes-İş Federasyonu Başkanlığı 
- Ankara Sanayi Odası Başkanlığı 
- Seka Kâğıt Fabrikaları Genel Müdürlüğünden ibaret 

olmak üzere söz konusu 11 kuruluşun mevzuat yönünden yapılan ince¬ 
lemesinde (TABLO-XVI) hepsinin bünyelerinde S anay i-İç i-Eğitimi yap' 
tıkları, hepsinde birer eğitim birimi bulunduğuna muttali olunmuş¬ 
tur. 

Sanayi Bakanlığına bağlı kuruluşlarında tek tip bir 
eğitim yönetmeliği uygulamasına geçilmişse de henüz bütün kuruluş¬ 
larında gerçekleştirilemediğine, 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Eğitim Müdürlüğünün 
ise bu konuda kastedecek bir hayli yolu bulunduğuna, 

TES-İş FEDERASYONU BAŞKANLIĞININ 

İse Federasyonlarına bağlı sendika üyelerine Meslekî 
Kurslar, ailelerine ve çocuklarına ise Halk Eğitimi olunmuştur. 
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C. HER İKİ SEKTÖRE BİRDEN EĞİTİM VEREN KURUM VE KURULUŞLAR 
OLARAK' ' 

- Türkiye Ortadoğu Amme İdare Enstitüsü 
- Tarım Bakanlığı 
- Çalışma Bakanlığı ve Kuruluşları 

- İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü 
- İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü 

- Millî Prodüktivite Merkezi Başkanlığı 
- Millî Eğitim Bakanlığı İnsangücü Genel Müdürlüğü 
- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu!ndan ibaret 

olmak üzere 8 kuruluşun inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulması 
zonucu olarak 

Söz konusu 8 kuruluşun mevzuat yönünden incelenmesinde 
(TABLO-XVII), sanayi sektörlerine eğitim veren kuruluşların incelen¬ 
mesinde de belirtildiği üzere, her iki sektöre birden eğitim hizmeti 
getirmekte bulunan bu 8 kuruluş arasında Millî Eğitim Bakanlığı İnsan¬ 
gücü Genel Müdürlüğünce getirilmekte bulunulan hizmetlerin gerek Halk 
Eğitimi ve gerekse Hizmet veya Sanayi İçi Eğitim yönlerinden dupli- 
kasyon yarattığı müşahade edilmiştir. 

Anılan Genel Müdürlüğün mevzuatı inceledikte kuruluşuna 
dayanak olarak gösterilen : 

430 No.lu TEVHİDİ TEDRİSAT KANUNU MADDE 1 de "Türkiye da¬ 
hilindeki BÜTÜN MÜES S ESATI İLMİYE ve TEDRİSİYE Maarif Vekâletine mer¬ 
buttur. İbaresinin anlamı "İLİM veya TEDRİSAT müess es eleri”olmayan 
Hizmet ve Sanayi Sektörünün, ancak bu sektörler tarafından ilim veya 
tedrisat veren müesseseler kurulmadıkça, bu sektörlerin halihazırdaki 
eğitim faaliyetlerini kapsamıyacağı görüşüne varılmıştır. 

İkinci Maddesi ise ; "Şer’iye ve Evkaf Vekâleti veya husu¬ 
si vakıflar tarafından idare olunan bilcümle medrese ve mektepler 
Maarif Vekâletine devir ve rap tedilmiş t ir." demektedir ki bunun bu¬ 
günkü hizmet ve sanayi sektörü uygulamaları bakımından tevhidi ted¬ 
risat: kanunu ile ilgisi yoktur. "Kaldı kij 2287 Sayılı Maarif Vekâ¬ 
leti ve Vazifeleri Hakkında Kanun" madde 14 te tadad edilen müdür¬ 
lükler arasında İnsangücü Genel Müdürlüğü gibi bir kuruluşa atıf 
dahî yapılmamıştır. 

4304 Sayılı Kanun Meslekî ve Teknik okulların açılması 
ve mevcutların büyütülmesi hakkındadır. 

786 Sayılı Kanunun 3 ncü maddesi "Mekteplerin derecele¬ 
rinin tayini, orta dereceli diğer Vekâletlere merbut okulların prog¬ 
ramlarını müştereken yapmak, yüksek mekteplerin programları hususunda 
mütalâa verilmesine, 4 ncü maddesi ise Türkiye!de hiçbir mektebin 
Maarif Vekâletinin ruhsat ve muvafakati olmaksızın açılamayacağına 
dairdir. 
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222 Sayılı Kanun ise İlk Öğretim ve Eğitim Kanunu'dur. 
Bakanlık onayının gerekçesinde ise : 

"Meslekî ve Teknik Öğretim alanlarında yapılmakta olan 
ve yapılabilecek olan inşangücü hazırlama çalışmaları ve eğitimi 
bir ihtisas işi olarak eleştirilip organize edilmesini ve bu yolla 
millî ve mahallî seviyedeki öğretim faaliyetlerinin ahenkleş tiril¬ 
mesinin, belirli maharetler yönünden işbaşı öğretimi ile okul eği¬ 
timinin bağdaştırılmasını, inşangücü ihtiyaçları açısından mevcut 
öğretim faaliyet ve programlarının verimlilik derecesinin incelen¬ 
mesini ve mevcut işgücü ve işe yerleştirilme imkânlarının tahlilini 
sağlamak üzere bir İnşangücü Eğitim Dairesi kurulması zarurî bulun¬ 
muştur." denmesinin dahi hiçbir sektörü bağlayıcı bir hüküm taşıma¬ 
dığı hususunda kesin kanaate varılmıştır. 

Ancak, dikkati çeken bir diğer husus tablo 17'nin anılan 
Genel Müdürlükle ilgili bölümünün yönetmelik hanesinde belirtilen 
25.7.1968 gün ve 12 959 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan "Akşam 
Sanat Okulu ve Meslekî Eğitim Merkezi Yönetmeliği" başlıklı yönet¬ 
meliktir. 

Söz konusu yönetmeliğin : 

Madde 1. Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Akşam Sanat 
Okulu ve Meslekî Eğitim Merkezi, kalifiye işçi, usta, ustabaşı, mo¬ 
nitör "Önder işçi" ve işyerinde eğitim yapan personel ile idarecile¬ 
rin günün şartlarına göre Yetişmesini sağlar. 

Madde 3. Merkezin görevleri şunlardır s 

A. Sanayide ihtiyaç duyulan monitörleri yetiştirmek 
için usta, ustabaşı ve nezaretçilere gerekli olan formasyonu vermek 
üzere monitör "Önder İşçi" kurs ve seminerleri düzenlemek. 

B. Kalifiye işçileri yetiştirmek üzere iş piyasası 
analizlerinden elde edilecek bilgilere veya mahallen yapılacak an¬ 
ket sonuçlarına göre lüzumlu meslek dallarında iş .öncesi eğitimi 
y apmak, 

C. İş yerlerinde çalışan işçilerin maharet ve bilgi¬ 
lerini arttırmak üzere kurslar düzenlemek, 

D. Endüstrinin gelişmesi ile ortadan kalkan meslek 
dallarında çalışanların yeni meslek edinmeleri için kurslar düzen¬ 
lemek , 

E. Yaygın Meslekî eğitim alanında gerekli araştırma 
ve incelemeleri yapmak ve yayınlamak, 
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F. Yurt içinde yetişkinlerin meslek eğitimi konusunda 
sorumlu ve istekli kuramlarla işbirliği yapmak ve meslekî eğitim 
sorunlarının çözümünde rehberlik etmek, 

G. Kurs ve seminerlerde yetişenlerin, işyerlerindeki 
başarılarım izlemek ve bu çalışmalarını değerlendirmek, 

H. Çırak, kalfa ve usta seviyesinde bulunan küçük es
naf ve sanatkârları tamircilikten imalâtçılığa, imalâtçıların seri 
imalât yapmağa yöneltmek ve mesleklerinde daha verimli çalışmaları
nı sağlamak için gerekli eğitimi yapmak, 

İ. Sanayi kuramlarında çalışan eğitimle görevli per
sonelin yetişmesi için kurslar ve seminerler düzenlemek, 

J. Meslek okullarında yaygın eğitimin gelişmesi mak
sadıyla idareci ve öğretmenler için seminerler düzenlemek, 

görevleri ile merkezin yükümlendiği sabit olmaktadır. Sayın Genel 
Müdürlüğün gerek kendi gerekse merkezin kuruluşundan bu yana yapa-
geldiği faaliyetlerin yegâne dayanağının bu yönetmelik olduğu ka
nısına varılmıştır. 

m. 1968, 1969 ve 1970 YILLARI İTİBARİYLE HİZMET ve SANAYİ 
SEKTÖRLERİNİN- VE' HER- -İKİ- -SEKTÖRE- BİRDEN- EĞİTİM- -VEREN 
KÜRÜM ve KURULUŞLARIN EĞİTİM' UYGULAMALARI YÖNÜNDEN~7 

A. 1968, 1969 ve 1970 YILLARI İTİBARİYLE HİZMETLER 
SEKTÖRÜNE -EĞİTİM' VEREN:-KURUM- veya- -KURULUŞLARIN 
EĞİTİM UYGULAMA' -DURUMLARI- YÖNÜNDEN' ; ■ 

1968, 1969 ve 1970 yılları itibariyle Hizmetler Sektö
rünün yurtiçi eğitim uygulama -durumları--ile ilgili mesleklere göre 
grup' toplatır miktarları' '(Tablo- KIT')' İle' konulara' göre gurup toplam 
miktarları (Tablo XTIT) incelenmeye değer görülen mesleklerle, 
konuların altları kırmızı kalemle işaret edilmiştir. Zamanın çok 
kasıtlı oluşu nedeni ile detaya inilmeksizin şu sonuçların çıka
rıldığına değinilmekle yetinilecekt ir. 

a) Kurum veya kuruluşlarca anılan yıllarda uygula
nan EĞİTİM, yapmış olmak için yapılmakta ve bu nedenle de eğitimi 
vasıta olarak kullanarak NİTELİK temin etmek yerine yalnızca NİCE-
LİK'e itibar edilmekte, EĞİTİM ÇOK PAHALI bir yatırım haline, 
getirilmektedir. 
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b) Kurum veya kuruluşların hizmet-iç i-eğ it im ista¬ 
tistikleri hakkmdaki bilgileri yoktur, gelişi güzel tutmakta ve 
bildirmektedir,ler. 

c) Birim maliyet bilinmemektedir ve de tutulmamak¬ 
tadır. 

d) Kurum veya kuruluşlarca meslekler klâsifikasyonu 
b il inmemek t ed ir. 

e) Kurum veya kuruluşlardan büyük çoğunluğunda eğitim 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacı ile eğitim programına uy¬ 
gun bütçe bulunmadığı gerçeği ortaya çıkarılmıştır. 

f) Kurum veya kuruluşlar kendilerine anket gönderil¬ 
mesinden ya bıkmışlardır veya anketlere gerekli ve yeterli şekilde 
cevap vermeği bilmemektedirler. 

Zira Komisyonca gönderilen anketi gereğince cevap¬ 
landıranların sayısı (56 kurum veya kuruluştan) 2 azami 3 tür. 

İstatist.iki veriler yukarıda arzedildiği şekilde 
görülmesi muvacehesinde Komisyonumuz mukayese imkânı sağlamak ama¬ 
cı ile, 1963-1968 yılları dahil olmak üzere, Kurum veya kuruluşla¬ 
rın kendi bünyeleri içinde uyguladıkları hizmet-içi-eğit im uygula¬ 
ma gurup toplamlarının mesleklere ve konulara göre dağılımları Dev¬ 
let Personel Dairesinden temin ederek! özel ihtisas Komisyonunun 
ve Devlet Plânlama Teşkilâtının dikkatlerine sunulması çok faydalı 
görülmüş tür. 

Anılan yıllarla ilgili gurup toplamları (-) ka¬ 
lemle her iki tablonun sağ yanlarına yazılmıştır. 

Meslek gurupları bakımından eğitim görenler ara¬ 
sında en çok ağırlık taşıyanların aşağıda gösterildiği üzere bu- 
lund uğ u; 

1968, 1969 ve 1970 1963-1968 

Yönetici personel 18 753 Eğitim, öğretim 
personeli 19 119 

Eğitim, öğretim Personel 8 252 Teknik personel 18 819 
Teknik Personel 7 065 Büro personeli 14 680 
Yard.Hiz.Personeli 6 003 Tarım personeli 10 463 
Zanaat personeli 4 439 Yönetici personel 6 539 

San’at personeli 1 965 Sağlık personeli 4 749 
Orman personeli ı 120 İçişleri Mesl.Pers o 4 140 
Maliye personeli 720 Zanaat personeli 3 417 

Tarım personeli 347 Maliye personeli 2 571 
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Konu gurupları bakımından ise : 

1968, 1969 ve 1970 1963 - 1968 

Halk eğitimi 11 515 Eğitim öğretim 13 422 
Fen Teknik Mak. 7 781 Orman 11 183 
Malî ve İktisadî 7 530 Fen Teknik Makina 11 119 

Eğitim öğretim 7 122 Halk Eğitimi 10 991 
0 rman 4 098 Tar ım 9 361 
Turizm 3 563 İstatistik ve elektro- 

n ik 5 634 
Konu'Su belirsiz 3 492 Emniyet 5 493 
Sivil savunma 2 573 Sağlık 5 221 

Sağlık 1 851 Hukuk 3 572 

Yönetim 870 Malî ve İktisadû 2 864 

Tarım 741 Yöne tim 2 684 

olduğu görülmüştür. 

Biri üç9 diğeri altı yıllık rakamları gösteren hizmet içi 
eğitim tablolarının karşılaştırılması ile konulara ve mesleklere veri 
len öncelik sıralarının değişiklik arzettiği görülür. Bu durum: 

1. Her yıl hizmet-içi eğitimde ehemmiyetine binaen 
öncelik verilmesi gereken konu ve meselelerin gilişigüzel tesbit 
edildiğini ortaya koyar. 

1963-1970 yılları arasında kurum ve kuruluşlarda 
uygulanan eğitim faaliyetlerinden genel olarak eğitimin: 

1. Homojen guruplar temin edilerek yapılmadığı, 

2. Kurulmuş olan eğitim ünitelerinde bu işi başarma 
bakımından personelin nicelik ve niteliklerinin yetersiz bulunduğu, 

3. Eğiticilerin gerek kendi konularında gerekse eği¬ 
tim konusunda gereğince ve yeterince yetiştirilmedikleri:, 

4. Birçok ahvalde eğitim yardımcılarının ve bizzat 
eğitim görülen alanın kullanılmadığı ve bu alanın doğru seçilmediği, 

5. Eğitimin prodüktif amaçlara yönetilmediği, bu 
suretle pek çok emek, zaman ve paranın prodüktif olmayan statik ve 
klasik bir maksat uğruna harcanmış olduğu, 

6. Eğitim değerlendirmesinin yapılmadığı, 
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7. Eğitimin ilgililer tarafından yeteri derecede 
kontrol edilmediği, 

8. İşyerlerinde eğitim birimlerinin halen tam olarak 
kurulmadığı ve kurulanların programa dayalı olarak eğitim yapmadık¬ 
ları, 

9. Çeşitli kurumlarda aynı konuda da olsa eğitimin 
çok değişik açılardan ele alınarak işlendiği, 

10. Eğitimin uygulamalı olması gerekirken, teorik 
bilgilere inhisar ettirildiği, 

11. Eğitime, yeteli zaman ve para ayrılmadığı, 

12. Eğitimin aktif metodlarla yapılmadığı, 

13. İşbaşında eğitime genel olarak gereken önem 
ve önceliğin verilmediği, 

sonuçlarına varılmıştır. 

B, 1968, 1969 ve 1970 YILLARI İTİBARİYLE -SANAYİ SEKTÖRÜNE 
EĞİTİM VEREN ve KURULUŞLARIN' EĞİTİM' UYGULAMA DURUMLARI 
YÖNÜNDEN : 

Hizmetler sektöründe müşahade edilen duplikasyon sanayi 
sektörüne dahil kurumlar itibariyle de söz konusu ise de, bu hizme¬ 
ti. getiren kuruluşlar raporun her iki sektöre eğitim verenler bölü¬ 
münde inceleneceğinden burada sadece Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 
bağlı kuruluşlara ait uygulamadan söz edilmekle yetinilmesi yerinde 
gö rülmüş tür. 

II. Beş Yıllık Kalkınma Plânı ve Yıllık İcra Programla¬ 
rında da ısrarla ifade edildiği üzere kuruluşlarca yapılan eğitim 
uygulamalarına ait rakamların sadece nicelik ifade eden halde bulun¬ 
masına itina gösterilmekte, çoğunlukla birbirini tutmamakta başka 
Bakanlığa bağlı kuruluşlar tarafından eğitim verdikleri kuruluş adı 
zikredilmeksizin verilmek suretiyle, istatistiklere mükürreren geç¬ 
mesine sebep olunmaktadır. Millî Eğitim B’akanlığı İnsangücü Genel 
Müdürlüğünün anket cevabı olarak verdiği rakamlar kuruluş adı zik¬ 
redilmek yerine meslekler (ünvanlar) belirtilmek ihtiyar edildiğin- 
den bu durumda görülmüşlerdir. 

Kaldı ki aynı Genel Müdürlükle işbirliği yapan kuruluş¬ 
larda, benzer yolu tercih ettiklerinden, az evvel değinilen husus 
aynen varit olmaktadır. 
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Aynı incelemenin TABLO IV ve V üzerinde meslekler ve 
konular bakımından yapılması sonunda eğitim görenler arasında en 
çok ağırlık taşıyanlar aşağıda gösterildiği üzere b ulunmuş tur. 

Meslekler bakımından Konular bakımandan 
19 6 8 9 19 69 ve 1970 1968, 1969 ve 1970 

Çeşitli San.işçileri 24 063 Çeşitli San.eğitimi 41 288 

Zanaat personeli 19 256 Yöne t im 12 103 
Yöneticiler 9 624 Fen ve teknik 983 
Büro personeli 721 Eğit im-öğret im 655 

Teknik personel 711 Emniyet 93 

Sanat personeli 45 Malî ve İktisadî 53 

Turizm personeli 33 
Fen Personeli 31 

Buna göre sanayi-içi-eğitimde konulara ve mesleklere 
verilen öncelik sıralarının keza değişiklik arzettiği gerçeği ile 
karşılaşılır» Bu durum s 

1 o Çeşitli sanayi işçilerine verilen çeşitli eği¬ 
timin sayısal değerleri arasındaki fark eğitim gören kişi ile 
eğitim konusu arasında gereken ilişkinin bulunmadığını, 

2» Eğitilmesi gereken gurubun teknik personel, fen 
personeli, sanat personeli olması gerekirken, tabloda da görüldü¬ 
ğü üzere, yöneticiler, büro ve zanaat gurubu içerisinde de terzi, 
tezgâhtar, kuaför ve çeşitli el sanat işleri ile uğraşanlar bulun¬ 
duğu, 

3. Eğitimin homogen guruplara verilmediği, 

4. Hizmetler sektörü için tadad edilen diğer sonuç¬ 
ların bu sektör için de aynen geçerli bulunduğu sonucuna varılmış¬ 
tır. 

C * HER İKİ SEKTÖRE BİRDEN EĞİTİM VEREN KURUM VE KURULUŞLAR 
YÖNUNPEN' r ' ' 

Her iki sektöre birden eğitim vermekte bulunan 8 kuru¬ 
luş : rasmda Millî Eğitim Bakanlığı İnsangücü Eğitim Genel Müdür- 
lüğü’nne getirilmekte bulunan hizmetlerin, gerek "Halk Eğitimi" 
ve gerekse "Hizmet veya S anay iiç i Eğitim" yönlerinden duplikasyon 
yarattığı müşahade edilmiştir. Bu durum, Millî Eğitim Bakanlığı 
İnsangücü Eğitim Genel Müdürlüğünün 1968, 1969 ve 1970 yılları 
itibariyle gösterdiği eğitim faaliyetleri ile ilgili tabloda bil¬ 
hassa vuzuh kazanmaktadır. 
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Nitekim, Genel Müdürlükçe ankete verilen 28 Mayıs 1971 
gün ve Sanayi-Eğit im 428/18964 sayılı yazı eklerince verilen kurs 
ve seminer çalışmaları uygulama sonuçlarına göre komisyon tarafın¬ 
dan düzenlenen tablodaki durum gözden geçirildiğinde* 

1. Eğitimin homogen guruplara verilmediği, 

2. Nitelik yerine sadece nicelik yönünden eğitim ya¬ 
pıldığı, 

3. Halk eğitimi için çok daha fazla çaba s arfedildiğ i, 

4. Duplikasyonun hem hizmetler ve hem de sanayi sek¬ 
töründe yaratıldığı, 

5. Tabloda belirtilen, örneğin; monitör eğitimi birim 
maliyetinin işin sadece tek yönünü teşkil ettiği, kaldı ki, Tekel 
Genel Müdürlüğü iş yerlerinden Ankara Bira Fabrikası'nda yapılan 
eğitim ihtiyacı araştırmasında söz konusu edilen Merkeze 1967 yılın¬ 
da 26 kişinin gönderilmesinden dolayı fabrikaları idaresine doğma 
maliyetin 16 896.- TL. sı, İzmir Tekel, Tütün ve Sigara Fabrikası'- 
ndan bu kez 27 kişi gönderilmesi maliyetinin ise 52 000.- TL.sı ol¬ 
duğu ve bu maliyete de her iki fabrikadan bu kişilerin uzaklaşmala¬ 
rından doğma işgücü prodüktivite kaybı başta olmak üzere, diğer ma¬ 
liyetlerin dahil bulunmadığı ortaya çıkmıştır. 

Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ; 

Kamu, kamu İktisadî teşekkülleri ile özel sektörün ve 
idarecilerinin hizmetiçi eğitim faaliyetlerini en çok yerine geti¬ 
recek olan bu kurumun bugünkü durumundan çakarılan sonuçlar; 

a) Kurumun eğitim tesisleri kapasitesinin yeterli 
olmadığı, 

b) Kurumun eğitici personel kadrosunun az olduğu, 

c) Kurumun eğitici personelinin uygulamış olduğu 
eğitimlerde pratikten ziyade teoriye yönelindiği, 

d) Eğitim alanlarının dar sahalara inhisar etti¬ 
rildiği, 

e) Eğitim programlarının gerçek ihtiyaçlara yönel¬ 
mediği, 

f) Bu eğiticilerin uzun senelerden beri aynı görevi 
yapmakta oldukları. 
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g) Tatbikat hizmet alanlarına muayyen sürelerle gidip 
orada uygulanmakta olan metot ve teknikleri görmedikleri, 

h) Eğitim verdikleri alanlarda geçerli araştırmalar 
yapmadıkları, ve cüz'i de olsa yapmış oldukları araştırmaları ilgili 
kurum ve kuruluşlara göndermedikleri, 

ı) Bütün kurum ve kuruluşlarla yeterli koordinasyon 
ve işbirliği yapmadıkları, 

i) Az da olsa; enstitü eğiticilerinin üniversite 
öğretim üyeliklerine kaydıkları, 

j) Bunun nedeni olarak eğiticilere üniversitedeki 
Akademik Kariyere muvazi bir kariyerin tanınmadığı, 

k) Enstitüde istihdam edilen yönetici ve eğiticilerin 
pratik sahalardan ziyade üniversitelerdeki profesör ve doçentlerden 
bu görevlere atandıkları, 

1) Bunlar arasında hizmet görenlerin üniversitede de 
görevli bulundukları, 

m) Bu durumun görevlerini ifa ederken aksaklıklara 
sebebiyet verdiği müşahade edilmiştir. 

Ayrıca : D.M.Kanununun 216 ncı maddesi genel nite¬ 
lik arzeden hizmetlerde görevli personelin hizmet-içi eğitimlerinin 
kurumlararası eğitim merkezlerinde yapılmasını öngörmekte ve bu gi¬ 
bilerin eğitim programlarının hazırlanmasında yeknesaklığı sağlamak 
için yol göstermek ve yetiştirme faaliyetlerini koordine etmek ve 
denetlemekte de Devlet Personel Dairesini görevli kıldığından Ensti¬ 
tünün bugünkü durumunun Devlet Memurları Kanununda getirilen yeni 
hususlarla bağdaşmadığı, 

bu nedenle; Enstitüye verilecek yeni veçhenin bu esaslar yönünden 
ele alınması gerekliliğini ortaya koymuştur. 
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Nitekim* Genel Müdürlükçe ankete verilen 28 Mayıs 1971 
gün ve Sanayi-Eğitim 428/18964 sayılı yazı eklerince verilen kurs 
ve seminer çalışmaları uygulama sonuçlarına göre komisyon tarafın¬ 
dan düzenlenen tablodaki durum gözden geçirildiğinde; 

1. Eğitimin homogen guruplara verilmediği, 

2. Nitelik yerine sadece nicelik yönünden eğitim ya¬ 
pıldığı, 

3. Halk eğitimi için çok daha fazla çaba s arfedildiğ i, 

4. Duplikasyonun hem hizmetler ve hem de sanayi sek¬ 
töründe yaratıldığı, 

5„ Tabloda belirtilen, örneğin; monitör eğitimi birim 
maliyetinin işin sadece tek yönünü teşkil ettiği, kaldı ki. Tekel 
Genel Müdürlüğü iş yerlerinden Ankara Bira Fab rikas ı ’ nda yapılan 
eğitim ihtiyacı araştırmasında söz konusu edilen Merkeze 1967 yılın¬ 
da 26 kişinin gönderilmesinden dolayı fabrikaları idaresine doğma 
maliyetin 16 896.- TL„ sı, İzmir Tekel, Tütün ve Sigara Fabrikası'- 
ndan bu kez 27 kişi gönderilmesi maliyetinin ise 52 000.- TL.sı ol¬ 
duğu ve bu maliyete de her iki fabrikadan bu kişilerin uzaklaşmala¬ 
rından doğma işgücü prodüktivite kaybı başta olmak üzere, diğer ma¬ 
liyetlerin dahil bulunmadığı ortaya çıkmıştır. 

Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü : 

Kamu, kamu İktisadî teşekkülleri ile özel sektörün ve 
idarecilerinin hizmetiçi eğitim faaliyetlerini en çok yerine geti¬ 
recek olan bu kurumun bugünkü durumundan çakarılan sonuçlar; 

a) Kurumun eğitim tesisleri kapasitesinin yeterli 
olmadığı , 

b) Kurumun eğitici personel kadrosunun az olduğu, 

c) Kurumun eğitici personelinin uygulamış olduğu 
eğitimlerde pratikten ziyade teoriye yönelindiği, 

d) Eğitim alanlarının dar sahalara inhisar etti¬ 
rildiği, 

e) Eğitim programlarının gerçek ihtiyaçlara yönel¬ 
mediği, 

f) Bu eğiticilerin uzun senelerden beri aynı görevi 
yapmakta oldukları, 
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g) Tatbikat hizmet alanlarına muayyen sürelerle gidip 
orada uygulanmakta olan metot ve teknikleri görmedikleri, 

h) Eğitim verdikleri alanlarda geçerli araştırmalar 
yapmadıkları, ve cüz'i de olsa yapmış oldukları araştırmaları ilgili 
kurum ve kuruluşlara göndermedikleri, 

ı) Bütün kurum ve kuruluşlarla yeterli koordinasyon 
ve işbirliği yapmadıkları, 

i) Az da olsa; enstitü eğiticilerinin üniversite 
öğretim üyeliklerine kaydıkları, 

j) Bunun nedeni olarak eğiticilere üniversitedeki 
Akademik Kariyere muvazi bir kariyerin tanınmadığı, 

k) Enstitüde istihdam edilen yönetici ve eğiticilerin 
pratik sahalardan ziyade üniversitelerdeki profesör ve doçentlerden 
bu görevlere atandıkları, 

1) Bunlar arasında hizmet görenlerin üniversitede de 
görevli bulundukları, 

m) Bu durumun görevlerini ifa ederken aksaklıklara 
sebebiyet verdiği müşahade edilmiştir. 

Ayrıca : D.M.Kanununun 216 ncı maddesi genel nite¬ 
lik arzeden hizmetlerde görevli personelin hizmet-içi eğitimlerinin 
kurumlararası eğitim merkezlerinde yapılmasını öngörmekte ve bu gi¬ 
bilerin eğitim programlarının hazırlanmasında yeknesaklığı sağlamak 
için yol göstermek ve yetiştirme faaliyetlerini koordine etmek ve 
denetlemekte de Devlet Personel Dairesini görevli kıldığından Ensti¬ 
tünün bugünkü durumunun Devlet Memurları Kanununda getirilen yeni 
hususlarla bağdaşmadığı, 

bu nedenle; Enstitüye verilecek yeni veçhenin bu esaslar yönünden 
ele alınması gerekliliğini ortaya koymuştur. 



IV- 1968, 1969 ve 19 70 YILLARI İTİBARİYLE HİZMET ve SANAYİ 
SEKTÖRLERİNDEN YURT' D'IŞ'IND'A' 'EĞİTİM' GÖRENLER’ YÖNÜNDEN : 

A. GÖNDERİLENLERİN MESLEKLER İTİBARİYLE DAĞILIMI 
YÖNÜNDEN ; ' 

1968, 1969 ve 1970 yılları itibariyle Kurum ve Kuruluş¬ 
lardan yurt dışına meslekler itibariyle gönderilenlere ait verilerin 
incelenmesi sonunda s 

Yurt dışına en çok zanaat, teknik, eğ itim-öğre tim, tarım 
yönetici personelin gönderilmiş bulunduğu görülmektedir. 

Bunlardan teknik personel gurubuna dahil yüksek mühendis 
makina yüksek mühendisi, tekstil mühendisi, elektrik mühendisleri 
çoğunluğu teşkil etmekte, teknisyenler ise azınlıkta kalmaktadırlar, 
ikinci Beş Yıllık Plân döneminde mühendislere oranla teknisyenler 
gurubuna daha fazla ihtiyaç duyulduğu üzere, bu gurubun eğitiminin 
ağırlık taşıması gerektiği kanaatine varılmıştır. Gene aynı varsa¬ 
yımdan hareket edilmekle, zanaat personelinin tabloda ağırlık taşır 
halde bulunması yerinde görülmüştür. Buna rağmen Plân hedeflerinde 
görülen personel miktarının ancak pek cüz'i miktarının karşılandığı 
da tesbit edilmiştir. 

Yurt dışına gönderilen yöneticiler daha ziyade bilgi- 
görgü arttırmak üzere gidenler bulunup, yönetimde önemli rol oyna¬ 
yacaklara dahil bulunanlar değildir. Kaldı ki, yönetimle ilgili 
formasyon kazandırıcı eğitim de alamamaktadırlar. 

Eğitim-öğretim personeli Unvanları (meslekleri) bakımın¬ 
dan vuzuha kavuşturulmuş bulunmak yerine, çeşitli branşlardan öğret¬ 
menler adı altında toplanmışlardır. 

B. GÖNDERİLENLERİN KONULAR İTİBARİYLE DAĞILIMI 
YÖNÜNDEN g 

Yurt dışı eğitiminde fen, teknik ve makina gurubu konu¬ 
larına ağırlık verildiği, müteakiben eğ itim-öğre tim, tarım, yönetim 
ve malî-iktisadî konuların ağırlık taşıdığı görülmektedir. Bu durum 
gönderilen personelin gördükleri hizmetlerle almış oldukları eğiti¬ 
min irtibatlı kılmmadığını ortaya koymaktadır. 

Örneğin, meslekler itibariyle gönderilen teknik per¬ 
sonel miktarı 182 iken, fen-teknik ve makina gurubu konuları iti¬ 
bariyle gönderilenlerin miktarı 744 e baliğ olmaktadır. 

Bu görüş, her iki tablonun meslekler ve konular itiba¬ 
riyle yapılacak karşılıklı mukayesesinde tümü için geçerlidir. 



- 66 -

B. GÖNDERİLENLERİN KONULAR İTİBARİYLE DAĞILIMI YÖNÜNDEN ; 

Yurt dışı eğitiminde fen, teknik ve makina gurubu konu¬ 
larına ağırlık verildiği, müteakiben eğitim-öğretim, tarım, yönetim 
ve malî-iktisadî konuların ağırlık taşıdığı görülmektedir. Bu durum 
gönderilen personelin gördükleri hizmetlerle almış oldukları eğiti¬ 
min irtibatlı kılınmadığını ortaya koymaktadır. 

Örneğin; meslekler itibariyle gönderilen teknik perso¬ 
nel miktarı 182 iken, fen-teknik ve makina gurubu konuları itibariy¬ 
le gönderilenlerin miktarı 7 44 * e baliğ olmaktadır. 

Bu görüş, her iki tablonun meslekler ve konular itiba¬ 
riyle yapılacak karşılıklı mukayesesinde tümü için geçerlidir. 

C. GÖNDERİLENLERİN MESLEKLER İTİBARİYLE DAĞILIMI YÖNÜNDEN ; 

Yurt dışına gönderilenlerin Devletler itibariyle dağılı¬ 
mının A.B.D., Fransa, Almanya, İngiltere ve Avusturya gelmektedir. 
Bu Devletlere gidenlerin hemen hemen hepsini teknik yardım bursla¬ 
rından faydalanarak gönderildikleri tesbit edilmiş olup bu teknik 
yardım burslarının bizim bugünkü ihtiyaçlarımızı karşılayıp karşı¬ 
lamadığı da bilinmemekle beraber hangi sahalara inhisar ettiği ve 
bu sahalarda gerçek ihtiyaçlarımızın ne olduğuna da muttali oluna¬ 
mamıştır. 

Teknik yardım ile sağlanamayan burs ihtiyaçlarını büt¬ 
çeden karşılama imkânlarının olup olmadığı da bilinmemektedir. Zira, 
3 yıllık devrede bütçeden gönderilen personel sadece 83 kişi olup 
bu miktar teknik yardım burslarına oranla % 23 kadardır. 

V- HİZMET VE SANAYİ SEKTÖRLER İN İN- -EĞ İTİM -AZINLIĞI BAKIMINDAN 
FAALİYETLERİNDE- KOORDİNASYON' VE' İŞBİRLİĞİNDE' BULUNDUKLARI 
KURUM VE KURULUŞLAR YÖNÜNDEN' 1 ' 

Yapılan değerlendirmenin ışığı altında; 

1. Koordinasyon ve işbirliği tablosuna baktığımız zaman 
kurum ve kuruluşlar arasındaki bu alandaki büyük noksanlığın mev- 
cud iy e t i, 

2. Koordinasyon ve işbirliği noksanlığının nedeni olarakta 
kurumların ve kuruluşların mevzuatlarında eğitime ilişkin hususların 
yer verilmediği, 

3. Koordinasyonu sağlayacak merkezi bir örgütün bulunmadığı 
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4. Koordinas ve işbirliğine hiçbir kurum ve kuruluşun ehem¬ 
miyet vermediği, 

5 o Koordinasyon ve işbirliği noksanlığı bakımından bir ku¬ 
rum ve kuruluşlarda yapılan eğitim etkinlikleri hakkında diğer bir 
kurum ve kuruluşun haberi bulunmadığı, 

6„ Aynı eğitim etkinliğini yapan birçok kurum ve kuruluş¬ 
ların mevcudiyeti, 

7. Emek, para ve zamanın böylece israf edildiği, 

8. Kurum ve kuruluşlarda yapılan eğitim etkinlikleri hak¬ 
kında istatistik! değerlendirmenin yapılmadığı, 

9. Kurum ve kuruluşlarda ihtiyaçlara dayalı ve formel (plân¬ 
lı ve programlı) bir eğitim etkinliğinin bulunmadığı, 

10o Her kurum ve kuruluşun eğitim etkinliklerinde münferiden 
hareket ettikleri, göze çarpmaktadır. 

HİZMET VE SANAYİ SEKTÖRLERİ EŞİTİM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN 
ğüçiTukle'r ~y oHjndeTiTT 

ORGANİZASYON BAKIMINDAN ; 

Eğitimden sorumlu birim bulunmaması ve Eğitim Merkezlerinin ku¬ 
rulmamış olması. 

KOORDİNASYON BAKIMINDAN S 

Koordinasyon fikrinin kurum ve kuruluşlarca benimsenmemiş olması. 

UYGULAMA BAKIMINDAN s 

- Eğitim yöneticilerinin ilgi alanlarında yeterli ve gerekli 
bilgiye sahip bulunmamaları, 

- Eğitim yöneticilerinin görevlerinden sık sık alınmaları, 

- Eğitim birim ve merkez yöneticileri kadrolarının Genel yönetim 
kadrosundaki yöneticilerden aşağı derecelerde bulunmalarının eğitim 
uygulamalarına olumsuz yönde tesir etmesi, 

- Eğiticilerin gerçek eğitici niteliklerine sahip bulunmaması, 

- Eğitici kadrolarının cazip kılınmaması sonucu eğitici sağlana- 
maması, 

- Verilen eğitimlerle kişinin prodüktiv kılınmaması, 

- Eğitimin teşvik unsurlarına bağlanmaması, 

- Yeni metodların uygulamaya aktarılamaması, 

- Eğitimin sıkıcı kılınması, 

- Eğitimin üst kademe yöneticileri tarafından önemsenmemesi ve 
benimsenmemesi. 
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KAYNAK BAKIMINDAN : 

- Bütçe yoksunluğu, 

- Dış teknik burslarının sağlanamaması, 

METOD BAKIMINDAN : 

- Alışılmış eğitim metodlarının kullanılmasında ve yenilerin 
kullanılmamasında direnilmesi, 

- Eğitilenle eğitici arasında fark yaratılması. 

MEVZUAT BAKIMINDAN : 

- 657 Sayılı Kanunun eğitimle ilgili maddelerin de öngörülen: 

. Adaylıkta verilecek eğitim tiplerinin be 1 irlenmemesi, 

. Memurlukta verilecek eğitim tiplerinin belirlenmemesi, 

. Bunlara ait sürelerin be1 irlenmemesi, 

. Sınıfların hizmet-içi eğitim yönetmeliklerinin çırakılmamış 
bulunması , 

. Devlet Memurları Eğitimi Genel Planın çıkarılmamış bulunması 

. Yurtdışına eğitime gönderilecek memurların seçim ve gönde¬ 
rilme usûl ve esaslarını düzenleyen tüzüğün çıkarılmamış ol- 
mas ı, 

„ Yurtdışında ve içinde öğrenci okutma ve ihtisas yaptırma 
yönetmeliğinin çıkarılmamış bulunması, 

- Sanayide Eğitim Kanununun çıkarılmamış bulunması, 

- Meslek Unvanlarında (bilhassa sanayide) ortak bir terminolo¬ 
jiye sahip bulunulmaması ve bunu belirleyen mevzuattan yoksun bulu¬ 
nu İma sı, 

- Harcırah Kanununun yetersizliği. 

EİZMET VE SANAYİ EĞİTİMİ HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİYLE İLGİLİ 
SEKTÖRLERİN GÖRÜŞ VE TEKLİFİ.ERİ YÖNÜNDEN' 

Hizmet veya sanayi eğitimi hizmetlilerinin geliştirilmesiyle 
ilgili hizmet™s anay i sektörlerine ait görüş ve teklifler aşağıdaki 
şekilde özetlenmiştir. Şöyleki : 

Hizmetin geliştirilmesi ile ilgili görüş ve teklifler : 

1. Organizasyon : 

- Hizmet veya sanayi-içi eğitimden Türkiye çapında sorum¬ 
lu bir kuruluşa kavuşulması, 
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- Kurumlar arası bir merkezin açılması, çiftçiler için 
eğitim merkezi kurulması, 

- Her kuruluşta eğitim birimlerinin kurulması ve çalış¬ 
maların denetlenmesi, 

- Kuruluşların katkıda bulunması; meslekî eğitim merkez¬ 
lerinin çoğaltılması, (İngiltere uygulaması gibi) 

- Hizmet-içi eğitimin temel araştırmalara dayalı olması; 
araştırma örgütlerinin kurulması, 

nasyonu yapılacak kuruluşların kesin görevlerinin (İzleme ve denet¬ 
leme) belirtilmesi; eğitimin işletmelerin görüşlerine bırakılmaması; 
eğitim istihdamla birleştirilmesi, 

- Hizmet-içi eğitimin daha yaygın ve çeşitli konularda 
geniş kitleye ve uygulamalı olarak yaptırılması, 

- Oriyantasyon eğitiminin yapılması, çeşitli kademedeki 
personelin tekâmül eğitimine tabî tutulması, 

- Özel ihtisas dallarına ve beliren ihtiyaçlara göre 
programların düzenlenmesi, 

- Fırsat eşitliğinin sağlanması, Kalkınma Plan ve ilkele¬ 
ri göz önünde bulunmalı', kariyer sisteminin geliştirilmesi; giderlerin 
kısıtlanması” eğitim formları tesbit edilmesi, 

- Kaynak eserlerin temin edilmesi veya hazırlanması, 
basıİması, 

Hizmet-içi eğitim iki boyutlu d ÜŞ'ünü İme s i ; fert 
boyutu, örgüt boyutu, 

- Kursların kredilere bağlanması ve belli krediyi top¬ 
layanların maaşında terfi esasının getirilmesi, 

- Eğitim ihtiyaçlarına göre hazırlanan programların 
uygulanmasını sağlayacak şekilde program-bütçe esaslarına göre 
sağlanmasına önem verilmesi, 

- Hizmet içi eğitiminde üçgen sisteminin uygulanması, 

- Eğitim araçları için merkezî bir kuruluş olması, 

2. Koordinasyon : 

Kanun, kurulacak örgüt gerçekleştirilmesiyle koordi- 

kalifiye olması, 
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- Hizmet-içi eğitim, hizmet-öncesi eğitimin kademeleri 
ile bağlar kurulması; programlarda birbirlerine yaklaşmalar geti- 
rilmes i, 

- İşverenlerin ayağına götürülecek sanayi-içi hizmet 
eğitiminin teknolojik gelişme yoksunluklarını da meydana çıkarıcı 
bulunması, 

- Ayni sanayi dalında kurulu bulunan işyerlerinde mes¬ 
leklerin belirlenmesi açısından gerekli etüdlerin yapılarak o sa¬ 
nayi dalı mesleklerinde standart eğitim programlarına geçişin bir 
an evvel sağlanması, 

- Uzman yetiştirilmesine önem verilmesi, 

Yönetici yetiştirilmesine önem verilmesi, 

- Öğreticilerin geliştirilmesi ve meslek formasyonunun 
ve r ilmes i, 

- Öğretmen kadrosunun sağlanması; dış ülkelere eleman 
gönder ilmes i, 

- Yaygın bir şekilde eğitim uygulanmasına gidilmesi, 

- Terimlerde birlik sağlanması. 

4- Kaynak ; 

- Resmi kaynaklardan malî kaynakların sağlanması, 

- Araç ve gereçlere tahsisatın arttırılması, 

- Tedbirlerin ödenekle desteklenmesi; tefrik edilen 
ödeneklerin arttırılması, 

- Eğitim malî kaynaklarının üçgen sisteme giren kuru¬ 
luşlardan, eğitim vergisinin yürürlüğe girmesinden, lüks eşyanın 
satışından vergi alınmasından, veraset eğitim vergisinin uygulan¬ 
masından, bankaların eğitim fonları dışında (Örneğin : 20) milyon 
ikramiyeden % 5 alınırsa 1.000.000 eğitime ayrılır.) eğitim vakfı¬ 
nın yaygın hale getirilmesiyle kaynaklar karşılanabilir. 

- Eğitim malzemelerinin ikmali, uygulama yer ve vası¬ 
talarının geliştirilmesi, yer temini, 

- Bütçede müstakil bölüm ayrılması, 

- Öğretmen kadrosunun sağlanması, 

- Yurt dışına gönderilenlerin maaşlarının ailelerine 
verilmes i. 



5- Mevzuat 

- Sınai eğitim kanununun çıkarılması (ivedilikle), 
- Çıraklık kanununun çıkarılması, belgelendirilme ile 

icrai sanat edinmesi, 
- 4489 sayılı kanunun yurt içi eğitime de teşmili, 
- Eğitici olarak eğitimlere katılacaklara Bütçe Kanu¬ 

nunun R Formülündeki 14510 Bölümünden "kurs giderleri" değişiklik 
yapılarak kurum içinden eğitici olarak katılacaklara ders saati 
hesabıyla yeterli bir ücret ödenmesinin sağlanması, 

BÖLÜM - V 

İLKELER, METODLAR VE TEKNİKLER 

Temel ilkelerin tesbitinde II.Beş Yıllık plân dönemi için 
Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığının öngörmesi ile -kurulmuş 
bulunan "Eğitim Politikası Özel İhtisas Komisyonu'1 -Hizmet İçi- 
Eğitim Komitesi Raporunun" gözden.geçirilmesi yerinde görülerek 
yapılan inceleme sonunda Komisyonca raporun ilgili bölümlerinde 
gerekçeleri ayrı ayrı zikredilmek suretiyle : 

1- Türkiye sanayileşme hareketini hızlandırmak ve kısa 
zamanda gerçekleştirmek zorundadır, 

2- İnsangücü kaynakları gereğince değerlendirilmelidir, 

3- Sanayi içinde eğitim prodüktivitenin vazgeçilmez 
şartıdır, 

4- Sanayi içinde eğitim istihdamda bulunan işgücünün 
fonksiyonel bütün bölümlerini kapsamalıdır» 

5- Sanayi içinde eğitim sanayi tarafından yapılmalı ve 
finanse edilmelidir, şeklinde vazedilen "Temel İlkeler" in III. 
Beş Yıllık Plân dönemi için de geçerliklerini; aynen devam ettirdiğ 
kanaatine ulaşılmıştır» Ancak, vaktiyle yapılan çalışmada sanayi 
içinde eğitim tabirinin zikredilmesi suretiyle getirilen "Temel 
İlkeler" bu kez, tanımı ışığı altında ve tanıma sadık kalınarak, 
Hizmet-içi-eğit im 5 e de dönüştürülmesi yerinde görülmüştür. Bu ne¬ 
denle Hizmet-İçi-Eğit im : 

1- Türkiye'de hizmet ve sanayi sektörlerinin uygar mem¬ 
leketler seviyesine çıkarılması ve bunun kısa zamanda gerçekleş¬ 
tirilmesi zorunludur, 
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2- Gerekli insangücü kaynakları yaratılmalı ve bu kay¬ 
naklar hizmet ve işgüçlerine dönüştürülerek gergince değerlen- 
d ir ilme 1 id ir» 

3- Hizmet ve Sanayi-içi Eğitim hizmet ve iş verimlili¬ 
ğinin en vazgeçilmez şartıdır, 

4- Hizmet ve Sanayi-İçi Eğitim istihdamda bulunan hizmet 
ve işgücünün fonksiyonel bütün bölümlerini kapsamalıdır» 

5- Hizmet ve Sanayi-İçi Eğitim zorunlu olmalıdır, 

6- Hizmet ve Sanayi-İçi Eğitim hizmet ve sanayi sektör¬ 
leri tarafından yapılmalı ve finanse edilmelidir. 

Bu temel ilkelerin tahakkuk ettirilmesinde aşağıda belir¬ 
tilen prensipler mutlaka gözönünde bulundurulmalıdır. 

1. E5 İT İM ihtiyaca mutlaka temel teşkil etmeli, tayin 
ve tesbit edilecek bu ihtiyaçlara behemehal cevap vermelidir. 

2. EĞİT İMDEN hizmet veya iş yeri personelinin tümü so¬ 
rumluluk duymalıdır» 

3. EĞ İT İM hizmet veya işyeri faaliyetlerinin tümüne 
inhisar ettirilmelidir» 

4. EĞ İT İM kişisel gelişmeye yöneltilmelidir, 

5. EĞİTİM hizmet veya işyeri hedeflerine yardımcı kı¬ 
lınmalıdır » 

6. EĞ İT İM program gayelerine uygun iş veya hizmet gü¬ 
cüne tatbik edilmelidir» 

7. EĞİT İMDE homojen gruplarla çalışılmasına özel bir 
dikkat sarfedilmeli ve itina edilmelidir» 

8. Kişisel gelişmeyi sağlamak amacı ile EĞİTİM hizmet 
veya işyerinin her kademesine tatbik edilmelidir, 

9. EĞİTİM mutlaka hizmet veya işyerinde ve hizmet veya 
işbaşında uygulanmalıdır» 

• EĞİT İM tayin ve tesbit edilen gayelere uygun şekilde 
yapılmalı ve değerlendirmesi belli süreler sonunda mutlaka yapıl¬ 
ma lıd ı r , 

11. EĞİT İM her türlü sosyal bilim dallarında araştırma 
imkânı vermelidir, 

12. EĞİTİMDE mutlaka yaparak öğrenme prensibi uygulan¬ 
malıdır » 

13.. E Ğ İ T İM İ N hizmet veya işyeri örgütünün en üst kademe¬ 
sinden başlatılması ideal kabul edilmelidir, 
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14, EĞİTİM için her hizmet veya işyerinde birer eğitim 
ünitesi behemehal kurulmalı ve bu ünite hizmet veya işyeri birim¬ 
leriyle ve diğer hizmet veya işye rleri eğitim üniteleri ile ge¬ 
rekli ve yeterli derecede koordinasyon ve kooperasyonu mutlaka 
s ağ 1 amalıdır, 

15, EĞ İT İME sarfolunacak çabaların gereğince başarılı 
olabilmesi için eğitim ünitesine teknik beyinlik edecek, merkez 
örgütlerinde "EĞİTİM MECLİSLERİ" taşra örgütlerinde ise "EĞİTİM 
KOMİTELERİ" mutlaka kurulmalıdır, 

16, EĞ İT İM teşvi unsurlarına mutlaka bağlanmalıdır, 

17, EĞİTİMİN devamlı bir işlem olduğu hatırdan çıkarılma¬ 
ma 1 ı d ı r , 

Metod ve Teknikler : 

A- EĞİTİM İHTİYACINA ZARAR VERMEKTE KULLANILAN METOD VE 
TEKNİKLER : 

1. BİR AKTİVİTENİN ANALİZİ (AMELİYENİN-İŞ İN HİZMETİN 
OPERASYONUN) 

2 . TEÇHİZATIN ANALİZİ 
3. PROBLEMLERİN ANALİZİ 
4 . DAVRANIŞIN ANALİZİ 
5 . ÖRGÜTÜN ANALİZİ 
6 , HİZMET VEYA İŞ PERFORMANSININ TAHMİNİ (TAKDİRİ) 
7 . BEYİN YIKAMA 
8. BUZ GRUPLARI 
9 . KART ÇEKME 

10 . KONTROL LİSTESİ 
11. KOMİTE 
12, MUKAYESE 

13. KONFERANS 

14. MÜŞAVİRLER 
15. REHBERLİK 
16, In-Basket 
17 . INCIDENT PATTERN 

18. GAYRİ RESMÎ SOHBET 
19 . MÜLAKAT 
20. MÜŞAHADE (GÖZLEM) 
21. PROBLEM KLİNİK 
22. ARAŞTIRMA 
23. ROL-OYNAMA 
24. KENDİ-KENDİNİ ANALİZ 
25, TAKLİT 
26. BECERİ ENVANTERİ 
27 . KAĞITÇIKLARA YAZMA 
28. İNCELEMELER 
29 . SERVEYLER 
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30. TESTLER 
3;1. GÖREV' KUVVETİ £ B V-:3V ^3U[S 
2£ ANKET " s5xntr trd sv 
33. WO RKS HOP 1 :ı; 
s A s X 3 u m u i? o y a b i £> q o o a s v n o -( b ö n -r o-f - ■ .'s 

B- EĞİTİM ÜYGULÂMALÂRINÜA'" KUtLAMlLAN METOD VE TEKNİKLER 
T" 

1. İŞBAŞINDA EĞİTİMDE f :f ü ; 

- İŞBAŞINDA EĞİTİM (İŞ ÖĞRETİMİ) METODU 
■ “- GÖSTERİ METODU 5rXI ‘ " J 'IU 

- TATBİKAT METODU 
• - ATEİYE KONUŞMASI fflSİ 

- SUAL SORMA METODU, TEKNİĞİ 
- PROGRAMLANMIŞ ÖĞRETİM TEKNİĞİ 

2. DERSHANE EĞİTİMİNDE İ~~' 

,,..v-JAKDİR;;MET.Op,; jst . . 
 -MÜZAKERE METODU 

- TEKST METODU 

- ROL OYNAMA TEKNİĞİ 
- GÖSTERİ TEKNİĞİ 
- TECRÜBE METODU 
- EGZERSİZ METODU 
- TALİMAT KAĞITLARA TEKNİĞİ 
- YÖNELTİLMİŞ ÇALIŞMA TEKNİĞİ 
- SUAL SORMAK TEKNİĞİ 
- İZAHAT TEKNİĞİ 
- PROGRAMLANMIŞ ÖĞRETİM 

O J. 
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BÖLÜM - VI 

DEVLET MEMURLARI EĞİTİMİ 

SUNUŞ : 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu kanunun bazı mad¬ 
delerini değiştiren 1327 sayılı kanun, Devlet Hizmetleri ile ilgi¬ 
li eğitimsel örgüt ve faaliyetlere ışık tutan ve yön veren hüküm¬ 
leri kapsadığı gibi Devlet Personel Dairesilnin kuruluşuna dair 
160 sayılı kanunun 5 inci maddesinin (k) fıkrası Devlet Memurları 
yetiştirilmeleri, ileriki kadrolara hazırlanmaları için uygun usul 
ve vasıtaları tesbit etmesi mükellefiyetini bu daireye yüklemiş 
b ulunmak tadır. 

Alınan kanunlarla Türk Kamu personel idaresinde, kanunların 
veya kişilerin değer yargılarına ve önemsemelerine dayanan ve koor¬ 
dinasyondan yoksun bir eğitim politikası yerine, kurumların her 
sınıfta hizmet gören personelin, hizmet-öncesi ve hizmet-içi yön¬ 
leriyle bir bütün olarak yetiştirilmelerini ve bunun usul ve esas¬ 
larını belirten millî bir plân koordine ettiği bir eğitim sistemi 
kabul edilmiştir, 

Bu plânla, genel ve katma bütçeli kurumlara, memurlarına ge¬ 
rekli eğitim verirken, standart düzen içinde, kendilerine has ih¬ 
tiyaçların karşılanmasında kurumsal uygulamaları için yeterli ser¬ 
besti tanınmaktadır. 

Bir memlekette millî kalkınmanın başta gelen faktörlerinden 
biri, bu çalışmayı gerçekleştirecek olan yetişmiş insangücüdür. 
Kalkınma Plânlarının millî amaçlara göre uygulanması, ancak hiz¬ 
metlerin mahiyetlerine uygun genel ve meslekî öğretim yapmış dev¬ 
let personelinin sürekli eğitim görmesine bağlıdır. Bu bakımdan, 
kamu hizmetlerine eleman yetiştirilmesini ve memurların hizmet 
içinde yetiştirilmelerini kapsayan eğitim, mellî kalkınma ve kamu 
hizmetlerinin yurt gerçeklerine uygun bir ortamda yerine getiril¬ 
mesinde son derece önemli bir rol oynamaktadır. 

A- AMAÇLAR : 

Eğitim hizmet-öncesi ve hizmet-içi diye ikiye ayırdı¬ 
ğımızda hizmet-öncesi eğitim amacı belirli vasıtta eleman yetiş¬ 
tirmek, hizmet-içi eğitimin amacı kamu hizmetlerinin en iyi şe¬ 
kilde yürütülmesini sağlamaktadır. 

Bu açıdan, kamu hizmetlerini gören memur adaylarının 
ve memurların hizmet için eğitimine tabi tutulmasını gerektirmek¬ 
tedir. 
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Memur Adayları Eğitiminin Amacı : 

a) Adayın girdiği kurumun örgütü, görevleri, memurluk
taki hak ve yükümlülükleri hakkında bilgi verilmek suretiyle, ça
lışacağı çevreye uymasının ve görevinin mahiyetini anlamasının sağ — 
lanması, 

b) Adaya gireceği sınıf içinde göreceği hizmetleri ge
reği gibi yapabilmesi için yeteştiği öğretim kuruluşunun vermediği 
bilgi, beceri ve davranışların kazandırılmasıdır. 

Memurların Eğitiminin Amacı : 

a) Memurun görevini yerine getirirken kendisine engel 
teşkil eden bilgi, becerisi ve davranışı yetersizliği nedeniyle 
en iyi çözüm yollarını bulmada karşılaşacağı güçlükleri giderme 
yeteneğini kazandırmak suretiyle, hizmetin yürütülmesinin ve kişi
nin mesleğine bağlanması, "hizmete yatkınlığının s ağ 1anması"nm, 

b) Hizmetin özellikle ve gerekleri göz önünde tutulmak 
suretiyle memurun, davranış ve uygulama yeteneğini geliştirmek, 
teknoloji mevzuat kullanılan araç ve gereçlerde meydana gelen de
ğişiklikleri öğretmek suretiyle yaptığı hizmetin "verimliliğinin 
ar 11 inim a s ı"nın , 

c) Memurların dahil bulundukları sınıfların üst dere
ce hizmetlerine yükselmeleri için gerekli eğitimin verilmesinin 
s ağlanmasıdır. 

B- İLKELER : 

1) Her kurum memurlarını eğitim yönetmeliklerinde öngörü
len hizmet-içi eğitimleri vererek yetiştirmek, 

2) Eğitimde fırsat eşitliğini daima göz önünde tutmak, 
3) Eğitimi Kalkınma Planı'nda öngörülen hedeflere uygun 

olarak vermek, 
4) Eğitimde memurlara genel kültür yerine hizmetlerin 

icap ettirdiği bilgi ve teknikler öğretmek, 
5) Eğitimi en az giderle istenilen sonucu sağlayacak 

şekilde vermek, 
6) Eğit imi kariyer sisteminin geliştirilmesine yardım 

edici kılmak, 
7) Hizmet-öncesi eğitim veren mesleki ve teknik okullar 

ile bu nitelikteki kursların ders programları, ilgili konu hiz
metlerinin gereklerine uygun olarak düzenlemektir. 
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c~ yöntemler : 

1- Hizmet-Öncesi Eğitim : 

Devlet memurları kanununun 221 nci maddesi kurumlara kendi 
bünyeleri içersinde meslekî öğretim ve eğitim, yurt içindeki ve yurt 
dışındaki öğretim kurulularında öğrenci okutma ve ihtisas yaptırma im¬ 
kanını sağlamış bulunmaktadır. 

Buna göre, bu biçimdeki eğitim hizmet-öncesi eğitim nite¬ 
liğini taşımakta ve yukarıda anılan hususların ifası içinde yine aynı 
kanunun 223 üncü maddesi ile kurumlan serbest bırakmamış personel 
dairesinin müştereken hazırlıyacakları yönetmeliklere bırakmıştır. 

2" Hizmet-İçi Eğitim ; 

a) Adaylıkta : 

Adaya memurluğa geçtikten sonra göreceği işi için ge¬ 
rekli bilgi ve teknikleri sağlayıcı, becerileri ve davranışları ka¬ 
zandırıcı nitelikte olması gerektir. Bu eğitimin veriliş tarzı üze¬ 
rinde iyi düşünülmesi ve bu eğitim verilirken, adayları mesleğe bağ-; 
1ayıcı, örgütüne ve çevresine yatkın kılıcı hususlarda gözönünde 
tutulması gerektir. 

b) Memurlukta : 

Memurlara verilecek eğitimin, memurun meslekî bilgi 
ve becerileri arttırıcı, yeteneklerini geliştirici, bilgi tazeleyici, 
teknoloji, mevzuat ve benzeri konulardaki gelişme ve değişiklikleri 
öğretici, yukarı kadrolara hazırlayıcı, sınıf değiştirme hallerinde 
intibakı sağlayıcı gereken hizmetler için, belirli yabancı dilleri 
öğretici nitelikte olması gerekir. Ayrıca, bu safhadaki eğitimde me¬ 
murların moralleri ile güven duygularını yükseltmesi, verimi arttır¬ 
ması, işin yapılmasında uygulanan metodları geliştirmesi, şikayet¬ 
leri, israfı, personel devresini önlemesi ve işe bağlılığı sağlaması 
hususları da gözönünde tutulmalıdır. Memurların yurt dışında eğiti- 
lebilmeleri için, yapılan hizmetle ilgili konuların yabancı memleket¬ 
te sağlanması zorunluluğunun bulunması gerektir. 

D- EŞİTİMDE ÖNCELİKLER : 

Devlet memurlarının hizmet-içi eğitim yönetmeliklerinin 
öngördüğü eğitimlerden yararlandırılmaları gerekmekle beraber, her 
zaman için bütün memurlara, verilebilecek tüm eğitim çeşitlerinin 
birden uygulanması mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, derhal eğitime 
tabî :tutulması gereken memurların tesbiti, bunlara verilmesi en 
zorunlu olan eğitimlerin öncelikle ve bundan sonra imkân nisbetin- 
de diğerlerinin uygulanmasına geçilmesi gerekir. 
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Öncelikle Eğitimi Zorunlu Olan Memurlar : 

a) Yönetim hizmetlileri, 
b) Halkla İlişkili hizmetler, 
c) Teknoloji, mevzuat, araç ve gereçlerde değişiklik olması 

halinde bunlarla ilgili hizmetleri görenler, derhal eğitime tabi tutul¬ 
malıdırlar o 

- Aday memurların eğitimi ve adaylık süresi içinde 
verilmelidir. 

- Herhangi bir sınıfın daha aşağıdaki derecelerinde 
bulunan memurlar da üst dereceye geçmek için bulunduğu derecede 
geçmesi gereken asgarî hizmet süresi içinde yukarı derece kadrola¬ 
rına hazırlama eğitimine tabi tutulmalıdırlar. 

E- EĞİTİMİN SORUMLULUĞU : 

Eğ i t im. s o rumluluğu , sorumluluğun sınırlan ile sorumluları 
bakımından iki yön arzetmektedir. 

1- Eğitim sorumluluğunun sınırları : 

a) Bu sorumluluk kurutların belirli sınıflardaki eleman 
ihtiyacını karşılamak üzere personeli yetiştirmeyi, 

b) Aday ve memur bütün personele, hizmet yatkınlıklarını 
sağlamak, verimliliklerini arttırmak ve daha ilerki kadrolara hazır¬ 
lamak amacıyla verilecek her türlü eğitimi kapsar. 

2- Eğitimin sorumluları : 

Eğitim sorumluları kişisel ve örgütsel bakımdan iki yön 
ar z e tmekted ir. 

a) Kişisel bakımdan, 

Her kurumun en yüksek yöneticisi, eğitim birimi yöne¬ 
ticisi, memurun en yakın amiri örgütü içersinde ve gözetimleri altın¬ 
da hizmet gören memurların münferiden, gerektiğinde toplu olarak ih¬ 
tiyaç duydukları her türlü eğitimi yaptırmak zorundadır. 

b) Örgütsel Bakımdan, 

1. Başbakanlık Devlet Personel Dairesi, 
2. Kurumlar, 
3. Kurumlar arası eğitim merkezi, 
4. Çeşitli eğitim ve öğretim kuruluşlarıdır. 
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1- Başbakanlık, Devlet hizmetlerinin gerektirdiği eğitim 
etkinlikleri ile ilgili politikayı tespit, bu etkenlikleri koordine 
etme denetleme ve danışmanlık hizmetlerini yerine getirme sorumlu¬ 
luğu ile yükümlüdür. 

2- Kurumlar genellikle her kurum kendi bünyesi içersindeki 
görevli personelin eğitimlerini hizmet^içi eğitim yönetmeliklerine 
göre yetiştirmek, gerekli hallerde belirli sınıflardaki kadrolara 
eleman yetiştirmekle görevlidirler. 

Bu hizmetleri uygulayacak olan eğitim birimleri ve merkez¬ 
lerinin, çalışma usul ve esasları Başbakanlık Devlet Personel dai¬ 
resinin görüşü alınarak kurumlarınca hazırlanacak yönetmeliklerle 
düzenlenecektir. 

A- Birimler : 

Eğitim birimlerinin etkinlikleri üç yön arzetmektedir. 

Bu etkinlikler devlet memurları eğitimi genel planı ve 
sınıfların hizmet-içi eğitim yönetmelikleri gözönünde buludurulmak 
suretiyle : 

1- Başbakanlık Devlet Personel Dairesi ile birlikte kurum- 
lanndaki sınıfların hizmet-içi eğitim yönetmeliklerini hazırlamak, 

2- Kurumlarmdaki memurların öğrenim, yaş, eğitim, yabancı 
dil bilgisi ve benzeri konulardaki durumları hakkında ayrıntılı 
istatistik bilgiler çıkarmak, 

3- Kurum memurlarının, kurum bünyelerindeki dairelerle te¬ 
mas ederek hizmet-öncesi ve hizmet-içi eğitim ihtiyaçlarını tesbit 
e tmek, 

4- Gerektiğinde Devlet Personel Dairesi aracılığı ile baş¬ 
ka kurumların memurlarını kendi kurumunda, kendi kurumu memurları¬ 
nı başka kurumlarda veya kurumlararası eğitim merkezlerinde eğitil¬ 
mesini sağlamak, 

5- Kurumun yıllık eğitim programlarını hazırlamak, 

6- Yıllık eğitim etkinlikleri bütçesini tanzim etmek, 

7- Eğitim merkezlerini kurma ve bunların etkinliklerini 
kontrol etmek, 

8- Kurumun diğer birimleri ile işbirliği ve koordine 
içinde bulunmaktır. 
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B- Yürütme Etkinlikleri : 

1- Düzenleyici etkinlikler kısmında açıklanan hizmetleri 
uygulamak, 

2- Kurumda yapılmış olan eğitim etkinliklerinin sonuçla¬ 
rını 6 aylık dönemin bütününden en geç bir ay sonra bir rapor 
halinde Devlet Personel dairesinde bildirmek, 

3- Eğitim etkinlikleri ile ilgili her çeşit yazışmaları 
yapmak; memurların eğitim kartlarını tutmak, 

4- Eğitimle ilgili yerli ve yabancı yayınları izlemek ve 
bunları tesbit etmektir. 

C- Değerlendirme Etkinlikleri : 

1- Yıllık eğitim etkinlikleri içinde çeşitli eğitim etkin¬ 
liklerinin sonuçlarının değerlendirilmesi, 

2- Yıllık eğitim programının değerlendirilmesi, 

3- Eğitimle ilgisi dolayısıyla derlenen çeşitli doküman¬ 
ların değerlendirmesini yapmaktır. 

D- Araştırma Etkinlikleri : 

Eğitim etkinlikleri ile ilgili konularda gereken araş¬ 
tırmaları yapmaktır. 

1- Kurumlarar ası eğitim merkezleri 

Bu merkezler kurumlar için ortak nitelikteki eğitim 
hizmetlerini görmek üzere Devlet Personel Dairesinin teklifi ve 
Bakanlar: Kurulu tarafından çıkarılacak kararnameleri ile kuru¬ 
lacak merkezlerdir bu merkezlerin kuruluş, görev ve çalışma yol 
ve yöntemleri kararnamelerinde gösterilecektir. 

2- Çeşitli eğitim ve öğretim kuruluşları kurumsal ve 
kurumlararası eğitim ihtiyaçlarının giderilmesinde, bu merkezle¬ 
rin karşılamadığı eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesinde fay¬ 
dalanılacak her çeşit Enstitü-Akademi dernek ve benzeri kuruluş¬ 
lardır. 

Anılan kuruluşlarla Personel Dairesi arasında yakın 
işbirliği kurulmak suretiyle bunların bilimsel, teknik ve mes¬ 
lekî hizmet kapasitelerinden en iyi şekilde faydalanılacaktır. 
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F o EĞİTİM TİPLERİ : 

Devlet memurluğuna eleman yetiştirmek üzere kurumların 
bünyesinde veya öğretim kuruluşlarında yapılmakta olan eğitim, ma¬ 
hiyeti itibariyle öğretimle yakından ilgili bulunması nedeniyle bu 
safhada verilecek bilgiler, okul veya bu nitelikteki kursların prog¬ 
ramlarının uygulanmasını kapsamaktadır. 

Hizmet içi eğitim yönünden ise, mesleklerin özellik ve 
nitelikleri gözönünde tutulmak suretiyle, 

A~ Adaylıkta l 

1- İntibak ve yöneltme eğitimi : 
Bu eğitimle adaylara, görev yeri amir ve arkadaşları, 

çevresi tanıtılır”, kurumun örgüt ve fonksiyonları, çalışacağı bi¬ 
rimin örgüt içindeki yeri kendisinin asil memur olunca ödevleri 
ile hak ve yükümlülükleri v0b. konularda bilgi verilir. 

2- Hazırlık eğitimi : 
Bu eğitimle, adaylara işlerinin yürütülmesinde uygu¬ 

lanacak yol ve yöntemler hakkında bilgi verilir bu eğitim adayın 
kurumunda verilebileceği gibi, başka bir kurumda veya kurumlarara- 
sı eğitim merkezlerinde de ferdi veya grup halinde, sabit veya 
rotosyon şeklinde verilebilir. 

B- Memurlukta : 

Memurlukta verilecek eğitim tipleri memurun kurumda 
başka bir kurumda kurumlararası eğitim merkezlerinde, genel öğ¬ 
retim kuruluşlarında ve yurt dışında hizmetle ilgili kurumlarda 
veya eğitim merkezlerinde verilebilir» Memurların yurt dışına 
eğitime gönderilmeleri devlet memurları kanununun 80»ci maddesi 
gereğince hazırlanacak tüzük esaslarına göre yapılacaktır» Memur¬ 
ların bir başka kurumun benzeri sınıfına geçmeleri halinde kendi¬ 
lerine intibak ve yöneltme; kurum içinde Sınıf değiştirmeleri ve¬ 
ya başka bir kurumun değişik sınıfına geçmeleri halinde temel 
bilgilerle birlikte yöneltme eğitimi uygulanacaktır» 

1- Temel eğitim (Hizmete yatkınlığı sağlama eğitimi): 
Bu eğitimle gereken sınıflar için memuriyete asil olarak 

atanan kişilere görecekleri hizmetlerle ilgili bilgi ve becerile¬ 
rini arttırmak ve davranışlarını olumlu kılma yeteneği kazandırılır. 
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2- Verimliliği arttırma : 

a) Bilgi tazeleme eğitimi 

Bu eğitimle, memurun mesleki bilgilerinin genel 
çizgileriyle hatırlatılması suretiyle mesleki bilgilerinden daha 
geniş ölçüde ve oranda yararlanması sağlanır,, Bu eğitimin hangi 
sınıf personeline ve bu sınıfın hangi derecesine verileceği sı¬ 
nıf hizmet-içi eğitim yönetmeliğinde belirtilecektir. 

b) Değişikliklere intibak eğitimi 

Bu eğitim, mevzuat, teknoloji ve kullanılan araç¬ 
larda değişiklikler tezahür ettiği takdirde, memurun bunları ive¬ 
dilikle öğrenmesini sağlamak böylece verim artışını gerçekleştir¬ 
mek için verilir. 

2- Yukarı kadrolara hazırlama eğitimi 

Bu eğitim, memurların görevlerinde yükseltilebilmele¬ 
rinin liyakat esaslarına bağlandığı ve bir üst görevi yapabilmenin 
daha üstün bilgi ve tekniğe sahip olmayı gerektirdiği hallerde 
ver il ir. 

Bu eğitimle her derecenin, en az bekleme süresinin bi¬ 
timinden önce verilme zarureti vardır. Bu da o sınıfın hizmet-içi 
eğitim yönetmeliğinde belirtilecektir. 
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BÖLÜM -VII 

KOMİSYONUN GENEL GÖRÜŞ VE TEKLİFLERİ 

Beşinci bölümde kapsanan "Durum tesbitinden Çıkarılan Sonuç¬ 
ların” ortaya koyduğu problemlerin ışığı altında Komisyonumuzun 
genel görüş ve tekliflerini kapsayacak bu bölümün : 

1- Sonuçlardan ortaya çıkarılan problemler, 

2- Bu problemlerin çözüm yolları, 

olarak düzenlenmesi yararlı görülmüştür» 

1- Sonuçlardan ortaya çıkarılan Problemler : 

a) Hizmet ve Sanayi sektörlerine eğitim arzeden kurum 
ve kuruluşlar bu sektörlerde istihdam edilmekte bulunan hizmet ve 
işgücünün nitelik ve nicelik değerleri ile orantılı bir gelişme 
gösterir halde değildir. 

b) Hizmet ve sanayi sektörlerinin eğitim ihtiyaçlarına 
cevap verecek kanunî mevzuat yoktur, mevcut olanlar da bugünün şart¬ 
larına cevap verir halde değildir» 

c) Hizmet ve sanayi sektörü ihtiyaçlarını karşılayıcı 
nitelikte teşkilatlanmış hizmet-öncesi eğitim ve mesleğe yöneltme 
faaliyetleri yoktur. Mevcut olanlar da amaca dönük plan ve prog¬ 
ramlara dayalı kılınmamıştır. 

d) Örgün eğitimin hizmet sanayi alanları için yetiş¬ 
tirdiği kişiler çoğunlukla bu alanlarda çalışmamaktadırlar. 

e) Hizmet ve sanayi sektörleri eğitime gerekli ve yeterli 
öğrenimi vermemekte ve bu konuda hizmet arzeden kurum ve kuruluşlar¬ 
la yeterli koordinasyon ve işbirliği yapılmamaktadır. 

f) Gerek hizmet ve gerekse sanayi sektörlerinde bugünün 
gelişmiş teknolojisiyle ilgili bilgiler ve uygulamalar mevcut olma¬ 
makla beraber, bu teknolojik know-how’larm araştırılması, bulun¬ 
ması, getirilmesi ve bunların bir hizmet olarak arzedilmesi için 
yeterli faaliyette bulunulmamaktadır. 

g) Hizmet ve sanayi içinde işbaşında eğitim yeterli, 
etken ve verimli olarak uygulanmamaktadır. Hizmet ve sanayi eği¬ 
timciliği bir kariyer haline getirilmemiştir. 

h) Çıraklık müessesesi ve eğitimi bir esasa bağlan¬ 
mamış tır. 
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ı) Hizmet ve sanayi eğitiminin memleket çapında sorum¬ 
luluğu belli bir örgüte tam olarak verilmemiştir. 

j) Hizmet ve sanayi sektörlerini öngören, yurt dışın¬ 
dan uzman getirme ve eğitim amacı ile yurt dışına personel gönder¬ 
melerin verimli bir esasa bağlandığını ve bu uzmanlarla eğitim 
görenlerin amaç dışında kullanıldıkları ve getirdikleri modern 
hizmet ve görüşlere yeteri ve gereğince yer verilmediği anlaşıl¬ 
ın ı ştır. 

2- Problemin çözüm yolları : 

Hizmet ve sanayi sektörlerine veya her iki sektöre bir¬ 
den, eğitim verdikleri, raporun durum tesbiti, durum tesbitinden 
çıkarılan sonuçlarla ilgili bölümlerinde belirtilen kurum ve ku¬ 
ruluşların bu sektörlerde istihdam edilmekte bulunan hizmet ve iş¬ 
gücünün nitelik ve nicelik değerleri ile orantılı bir gelişme gös¬ 
terir halde bulunmalarını sağlamak üzere : 

A- HİZMET VE SANAYİ SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET VE 
İŞGÜCÜNÜN GEREKLİ NİTELİK VE NİCELİĞE KAVUŞTURULABİLMESİ 
İÇİN HİZMET VE SANAYİ İÇİNDE EĞİTİM BÜYÜK BİR ÖNEM VE¬ 
RİLMELİDİR. 

Bu amaçla : 

1- "Hizmet ve sanayi içinde eğitim'in memleketimiz gerçek¬ 
lerine uygun olarak yapılan tanımının uygulayıcı kurum ve kuru¬ 
luşlarca başka başka yorumlanmasından doğan sakıncaların ortadan 
kaldırılmasını teminen bütün hizmet, ve sanayi-içi eğitim terim¬ 
lerini kapsayan bir açıklamalı sözlük (GLOSSARY) hazırlanmalı 
ve terminolojide müştereklik sağlanmalıdır. 

2- Bu konuda sektöre eğitim veren kurum ve kuruluşlarda 
büyük bir çoğunlukla mevcudiyeti raporla saptanan aynı ve benze¬ 
ri hizmeti mükerreren getirme keyfiyeti önlenmeli ve kurum ve 
kuruluşlar kanunlarında yazılı amaç ve belirtilmiş görevleri 
yapmakla yükümlü kılınmalıdırlar. Mevcut durum karşısında işe 
aynı bakanlıkta belli bir amaçla kurulmuş bir örgüt mevcutken 
aynı hizmeti mükerreren getiren kuruluşların bire icra edilme¬ 
siyle başlanması salık verilir. Diğer yandan konunun kanunî bir 
sorumlusu mevcutken, bir başka bakanlığın yükümlülüğü hiçbir 
sebep ve surette bulunmaksızın aynı konuda hizmet getirmesi de 
evveliyetle önlenmelidir. 

3- Hizmet ve sanayi-iç inde eğitimde istihdamdaki iş ve 
hizmet gücünün fonksiyonel bütün bölümlerinin kapsanmasına 
ağırlık verilmelidir. 
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4- Hizmet ve sanayi sektörüne eğitim veren kurum ve kuru¬ 
luşlar, hangi sektöre eğitim arzetmek üzere örgütlenmiş ise, gerek 
kendi kuruluşunu ve personelini, gerekse bu kuruluşu ve personelini 
hizmet arz edilen sektörün teknolojik seviyesine yükseltecek gerek¬ 
li tedbirlerin alınması zorunludur. Yatırımlar ve yatırım alanları 
itibariyle kamu sektörü için emredici, özel sektör için yol göste¬ 
rici nitelikte bulunan Kalkınma Planlan, Yıllık Programları ve 
İcra Planlarının teknik seviyede bazı mecburiyetler getirmesi ge¬ 
rekli görülmektedir. Bu nedenle : 

B- HİZMET VE SANAYİ İÇİNDE EĞİTİMİ DÜZENLEYEN "İŞÇİ VE 
ÇIRAKLARIN İŞYERLERİNDE VE İŞYERLERİ DIŞINDA EĞİTİMİ 
HAKKINDA KANUN TASARISI" İLE 657 SAYILI DEVLET MEMUR¬ 
LARI KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN TÜZÜK VE YÖNETMELİKLERLE 
"DEVLET MEMURLARI PLANI BİRAN ÖNCE ÇIKARILMALIDIR." 

İşçi ve çırakların işyerlerinde ve işyerleri dışında 
eğitim hakkında kanun tasarısı"nda eğitimi teşvik 
edici unsurlara yer verilmesine ve teşvik ve prim 
iadesi kapsamına bilhassa dikkat ve itina gösteril¬ 
melidir. 

Bu amaç la : 

1- Kurum ve kuruluşlararası koordinasyon ve işbirliğine 
büyük önem verilmelidir, 

2- Hizmet ve sanayi içinde eğitim sorumluluğu işverenler- 
ce taşınmalı ve benimsenmeli, 

3- Hizmet ve sanayi içinde eğitimin finansmanına işçi ku¬ 
ruluşları, işverenlerce katkıda bulunabiİme1i ve işyeri ihtiyaç¬ 
larına dayalı eğitim programlarını belli derece ve seviyelere 
ulaştıran işverenlere bu ulaştırma seviye ve derecesine uygun 
şekilde prim iadesinde bulunabilmelidir, Bu hususta kesin karara 
işçi kuruluşları, işverenler ve hükümet yetkili temsilcilerinin 
iştiraki ile yapılacak bir toplantı sonunda varılmalıdır. 

Hizmet ve sanayi sektörlerinin insangücü ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde teşkilâtlanmış nitelikte hizmet öncesi eği¬ 
tim merkezleri bulunmadığı bir gerçektir. Kaldı ki memleket ola¬ 
rak halen mesleğe yöneltme faaliyetlerinden de yoksun bulunul¬ 
maktadır. Mevcut olanlar meyanında bulunanlar; Millî Eğitim Ba¬ 
kanlığı tarafından halk eğitimi çerçevesinde tertiplenen gezici 
demir ve marangoz, gezici köy-yapı, gezici orman-yapı ve sabit 
ilçe kursları adı ile yürütülen kurslarla”, Sağlık ve Sosyal Yar¬ 
dım Bakanlığı bünyesinde Hıfzıssıhha Okulu; Orman Bakanlığı Orman 
Genel Müdürlüğü’ne bağlı Muğla ve Araç Muhafaza Okulları, Bolu 
Bakım Memuru Eğitim Merkezi ve Eskişehir Fidancı Eğitim Merkezle¬ 
ri, Orman Muhafaza Okullarıj Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı 
Tapu Kadastro Okulu v.b, varsa da büyük bir çoğunluğu amaca dönük 
plan ve programlara dayalı kılınmamıştır. Bu nedenlerle : 
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C- HİZMET ÖNCESİ EĞİTİM MERKEZLERİNİN KONUNUN KANUNÎ 
SORUMLULUĞU TAŞIYAN BAKANLIĞA ÖNGÖRÜLMESİNİ VE BU 
SURETLE DE MESLEĞE YÖNELTME OLANAKLARINA KAVUŞTU¬ 
RULMASI SAYESİNDE BU NİZMETİ GÖRMEKLE SORUMLU BU¬ 
LUNAN KURUM VEYA KURULUŞ FONKSİYONEL KILINMALIDIR. 

Ancak bu amaçla : 

1- Kurulacak bu merkezlerin fonksiyon tanımlanması, hiçbir 
sebep ve suretle kırsal alandan şehirsel alana gelenlere genel ve 
kısa süreli eğitim verilmesi gibi dar bir amaca dayalı kılmmamalı, 

2- Tek amaçlı kullanma yerlerine, çok maksatlı ve sektör¬ 
lerin kalifiye insangücü ihtiyaçlarına cevap verir nitelik ve ni¬ 
celik kullanılması temin edilmeli. 

3- Bu merkezlere istihdam bakanlıkların yetkili temsilci¬ 
lerinden ve Devlet Memurları Eğitimi Genel Planında öngörülen 
Yüksek Eğitim Kurulu teknik beyinlik etmelidir. 

Örgün eğitim kuruluşlarının hizmet ve sanayi sektörle¬ 
ri için yetiştirerek mezun ettikleri kişilerin yetiştirildikleri 
alanlar içinde çoğunlukla çalışmadıkları ve çalışmaların ise hiz¬ 
metin gerektirdiği nitelikleri taşımaları; dolayısı ile bunların 
bir yana, ayrıca bu insangücünün yetiştirildikleri alanda mevcut 
büyük bir ihtiyacı karşılamaları mümkünken bu faydadan da mahrum 
kalındığına ve muayyen amaçlar için yetiştirilmiş bu kimselerin 
yetiştiriliş amaçları dışında istihdam nitelik ve nicelik bakı¬ 
mından büyük bir karışıklığa ve sonuç olarak da, verimsizliğe 
yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumun düzeltilmesi bakımın¬ 
dan : 

D- ÜRGÜN EĞİTİME ÖZELLİKLE SANAYİ VE HİZMET ALANLARINA 
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE ALINAN ÖĞRENCİLERİN HERŞEYDEN 
ÖNCE BU ALANLAR İÇİN GEREKEN KABİLİYET VE YETENEKLERİ 
ÖLÇÜLMELİDİR. 

Kabiliyet ve yetenekleri yetişecekleri alan için uygun 
bulunan bu öğrencilere, bu alanlarda fonksiyonel olacak, 
beceri ve insiyatiflerini kullanarak devamlı surette 
gelişip verimliliğe ulaşacak pratik ve teknolojik bir 
formasyon verilmelidir. 

Bu amaçla : 

1- Konu edilen sektörlere yetiştirilecek öğrencilerin önce¬ 
likle seçilerek alınmaları, 

2- Müfredat programlarının günün en son teknolojik gerekle¬ 
rine uygun bir şekilde pratik ve dinamik nitelikte hazırlanması, 
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3- Müfredat programlarının hazırlanmasında behemehal sanayi 
ve hizmet sektörünün temsil ettirelerek direkt katkıda bulunmala¬ 
rının t em in i, 

4- Öğretim üyelerinin yukarıda belirtilen amaçlar yönünde, 
devamlı bir yetiştirilmeye tabi tutulmaları ve hatta gerekirse 
bizzat bu alanda çalışanlardan yeterli olanların öğretim görevli¬ 
si olarak kullanılmaları, 

5- Bu örgün eğitimin hizmet ve sanayi sektörlerinin de 
temsil edildiği özel bir komite (kurul veya komisyon) aracılığı 
ile denetlenmesi, geliştirilmesi ve amaca yöneltilmesi sağlanma¬ 
lıdır. 

Hizmet ve sanayi sektörleri işverenleri, eğitimin kendi 
işyerleri prodüktivitesine yapacağı etkiyi bilemediklerinden veya 
ağır bir eğitim yapılıyorsa bu eğitimin bilinçsiz yapılmasından 
dolayı prodüktiviteye olan etkisini görmeleri halinde gayet doğal 
olarak eğitim konularında mütereddit davranmaları tabii bir so¬ 
nuçtur. Ve etüdier bu hakikati açık ve seçik meydana çıkarmış du¬ 
rumdadır: Bu nedenlerle : 

E- HİZMET VE SANAYİ SEKTÖRLERİ İŞVERENLERİ- İDARECİLERE 
VE YÖNETİCİLERİNİN BİR YANDAN UMUMÎ BAĞLARLA EĞİTİMİ 
KONUSUNDA SORUMLU KILINMALARI VE BİR YANDAN DA BİLİNÇ¬ 
LENDİRİLMELERİ GEREKMEKTEDİR„ 

Bu amaçla : 

1- Hizmet ve sanayi sektörleri yöneticilerinin yönetim ko¬ 
nusunda eğitilmeleri, 

2- Bu yöneticilerin yapmakla zorunlu kılınacağı kanunî ve¬ 
cibelerin gayet açık ve seçik olarak saptanması, 

3- Bu yöneticilerin koordinasyon ve işbirliği bakımından 
özel ve kamu sorumlu kuruluşu ile ilişki kuracağı tekerrür ve 
çelişkilere meydan vermeyecek yekilde kesin ve net olarak belir¬ 
tilmelidir. 

Hizmet ve Sanayi sektörünün en büyük noksanlıklarından biri 
ve hatta en önemlisi bu sektörlerin prodüktiv olarak işleyebilmesini 
temin edecek teknolojik bilgi, tecrübe ve becerilerin bulunmayışı veya 
bilinmeyişidir. Etüdier sonunda birçok işyerlerinde birçok kimselerin 
eğitilmiş bulunduklarının anlaşılmasına rağmen hizmet ve sanayi sek¬ 
töründe hizmet ve madde istihsali problemlerinin ve dar boğazların 
mevcut bulunduğu ve bu sektörlerin bir türlü verimliliğe kavuşamadığı 
anlaşılmıştır: Bu nedenle : 
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F- HİZMET VE SANAYİ SEKTÖRLERİNİN ÇAĞDAŞ VE GELİŞMİŞ ÜLKELER 
SEVİYESİNE ULAŞTIRILMASI ANCAK BU ÜLKELER TARAFINDAN UYGU¬ 
LANAN BİLGİ, TECRÜBE VE BECERİLERİN (yani KNOW-HOW'ın) 
ARAŞTIRILIP, BULUNUP GETİRİLEREK BU SEKTÖRLERE ARZ EDİL¬ 
MESİ İLE MÜMKÜNDÜR, 

Bu amaçla : 

1- Örgün eğitimin her safhasında çağdaş ve gelişmiş ülkele¬ 
rin uyguladıkları sistem ve metodlarm getirilmesi, 

2- KNOW-HOW'ın ithal edilerek en bilinçli bir şekilde kul- 
lanılması , 

3- Potansiyel personelin gerek yurt içinde ve gerekse yurt 
dışında bu sektörlere know-how bakımından yetiştirilmeleri, 

4- Sektörlerde ve sektörlere dahil bulunan iş ve hizmet 
dallarında ne gibi know-how noksanlıkları bulunduğunun yetkili 
ve yeterli bir örgüt tarafından tesbit edilmesi zorunludur. 

Hizmet ve sanayi sektörlerinde işbaşında eğitimin, et¬ 
ken, yeterli ve verimli olarak uygulanmayış nedenleri, bu eğitimin 
temel ilke ve prensiplerin uygulayıcılar tarafından yeteri ve ge¬ 
reğince bilinmeyişi, bilinçli olarak planlanıp işyerleri ihtiyaç¬ 
larına dayalı programlara bağlanamayışı ve hizmet ve sanayi eğitim¬ 
ciliğinin bir kariyer haline get irilemeyişid ir. Bu nedenlerle : 

G- HİZMET VE SANAYİ SEKTÖRLERİNDE VERİMLİLİĞE ULAŞMANIN BU 
ÖNEMLİ ÇARELERİNDEN BİRİ, BU SEKTÖRLERDE EĞİTİM İHTİYAÇ- 
LERĞNĞ BULABİLECEK, BU İHTİYAÇLARA DAYALI VE PRODÜKTİVİ¬ 
TEYE DÖNÜK İŞBAŞI EĞİTİMİ PROGRAMLARINI KURARAK UYGULA¬ 
MAYA AKTARACAK VE BU PROGRAMLARIN YÜRÜYÜŞÜNÜ DEVAMLI 
OLARAK İZLEYEREK KIYMETLENDİRMELER, DÜZELTMELER VE EK¬ 
LEMELER YAPABİLECEK YETENEKLERE SAHİP VE BU KONUDA KARİ¬ 
YER YAPMIŞ PROFESYONELLERE STAHİP BULUNMAKTIR. 

Bu amaçla : » 

1- Hizmet ve sanayi sektöründe, işbaşı eğitimi bu sektör¬ 
lerde kurı iacak birer eğitim örgütü marifetiyle düzenlemelidir. 

2- Hizmet ve sanayi sektörlerindeki eğitim örgütleri per¬ 
soneli, bu alanların gerektirdiği eğitimin planlama ve uygulama¬ 
sında yetiştirilmelidir. 

3- Diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, üniversitelerin 
içinde hizmet ve sanayi sektörlerinde eğitimci olarak hizmet 
görecek kimselerin yetiştirilmesi için, branşlar açılmakla bera¬ 
ber belirli kalifikasyona sahip kimselerin üniversitelerden ve 
diğer kurum ve kuruluşlardan arz edilecek yetiştirme hizmetinden 
faydalanmaları, yetişmeleri, imkân dahiline sokulmalıdır. 
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4- Ayrıca yeterliği ve niteliği sabit olmamış bulunan kuru¬ 
luşların hizmet ve sanayie eğitimci yetiştirme gibi bir çabada bu¬ 
lunmalarına da öncelikle mani olunmalıdır. 

Endüstride ileri aşamalara ulaşmış memleketler ekonomik 
ve sosyal alanda kalkınmalarını hizmet ve sanayi-içi eğitimle sağ¬ 
lamışlar, hizmet ve sanayi sektörlerinin ilgi alanlarında mevcut 
veya doğacak kalifiye iş ve hizmet gücünün yegane temin yolu olarak 
da çıraklık sistem ve müess es elerine ihdas ve geliştirmede bulmuş¬ 
lardır. Memleketimizin aynı aşamaları tamamlayabilmesinin en belli 
başlı zorunluluklardan biri olması nedeni ile : 

H- ÇIRAKLIK MÜESSESESİ BUGÜNE DEK TATBİKATI SAĞLAYICI VE 
BU KONUDAKİ TANIM YOKSUNLUĞUNU BERTARAF EDİCİ ŞEKİLDE 
İKDAS EDİLMELİ, KANUNİ MESNEDLERE DAYALI KILINMALI VE 
EĞİTİMİ TEMEL İLKE VE PRENSİPLERİ SAPTANMAK VE DÜZENİ 
SAĞLANMAK SURETİYLE GERÇEKLEŞT İRİLMELİD İR. 

Bu amaçla : 

II.Beş Yıllık Kalkınma Planı, Yıllık Programları ve 
İcra Programlarında öngörülmekle hazırlanmış, ilgili bakanlık 
ve kuruluşların görüşlerine sunulmakla gerekli redaksiyonu ya¬ 
pılmış "İşçi ve Çıraklarını İşyerlerinde ve İşyerleri Dışında 
Eğitimleri Hakkında Kanun Tasarısı" bir an evvel Meclise sev- 
kedilmeli. 

Bu müessese tek bir tanım ve tekbir ana sistem olarak 
düşünülmeli ve tek bir kuruluşun sorumluluğuna tevdi edilmelidir. 
Hizmet ve sanayi eğitiminin memleket çapıd ’aki sorumluluğunu, 
aer.1 i Randalar..ve ilgi alanları da gözö.nünde bulundurularak, tam 
olarak belli bir kuruluşa verilmemiş bulunması raporda saptanan 
hizmet çelişkilerine ve hizmetin mükerrer olarak yetirilmesi su¬ 
retiyle eğitimin pahalı bir yatırım haline getirilmesine sebep 
olmakta, memleketimizin dış kaynaklardan temin edeceği menfaat¬ 
lerden de yoksun kalmasına' sebep olmaktır. 

Bu nedenlerle : 

1- HİZMET VE SANAYİ EĞİTİMİNİN MEMLEKET ÇAPINDA SORUMLULUĞU, 
BELLİ BİR ÖRGÜTE TAM OLARAK VERİLMELİDİR. 

Bu amaçla : 

1- Belli ve ilgili örgüt, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 
Hazırlık Çalışmalarını yapan Özel İhtisas Komisyonları raporları¬ 
nın ve bu meyanda raporumuzun tutacağı ışık altında saptanmalı, 

2- Bu örgütün en kısa zamanda fonksiyonel hale gelmesi 
s ağlanmalı, 



- 89 -

3- Ortak pazara üye olmamızın ve ekonomik ve sosyal alanda 
kalkınmamızın "doğurduğu zorunluk muvacehesinde bu örgütün malî ve 
İdarî yeteneklere sahip olarak teçhizine öncelik tanınmalıdır. 

Getirilmeğe çalışılan çözüm yolları ile ilgili açıkla¬ 
malarda ısrarla tekrarlandığı üzere hizmet ve sanayi sektörlerinin 
gelişmelerini öngörerek ekonomik ve sosyal alanda kalkınabilmemiz 
şiddetle ihtiyacında bulunduğumuz know-how’ın yurtdışmdan temini 
üzere yabancı uzman getirme veya endüstri ve hizmet alanlarında 
ileri aşamalarını tamamlamış memleketlere personel gönderme sure¬ 
tiyle sağlanabilir ; Bu nedenlerle : 

J- HİZMET VE SANAYİ SEKTÖRLERİNİN GELİŞMELERİNİ ÖNGÖREN 
YURTDIŞINDAN UZMAN GETİRME VE EĞİTİM AMACI İLE YURT- 
DIŞINA PERSONEL GÖNDERME İŞLERİ , VERİMLİ BİR ESASA 
BAĞLANMALI VE UZMANLARIN■TESBİT* EDİLEN AMAÇ DIŞINDA 
HİZMET GETİRMELERİ, YURT DIŞINDA EĞİTİM GÖRENLERİN 
GÖRDÜKLERİ EĞİTİM AMACI DIŞINDA KULLANILMALARI ÖNLEN¬ 
MELİ VE GEREKLİ HÜSNÜ KABULÜ GÖRMESİ VE UYGULAMAYA 
AKTARILMASI İMKÂNLARI BEHEMEHAL SAĞLANMALIDIR. 

Bu amaçla : 

1- Daha evvel de değinildiği üzere, hizmet ve sanayi sek¬ 
törlerinde ve bu sektörlere dahil iş ve hizmet dallarında ne gibi 
know-how yoksunlukları bulunduğu yetkili ve yeterli bir örgüt ta¬ 
rafından tesbit edilmesi, 

2- İhtiyaç duyulan dallardaki know-how'ı getirecek uzman 
iş tarifinin ne olması gerektiği kesinlikle saptanması; uzman bu 
tarif yazılı hale getirildikten sonra talep edilmesi, 

3- Talepte bulunmada en önemli hususun uzmanca yetiştiril¬ 
mesi şart koşulacak Türk-İş Uzman veya uzmanlarının iş tarifleri 
keza önceden yapılmak ve iş tarifi yapılan kişi veya kişilerin ti¬ 
tizlikle seçilmesinin ve de uzmanın yurda gelişinde işbirliğine 
hazır halde bulunması, 

4- Yurt dışına gönderilenlere ait seçim konu ile ilgili 
kalifikasyonlarm saptanmasına dayalı kılınması, yurda dönüşte 
yetiştirilme amacına uygun iş ve hizmette istihdam edilmeleri, 

5- Yurt dışında bulunanlar maaşının ailelerine verilmesi, 

6- Yurt dışına düşük yevmiye miktarlarıyla gidenlerin 
veya gönderilenlerin memleketimizi temsil edebilmelerine yardım¬ 
cı olunmasını teminen ek ödemelere kavuşturulması ile ek finansma¬ 
nın kişi veya kişileri gönderen kurum, kuruluş veya bakanlıkların¬ 
ca s ağlanması, 

7- Belli amaçlarla yurt dışına gönderilenlerin beraberlerin¬ 
de getirdikleri modern hizmet ve görüşler yeteri ve gereğince hüsnü 
kabul görmesini sağlamak amacıyla yöneticiler eğitim programına ge¬ 
rekli konular ilâve edilmesi, 

8- Getirilen modern hizmet ve görüşlerin işyerleri prodükti¬ 
vitesine direkt katkısını sağlamak amacıyla uygulamaya derhal akta¬ 
rılması imkânları sağlanmalıdır. 



ÖNERİ VE TEBLİĞLER 
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Orman Bakanlığının halen kurulmuş olan genel müdürlüklerinin 
teşkilât kanunları hazırlanmış ve Başbakanlığa takdim edilmiştir. 
Halen Bakanlığın Kanunî olarak var olan genel müdürlük kuruluşu 
Orman Genel Müdürlüğüdür - 

(Dayanak : 3204 sayılı kanun) 

Sayın Hizmet-içi Alt Komisyonunun hazırladığı raporda Orman 
Bakanlığının "Amaçlar, Ulaşmayı Ön Gördükleri Hedefler, Mevzuat 
Yönlerinden Durumlarının Tesbiti" başlığı altında Orman Bakanlığı 
ile ilgili olarak (C) fıkrasındaki "halihazır durum: tesbite imkân 
bulunamamıştır" paragrafının; çok sıkışık zamanda çaresizlik için¬ 
de yetki alan iki kişilik grubun, dar zaman içinde, konuyu soruş¬ 
turma fırsatını bulamamasını ve (b) paragrafıyla parelellik (Koro- 
lasyon) kuramamasmı tabii görürüm. 

Raporun 23. sayfasında Orman Bakanlığı-Orman Genel Müdürlüğü 
başlığı altında daha detaylı bilgi ve tesadüfi olarak daha realis- 
tik bilgi verilmiştir. 

Netice : Hizmet-İçi Alt Komisyonunun hazırlamış olduğu alt 
komisyon raporunda, Orman Bakanlığı ile ilgili "Kanunî Mevzuat" 
başlığı altındaki 3. maddede bahsedilen onaya göre : 

C- Halihazır durum : 

Ca. Merkez Teşkilâtı : 

Cal- Orman Genel Müdürlüğü Eğitim Birimi Başkan¬ 
lığına bağlı olarak : Eğitim Birimi Başkanı ve iki yardımcı eleman, 

Call-Öğrenci Eğitim Şube Müdürlüğü (Okul içi 
Eğitimle ilgili Şube 28/A); Öğrenci Eğitim Şube Müdürü -fr 2 teknik + 
3 yardımcı eleman; 

Cal2-Hizmet İçi Personel Eğitim Şube (Şube 28/B) 
Müdürlüğüne bağlı olarak Personel Eğitim Şube Müdürü -fr 1 Teknik + 
4 Yardımcı eleman; 

Cal3-İşçi Eğitim Şube Müdürlüğü (Şube 28/C)'ne 
bağlı İşçi Eğitim Şube Müdürü + 2 Teknik + 2 Yardımcı eleman mev¬ 
cuttur. 

Cb. 657 ve 1327 sayılı kanunlara göre kurulmuş ve halen 
faaliyette olan Eğitim Merkezleri : 
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Eğit im Merkezinin 
Ad ı 

Kuruluş 
Tarihi 

Kapas itesi 
Kişi 

Organizasyon 

1) Kızılcahamam 23 . 9 . 196 7 50 İM*10Y 

2) Adapazarı 5.12. 196 8 50 İM*7Y 

3) Antalya 5.12.196 8 50 İM*7Y 

4) Erzurum 12.5.1969 25 1M+8Y 

5) Balıkesir 27 . 2 . 19 7 0 100 1M+9Y 

6) Maraş 22.10.970 75 1M*7Y 

7) İstanbul Karacabey 20 . 1. 197 1 75 İM* 

M- Müdür 
Y- Yardımcı 

Eleman 

Sayfa 23'ün "Orman Bakanlığı-Orman Genel Müdürlüğ ü" başlığı 
altındaki paragraf, raporun 15. sayfasındaki kısmın bir tekrarı 
olduğundan çıkarılmasını; 

Raporun 23'cü sayfasında "B- Sanayi Sektörüne Daire Kurum Veya 
Kuruluşların Durum Tesbiti" başlığı altında Orman Bakanlığına bağ¬ 
lı (halen teşkilât kanunu çıkmamış olmakla beraber) "Orman Ürünle¬ 
ri Sanayii Genel Müdürlüğü"nün konmasını; 

Adı geçen Genel Müdürlük isminden de anlaşılacağı üzere Mal 
(maddenin şekil faydasına oayanan) üretimini amaç edinmiş durum¬ 
dadır. Bütün Hizmet-İçi Eğitimlerini (Kurumlar arası özellikle 
Millî Eğitim Bakanlığı ve diğerlerinde) Sanayii Sektöründe ele 
alınmaktadır„ 

Yukardaki hususların 3. Beş Yıllık Kalkınma Planı Yaygın 
Eğitim Özel İhtisas Komisyonu raporunda yer verilmesini arz ve 
teklif ederim. 

13/7/1971 

İmza 
A.Necat Gülgün 

Orman Bakanlığı-Orman Genel Müdür¬ 
lüğü Hizmet İçi Personel Eğitim 

Şube Müdürü 
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YAYGIN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 
BAŞKANLIĞINA 

Hizmet içi Eğitim Alt Komisyon raporunda Tarım Bakanlığı 
Hizmet İçi Eğitiminin aşağıda gösterildiği şekilde yer alması 
uygundur„ 

Tarım Bakanlığı 

Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü : 

A- Kuruluş Amaçları : 

1- Ziraat üretimini iç ve dış ekonomik icaplara göre 
düzenlemek ve İslah etmek, 

2- Ziraî araştırma, İslah, üretme ve tohum temizleme 
müesseseleri kurmak, 

3- Tohumların tescili, kontrol ve s ertifikasyonlarını 
yapmak yüksek vasıflı tohumluk sağlamak, 

4- Ziraî ürünlerin memleket içinde işlenip kıymetlen- 
dirilmesine çalışmak ve bunun için lüzumlu tesisatı kurmak ve kur¬ 
durmak , 

5- Ev, çiftlik ve köy ekonomisinin düzenlenmesine 
ve düzeltilmesine çalışmak, 

6- Okul-içi ve okul-dışı ziraî eğitimi teşkilâtlan- 
dırmak, 

7- Ziraat alet ve makinalan üzerinde araştırmalar 
yaparak memleket şartlarına en uygun ziraat alet ve makinalarını 
bulup kullanılmasını teşvik, murakabe ve yurt ölçüsünde organize 
e tmek, 

Personelin eğitilmesinde ulaşılması düşünülen Hedefler: 

1- Personelin hizmet öncesi eğitimini sağlamak, teş¬ 
kilâtı benimsetmek ve tanıtmak, 

2- Teknolojinin süratle geliştiği çağımızda çiftçi¬ 
nin kalkınmasında rol oynayacak teknik ve yardımcı personelin hiz¬ 
met sahalarında yetiştirilmesini sağlamak, 

3- Personelin ileri memleketler literatürünün takibi 
bakımından lisan eğitimine önem vermek, 

4- Başarılı ve verimli çalışmayı sağlamak, 
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5- Görevin gerektirdiği usul ve teknikleri öğretmek, 

6- Genel Müdürlük bünyesindeki çeşitli Müessese ve 
Okullarda gerek çiftçilere ve gerekse onları eğitecek teknik ve 
yardımcı personele tarımın muhtelif dallarında kısa ve uzun vadeli 
programlar halinde eğitim yapmak, 

7- Türk-Alman işbirliğiyle kurulan Ziraat Makinala-
rı Eğitim Merkezinin programlarını tesbit etmek, eğitimi temin et
mek , 

Kanunî Mevzua t : Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü 14.6.1937 gün 
ve 3203 sayılı kanunla kurulmuştur. Hizmet İçi Eğitim görevleri 
Yayım ve Eğitim Daire Başkanlıklarının koordinatörlüğü altında yü
rütülmektedir. 

Halihazır Durum s Ziraat İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı bi
rimler şunlardır : 

A- Merkez Birimleri : 

1- Genel Müdür Yardımcılıkları, 
2- Özel Büro, 
3- Müşavirler, 
4- Fen Heyeti Başkanlığı, 
5- Eğitim Dairesi Başkanlığı, 
6- Bağ-Bahçe Dairesi Başkanlığı, 
7- Hububat ve Tarla Bitkileri Dairesi Başkanlığı, 
8- Yayım Dairesi Başkanlığı, 
9- Hayvancılık Dairesi Başkanlığı, 

10- Hub ub a t , 
11- Sanayi Nebatları, 
12- Çayır-Mer'a Yem Bitkileri, 
13- Ziraat Alet ve Makinaları, 
14- Bağcılık, 
15- Meyvecilik, 
16- Seb zecilik, 
17- Ziraat Sanatları, 
18- Teknik Neşriyat ve'Enformasyon, 
19- İller Ziraat Teşkilâtı, 
20- Ziraî Ekonomi, 
21- Köycülük, 
22- Küçük Evcil Hayvanlar, 
23- Tütüncülük, 
24- Su Ürünleri, 
25- Ziraî Kredi, 
26- Ziraî İnşaat, 
27- Çiftçi Çocuklarını Yet iş t irme, (4-K) 
28- İdare, 
29- Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon, 
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30- Zeytincilik, 
31- Sütçülük ve Süt Sanayii, 
32- Bitki Besleme, 
33- Zootekni, 
34- Hayvan Besleme, 

B- Taşra Birimleri : 

1- İl Teşkilâtı : Bütün İllerde Teknik Ziraat Müdür¬ 
lüğü vardır. 

2- İlçe Teşkilâtı : Bütün İlçelerde Ziraat Teknisyen¬ 
likleri vardır', ilçelerde ayrıca, köy gruplan için Teknik Ziraat 
öğretmenleri bulunur. 

Ayrıca ; 

Tarım Sektörü kendine has özelliği olan bir sektördür. Sanayi 
ve hizmetler sektörüyle ilişkisi yoktur. Tarımda Sosyo-ekonomik ve 
alt yapı sektörleri birlikte mütalâa edilmek suretiyle üretimin 
ayrı olarak düşünülmesi gerektiği ve bu şekliylede hizmet içi eği¬ 
tim konusunda sanayi ve hizmet sektörüyle bir ilişkinin kurulamıya- 
cağı anlaşılmıştır. Birinci ve İkinci Beş Yıllık Planda müşterek 
olarak ifade edilen hizmet içi eğitimi tarım sektörünün ağırlaştır¬ 
dığı müşahade edildiğinden Üçüncü beş yıl için ayrı olarak mütalâa 
edilmesi zarureti ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan Hizmet İçi Eğitim 
Komisyonu alt raporuna Sanayi ve Hizmetler Sektöründen ayrı olarak 
Tarım Sektörünün de dahil edilmesi gereklidir. 

Raporun 37. sayfasındaki "Hizmetler Sektörüne dahil olarak" 
başlığı altındaki kuruluşlardan Tarım Bakanlığı Ziraî Mücadele ve 
Karantina Genel Müdürlüğü kısmının; 

Tarım Bakanlığı bünyesindeki muhtelif genel müdürlükler ola¬ 
rak değiştirilmesini arz ederiz. 

Ayten İlerle 
Tarım Bakanlığı 

Zi. İş,Gn.Md.İ1ler Şb . 
Müdür Yrd . 

İmza 

Mehmet Zorlu 

Tarım Bakanlığı 
Zi.İş.Gn,Md.4-K Şube 

Müdürü 
İm z a 

Süleyman Ezgü 
Tarım Bakanlığı 

Müşaviri 
İm z a 

Hadiye Tuncer 
Tarım Bakanlığı Müşaviri 

İmza 
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Yaygın Eğitim Özel İhtisas Komisyonu 
Başkanlığına 

Hizmet-içi eğitim alt Komisyon raporunda; 

1- Tarım Bakanlığına bağlı çeşitli Genel Müdürlüklerinin hiz¬ 
met-içi faaliyetleri tek yerde toplanmalıdır. 

2- Rapora (Sanayi ve Hizmetler sektörleri) olarak geçen ifa¬ 
dede tarım sektöründe yer verilmesi gerek çiftçiler hizmetleriyle 
ilgili olarak eğitim yapılmakta ve gerekse çiftçileri eğitmekte olan 
teknik personel de eğitilmektedir. 

Süleyman Ezgü Mithat Gözüm Ayten İlerle 
Tarım Bakanlığı Tarım Bakanlığı Tarım Bakanlığı 

İmza İraza İmza 

13.7.1971 tarihinde yapılan Genel Kurul'da yeni bir önergenin hazır¬ 
lanmasına karar verilmiştir. Yeni Önerge EK-IV olarak sunulmuştur. 

H.Zekâi Tüzün 
Alt Komisyon Başkanı ve 

Divan Üyesi 
İmz a 

Yaygın Eğitim Özel İhtisas Komisyonu, Hizmet-İçi Alt Komisyonu 
Raporuna eklenmek üzere T.işveren Sendikaları Konfederasyonu1nun 
karşı görüş açıklamasıdır.- 

Raporun "69" uncu sahifesinde muayyen önerilerde bulunulmakta, 
"3" numaralı amaç olarak "İşverenler ve işçi kuruluşları finansma¬ 
na katılabilmelidir" denilmektedir. 

Herşeyden evvel belirtilmesi gerekirki, eğitim görevi meslekî 
eğitim dahil bütün türleriyle, Anayasamızın 50. maddesi hükmüne 
göre, Devlete aslî fonksiyon olarak verilmiştir. Kaldı ki, Devle¬ 
tin Genel Bütçesine Özel Sektör ve bu sektörde çalışan işçiler mil¬ 
yarları aşan meblağlar üzerinden vergi ödemekle finansman katkısında 
bulunmakt adır. 

Diğer taraftan, kalifiye olmayan binlerce işçiyi istihdam eden 
işyerleri, bu kimseleri yetiştirene kadar gerekli bütün imkânlarını 
kullanmakta, diğer bir deyimle, sanayi içi eğitimin masraflarına 
esasen ihtiyarî olarak katılmaktadırlar. 
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Bu durum rapora "İşveren ve İşçi kuruluşları finansmana katı¬ 
labilmelidir" ibaresinin dercine mahal olmadığı ve sanayileşme ça¬ 
bası içinde kalkınma hamlemize katkıda bulunmaya, çalışan işyerle- 
rimize ve işçilere yeni yeni malî külfetlerin özellikle mevzuat 
zorunluluğu çerçevesinde yüklenmemesi gereğine önemle işaret etmek 
isteriz. 

İmza 
Birsel Tanay 

T.İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
Dış Münasebetler ve Eğitim 

Uzman Yrd. 

Sn. Divan Başkanlığına 

Devlet Planlama Teşkilâtı Yaygın Eğitim Özel Komisyonunun teş¬ 
kil ettiği "HİZMET-İÇİ EĞİTİM ALT KOMİSYONU" raporunun (BÖLÜM I-GİRİŞ) 
kısmındaki Hizmet içi Eğitimin tanımın son bölümündeki : 

-"BECERİLERİN 

kazanılmasını hedef tutan örgün, yaygın eğitimle Halk Eğiti¬ 
minden kesin şekilde ayrı bir eğitimdir" cümlesi yerine : 

- Becerilerin 

kazanılmasını hedef tutan, örgün eğitimden kesin şekilde ay¬ 
rı ve fakat halk eğitimi ile iç içe olan bir eğitim alanıdır, 
olarak ele alınmasını. 

Saygılarımla 12.7.1971 

Enver Metinel 

M„Eğ.Bak.Mek.Öğre t im ve Tek. 
Yay. Gen. Müdür Yrd. 

İmz a 

Hizmet-İçi Eğitim 
Alt Komisyon Başkanlığına 

Raporunuzun 73,. cü sayfasındaki I maddesinin aşağıda belirtilen 
şekilde değiştirilmesinin uygun olacağını arz ederiz. 

I- Hizmet ve Sanayi Eğitiminin Memleket çapında sorumluluğu 
ve Koordinatörlüğü, İşveren durumunda olan muhtelif Bakanlık ve 
Kuruluşların yetkili temsilcilerinden teşekkül edecek belli bir 
örgüte verilmelidir. 
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Ayten İlerle Mehmet Zorlu Süleyman Ezgü 
Tarım Bakanlığı Tarım Bakanlığı Tarım Bakanlığı 

Ziraat İşleri Gn.Md. Ziraat İşleri Gn.Md. İmza 
İller Zi.Md.Yrd. 4-K Şubesi Müdürü 

Nazmi Bosna Mithat Gözüm 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tarım Bakanlığı 
İnsangücü Eğitim Kurulu İmza 

Başkanlığı 
İmza 

Yaygın Eğitim İhtisas Komisyonu 
Başkanlığına, 

Devlet Planlama Teşkilâtının bildirdiği, kalifiye insangücü 
açıklan dikkate alınarak, eğitim önceliği hususunun rapora ya¬ 
zılmasını arz ederim. 

TÜRK-İŞ TEMSİLCİSİ 
Nazım Dündar Saylan 

İmza 

13.7.1971 günü yapılan Genel Kurul*da tartışılmış oylama sonunda 
dikkate alınmağa değer görülmemiştir. 

H.Zekâi Tüzün 
Alt Komisyon Başkanı ve Divan 

Üy es i 
İmza 

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı 
Müsteşarlığı Yaygın Eğitim Özel 
İhtisas Komisyonu Başkanlığına 

23-24 Haziran 1971 tarihli genel kurul toplantılarında şifahen 
arzettiğim ve tasvip gören önerilerin, tartışması sona ererek, ni¬ 
haî şekil verilmesi için divana sunulan halk eğitiminin kavram, kap¬ 
sam, amaç, ilke, metod ve teknikleri ile araç ve gereçlerine dair 
raporun, tensip buyurulacak bölümlerine gereği gibi ilâve edilmek 
üzere ve şifahî emirlerinize uyularak aşağıya yazıİmıştır. 
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1- 18.12.1965 tarihinde kabul edilip, 18.6.1965 günü ve 
(12026) sayılı resmî gazetede yayınlanan (625) sayılı Özel Öğre¬ 
tim Kurumlan Kanunu ve hizmetlerini söz konusu kanunun hükümle¬ 

rine göre yürüten Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü çalışma- 
ları rapora alınmamıştır. Bu tarihte adı geçen genel müdürlüğün 
organizatörlüğü ile (418) dershanede ve çeşitli konularda olmak 
üzere (403) kurs faaliyet halindedir. 

2- İlköğretim Genel Müdürlüğünün : 

a) Bölge Okulları , (2 22 S . K.mad . 6. J9 ) 
b) Yetiştirici ve Tamamlayıcı Kurslar, (222 S.K.mad.13) 
c) Uygulama Bahçeleri, ile birlikte raporun nihai göz¬ 

den geçirilişinde göz önünde bulundurulmalıdır. 

3- Şehir dışı Öğretmen Okullarının : 

a) Staj köyleri ve bu köylerdeki staj okullarında her 
yıl ve ikişer ay süre ile çalışma yapan öğretmen adaylarına, 4274 
sayılı kanunun 10. maddesinin muhtevasına uygun halk eğitimi çalışma¬ 
ları yaptırılmasına, 

b) Şehir dışı Öğretmen Okullarının yaz çalışmaları 
programlarında halk eğitimi çalışmalarına da yer verilmesine ra¬ 
porda d eğ in ilme 1 id ir . 

4- Çeşitli seminer ve kurslarla, muhtelif branşta ve deği¬ 
şik seviyedeki eğitimcileri, idarecileri yetiştiren, kanımızca mu¬ 
hatabı ve kullandığı öğretim metod ve teknikleriyle halk eğitiminin 
ta kendisini uygulayan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Birimi Müdür¬ 
lüğü hizmetlerine raporda özellikle işaret edilmelidir. 

5- Köylerde ve gecekondu semtlerinde yaşayan vatandaşları¬ 
mıza uygulanmak amacıyle hazırlanan halk eğitimi programlarında 
görev vermek suretiyle, tatil aylarında gençliğin gücünden fayda- 
lanma görüşü raporda ileri sürüİme 1id ir. 

6- Halk eğitiminin konularına raporda yer verilmemiştir. 
Halk eğitimi alanında yurdumuzda ve dünyadaki gelişmeler gözönün- 
de bulundurularak konular rapora yazılmalıdır. 

7- Halk eğitimi ve Sosyal Geliştirme Derneği, Halkevi vb. 
gibi doğrudan halk eğitimi çalışmaları yapan gönüllü kuruluşlar ve 
derneklere raporda daha belirli ve yetecek genişiikte yer ayrılmalıdır 

8- Rapor, yurdumuzdaki halk eğitimi çalışmalarına bu günkü 
durumunu daha derli toplu, sistemli olarak, açık, kesin ve cesur bir 
ifade ile, madde halinde tesbit etmelidir. 
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9- Raporun öneriler bölümü, "... tedbirler alınmalıdır." 
gibi müphem ifadeler yerine daha kesin, belirli, gerçekçi ve daha 
sistemli bir üslup ile ve tensip buyurulursa aşağıdaki dil tekni¬ 
ği ile kaleme alınmalıdır : 

a) Halk Eğitimi Kanunu bir an evvel çıkarılmalıdır. 
b) Halk eğitimine ayrılan sembolik ödenekler arttı- 

rıİmalıdır. 

c) Millî Eğitim Bakanlığı içinde halk eğitimi çalış¬ 
maları yapan bütün kuruluşlar bir leş tirilmelid ir. 

d) Halk eğitimi çalışmaları yapan resmî, yarı resmî 
ve gönüllü kuruluşların hizmetleri arasında yurt çapında koordi¬ 
nasyon ve işbirliği sağlamak için millî seviyede, il ve ilçe se- 
viyes inde (KOORDİNASYON,PLANLAMA ve İŞBİRLİĞİ KURULLARI) kurulma¬ 
lıdır. 

e) Halka hizmet götüren kamu görevlileri, en yüksek 
kademeden başlıyarak aşağı doğru halk eğitimi metod ve teknikle¬ 
rinde yetiştirilmelidir. 

f) Resmî, yarı resmî ve gönüllü kuruluşlar, elveriş¬ 
li bina ve salonlarını halk eğitimi çalışmalarına daima hazır ve 
açık tutmalıdır, vs.... 

10- Raporun sonuna faydalanılan kaynakların yazılması ye¬ 
rinde olacaktır. 

Saygılarımla arzederim. 25 Haziran 1971 

Yaygın Eğitim Özel, İhtisas 
Komisyonu Üyesi 
Enver Metinel 

İmza 

Not: Sayın Servet Develioğlu'nun şifahî isteği üzerine Mektupla 
Öğretim ve Teknik Yayınlar Genel Müdürlüğünün Üçüncü Beş Yıllık 
Plan dönemi için teklif ettiği ödenekler yıllar üzerine aşağıya 
çıkarılmıştır. 

Beş yılın 
1973-1974 1974-1975 1975-1976 1976-1977 1977-1978 toplamı 
6350.000 Tl.6950.000TL7650.000TL. 8450.000TL.10000.000 39400.000 TL, 
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T. e;. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

TİCARET ve TURİZM ÖĞRETİM 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Şubesi : Öğretim 
Devlet Planlama Teşkilâtı Sayı : 324 
Yaygın Eğitim İhtisas Komisyonu 
B aşkanl ığ ma 

Durum tesbiti, Eğitim Araçları, Mevzuat Alt Komisyonlarının 
müştereken hazırladığı raporun 14. sahifesinde, "Halk Eğitim ça¬ 
lışmalarında kullanılan Eğ it im Araçları" arasında, Ticaret ve Tu¬ 
rizm Öğretim Genel Müdürlüğünün yaptığı halk eğitimi çalışmaların¬ 
da kullanılan eğitim araçlarına yer verilmemiştir. 

Dairemizde açılan Daktilografi kurslarında, yazı makineleri 
ile hesap makineleri kullanılmaktadır. 

Bilindiği gibi bu araçlar mekanik yolla yazı yazma ve hesap 
yapma araçlarıdır. 

Bu itibarla raporun 15. sahifes indeki, diğer cihazlar kısmı¬ 
na yazı ve hesap makinelerinin ilâve edilmesini saygı ile rica 
ed er im. 

23.6.1971 

İmza 
Ahmet Aykal 

Komisyon Üyesi 

24.6.1971 

Sahife - 19 - Madde - 1 - * 

"Aynı konudaki bazı çalışmalar başka, başka kuruluşlarca 
yapılmakta dolayısı ile tekrarlar olmaktadır. Bu durum tablo 5 
incelendiğinde açıkça ortaya çıkacaktır." 

Maddesi gereğince vazıh değildir. Vuzuha kavuşturulması 
yerinde olacaktır. Zira; 

Misalen; Millî Eğitim Bakanlığında Merkez Eğitim Birimi 
mevcudiyetine rağmen î 

1- Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü, 
2- Mektupla Öğretim ve Teknik Yayınlar Genel Müdürlüğü, 
3- İnsangücü Eğitim Genel Müdürlüğü 
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gibi üç kuruluş birbirinin aynı veya benzeri görevleri yapar durum¬ 
dadır. Yaratılan duplika9yon yapılmakta bulunulan hizmeti çok paha¬ 
lı b*lr yatırım haline getirmektedir. Bu hususa divanın ve sayın 
üyelerin takdirlerine arz eder, tekliflerde bir madde ile gereğinin 
öngörülmesini istirham ederim. 

H.Zekâ i Tü zün 
Komisyon Üyesi 

İmza 

Yüksek Divan Başkanlığına 

Özellikle Okuma-yazma öğretimi için açılan dershanelere ye¬ 
tişkinlerin genellikle ilgi göstermedikleri malumdur. 

Bu bakımdan halk dershanelerini caz ip hale get irmek iç in 
yetişkinlere maddi olanaklar sağlayacak duruma getirilmelidir. 

Bunun için; 

1- A, B, C, tipi halk dershanelerini bitirenlere verile¬ 
cek belgenin işe girmede geçerliliği olmalıdır. 

2- Erkekler için açılan bu kursları bitirenlere asker¬ 
likten bir süre kazanmak (daha önce terhis olmak) sağlamakdır. 

3- Keza kadın kurslarını bitirenlere verilen belgenin 
geçerliliği, olmalıdır. Meselâ evlenmede cehize yardım v.s. 
olab ilir. 

4- Halk dershanelerinde başarı gösteren öğretmenlere 
ödüller vermek, radyo ve basın aracılığıyla yurt düzeyinde 
tamıtmak v.s. 

Ertuğrul Karahan 
Köy İşleri Bakanlığı 
Toplum Kalkınması 

Uzmanı 

Halk Eğitim Alt Komisyon Raporu 

17. Maddeye ek olarak 

Modern anlamdaki halk ve çocuk kütüphanelerinin bütün yurt satr 
hma yayılması için gerekli imkânlar sağlanmalı ve bununla ilgili 
kanun çıkarılmalıdır. 

Dr. Müjgân Cunbur Abdülkadir Salgır 
İmza İmza 
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Teklif i 

Bilhassa köy kesimlerinde halkımızın eritilmesinde önemli 
fonksiyonu olması gereken imara hatiplerin eğitilmesine önem ve¬ 
rilmelidir, 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
Teras İlcisi 

24.6.1971 

Sahife - 21 - Madde - 6 - : 

"Kırsal bölgelerden şehirsel bölgelere çeşitli sebeblerle 
gelenlerin buralara olumlu bir şekilde int ib akının saflanması 
gereken nüfusun sosyal ve ekonomik sorunlarının yardım edici 
manada çok yönlü eğitim programlarının düzenlenip uygulanmasını 
ve bu şehirlerdeki yetişkinlere hitap eden eğitim müesseseler!- 
nin geliştirilmesi" öngörülmektedir. 

Dünya Bankasından temin edilecek % 10,5 faizli bir yardımla 
yukarıda anılan amacın "Kırsal bölgeden şehirsel bölgeye gelen¬ 
leri basit ve genel manada kısa süreli kurslardan geçirilmesini" 
öngörerek t ah akkak ettirilmesini güden merkezlerin (6 Merkez : 
İSTANBUL, İZMİR, ANKARA, ADANA, ESKİŞEHİR, BURSA) kurulmasını 
öngören bir proje Millî Eğitim Bakanlığı İnsangücii Genel Müdür¬ 
lüğüne ve sorumluluğuna devredilmiş bulunmaktadır. Halk Eğitimi 
Komisyonu ilgili alanına giren bu hususu Komisyonun ve divanın 
bilgilerine arzederim. 

Ancak, 1971 yılı İcra Planında getirilen 330 nolu tedbirde 
birden çok Bakanlık ve Kuruluşu ilgilendiren ve görevlendiren 
bu merkezlere ait sorumluluğun sadece bir Bakanlığa öngörülmesi¬ 
ni olumlu karşılamadığımızı, ayrıca anılan merkezlerin Devlet 
Planlama Teşkilâtına yazılı olarak bildirdiğimiz üzere, tek 
amaçla kullanılmak yerine, Bakanlığımızca çok maksadlı olarak 
kullanılabilmesini teminen önerimizin rapora dercedilmesini 
istirham ederim. 

Çalışma Bakanlığı 
Teras ilcis i 

Komisyon Uyes i 
H.Zekâi Tüzün 

İmza 
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24.6.1971 

Komisyon Başkanlığına,, 

Sahlfe 20. Paragraf 20 de 

"Halk eğitimi alanında personel sayısı az değildir"1 denil¬ 
mektedir. 

Halbuki Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Halk Sağlık Eği¬ 
timi çalışmalarında pşrsonel yönünden sıkıntı çekmektedir. 

İleri Toplumlarda 50.-000 kişiye bir halk sağlık eğitimcisi 
düşmektedir. Memleketimizde her 200.000 kişiye bir sağlık eği¬ 
timcisi düşecek şekilde çalışmalar yapılmalıdır. 

Enver Oymak 
Sağlık Bakanlığı 

Hıfzıssıhha Okulu 
İmza 

Divan Başkanlığına, 

Devlet Sektörlerinin köye hizmet götürmelerinde ikilemeler 
vardır. 

Belirgin bir örnek vermek gerekirse, aşağıdaki misali ver¬ 
mek mümkündür. 

Köy İşleri Bakanlığı Köy Araştırma ve Geliştirme Genel 
Müdürlüğünün bünyesinde "Orman içi köylerini kalkındırma Dairesi 
olduğu haldes Orman Bakanlığında Orman içi köylerini kalkındır¬ 
ma Genel Müdürlüğü vardır. 

Saygılarımla arz ederim. 
24. 6 . 19 7.1 

Ertuğrul Karahan 
Köy İşleri Bakanlığı 

Toplum Kalkınması 
Uzmanı 

Sayın Başbakanlık Divanı Üyelerine, 

Aşağıda bahsedeceğim önerilerimin Başkanlıkça veya genel 
kurulca uygun görülenlerin Halk eğitim raporuna geçirilmesini 
istirham eder saygılarımı sunarım. 
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Öneriler : 

Halk Eğitimi Tarifi : 

Asıl işleri okula gitmek olmayan, hayata atılmış veya atıl¬ 
mamış, sorumluluk almış veya almamış, cahil veya okumuş, kadın-erkek, 
şehir1i-köylü her kitleden gence ve yetişkine ihtiyaç duyduğu ve 
onların genel topluma intibaklarını kolaylaştırıcı, kaynaştırıcı 
ve başarılarını arttırıcı bilgi, beceri ve iyi alışkanlıklar kazan¬ 
dırmak millî istihsal artışına katkıda bulunmak amacıyla yapılan 
eğitim ve öğretim faaliyetleridir. 

Sahife 19. Aynı konuda Halk eğitimi etkinlikleri başka başka 
kuruluşlarca ifa edildiğinden duplikasyonlar olduğu belirtilmekte 
ve bu durum (tablo 5) incelendiğinde açıkça ortaya çıkmaktadır. 

Bu nedenle görüşüm şudurki; 

a) Halk eğitim hizmetlerinin neler olduğu belirtilmemiştir. 
b) Halk Eğitim hizmetleri gereği gibi gruplaştırıİmamıştır. 
c) Bu hizmetler belirtilmeden ve gruplaştırılmadan bunları 

ifa edecek kuruluşlar (üniteler) teessüs ettirilmiştir. 
d) Aynı hizmet birden fazla kuruluşa verilmiştir. 
e) Halk eğitimine ait bir kanunî mevzuat çıkarılmamıştır. 
f) Halk eğitimi hizmetlerinin neler olduğu bilinmediğinden 

bu hizmetleri ifa edecek personelde bulunması zorunlu 
nitelikler tespit edilmediğinden bu hizmetleri ifa eden¬ 
lerin atanmaları rastgele yapılmıştır. 

g) Özel sektöre bu alanlarda bir faaliyet sahası veya im¬ 
kânı gösterilmemiştir. 

h) Küçük esnaf konfederasyonu ve iş verenler konfederas¬ 
yonu ile iş birliği yapılmamış ve bunlara halk eğitim 
faaliyetlerine katkıda bulunma mükellefiyeti yükletil¬ 
memiş tir. 

Bütün bu hususların gerçekleştirilmesi ve hizmetin iyi icrası 
için aşağıda bahsedeceğim tedbirlerin Komisyon Başkanlığınca uygun 
görülenlerin hazırlanacak rapora geçmesini istirham etmekteyim. 

a) Halk eğitim hizmetlerinin memleket çapında bir araştır¬ 
ma ile neler olduğu tespit edilmelidir. 

Bunların tespiti ise şu şekilde yapılmalıdır. 

1- Köylerde köy muhtarı başkanlığında bir komitece 
2- Nahiyelerde nahiye müdürü başkanlığında kurulacak 

bir komitece , 
3- Köylerde kaymakam başkanlığında ilgili temsilci¬ 

leri bulunduracak bir komitece, 
4- İllerde Vali başkanlığında ilgili temsilcileri 

uhdesinde bulunduracak bir komitece yapılmalıdır. 

Bu Komitelerde toplanan dokümanlar köyler ve nahiye¬ 
lerden ilçelere gönderilmeli, bunlar burada değerlendirilip ilçe 
raporu haline getirilip illere gönderilmeli, illerde bunları de¬ 
ğerlendirip tek rapor haline getirmelidirler. 
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b) "Merkezî Halk Eğitimi Ünitesi" kurulmalı. Bu ünite Baş¬ 
bakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı bünyesinde olmalıdır. Bu ünite 
illerden gelen bu raporları tasnife tabi tutup örgütlere (kurum- 
kuruluşlar bünyesindeki Halk eğitimi ifa edecek ünitelere) dağıt¬ 
malıdır. "Bu dağıtım millî plan içinde olmalıdır." 

5- İllerden gelen raporlarda verilen dokümanlar 
hizmetler bakımından gruplaştırıİmalıdır. Bunlar ifa edecek kurum 
ve kuruluşlara tevzi edilirken o kurum ve kuruluşun bu hizmetleri 
ifa edebilecek örgüt ve yetişkin personelinin bulunup bulunmadı¬ 
ğının araştırılması da yapılmalıdır. Bu araştırma Merkezî Halk 
Eğitim Ünitesi tarafından yapılmalıdır. 

6- Halk eğitimine ait bir kanunî mevzuat çıkarılma¬ 
lıdır. Bu mevzuat günün ihtiyaçlarını karşılıyacak niteliğe haiz 
olmalıdır. Bu mevzuatla özel sektöre halk eğitimine katılma mükel¬ 
lefiyeti getirilmelidir. 

7- Ayrıca İşçi Kanununa Özel Sektörün halk eğiti¬ 
mine iştirakini sağlayacak müeyyideler konmalıdır. Ancak konacak 
müeyyideler özel sektörlerin yapabileceği hususlar olmalıdır. 

8- Özel sektöre konacak müeyyidelerden bir tanesi 
şu o İmalıdır : 

a) Özel Sektöre devamlılık arzeden hizmetle¬ 
rin ifasında istihdam edeceği personeli tedarik için iş ve işçi 
bulma kurumuna başvurmalı ve bu kurum "aracılığı ile" kanalı ile 
personel tedarikini yapmalıdır. 

b) İş ve İşçi Bulma Kurumu ise, özel sektörden 
gelen talepleri, kendisine başvuranlar arasından karşılamalı, 
karşılıyamadıklarmı halka çeşitli yayın organları ile ilân ede¬ 
rek duyurmalı, bu duyuru üzerine kuruma başvuranlar istenen nite¬ 
liklere haiz değilse bunlara bu istenen nitelikleri kazandırmak 
üzere çeşitli kurum kuruluş bünyesindeki eğitim kuruluşlarına 
sevk ederek bunların yetiştirilmelerini sağlayıp eğitim sonunda 
talep eden sektörlere sevketmelidir. 

c) Bu sağlandığı takdirde; memleketin gerçek 
ihtiyaç duyduğu yetişkin insan gücünün eğitilmesi ve ihtiyaç du¬ 
yulan alanlara şevki sağlanmış olacak ve lüzumsuz olarak kişiler 
eğitilmemiş olacak ve bu sahalarda yapılan yatırımlarda yerini 
bulmuş olacaktır. 

Ancak, özel sektörlerin bir yıl sonraki insangücü 
talepleri özel sektörlerin İş ve İşçi Bulma Kurumuna müracaat¬ 
ları şeklinde olacağı gelir, bu kurumun yapacağı sürekli bir 
piyasa araştırması ile de sağlanması gerekmektedir. Böylece 
2-3-4 yıllık prospektiflerin çıkarılması ile memleketin bu 
seneden gelecek seneki ihtiyaç duyduğu insangücü tesbit edil¬ 
miş olup bunların eğitimlerine geçilmesi de kolaylaşmış olacak¬ 
tır. 
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Bu günkü halk eğitim alanındaki faaliyetlerin bir çoğu 
memleket ihtiyaçlarına uymamakta; uyanlarda yeteri kadar sağlana¬ 
mamak tadır 

Şöyleki : Çeşitli meslek formasyonu verilmek üzere 
Halk eğitimi yapılmaktadır,, Yapılan bu eğitim sonunda eğitim 
görmüş kişilerin bazıları derhal bir görev (iş) bulmakta bazı¬ 
ları ise bulamamaktadır. Şayet bir iş bulamayanlar uzun bir süre 
(1-2-3 yıl gibi) sonra iş bulsalar dahi o işi gereği gibi ifa 
olanağına sahip olmadıkları söylenmektedir.. 

Buna misal olarak Millî Eğitim Bakanlığı İnsangücü 
Genel Müdürlüğünce bünyesinde Yaygın Halk Eğitimi yapıldığı gibi 
sanayi eğitimi de yapılmaktadır, 

1968-1969-1970 senelerine ait yapılan anketlere bu 
Genel Müdürlüğün vermiş olduğu cevapların değerlendirilme tablo¬ 
su olan sahife 10 Tablo III.te 1968 deki meslekî kurslar 24.336 - 
ödenek 1.278.000, birim maliyeti 86 lira 1969 da ise mesleki kurs¬ 
lar 37 748 ödenen para 5 915,000 birim maliyeti 100; 1970 de ise 
meslekî kurslar 37.503 ve ödenen para 3,533,000 birim maliyeti 
156 lira olarak gösterilmiş bunun altında esas halk eğitimi ile 
görevli ünitenin yapmış olduğu eğitimin ne konusu ne sayısı nede 
maliyeti belirtilmemiştir. 

Bu durum gösteriyor ki, her iki ünite (kuruluşta) 
yapmış oldukları halk eğitim faaliyetlerini programlı ve planlı 
ve ihtiyaçlara dayalı ve meslek grubları itibariyle yapmamakta 
ve açmış olduğu her hangi bir meslekî eğitime çeşitli nitelikle¬ 
re ve mesleklere sahip kişileri almaktadır. 

Örneğin : İnsangücü Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu 
monitör eğitimine : İşçi,(vasıflı, vasıfsız) usta, çırak, kalfa, 
hatta mühendis aldıklarıtesbit edilmiştir Kanımca, bunların ye¬ 
tiştirilmesindeki esas, kimlerin ne için yetiştirileceği olup 
bunların gruplaştırılarak eğitime tabi tutulmalarıdır, Aksi hal¬ 
de bu şekilde verilen eğitimler emek, para, zaman israfından 
öteye gidemez ve sırf eğitim vermiş olmak için eğitim yapılıyor 
olur 

Bu hususta netice olarak; Millî Eğit im Bakanlığı bünyesin 
deki bu iki Genel Müdürlük birleştirilmeli ve hizmetler gruplaştı- 
rıİmalı ve yeniden gruplanan hizmetlere göre örgütlenmeli; Millî 
Planda gösterilen hedeflere ve zamanımızın ihtiyaçlarına göre eği¬ 
tim etkinlikleri sürekli olarak yapılmalıdır. 
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Bundan böyle ihtiyaca münferit yapılmayan eğitimlere 
son verilmeli. Bu yeni teessüs edecek örgüt Çalışma Bakanlığı, 
Sanayi Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilâtı İşverenler Konfede¬ 
rasyonu, Küçük Esnaf Konfederasyonu, Devlet Personel Dairesi ve 
ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla devamlı işbirliği ve koordi¬ 
nasyon içinde bulunmalıdır. 

Yapılan Halk Eğitim etkinlikleri de bir merkezi örgüt 
tarafından denetime tabi tutulmalı, bu sayede programlanmış eği¬ 
timlerin usulune veya program esaslarına göre verilip verilmedi¬ 
ği de kontrol altına alınmış olur. 

Başbakanlık 
Devlet Personel Dairesi Uzmanı 

Zekeriya Demirbaş 



T „ C 

BAŞBAKANLIK 
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 

Yaygın Eğitim Özel İhtisas Komisyonu 
Amaç, İlke, Metod ve Teknikler Alt 

Komisyonu 

ÖN RAPOR 

Abdülkadir Salgır 
Sahip Tugral 
Hadiye Tuncer 
Enver Metinel 

Necati Sertçelik 
İlhan Önsan 
Süleyman Ergü 

Başkan 
Rap ortör 
Üye 
Üye 
Üye 
Üye 
Üye 

31 May ıs 19 71 



D.P.T. Yaygın Eğitim Özel İhtisas Komisyonu Amaç, İlke, 
Metod ve Teknikler Alt Komisyonu Raporu 

Giriş : 

17 Mayıs 1971 günü ilk toplantısını yapan komitemiz, halk 
eğitimi konusunun amaç,ilke ve metodlarını incelemek üzere tutu¬ 
lacak yolu tespit eden bir çalışma plânı düzenlenmiştir. 

Çalışma planımızda, halk eğitiminin İkinci Beş Yıllık Kal¬ 
kınma Planında belirtilen tanımından hareket etmek, (hayata atı¬ 
larak sosyal yapı içinde yerini almış, toplumda sorumluluk yük¬ 
lenmiş, bireysel, ailevi ve toplumsal vecibelerini yerine getirme¬ 
ye çalışan, eğitim görmüş ya da görmemiş her yaş ve seviyedeki ka¬ 
dın, erkek vatandaşlarımızın tümünün meydana getirdiği Türk Halkı¬ 
dır diye ifade edebileceğimiz) halk eğitimi kapsamını da göz önünde 
bulundurmak suretiyle önce konunun önem ve gereğini tesbit etmek, 
buradan amaç, ilke ve metodlara inmek ve uygulamalarla ilgili dü¬ 
şünce ve temennilerimizi de belirterek raporumuzun geliştirilmesi 
en uygun yol olarak görülmüştür,, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planın¬ 
daki "Halk Eğitimi Programları halkı okur yazar duruma getirmek, 
temel bilgi ve alışkanlıkları kazandırmak ve öğrenme-daha ileri 
daha iyi bir hayat seviyesine ulaşma isteği uyandırmak, sorunları¬ 
nı kavramalarına, çözmelerine ve bu yönde teşkilâtlanmalarına yar¬ 
dımcı olmak, kişilerin meslek edinmelerini ve mesleklerinde iler¬ 
lemelerini sağlamak, halkın ilgisini çeken konularda çeşitli ça¬ 
lışmalar yapmak, kişileri çevrelerinin gereklerine göre eğitmek ve 
ilgilerini geliştirmek amacına yönelecektir." şeklindeki bu kapsam¬ 
lı ifade de çalışmalarımıza ayrıca ışık tutmuştur. 

Böylece konumuz yukarıdaki açıklamalarımız dahilinde aşağıda 
sunduğumuz dört bölüm halinde raporlaştırılmaya çalışılmıştır. 
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I o Halk Eğitiminin Önemi ve Gereği : 

Yetişkinlerin ve küçük toplum birimlerinin ekonomik 
ve sosyal alanda sürekli olarak gelişmesini, hızla gelişen bilim 
ve teknolojiden gereği gibi yararlanmasını, çevresinin ve mille¬ 
tinin gelişmesine olumlu bir şekilde katkıda bulunmasını, onun bu 
gelişen çevre ve millet bütünlüğü içinde mutlu bir halde yaşama¬ 
sını ve böylece bütün toplumun mutlu kılınmasını sağlamak için 
yapılan her türlü çalışmalar yanında sistemli bir şekilde ele alı¬ 
nacak halk eğitiminin rolü, hiç şüphesiz pek büyük bir yer işgal 
etmektedir. Gerçekte halk eğitiminin önemi de buradadır,, Ancak 
onun gerekliliğini zorunlu kılan, gözden uzak tutulamıyacak diğer 
çeşitli ve çok önemli faktörleri de bulunmaktadır. Bunları şu üç 
başlık altında açıklamayı faydalı görüyoruz. 

A■ Genel Manada Halk Eğitiminin Gerekliliği : 

1- İnsan, yaradılıştan getirdiği ve her yaşta 
kendisini etkisinde tutan bir tecessüse sahiptir. Bunun içindir 
ki devamlı olarak anlamak, öğrenmek ister, 

2- İnsanın yine doğuştan getirdiği ve vazgeçemi- 
yeceği temel ihtiyaçları vardır ve bunları cevaplamak, doyurmak 
zorundadır, 

3- Birey, bir taraftan fizik, ekonomik ve sosyal 
çevresinden sürekli olarak etkilenirken, kendisinin de bu çevreye 
etkileri olmaktadır. 

4- Örgün eğitim (okul eğitimi), insan hayatının 
belirli bir dönemine hitab etmektedir. Ayrıca eğitimde boşluklar 
bırakmakta, çağımızda bilimsel ve teknolojik alandaki hızlı ge¬ 
lişmenin ortaya çıkardığı ihtiyaçları da zamanında cevaplayama- 
maktadır. 

5- Herkes çeşitli sebeplerle arzu edilen seviye¬ 
de okul eğitiminden geçememektedir, 

6- Her işin okulu yoktur, her iş için de okul 
açmak mümkün değildir, 

7- Yetişkinler lüzumlu bilgi ve becerileri ihtiyaç 
duydukça ve iş içinde almaya daha mütemayildirler, 

8- Toplumlar bireylerinden, devletler halkından 
üyelik ve vatandaşlık görevlerini eksiksiz olarak yerine getirme¬ 
sini beklerler. 

9- Devletler, idare tarzlarına halkın intibakını 
ve desteğini sağlamak, halkı buna göre hazırlamak sorundadırlar. 
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10- Milletler, aslına sadık kalınmak şartı ile kültürle¬ 
rinin ve değer hükümlerinin sürekli olarak beslenmesine muhtaçtır- 
lar» 

11- Milletler, hızla gelişen bilim ve Teknoloji sonuçları¬ 
na olumlu bir şekilde ayak uydurmak, bunun içinde her alanda sürek¬ 
li bir gelişme içinde bulunmak durumundadırlar, 

Sadece bu sayılanların dahi, kişi ve toplumlar yararı¬ 
na gereği gibi cevaplanması, sistemli, planlı ve sürekli bir halk 
eğitiminin kaçınılmazlığını zorunlu kılmaktadır. 

B. Halk Eğitiminin Memleketimiz ihtiyaç ve Şartları Bakı¬ 
mından Gerekliliği : 

Halk eğitimi memleketimiz için yukarıda sayılan genel 
sebepler yanında, ülkemizin kendine has bazı özellikleri bakımından 
da ayrı bir önem taşımaktadır. Bunları da şöylece özetlemek mümkün 
olacaktır. 

1- Kalkınma Planının 15 yıllık hedeflerinde : 

a) Hızlı nüfus artışını azaltıcı tedbirler alınması, 
b) Tarım kesimindeki gizli işsizlik probleminin halli, 
c) Şehirlerdeki açık işsizlik probleminin giderilmesi, 
d) Bütün bu sebeplerle tarım kesimindeki nüfusun yüzde 

77,4 den yüzde 58,1 e düşürülmesi, sanayi sektöründeki nüfusun yüzde 
9,8 den yüzde 15,6 ya, diğer hizmetler kesiminde ise yüzde 12,8 de 
•yüzde 26,3 e yükseltilmesi, 

e) Bu arada tarımda çalışan nüfusun % 19,3 azaltılma¬ 
sına rağmen üretimin yüzde yüze çıkarılması, diğer sektörlerdeki ve¬ 
rimin arttırılması ön görülmüştür. 

Bu hedeflerin gerçekleşmesinde yatırım hizmetleri dahil 
alınacak, türlü tedbirlerin yanında eğitimin oynayacağı önemli rol 
gözden uzak tutulamaz. Yeni sektörlere intikal edecek nüfusun o sek¬ 
törlere intibakının sağlanmasında, bu insanların verimliliğinin art¬ 
tırılmasında, üretimin arzulanan seviyeye ulaştırılmasında ve değer¬ 
lendirilmesinde halkın eğitim ihtiyacı memleketimiz için, planın ba¬ 
şarısı için kaçınılmaz bir gereklilik taşımaktadır. 

Bundan başka : 

2t Topyekün kalkınmada en önemli kaynak insan gücüdür. Bu 
güç yeteneklerinin müsaadesi nisbetinde ancak eğitimle arzu edilen 
seviyeye ulaştırılabilir. 

3- Halen çok az da olsa bir kısım vatandaşlarımız Türkçe 
ve nüfusumuzun 11,5 milyonu da okuma yazma bilmemektedir. Kalkınma 
Planına göre bu günkü tempo muhafaza edildiği takdirde bu miktar 
1972 de 14, 1977 de ise 18 milyona yükselecektir. 
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4- Nüfusumuzun yarısını teşkil eden kadınlarımız büyük bir 
çoğunlukla gereği gibi eğitilmemiş, millet hayatımıza fonksiyonel 
olarak katılamamıştır» Okuma yazma bilmeyen 11,5 milyonun 8,5 mil¬ 
yonu kadındır. 

5- Memleketimizde ilkokullardan mezun olanların % 70 i 
hayata atılmakta, ortaokul çağmdakilerin % 19,1 i, lise çağmda- 
kilerin % 9,3, yüksek öğrenim çağındakiler in ise % 3,3 ü ancak Öğre¬ 
nime devam edebilmektedir. 

6- Atatürk devrimleri halkımıza henüz istenilen manada ma- 
ledilememiştir. 

7- Halkımıza cumhuriyet ve esaslarını, cumhuriyetin nimet¬ 
lerini bireysel ve toplumsal özgürlüğün anlamını, demokrasiyi, demok¬ 
ratik yaşayışın önemini gereği gibi kavratmaya ve benimsetmeye olan 
ih t iy acımız„ 

8- Halkımızda ulusal birlik, beraberlik ve dayanışma duy¬ 
gusunun sürekli olarak geliştirilip beslenmesi, vatandaşlık hak ve 
sorumluluklarının halkımıza gereği gibi kavratılması ve benimsetil¬ 
mesi gerekliliği, 

9- Halkımızın tam olarak boş ve batıl inançlardan kurtul¬ 
mamış olması, 

10- Dünyanın hızla gelişen bilimsel, ekonomik ve sosyal 
ilerlemesine halkımızın intibakını kolaylaştırmak için, onları temel 
ve genel bilgilerle olduğu kadar tarım, sağlık ve diğer teknik bil¬ 
gilerle de beslemeye olan ihtiyacımız, 

11- Bir an evvel ve sürekli bir şekilde kalkınmamıza olan 
ihtiyacımız için kişi ve toplum gücümüzü aktif hale getirecek zih¬ 
niyetin geliştirilmesi gerekliliği ile karşı karşıya ulusumuz ve ime¬ 
ce anlayış ve alışkanlığını geliştirme ihtiyacımız. 

12- Yurdumuzda iş ve ticaret anlayış ve ahlakının sürekli 
olarak beslenmesi ihtiyacımızın bulunuşu, 

13- Halkımız boş zamanlarını gereği gibi kullanamadığından 
büyük bir insan gücünün israfı ile karşı karşıya bulunuşumuz, 

14- Köylerimizden şehirlerimize devam eden iç göçün meyda¬ 
na getirdiği şehirleşme ve şehre intibak probleminin gün geçtikçe 
önem kazanması. 



c. Hukuki Gereklilikler 

1- "Halkın öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını sağlama, Devletin 
başta gelen ödevlerindendir", (Anayasa Md„ 50) 

2- "Herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme hak
kına sahiptir." (Anayasa Md„ 21) 

3- Tamamlayıcı sınıflarda ve kurslarda, İlköğretim çağı dı
şına çıkmış olupta üst dereceli öğrenim kurumlarına gidememiş olan 
yurtdaşlarm genel bilgiler in i arttı rm ak ve kendilerinin d ah a iyi bir 
iş ve üretim unsuru olarak yetiştirilmeleri amacıyla öğretim yapılır. 
(222 Sk.13.Mad.) 

4- Bir ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarında toplum kal
kınması ve yaygın eğitim bölümlerinde halk eğitimi konusu ile ilgili 
olarak verilen prensip ve direktifler. 

Yukarıda açıklanmaya çalışılan bu nedenlerin cevaplanması 
şüphesiz tesadüflere, dağınık, sistemsiz çalışmalara bırakılamaz. Bü
tün bunlar memleketimizde sistemli, planlı ve sürekli bir halk eğitimi 
nin ele alınmasını ve bu işi gereği gibi yürütecek ve beklenen amaçlar 
ulaştıracak bir organizasyona gidilmesini zarurî kılmaktadır. 

H. AMACI : 

Bu önem ve gerekliliğe esas olan nedenlere dayanarak Halk eği
timinin genel amacı ile memleketimizin şartları açısından ortaya çı
kan özel amaçları da aşağıda verildiği şekilde saptamış bulunuyoruz. 

Halk Eğitiminin Genel Amacı : 

Okul dışında kalan kişilerin ve küçük toplum birimlerinin eko
nomik ve sosyal alanda arzu edilen manada ve devamlı bir şekilde ge
lişmesine, millî kültürümüzün sürekli olarak beslenmesine ve yayıl
masına, millî kalkınmamızın gereği gibi gerçekleşmesine ve sürekli
lik kazanmasına eğitsel yollarla yardımcı olmak halk eğitiminin ge
nel amacıdır. 

3u genel amacın gerçekleştirilmesinde memleketimizin şartları 
bakımından üzerinde durulması gereken özel amaçları da özetle şun
lar olmak gerekir. 

1- Halkımızı okur-yazar hale getirmek ve temel bilgilerle 
donatmak, 

2- Yurtdaşlara Cumhuriyet esaslarını, Atatürk devrimlerini 
gereği gibi tanıtmak, benimsetmek, Demokratik idare ve hukuk düzeni
nin toplum hayatımızdaki önemini kavratmak, bu düzenin gerektirdiği 
karşılıklı anlayış, sevgi, saygı ve hoşgörürlük duygularını geliş
tirmek, vatandaşlık hak ve sorumluluklarını benimsetmek ve ülkü bir
liğini sağlamak. 
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3- Toprak, su, orman, maden, hayvan, tabii güzelliklerimiz 
gibi zenginlik kaynaklarımızın tarihi ve millî abidelerimizin, turis¬ 
tik değerlerimizin kişi ve millet hayatımızdaki önemli yerini kavrat¬ 
mak, yurtdaşlar olarak bunlarla ilgili görevlerimizi benimsetmek. 

4- Sağlıklı yaşamanın, önemini ve yollarını tanıtmak, 

5- Tarım ve hayvancılık alanında üretimi arttırıcı ve ka¬ 
liteyi geliştirici bilgi ve becerileri kazandırmak, modern metodla- 
rı kullanmalarım sağlamak, üretimi değerlendirme ve pazarlama tek¬ 
niklerini vermek ve bu konularda teşkilâtlanma ihtiyaç ve alışkan¬ 
lığını kazandırmak, 

6- Boş zamanlarını olumlu bir şekilde değerlendirme, mahallî 
ham maddeleri mamul hale getirmenin lüzum ve faydalarına inandırma 
el san'atlarını bu manada yönlendirmek, 

7- Her kesimde çalışan işçiye ve meslek sahiplerine işinin 
ve mesleğinin önemini kavratmak, 

8- Kamu hizmetlerinin hizmet verimini arttırmak, 

9- Yurtdaşlarımızm kalkınma çalışmalarımıza bilinçli ola¬ 
rak katılmalarını sağlamak, 

10- Daha ileri ve daha iyi bir hayat düzeyine ulaşma isteği 
uyandırmak, problemlerini kavramada, çözmede, teşkilâtlanmalarında 
yurtdaş larımıza yardım ve rehberlik etmek, 

11- Halkımızı boş ve batıl inançlardan ve alışkanlıklardan 
kurtarmak, onları millî kültür ve değerlerimizle devamlı olarak 
besiemek, 

12- Halkın boş zamanlarını faydalı verimli bir şekilde 
değerlendirmesine yardımcı olmak, 

13- Halkımıza, bilimsel düşünce, sistemli, planlı ve met- 
odlu çalışma alışkanlıkları kazandırmak, 

Yukarıda açıklanan bu özel amaçların bu günkü uygula¬ 
mada olduğu gibi tek tek ve kopuk kopuk ele alınması tespit edilen 
genel amacın gerçekleşmesinde büyük bir zaman kaybına, enerji ve 
kaynak israfına sebep .olacağı tabiidir,, 

Ancak, uygulamalarda bu özel amaçlar bütünlüğü olan 
halk eğitimi programları içinde yer aldığı takdirde genel amacın 
gerçekleşmesinde zaman, enerji ve kaynak israfı mümkün olduğu ka¬ 
dar azalacaktır, Bu da bizi halk eğitimi programlarında bütünlüğe, 
hazırlık ve çalışmalarda koordinasyon ve işbirliğine, bütün bunla¬ 
rı gerçekleştirmek için yine yeterli ve geçerli bir organizasyon 
geliştirmeye götürmektedir. 
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III. Halk Eğitiminin İlkeleri : 

Halk eğitimi programlarının hazırlanmasında ve uygu¬ 
lanmasında yetişkinlerin psikolojisi, toplumların yapısı konuları¬ 
nın özellikleri bakımından bazı esasların bilhassa titizlikle göz 
önünde bulundurulması gerekir. Bunlardan önemli gördüklerimizi aşa¬ 
ğıda belirtmeye çalıştık, 

1- Hizmet içi eğitimi çalışmalarında ilgililerin üst se¬ 
viye ve göreve hazırlanması esas olmalıdır. 

2- Bu çalışmalar sadece meslek ve işbilgisini arttırıcı 
değil, iş ve mesleğin toplum hayatındaki önemini de kavratıcı ni¬ 
telikte düzenlenmeli, kişilerin iş ve mesleğini sevmelerine yar¬ 
dımcı olmalıdır. 

3- Çalışmalarda işbirliğinin faydalarına inandırmalı, bu 
yönde alışkanlıklar kazandırmalıdır. 

4- İş ve işçi verimini arttırarak, kuruluşların yurt ya¬ 
rarına ve ihtiyaçlarına göre gelişmesine yardımcı olmalıdır, 

5- Halk eğitimi çalışmalarında sözden çok iş yer almalı¬ 
dır. 

6- Bu çalışmalar inceleme, araştırma sonuçlarına, birey 
ve toplumun ihtiyaçlarına dayanmalıdır. 

7- Halk eğitimi programlarının hazırlanıp uygulanmasın¬ 
da ilgili kuruluşlar arasında güvenilir ve geçerli koordinasyon 
ve işbirliği sağlanmalıdır. 

8- Halk eğitimi çalışmaları vatandaşlarda teşebbüs şuu¬ 
runu uyandırmalı, onların bu alandaki faaliyetlerini geliştirmeli, 
devlet destekleyici, uyarıcı ve rehber olmalıdır, 

9- Mahallî halk eğitimi programları, bu çalışmalara ka¬ 
tılacak halkla birlikte hazırlanmalı, uygulamalar mahallî kaynak¬ 
ları da harekete getirerek birlikte yürütülmelidir, 

10- Program hazırlanmasında ve çalışmalarda mahallî ön¬ 
derlerden yararlanılmalı, önderler eğitilmeli geliştirilmelidir, 

11- Halk eğitimi programlarında bütünlük olmalı dikey ve 
yatay programlar arasında verimli bir ilişki sağlanmalıdır,, 

12- Çalışmalar yetişkine ve topluma güven kazandırmalı, 
bunun için de halkın ihtiyaç duyduğu, kısa sürede sonucu alına¬ 
bilecek ve ekonomik yönü bulunan yeni projelere geçmeye imkân 
verecek konulara öncelik verilmelid: 



13- Ilalk eğitimi çalışmaları karşılıklı sevgi, saygı ve 
dayanışma anlayışı ile yürütülmeli, millî varlığımızı koruyucu, 
millî birlik ruhunu geliştirici nitelikte olmalıdır, 

14- Halk eğitimi çalışmalarında sosyal ve kültüre] faa¬ 
liyet le r in önemi i yeri daima göz önünde bulundurulmalı, ekonomik, 
sosyal ve kültürel çalışmalar program ve uygulamalarda iç içe yer 
almalıdır. 

15- Çalışmalar gereği gibi izlenmeli, değerlendirilmeli, 
yönlendirilmeli ve süreklilik sağlanmalıdır, 

16- Başarılı çalışmalar yurt çapında duyurulmalı tanıtıl¬ 
malıdır. 

Programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında bu 
ilkelerin esas alınması halk eğitiminden beklenen genel ve özel 
amaçların gerçekleşmesinde en büyük rolü oynayacaktır. Bu manada 
programlar hazırlanıp uygulanması ise bazı şartlara tabi olup, en 
başta yeterli personel bulunmasını gerektirmektedir. Bunun için de 
hemen alınması gereken tedbir, halka eğitim hizmeti sunan kuruluş¬ 
lar personelinin bu alanda eğitilmesidir. Her kademedeki ilgililer 
dahil, saha elemanı niteliğindeki uygulayıcılara kadar uzanması 
gereken bu yetiştirme ihtiyacının karşılanmasında, her sektörce 
yapı1agelmekte olan hizmet içi eğitimi programlarına gerekli halk 
eğitimi konularının konulması, ayrıca sırf halk eğitimi konuların¬ 
da hizmet içi eğitimi faaliyetleri düzenlenmesi, mahallî seminerler 
tertibi ilk ve önemli bir tedbir olacaktır. 

Konunun, üniversite ve yüksek okullarla meslek okul¬ 
larında yeterli bir müfredat halinde incelenen bir ders olarak 
yer alması ise zorunlu görülmektedir. 

IV. Halk Eğitimin Metod ve Teknikleri : 

Halk eğitiminde metod, hayatta sorumluluk almış yurttaşla¬ 
ra, ihtiyaç duydukları, çevrelerinin gerektirdiği konularla ilgi¬ 
li bilgi ve becerileri kazandırma yollarıdır. Tamamen eğitsel olan 
bu çalışma bizi şu iki ana bölümün üzerinde düşündürür, 

1- Akademik eğitim çalışmaları, 
2- Halk eğitimi çalışmaları. 

Akademik eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırı¬ 
lacak bilgi ve beceriler program yapıcıları tarafından onların dı¬ 
şında, fakat onların namına gelecekte karşılaşacakları tahmin edi¬ 
len sorunlara cevap teşkil edecek konular tesbit edilerek müfredat 
programları halinde hazırlanır ve uygulanır. Bu tip öğretimde, 
öğrenenler problemlerle karşılaşmadan, bunların cevaplarını hazır 
olarak alırlar. Bu metod da iştirakçilerin hale ait ihtiyaç ve 
problemlerini göz önünde bulundurmamaktadır, 
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Memleketimizde halk eğitimi programları genellikle bu 
görüşle hazırlandığından, bu programlar bütün iyi niyetlere rağmen, 

a) Halkın duyulan ve gerçek ihtiyaçlarına cevap 
verememes i, 

b) Sorunlarını kendilerine buldurarak, bunlar üzerinde 
düşünmeye sevketmemesi, 

c) Gereği gibi izlenip değerlendirememesi, gibi 
sebeplerle yetişkinlerce ekseri hallerde benimsenmemekte ve ilgisiz 
kalınmaktadır o 

Oysaki, yetişkin günlük sorunlarının etkisi altındadır 
ve bu medenle de halk eğitimi çalışmalarında izlenecek yol akademik 
öğretimde izlenen yolun tamamen aksi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 
metod yetişkin ve halkın onlara danışma suretiyle tesbit edilen ih¬ 
tiyaçlarından hareket ederek bunları cevaplamak yolunu tutar. Bura¬ 
da program yapanlarla programa katılanlar iç içedir. 

Halk eğitimi çalışmalarında yer ve zamana göre her 
türlü eğitim öğretim metodlarmdan yararlanılacağı da tabiidir. 
Ancak, halk eğitiminde kendine has özellikleri bulunan ve uygula¬ 
malarda bilhassa önem taşıyan tekniklerden bazılarına da kısaca 
değineceğiz„ 

1- Halkla temas teknikleri (halk eğitimcinin nitelikle¬ 
rini bilme ve yetişkinleri tanıma) 

2- İnceleme, araştırma ve değerlendirme teknikleri, 
3- Halkla birlikte program hazırlama teknikleri, 
4- Halk eğitimi plan ve programları hazırlama teknikleri, 
5- Çalışma planlan (konu, iş planları) hazırlama tek¬ 

nikleri , 
6- Gurup çalışması ve tartışma teknikleri, 
7- Kurs-seminer hazırlama ve yönetme teknikleri, 
8- İşe dayanan metodlar, 
9- Söze dayanan metodlar, 

10- Duyurma, gösterme, gözlemlere ve deneylere dayanan 
metodlar.o 

Yukarıda bu bölümün sonunda verdiğimiz kısa önerilerimizden 
hareket ederek raporumuzu bazı temennilerimizle bitirmek istiyoruz» 

Memleketimizde halen halk eğitimi çalışmalarında; 

1- Gerçek ihtiyaçlara dayalı, bütünlüğü olan programlar 
geçerli bir şekilde yapılıp uygulanamamaktadır, 

2- Çalışmalarda koordinasyon ve işbirliği yeteri kadar 
sağ 1anamamış tır. 

3- Çalışmalarda tekrarlar, dolayısiyle kaynak israfı 
vardı» 
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4- Bu alanda ilgili her kademedeki personel yeterince 
ye t işt irilmediğ inden yetkililer ve uygulayıcılar arasında görüş 
birliği sağlanamamıştır. 

5- Çeşitli okullarımızda hayata atılmak üzere hazırla¬ 
nan gençlerimizde bu alanda yeterince ye t iş t ir ilmemektedir. 

Bu aksaklıkların giderilmesi için bazı tedbirlerin alınma¬ 
sını faydalı ve lüzumlu görüyoruz, 

1- Bütün ilgili,bakanlık ve kuruluşların iştiraki ile 
merkezî kademede bir halk eğitimi koordinasyon kurulu teşekkül 
ettirilerek, bu kuruluş; 

a) Memleketimizin ekonomik, sosyal ve kültürel 
araştırmalara dayalı olarak tesbit edilen ihtiyaçları cevapla- 
yıcı, bütünlüğü olan halk eğitimi programlarının hazırlanmasını 
ve uygulanmasını, 

b) Gerekli koordinasyon ve işbirliğinin gerçek¬ 
leştirilmesini, 

c) Mevcut kaynakların en iyi şekilde kullanıl¬ 
masını ve ek kaynaklar yaratılmasını, 

d) Yurt ölçüsünde değerlendirmeler yaparak gerek¬ 
li tedbirleri alabilecek yetki ve sorumlulukta meydana getiril¬ 
me s i, 

2- Aynı işleri mahallerinde yapmak üzere teşekkül et¬ 
tirilen il ve ilçe Halk Eğitimi ve Planlar Kurullarının verimli 
bir şekilde işler hale kavuşturulması, 

3- Orta dereceli meslek okullarımızla ilgili yüksek 
okul ve üniversitelerimize halk eğitimi ve toplum kalkınması 
konularının mecburi ders olarak konulması, 

4- Uzman niteliğinde halk eğitimci yetiştirecek ve bu 
hizmeti geliştirecek bir enstitünün kurulması, 

5- Üniversite ve yüksek okullarımızın hizmet içi eği¬ 
timine de kapılarını açması, 

6- Gönüllü çalışmaların teşvik edilmesi ve her türlü 
gönüllü katkının sağlanmasında kolaylıklar getirilmesi, 

7- İl ve İlçelerde halk eğitimi merkezlerinin köylere 
kadar uzanabilen birer halk okulu haline getirilmesi kaçınılmaz 
bir ihtiyaç halindedir. 

Bütün bunların gerçekleşmesi ve ülkemizde arzu edi¬ 
len manada ve şumulde halk eğitimi uygulamalarına geçilebilmesi 
için de bir HALK EĞİTİMİ KANUNU'nun vakit geçirilmeden çıkarıl¬ 
ması gerekmektedir. 
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I. III.Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlıkları için kurulmuş 
bulunan komisyonlardan "Yaygın Eğitim Özel İhtisas Komisyonu"na 
bağlı "Eğitim Araçları Alt Komitesi" çalışmalarını t 

1. Yaygın Eğitimde kullanılan eğitim araçlarının neler 
olduğunun saptanması, 

2. Saptanan araçlardan Bakanlıklar ve kurumlarda ne sa¬ 
yıda bulunduğunun araştırılması, 

3. Bu günedeğin yaygın eğitimde kullanılan eğitim araç¬ 
larının hizmeti götürmede ortaya ne gibi sorunlar çıkardığının 
s ap t anması, 

4. Bu sorunların giderilmesi için önerilen çözüm yolları. 

Ana konulan üzerinde yürütmüştür. Buna göre: Yaygın 
eğitimde kullanılan eğitim araçlarının şu üç bölümde toplanması 
uygun görülmüştür. 

A- Görme Araçları 
B- İşitme Araçları 
C- Görme-İşitme Araçları 

A) GÖRME ARAÇLARI 

ARAÇLARI :  CİHAZLAR: (Projeksiyon Makinaları) 

- Film - Film Gösteri Makinası(Sinema Mak.) 
- Film Şeridi - Şerit-Diya Gösteri Mak.(Diyaskop) 
- Slayt (Dia) - Projeksiyon Makinası (Episkop) 
- Hazır Tepegöz Materyali- Opek-Dia Gösteri Mak.(Epidiyaskop) 

- Tepegöz 

GÖRME ARAÇLARINDAN CİHAZSIZ OLARAK KULLANILANLAR 

Basılı Materyaller 
a) Kitap 
b) Broşür 
c) Dergi 
d) Bülten 
e) Öğretim Mektupları 
f) Gazeteler 

Yazı Tahtası 
Pazen Tahta 
Bülten Tahtası 

Resim Fotoğraf 
Graf ikler 

Şimşek Kartları 
Afişler 

- Ders Levhaları 
- Harita ve Küreler 
- Diorama 

- Sergiler 
- Maket ve Modeller 
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II-

B) İŞİTME ARAÇLARI ; 

ARAÇLARI :  CİHAZLARI 

- Plak - Pikap 
- Bant - Teyp 
~ Radyo Programı - Radyo 

C) GÖRME-İŞ İTME ARAÇLARI : 

Araçları C ih az 1 arı Projeksiyonsuz olanlar 

Film (Sesli) 
Film Şerid i(S es 1 i) 

Diya (Sesli) 

Radyovizyon Prog. 
Televizyon Prog. 

Film Gösteri Mak.- 
Şerit gösteri 
Makinası Teyp 
Diya gösteri Mak.- 
Teyp 
Radyo-s- Projeksiy.-
Televizyon -

Kukla Karagöz 
Tiyatro (Drama) 
Eğitim Gezileri 
Müzeler 

Fuarlar 

Kitaplıklar 
Lisan Lab oratuvar la , 

MEVCUT CİHAZ DURUMU : (elde edilebilen bilgiler) 

EĞİTİM ARAÇLARI ve TEKNİK İŞBİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İl Eğitim Araçları Merkezî Başkanlıklarında bulunan C ihaz1ar: 

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-

1-
2-
3-
4-

16 mm.lik Sinema Makinası 
Elektrikli Projeksiyon Makinası 
Petrollü Projeksiyon Makinası 
Ep id iy as kop 
Ep iskop 
Jeneratö r 

Radyo 
Teyp 
Fotoğraf Makinası 

553 
301 
936 

10 
9 

127 
42 
9 7 
18 

İl Eğitim Araçları Merkezi Başkanlıklarında bulunan Araçlar 

16 mm.lik Öğretici ve Kültürel Film 
Öğretici ve Kültürel Film Şeridi 

" " " Diya 
" " " Levha 

12.142 Kopya 
25.874 " 
6.462 Takım 
8.788 Adet 
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RADYO VE TELEVİZYON YAYINLARI : (1970-1971 Yayın Yılı) 

a) Radyo ile Eğitim Yayını (Yaygın Eğitim için) : 103 Prog 
b ) Televizyon ile eğitim Yayını (Yaygın Eğ.için) : 27 İT 

c) Radyo ile Eğitim Yayınları (Örgün Eğitim ilk) : 282 II 

d) Radyo ile Eğitim Yayınları (Örgün Eğitim orta) : 350 1? 

e) Televizyon ile Eğitim Yayınları(Örgün Eğ. İlk) : 52 II 

HALK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:(Görme-İş itme Yoluyla Eğ i.Araç 1arı) 

1- 16 mm.İlk Sinema Makinası : 262 
2- Elektrikli Projeksiyon Makinası : 137 
3- Jeneratör : 234 
4- Amplifikatör : 233 
5- Radyo : 127 
6- Teyp : 109 
7- Pikap : 38 
8- Fotoğraf Makinası : 86 

Araçlar : 

1- 16 mm.lik Film : 27 

HALK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜÖÜ:(Basılı Eğitim Araçları) 

Eserin Karakteri :  Çeşidi s Baskı S ayısı : 

1- Yetişkinler Alfabesi 1 316.000 Adet 
2- Yetişkinler Alfabesi Kılavusu 1 15.000 " 
3- Yardımcı Okuma Kitabı 39 1.950.000 " 
4- Genel Kültür Kitabı 55 2. 570 . 000 11 

TOPLAM 96 4.851.000 " 

İLK VE ORTA DERECELİ OKULLARDAKİ CİHAZLAR : 

1- 16 mm.lik Sinema Makinası : 879 
2- 35 mm.lik Sinema " : 6 
3- Elektrikli Projeksiyon Makinası :1639 
4- Episkop : 147 
5- Amplifikatör :1619 
6- Radyo :3129 
7- Teyp :1014 
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MEKTUPLA ÖĞRETİM VE TEKNİK YAYINLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ARAÇLAR 

(Bu Genel Müdürlükte Öğretim Materyali olarak Kurslar için 
yazdırılmış kitaplar ve baskı Makinaları mevcuttur.) 

KİTAP OLARAK 

Kurs Materyalinin Adı 
Kitap 
Aded i 

1) I.Sınıf Yetkili Elektrikçi adayları 
için Kurs materyali 

2) II.Sınıf Yetkili Elektrikçi Adayları 
için Kurs Materyali 

3) III.Sınıf Yetkili Elektrikçi Adayları 
için Kurs Materyali 

4) Radyo Onarım Kursu için 

5) Transistörlü Radyo Onarım Kursu için 

6) Besin-Beslenme Kursu için 

7) Otel Hizmetleri ve Eğitim Kursu için 

8) Onparmakla Daktilo Kursu için 

9) Makina Ressamlığı Kursu için 

10) İlköğretmen Okulu Bitirme İmtihanlarına 
hazırlayıcı Kurs için (Meslek dersleri) 

11) Öğretmeni olmayan dersler ile Dışardan 
Lise bitirmelere hazırlayıcı kurs için 

3 

1 

1 

4 

1 

1 

3 

Durumu 

Basıİmiş tır 

B askı da 

ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 

Bu Genel Müdürlük daha ziyade Hizmet-içi ve öncesi Yaygın Eğitim 
Çalışması yapmaktadır. Bu yüzden Görme-İşitme Yolu ile Eğitime yardım¬ 
cı araçları bulunmamaktadır. Gezici Köy Kurslarından olan "Demircilik- 
Marangozculuk" "Yapı Dülger-Duvar" kurslarında gerekli avadanlıklarla 
eğitim yapmaktadır. 135 yerde Demircilik-Marangozluk ve 36 yerde de 
Yapı Dülger-Duvar kursları bulunmaktadır. 
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KIZ TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ : 

Bu Genel Müdürlük de daha ziyade Hizmet-içi ve öncesi Yaygın 
Eğitim Çalışması yapmaktadır. Cihaz kullanmayı gerektiren Görme- 
İşitme Yolu ile Eğ it im Araçları bulunmakta 154 7 Gezici Kadın Kursu 
ile 357 yerdeki Akşam Kız Sanat Okulunda bu kursların gereği olan 
gereçler bulunmaktadır. 

KÜTÜPHANELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Çocuk Kütüphaneleri)NDE BULUNAN 
CİHAZLAR : 

Sinema Makinası 
Proj eks iyon 
Ep is kop 
Epidiyaskop 

(16 mm) 53 Adet 
29 " 
10 " 
6 " 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞINDA BULUNAN CİHAZLAR : 

1- Sinema Makinası 86 
2- Jeneratör 67 
3- Projeksiyon Cihazı 148 
4- Film Çekme Makinası (8 mm.lik) 2 

5- Teyp 10 
6- Films trip 1967 
7- S 1 ay t 257 
8- Amplifikatör 30 
9 - Ep id iy as kop 1 

TARIM BAKANLIĞI ; ( Z İr aa t-~ Ve t e r in e r - Z ir aî Mücadele Genel Müdür- 
lükler i) NDA BULUNAN CİHAZLAR' T : 

1- Sinema Makinası : 221 

2- Epidiyaskop : 115 
3- Jeneratör : 232 
4- Amplifikatör : 157 
5~ Slayt Projektör : 335 
6- Teyp : 122 
7- Fotoğraf Makinası : 490 
8- 16 mm.lik Film Çekme Makinası : 18 

ORMAN BAKANLIĞINDA BULUNAN CİHAZLAR : 

1- Sinema Makinası 16 mm : 15 
2- " " 35 mm : 3 
3- " " Süper 8 mm : 1 
4- Film Çekme Makinası 16 mm : 4 
5- " " " Süper 8 mm : 1 
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6- Projeksiyon Cihazı 15 
7- Ep id iy askop 6 
8- Fotoğraf Makinası 23 
9- Teyp 5 

10- Slaydlar 505 
11- Renkli Fotoğraf 47 
12- Film Strip (Renkli) 98 
13- Graf ik 15 
14- Ş ema 83 
15- Tablo 34 

III- SORUNLARI : 

1- Eğitim Araçlarının, yapımı, sağlanması ve kullanılması 
yönlerinden kuruluşlar içinde ve arasında yeterli koordinasyon ve 
işbirliği yoktur. 

2- Her kuruluş için Yatırım ve Carî harcamalar açısından 
ödenek yetersizliği bulunmaktadır. 

3- Eğitim Araçlarından yararlanmada mevzuattan gelen engel¬ 
ler ve yetersizlikler vardır. (Döner Sermaye, Ayniyat Talimatnamesi 
v . b . ) 

4- Eğitim Araçlarından etkili bir şekilde yararlanamama ko¬ 
nusunda kuruluşların sadece kendi faaliyetlerini ön planda tutmala¬ 
rı ve herşeyin kendi bünyelerinde bulunulmasını arzu etmelerinin 
rolü vardır. 

5- Eğitim Araçlarının yapımı ve kullanılması konusunda yeter 
sayıda yetişmiş eleman bulunmayışı, yetiştirilen elemanları da hiz¬ 
mette tutma güçlüğü bulunmaktadır, 

6- Eğitim Araçlarının yapım ve kullanılması ile ilgili cihaz 
ve hammaddelerden önemli kısmının dövizle yurt dışından getirilme 
zorunluğu vardır. 

7- Yaygın eğitimde en etkili eğitim aracı olarak kullanıla¬ 
bilecek kitle haberleşme araçlarından olan ve özerk bir kuruluşun 
tekelinde bulunan, Radyo ve Televizyondan yaygın eğitimde henüz 
gereğince yararlanılamamaktadır. 

!V- ÇÖZÜM YOLLARI : 

1- Yaygın Eğitim konusunda hazırlanacak programları ve yay 
pılacak yayınlan düzenlemek amacıyle yeni bir organizasyona gidilmesi, 
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2- Yaygın eğitimi daha düzenli ve etkin bir şekilde yürüt¬ 
mek üzere yaygın eğitim yapan kuruluşlar ve TRT kurumundan oluşan 
"Yaygın Eğitimde Eğitim Araçlarını Planlama ve Koordinasyon Kurulu" 
meydana getirilmesi. 

"Planlama ve Koordinasyon Kurulu"nun işleyişinde katılan 
Bakanlık ve Kurumlarm özel mevzuat hükümlerinin gözönünde bulundu- 
rulması, 

3- Yapım açısından: Millî Eğitim Bakanlığı Film-Radyo-Tele- 
vizyonla Eğitim Merkezi'nin Film, Filmşeridi, Diya v.b. gibi araçların 
yapımında Merkez olarak kabul edilmesi, Başbakanlık, Ordu Eoto-film 
merkezleri ile TRT Kurumunun dışında kalan kurumlardaki bu işleri 
görecek ünitelerin belirli bir sınırı aşmaması, fakat bunların mev¬ 
cut kapasitelerinden yararlanılması, Film-Radyo-Televizyonla Eğitim 
Merkezi'nin hizmetleri memleket ölçüsünde ihtiyaca cevap verebilecek 
imkânlara kavuşturulması, 

4- Sağlama açısından: Yaygın eğitimde kullanılacak her türlü 
eğitim aracının "Planlama ve Koordinasyon Kuruiu"nca tesbit edilecek 
esaslar içinde sağlanması, basılı araçlarda da biçim ve öze dikkat 
edilmes i, 

5- Kullanma açısından: tilerde mevcut "Halk Eğitimi Planla¬ 
ma ve İ şb i r lig i11 kur ull ar inin yapacağı yaygın eğitim programlarının 
daha etkili bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli tedbirlerin 
almmas ı, 

6- Yaygın eğitim yapan kuruluşların özellikle bu hizmet 
için ayrılan ödeneklerinin arttırılması, 

7- Yaygın eğitimi daha iyi geliştirmek için gerekli harca¬ 
maları gerçekleştirebilmek amaciyle ayrı bir "Fon" tesis edilmesi 
yararlı olacağı görüşüne varılmıştır. 

8- Eğitim araçlarının yapımı, kullanılması bakım ve ona¬ 
rım konusunda yeter sayıda eleman yetiştirilmesi, yetişmiş olan¬ 
ların da hizmette tutulmasını sağlayacak tedbirlerin alınması, 

9- Millî bütünlüğü güçlendirici basılı eğitim araçlarına 
öz dil, uslup ve biçim bakımından dikkat edilmesi bunların ihti¬ 
yacı karşılayacak oranda basılmasına ağırlık verilmesi. 

10- Bölge ve il radyolarında 'Mahallî Programlar" m hazır¬ 
lanarak yayınlanması, 



11- Radyo ve Televizyonla yapılacak yaygın eğitim yayınla¬ 
rının etkisini arttırmak üzere; "Dinlenme-İzleme Merkezleri"nin 
kurulması, 

12- Eğitici radyo ve televizyon yayınlarının basılı malze¬ 
meyle desteklenmesi, 

13- Kısa metrajlı eğitim filmlerinin 3122 sayılı kanun ge¬ 
reğince sinemalarda gösterilmesinin sağlanması, 

14- Film ithalâtçılarının ithal ettikleri her filmle birlik 
te verilmesi zorunlu olan eğitici kısa filmlerin yaygın eğitimde 
kullanılması, 

15- Eğitim yönü başarılı filmlerle eğlendirici mahiyetteki 
başarılı filmlere her yıl ödül verilmesi, 

16- Yabancı eğitim filmlerinin takas, satın alma v.b. şekil 
lerle müsaadesinin sağlanması, gerekli görülmüştür. 

Saygılarımızla 



TRT RAPORU 





TRT 
TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON KURUMU 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Şube : Prog.Etüt.ve Plân D.Bşk. 22/6/1971 
Sayı : 061-53/2265 
Konu : Kurumumuz Halk Eğitimi 

Yayınları Hk. 

BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI, 
Yaygın Eğitim Özel İhtisas Komisyonu Başkanlığına 

ANKARA 

İlgi : SPD-YEK 7-14/6 S ayılı ve 18.5.1971 günlü yazınız. 

Kurutumuzun Halk Eğitimi Yayınlarına ilişkin olarak, Program 
Etüd ve Planlama Dairesince yapılan çalışmalara dayalı olarak Ku- 
rumumuzun konuyla ilgili Danışmanı Doç.Dr.Cevat Geray ile adı ge¬ 
çen Daire Uzmanlarından Hüseyin Demirhan tarafından düzenlenen Ra¬ 
por ve ekleri ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile sunulur. 

SEMİH TUĞRUL 

İmza 

GENEL MÜDÜR PROGRAM VE 

HABER YARDIMCISI 



TRT KURUMUNUN HALK EĞİTİMİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALARINA 

İLİŞKİN RAPOR 

I„ TRT Kurumunun Halk Eğitimiyle İlişkili Birimleri 

TRT Kurumunun halk eğitimine ilişkin yayınlarıyla ilgili 
birimleri şunlardır : 

1- Genel Müdürlükte : Genel Müdür Program ve Haber yardım¬ 
cısına bağlı : 

a) Program Etüd ve Planlama Dairesi 
(Araştırma, Planlama, Denetleme, Değerlendermeden 
s o rumlu) 

b) Merkez Program Dairesi (Programların yapımından, 
Radyolararası İşbirliği ve Eşgüdümden, Yayın 
Kalıbını Düzenlemekten sorumlu) 

2- Radyolarda : 

a) Eğitici ve Öğretici Yayınlar Şeflikleri 

b) Kültürel Yayınlar Şeflikleri 

3- Televizyonda : Eğitim ve Kültürel Yayınlar Şefliği 

II. TRT Kurumunun halk eğitimine ilişkin çalışmalarını daha iyi 
kavrayabilmek için bu yayınların tüm TRT yayınları içindeki 
yerini görmekte yarar vardır. 

Eğitim ve Kültür Yayınlarının TRT Radyolarının yayınlan 
içindeki oransal önemi 1969 yılında şöyledir : 

Yayın Kesimi  Oranı % 

Haber-Aktüalite 11,2 
Eğ itim-Kü11ür 17,1 
Oyun 1, 3 
Reklâm 5 , 4 
Mü z ik 61,5 
Öbürleri 3,5 

Toplam 100 
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(Çizelgenin Kaynağı : TRT, Program Etüd ve Planlama Dairesinin 
1971 Yılı Geçiş Planı çalışmaları) 

Görüldüğü gibi, TRT radyolarının (İstanbul, Ankara ve İzmir 
radyoları ikinci ve üçüncü Programları salt müzik yayını yaptıkla¬ 
rından toplam dışında bırakılmışlardır) tüm yayınları içinde eğitim 
ve kültür yayınlarının oransal önemi oldukça yüksektir. Salt söz 
Programları dikkate alınırsa, bu yayınların % 47'si eğitim ve kültür 
programlarıdır. Radyo oyunlarının da eğitsel yönü göz önüne alınır¬ 

sa, aşağı yukarı söz programlarının yarısı halk eğitimine yönelik 
yayınlardır. Televizyon yayınları içinde de eğitim ve kültüre ayrı¬ 
lan yer aşağıdaki çizelgede özetlenmektedir : 

Yayın Kesimi  Oran % 

Haber-Aktüalite 28,2 
Eğ itim-Kü1 tür 30,5 
Oyun 15,3 
S inema 1,1 
Müzik-Eğlence 22,6 
Öbürleri 2,3 

Toplam 100 

(Çizelgenin Kaynağı : Eğitim Fakültesi Lisans-üstü Programında 
Leyla Küçükahmet'in Doç.Dr.Cevat Geray 
için hazırladığı seminer ödevi) 

Televizyon yayınlarının başlangıcından 1969 Haziranına kadar- 
ki dönemde, tüm yayınlar içinde eğitim ve kültür programlarına yak¬ 
laşık olarak % 31 oranında önem verildiği görülmektedir. 1970 Hazi¬ 
ranından bu yana Televizyon programlarında dikkate değer gelişmeler 
olmuştur. Bu arada, "Köye ve Köyden Kente" programlarında artış gö¬ 
rülmüşse de, yayının dört güne çıkmasıyla, eğlence, spor ve "Tele¬ 
vizyonda sinema" programlarındaki artışların eğitim ve kültür prog¬ 
ramlarının aleyhinde bir gelişme yarattığı tahmin olunmaktadır. 
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TRT Radyolarının Halk Eğitimine ilişkin yayınlarının çeşitli 
konulara ve dinleyici gruplarına göre yıllara dağılımı şöyle bir 
gelişme göstermiştir : 

"Okul Radyosu" "Günaydın" "Köy odası" "Eviçin" 
Yılı  Programları Programları Programları Prog. Top lam 

1965 9825' 125580* 19240* 69940’ 224580* 

1966 61880' 111540' 16900' 68640* 353600* 

1967 77520' 118560* 8320' 45760* 250160* 

1968 136000' 202800' 30760' 56160' 425720* 

1969 197200' 223080' 68640' 68640' 557560' 
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Faaliyetin Konusu 
K imi e re 
Yapıldığı 

Çalışma 
Sayısı 
1968 - 1969 

A) İlk Öğretim yayınl. İlk ve Orta dakika 
B) Orta öğretim yayınl.öğr.öğrenci¬ 

ler i ve öğ¬ 
retmenleri 

Eğit ilen 
S ayısı 

I- Örgün eğitime yardımcı (Ana dinle- 
yayınlar (Okul Radyosu)yici grubu) 136.000-197.000 

dakika 

Kul1an11 an 
Metod 

Radyo yayını 

Harcanan 
Ödenek 

II- Yaygın eğitim yayınlan: 
A) Eğitim şubelerince 

hazırlanan yayınlar: 

1- Çocuk eğitimi 
a. "Masal" (Bir 

varmış bir 
yokmuş) Prog¬ 
ramları. Okul Öncesi 

yaştaki ço¬ 
cuklar 

b. Çocuk Saati Okul yaşın- 
programlan daki çocuklar ? 43.950' ? mm 9 
(genel kültür 
konuları , ço¬ 
cuk tiyatrosu, 
ilkokullararası 

bilgi yarışma¬ 
ları, müzik 
eğ it imi vb.) 

Birim 
Fiatı 



Faaliyetin Konusu  
2- Yetişkinler eğitimi: 

a. Köy programları 

("Günaydın","Köy Odası 
(Ocakbaşı)"kuşaklarında: 
Tarım-hayvancılık-orman- 
cılık-su ürünleri-sağlık- 
boş zamanları değerlen- 
dirme-el sanatları-toplum 
(Köy) kalkınması-koopera- 
tif ve kredi-yurtdaşlık- 
folklor-din ve ahlâk-Hu- 
kuk-trafik vb.bilgileri) 

b. İş ve işçi eğitimi prog- 
ramları:(Köy Odası kuşağı 
içinde "İş Dünyası", "İş 
Dönüşü" gibi program dizi 
lerinde: 

Asgari ücretler-Hafta ta- 
tili-işçi kooperatifleri- 
işçi meskenleri-iş yeri, 
ahengi, sağlığı-iş eğiti- 
mi-iş güvenliği-Sosyal 
güvenlik vb.) 

c. Kadm-aile programları 

("Ev İçin" kuş ağında:Ana 
ve çocuk eğitimi, bakımı 
ve sağlığı-Ev ve ailenin 
bakımı, beslenmesi, sağ¬ 
lığı, geçimi-kadm ve 
çocuğun s orunları-zaman 
değerlendirme-Yoz yayın¬ 
lardan koruma-kadının 
kültürel eğitimi vb.) 

Kimlere 

Y ap11dığ ı 

Köylü ve 
Çiftçiler 

İşçiler ve 
işverenler. 

Kadınlar 
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Çalışma Sayısı Eğitilen Kullanılan 
19 6 8   19 6 9 S ay ısı Me t o d  

223.560'-291.720' ? Radyo yayını 

HarcananBirim 

Ödenek Fiatı 

? 

56.160’- 68.640' ? If »I ? 



Faaliyetin Konusu 
Kimlere Çalışma 
Y apıldığı 19 6 8 

d. Diğer eğitim programlan 
(ulus al-siyas al eğitim 
programları, sosyal, mo¬ 
ral ve hukukî sorunlar 
vb.) Genel din¬ 

leyici 

B) Kültür Şubelerince hazırlanan 
yayınlar : Genel din¬ 

leyici 
(Kitap Saati, Edebiyat,Sanat,(Daha çok 
Folklor, Fikir ve felsefe, kentli ve 
bilim ve fen, aktüalite, genç-aydın ye- 
lik, Türk tarihi ekonomi, Tu- tişkinler) 
rizm, bilgi yarışmaları, 
Yurt sorunları, ulusal- 
siyasal eğitim, din, Si¬ 
lâhlı Kuvvetler program¬ 
ları vb . ) 

6 -

Sayısı Eğitilen Kullanılan Harcanan 
19 69 Sayısı  Me t o d  Ödenek 

27.230' ? Radyo yayını ? 

64.882' ? " " ? 

Birim 
Fiatı 
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III. TRT Kurumunun halk eğitimine ilişkin görevlerini belirleyen 
Anayasal ve yasal kaynaklar ; 

A- T. C. Anayas ası 

1961 Anayasasının 121» maddesi. Radyo ve Televizyon yöne- 
t imin in "Kül tür ve eğitime yardımcılık" görevinin gerektirdiği yet¬ 
kilere sahip kılınacağını öngörmüştür» 

B- TRT Kurumunun Kuruluş, Görev ve Yetkilerine İlişkin Yasa 

359 Sayılı yasa, 2.maddesinde TRT’nin görevlerini sayar¬ 
ken "Eğitici, öğretici, kültür ve eğitime yardımcı" nitelikte yayın¬ 
lar yapma görevini de Kuruma yaklemiştir. 

C- TRT Kurumunun Kuruluş ve Görev Yönetmeliği 

TRT Kurumu Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin 3» maddesinin 
"b" bendinde, "Atatürk ilkelerine ve çağdaş batı uygarlığı anlayışına 
uygun eğitici, öğreti'ciy kültür ve eğitime yardımcı, eğlendirici, yur¬ 
du içerde ve dışarda tanıtıcı yeterli yayın yapmak" görevi ayrıca be¬ 
lirtilmiştir» Bundan başka, 359553,55,85588,89,135,142 ve 149» madde¬ 
ler bu görevi belirleyici hükümler taşımaktadır. 

D- TRT Genel Yayın İlkeleri 

TRT Kurumu, yayınla ilgili görevlerini yerine getirirken, 
yasaların örgördüğü ve kamu yayın organı olmanın gerektirdiği sorum¬ 
luluk ve gerekliliklerin sonucu olarak TRT Yönetim Kurulunca saptan¬ 
mış olan "TRT Genel Yayın İlkelerine" uymak zorundadır. 

IV. ÖBÜR KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ 

TRT Kurumu, halk eğitimine ilişkin yayınlarında, ilgili tüm 
kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır. Bu arada Tarım, Sağlık ve Sos¬ 
yal Yardım, Köy İşleri Bakanlıklarıyla ve özellikle Millî Eğitim 
Bakanlığı ile daha yakın bir işbirliği içindedir. 

TRT Kurumunun, ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparken karşı¬ 
laştığı en önemli güçlük, bazı kuruluşların yayıncılık ve program¬ 
cılık koşullarını dikkate almadan, kendilerine belli gün ve saat¬ 
lerde belli programlar için zaman ayrılmasında ısrar etmeleridir. 
Bunun yanında, salt kendi çalışmalarını yansıtma, tanıtma, hatta 
bunların propagandasını yapma hevesine kapıldıkları da görülmek¬ 
tedir. 



Öteki kuruluşların TRT ile yapacağı işbirliği, belli yayın 
gün ve saatlerinde program sahibi olmaları değil, TRT yayın Planı 
ve Kalıbı içinde yer alacak programların verimini, etkinliğini 
arttırıcı yardımlarda bulunmalarıdır. Sözü edilen kuruluşların 
araç, gereç, personel, metin ve benzeri yardımlarıyla TRT’nin eği 
tici yayınları daha yararlı duruma girebilir. Uzmanlık gerektiren 
çeşitli teknik konularda, ilgili kuruluşlarla dah a iyi bir işbir¬ 
liği yapılabilmesi için : 

1- TRT İçinde Eğitim ve Kültür Yayınları için Merkezde 
bir Planlama ve Yapım birimi kurulabilir. 

2- TRT'nin ilgili birimlerinde, ilgili kuruluşların ko¬ 
nularına giren alanlarda uzmanlardan tam zamanlı olarak yarar¬ 
lanılarak, işbirliği ve işbölümü için birer bağlantı noktası 
oluşturulabilir. 

V. Halk eğitimi programlarında radyo ve televizyon, TRT’nin 
yararlandığı başlıca araçlardır. Fakat radyo yayınlarında 
işitmeye dayalı eğitici araçlar, televizyon yayınlarında 
buna ek olarak film, fotoğraf, grafik ve benzeri işit-gör 
araçları kullanılabilmektedir. 

VI. TRT’nin Halk Eğitimi Programlarına İlişkin Güçlükler : 

TRT’nin halk eğitimi programlarına ilişkin olarak karşılaş¬ 
tığı güç lükleri ş öyle özetleyebiliriz : 

(1) TRT Radyo yayınları Türkiye’nin her köşesine en az 
bir radyoyu rahatlıkla dinleyebilecek ölçüde ulaşamamıştır. Te¬ 
levizyon yayınları ise Ankara merkeziyle birkaç çevre köye yö¬ 
neliktir. 

(2) Yayın kapsamına giren alanlarda yaşayan nüfusun eği¬ 
tim düzeyi, kültürel, sosyal ve ekonomik özeliikleri ne olursa 
olsun toplumun tümüne birden seslenilmektedir. Bu nedenle, günün 
belli saatlerinin belli dinleyicilere yönelik yayın kuşaklarına 
ayrılması gerekmiştir. Bu da, dinleyicinin ilgisini sürekli kıl¬ 
mayı güçleştirmektedir. 

(3) Öte yandan, Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki ikin 
ci, hatta üçüncü Radyo Programları, daha yüksek kültür ve eğitim 
düzeyindeki dinleyicilere yönelik söz programları yapacak yerde, 
genellikle yabancı müzik yayınlarıyla yetinmektedir. İkinci ve 
üçüncü Radyolar kente ve seçkin aydına yönelik yayınlara ayrılma¬ 
lı, daha geniş alanlar kapsayan Türkiye ve bölge Radyolarının ise 
eğitim düzeyi daha düşük olan halk ve köylü kitlelerine yönelik 
programlar yapma olanağı arttırılmalıdır. 
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(4) Halk eğitimine ilişkin Radyo Programları her zaman ve 
tam olarak halkın gereksinme, ilgi ve sorunlarına dayalı değildir. 
Dinleyicinin eğitsel düzeyini, gereksinme ve ilgililerini, sorun¬ 
larını tanımaya yarayışlı araştırmalar bu konuda yararlı olacaktır. 

(5) Dinleyici istek ve mektupları dışında, programların din¬ 
leyici üzerindeki etkisini ve dinleyicinin programa karşı tepkisini 
ölçmeye yönelik dinleyici-seyirci ve değerlendirme araştırmaları 
yapılmalıdır. 

(6) Ankara'nın yedi köyündeki Televizyon izleme merkezleri 
dışında, özellikle örgün eğitime ilişkin programların (Okul Radyosu 
ve Televizyonu) verimliliğini ve etkinliliğini arttırabilmek için 
alıcı uçta yayın öncesinde, yayın sırasında ve yayın sonrasında 
hiçbir düzenleme çabası gösterilmemektedir. 

(7) Eğitim programlan yapılırken, il ve bölge radyolarının 
yayın alanlarına giren nüfusun sosyal, ekonomik ve kültürel özel¬ 
likleri gereken ölçüde dikkate alınamamaktadır. Bu alanda gerekli 
araştırmalar yapılmamaktadır. Bunun yanında söz konusu programlar, 
özellikle merkezde, Ankara'da hazırlanmaktadır. Program yapımcıları, 
İstanbul, İzmir ve özellikle Ankara radyolarına yığılmışlardır. 

(8) Radyolararası işbirliği ve iş bölümü istenilen ölçüye 
ulaşamamıştır. İl ve bölge radyolarının yerinde yapacakları program¬ 
lardan gerekli olanlarının büyük merkezlerdeki radyolarda da yayın¬ 
lanması olanakları arttırılmalıdır. 

VII. ÇÖZÜM YOLLARI 

TRT Kurumunun halk eğitimine ilişkin yayın hizmetlerinin geliş¬ 
tirilmesi için yukarıda belirtilen sorunlara ilişkin çözüm yollan, 
TRT Genel Yayın Planlaması için girişilen çalışmaların sonuçlanma¬ 
sıyla ortaya çıkmış olacaktır. Genel Yayın Planlamasının, buna pa¬ 
ralel yatırım, personel plânlamasıyla ve yeniden düzenleme çabala¬ 
rıyla tamamlanması gerekmektedir. 

Genel Yayın Plânlamasıyla ilgili 1971 yılı Geçiş planı ön tas¬ 
lağında düşünülen eğitim ve kültür yayınlarına ilişkin amaç ve ilke¬ 
lerin bir özeti aşağıda verilmiştir. 
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EĞİTİM YAYINLARININ AMAÇ VE İLKELERİ 

EĞİTİM YAYINLARININ ANA AMACI 

Türk Toplumunun bilimsel yoldan ekonomik, sosyal ve kültürel 
kalkınması ile siyasal gelişmesine, halkın bilimsel düşünmeye, ya¬ 
ratıcı yeteneğe, ulusçu ve Atatürk’çü davranışa sahip kılınmasına, 
bölge ve yurt çapındaki ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal ko¬ 
şullan kavramasına, onları Türk toplumunun çıkarları yönünden da¬ 
ha iyiye doğru geliştirmeye çalışmasına, bu çalışmada gerekli olan 
moral güce sahip kılınmasına yardımcı olmaktır. 

Eğitim Yayınları Kesiminin Genel Amaçları : 

Yukardaki ana amaca bağlı olarak eğitim yayınlarının yöneldi¬ 
ği amaçlar şöyle sıralanabilir : 

1- Türk insanının çevre koşullarının etkisi ile sahip ola¬ 
geldiği çağgerisi değer yargılarından kurtarılarak bilimsel düşünce 
ve davranış biçimlerine sahip kılınmasına yardımcı olmak, 

2- Halkın ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal yönlerden 
içinde bulunduğu somut durumu, koşulları ve sorunları bilmesine, 
kavramasına ve değerlendirmesine, bunlara çözüm yolları aramasına 
ve örgütlenmesine yardımcı olmak, 

3- Halk kitlelerinin temel eğitim kazanmasına yardımcı ol¬ 
mak . 

EĞİTİM YAYINLARI KESİMİNİN AMAÇLARINA VARMADA UYULMASI GEREKEN 
GENEL İLKELER 

1- Bütün eğitim yayınlarında işlenen konuları, yönelinen 
dinleyici kesiminin ihtiyaçlarına ve eğitsel düzeyine uygun gerekli 
ölçülerde ele almak. 

> 

2- Bütün eğitim konularını halkın günlük yaşamını daha iyi¬ 
ye doğru değiştirmeye yarayışlı öz ve biçimde vermek. 

3- Sosyal sorunları, halkı aydınlatıcı, bilinçlendirici öz 
ve biçimde vermek. 

4- Türk toplumunun sorunlarını, halkın bu sorunlara sahip 
çıkmasına, çözüm yollan aramasına ve bu yolda harekete geçmesine 
yardımcı olacak öz ve biçimde vermek. 
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5- Toplumun ulusal ve siyasal bilincini geliştirecek yayınlar¬ 
da her türlü bağnaz, bölücü, bölgeci, gerici anlayış ve tutumdan ka¬ 
çınmak . 

6- Moral ve toplumsal değer yargılarına ilişkin konuları, bu 
yargıların olumsuz ve gelişmeyi köstekleyici yönlerini besleyecek bi¬ 
çimde işlemekten kaçınmak. 

7- Konulan, bölgelerin coğrafî, ekonomik, üretimsel nitelik¬ 
lerine, sözcük dağarcığı ve gelenekleri gibi kültürel özelliklerine 
uygun öz ve biçimde işlemek. 

8- Konulan modern eğitimin gerektirdiği bilimsel yöntemler¬ 
le işlemek. 

EĞİTİM YAYINLARI- ALT -KESİMLERİNE- -İLİŞKİN- AMAÇLAR VE İLKELER : 
ÖRGÜN EĞİTİME' YARDTMCT' TAYTN'LARTN' AMAÇLARI' ' 

1- Öğrencilerin, ilk ve orta öğretim ders konularını kavra¬ 
malarına ve bilgilerini tazelemelerine yardımcı olmak. 

2- Öğrencinin doğal varlıkları ve olayları, yurt ve dünya 
sorunlarını tanımasına, onları bilimsel yöntemlerle değerlendirmesine 
yardımcı olmak. 

3- Öğrencinin bilimsel düşünce, eleştiri ve tartışma yetene¬ 
ğinin geliştirilmesine yardımcı olmak. 

4- Öğrencinin doğru ve olumlu değer yargıları edinmesine yar¬ 
dımcı olmak. 

5- İlkokulu bitirmiş olanların okulda aldıkları beceri ve 
bilgileri yenilemelerine yardımcı olmak. 

6- Yetişkin yurtdaşlardan dışardan ilk ve orta öğretimi 
bitirmek isteyenlere bilgi kaynağı olmak. 

7- Yetişkin yurtdaşların öğrenim çağında kalan bilgilerini 
tazelemelerine ve uygulamada bundan yararlanmalarına yardımcı olmak. 

8- Dinleyicilerde ilk ve orta öğretim konularına karşı ilgi 
ve merak uyandırmak. 

9- Öğretmenin bazı konuları daha etkili biçimde işlemesine 
yardımcı olmak. 
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ÖRGÜN EĞİTİME YARDIMCI YAYINLARIN İLKELERİ 

1- Eğitim yayınları kesimine ilişkin genel ilkeler bu alt 
kesim için de geçerli olmak gerekir. 

2- Bu yayınlar tümüyle Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlan¬ 
dığından programların işlenmesine ilişkin özel ilkeler -Plan geçiş 
dönemi için- saptanmamıştır. 

YAYGIN EĞİTİM YAYINLARI (TRT1ce hazırlanan programlar) 

OKUL-ÖNCES1 YAYGIN EĞİTİM AMAÇLARI 

1- Okul-öncesi çağındaki çocukların ilkokul öğrenimine 
hazırlanmalarına yardımcı olmak. 

2- Çocuğun psikolojik yeteneklerinin geliştirilmesine 
yardımcı olmak. 

3- Çocuğun doğru ve olumlu değer yargıları edinmesine 
yardımcı olmak. 

4- Çocuğu eğlendirmek. 

OKUL-ÖNCESİ YAYGIN EĞİTİM YAYINLARI İLKELERİ 

1- Okul-öncesi eğitimin amaçlarının gerçekleştirilmesinde, 
konuları, çocuğun dünyasına, yaşma, çevresine uygun dil, öz ve 
biçimde işlemek. 

2- Bütün konuları çocuğun ilgisini çekici ve eğlendirici 
öz ve biçimde işlemek. 

3- Bütün konuları okul özlemini uyandıracak ve okula ge¬ 
çişi kolaylaştıracak öz ve biçimde işlemek. 

OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINA YÖNELİK EĞİTİM YAYINLARI AMAÇLARI 

1- Çocuğun genel bilgi, genel kültür eğitimine yardımcı 
olmak. 

2- Çocuğun okuldan ve okul radyosundan öğrendiklerini 
geliştirip tamamlamak, bunları belli durumlara, belli olaylara 
uygulama, karşılaştırmalar yapma yeteneğini kazandırmak. 
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3- Çocuğun bütün sanat dallarına ilgi ve sevgi duymasına 
yardımcı olmak. 

4- Boş zamanlarını değerlendirmek. 

5- Çocuk ve gençlerin yozlaştırıcı yayınlardan korunmasına 
yardımcı olmak. 

OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARA YÖNELİK EĞİTİM YAYINLARI İLKELERİ 

1- Bu tür eğitim yayınlarının amaçlarını gerçekleştirmede, 
konulan çocuğun dünyasına, yaşma, çevresine uygun dil, öz ve bi¬ 
çimde vermek. 

2- Bütün konuları çocuğun ilgisini çekecek ve eğlendirecek 
öz ve biçimde işlemek. 

3- Konuları, okul yaşamıyla ve okulda öğretilenlerle bağ¬ 
lantısını kuracak öz ve biçimde vermek. 

YETİŞKİNLERE YÖNELİK YAYINLAR 
Köye Yönelik Eğitim Yayınları Amaçları 

(Günaydın - Köy Odası) 

1- Köylüye içinde bulunduğu çevre ve toplum hakkında temel 
kavram ve bilgileri vermek. 

2- Köylüye günlük uğraşında gerekli bilgi ve beceri eğitimi 
ni vermek. 

3- Köylünün kendi ekonomik sorunları üzerinde aydınlanması, 
bilinçlenmesi ve bunlara çözüm yolları aramasına yardımcı olmak. 

4- Toplum (köy) kalkınması hakkında doğru bilgi vermek. 

5- Tarımda işçi ve işveren ilişkileri konusunda aydınlatıcı 
bilgi vermek. 

6- Köylüye sağlık bilgileri vermek. 

7- Köylüye hukukî sorunları hakkında bilgi vererek yardımcı 
olmak. 
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8- Genel köy ve yurt sorunları hakkında köylüyü aydınlatmak 
ve uyarmak. 

9- Köylünün ulusal ve siyasal bilincinin gelişmesine yar¬ 
dımcı olmak. 

10- Köylünün toplumsal ve moral olumlu değer yargıları ka¬ 
zanmasına yardımcı olmak. 

11- Köylünün kültürel eğitimine yardımcı olmak. 

12- Tarımda gelişme ve yapısal değişmenin ön koşullarından 
biri olarak teknolojinin gereği hakkında köylünün ilgisini uyan¬ 
dırmak, bilgi ve bilinç düzeyini geliştirmek. 

13- Devletin köylüye sağladığı hizmetler, bunlardan yarar¬ 
lanma yolları hakkında uyarıcı, yöneltici bilgiler vermek. 

KÖYE YÖNELİK EĞİTİM YAYINLARI İLKELERİ 

(Günaydın ve Köy Odası) 

1- Bütün konuları, Türkiye'nin üretim yapısını değiştirme 
hedefine varmak için gerekli reformlar yönünde ve anayasa ilkeleri 
ışığında uyarıcı, aydınlatıcı ve ortamı hazırlayıcı öz ve biçimde 
işlemek. 

2- Bütün üretim konu ve sorunlarının işlenmesinde üretici¬ 
lerin ve genel olarak yurdun çıkarlarına aykırı olabilecek propa¬ 
ganda ve teşvik kampanyaları karşısında dikkatli olmak. 

3- Modern tarım teknolojisi ve tarım girdileri ile ilgili 
bilgileri Türkiye'nin bugünkü koşulları içinde köylü çoğunluğunun 
yararına ve ihtiyacına cevap verecek ölçüde vermek. 

4- Köylünün örgütlenme ve kredi sorunlarını; köylünün çe¬ 
şitli yollarla istismarını önleyici, örgütlenmenin gereğini anla¬ 
tıcı, kooperatifleşmede yanlış amaca uygun olmayan, gereksiz uygu¬ 
lamaları belirtici ve köylüyü uyarıcı öz ve biçimde işlemek. 

5- Köy (toplum) kalkınması konularının işlenmesi ve teşvi¬ 
kinde Türkiye'nin koşullarına uygun olmayan, gerçek dışı, gereksiz 
ve yanlış uygulamaları önermekten kaçınarak bu konuları köylüyü 
uyandırıcı, bil inçlendirici, örgütlenmeye yöneltici ve eğitici 
yönleriyle işlemek. 
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6- Hayvancılıkla ilgili bilgi ve sorunları, bunların gerek 
üretim, gerekse beslenme açısından taşıdığı önemi belirtecek öz ve 
biçimde işlemek. 

7- Tarım ilaçlarının kullanışına ilişkin konuların işlen¬ 
mesinde, bunların tüm dünya ülkelerince kabul edilen sağlığa zarar¬ 
lı etkilerini ve ülke çıkarları açısından ortaya çıkabilecek sakın¬ 
calarını gözönünde tutmak. 

8- Balıkçılık ve su ürünleri konularını, yurt ekonomisi ve 
beslenmesi açısından bu sorunların önem ve yararını belirtecek öz 
ve biçimde işlemek. 

9- Ormancılık konularını, ormancılıkla geçinen kitlelerin 
sorunlarına önem ve ağırlık verecek öz ve biçimde işlemek. 

10- Din konularını, dinin modern ahlâkla da bağdaşabilen 
kişisel ve toplumsal ahlâk kesimine yönelecek ve akıl dışı, çağ 
dışı düşen dogmatik kesimiyle ilgili konuları ele almıyacak şe¬ 
kilde işlemek. Din konularını; batıl inançlara, gericiliğe, dini 
siyasete araç olarak kullanmaya elverişli öz ve biçimde işlemekten 
kaçınmak, bunların zararlarını düşündürücü, ikna edici bir dil ve 
üslupda anlatmak. 

KADINLARA YÖNELİK EĞİTİM YAYINLARI ARAÇLARI 

(Ev İçin) 

1- Ana ve çocuk bakımı ve sağlığı konularında kadının 
eğitimine yardımcı olmak. 

2- Çocuk eğitimi konusunda anaya yardımcı olmak. 

3- Ev ve ailenin bakımı, beslenmesi, sağlığı ve geçimi 
konularında kadına yardımcı olmak. 

4- Kadının kişisel sorunları ile aile ve toplumla ilişki¬ 
leri açısından ortaya çıkan sorunları üzerinde kadını aydınlatmak. 

5- Çocuk ve gençlerin yozlaştırıcı yayınlardan korunmasına 
yardımcı olmak. 

6- Çocuğun kişisel, aile ve toplum içindeki sorunları ve 
korunması hakkında kadını aydınlatmak ve uyarmak. 
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KADINLARA YÖNELİK EĞİTİM YAYINLARI İLKELERİ 

1- Tüm konulan daha çok çalışan, yoksun kadın ve çocuk¬ 
ların sorun ve ihtiyaçlarına cevap verecek öz ve biçimde işlemek, 

2- Konuları kadının sosyal ve siyasal alanda bilinçlenme¬ 
sini sağlayacak öz ve biçimde işlemek. 

İŞÇİYE YÖNELİK EĞİTİM YAYINLARI AMAÇLARI 
(İş Dünyası ve Benzeri Programlar) 

1- İşçinin anayasal ve yasal haklan ve ödevleri üzerinde 
aydınlanmasına yardımcı olmak. 

2- İş güvenliği, sosyal sigorta, iş ve işveren ilişkileri 
konularında işçiyi aydınlatmak. 

3- Emeğin değeri ve korunması ile ilgili sorunlar üzerinde 
işçiyi aydınlatmak. 

4- İşçiye gerek Ö2el, gerek meslek hayatı ile ilgili sağlık 
bilgileri vermek, bu sorunlar üzerinde işçiyi aydınlatmak. 

5- İşçilerin sosyal ve ekonomik haklarını, çıkarlarım savu¬ 
nabilmeleri ve gerçekleştirmeleri amacıyla örgütlenmeleri için ay¬ 
dınlatıcı bilgi vermek. 

6- İşçinin ev, aile, geçim ve barınma sorunları üzerinde 
işçiye gerekli bilgileri vermek. 

İŞÇİYE YÖNELİK EĞİTİM YAYINLARI İLKELERİ 

1- İşçilerle ilgili bütün konuları, işçilerin anayasal ve 
yasal haklarının ve ödevlerinin bilincine varmalarını sağlayacak 
öz ve biçimde vermek. 

2- İşçilerin siyasal, meslekî ve ekonomik, alanlardaki hak 
ve çıkarlarım korumak amacıyla işlenen konuları, örgütlenmeyi 
özendirici ve destekleyici öz ve biçimde vermek. 

3- Yurt dışına işçi gönderebilmek için kurulan kooperatif¬ 
leri özendirmekten kaçınmak. 
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SAĞLIK YAYINLARI AMAÇLARI 

1- Halk kitlelerine çevre sağlığı hakkında bilgi vermek ve 
çevre sağlığı koşullarının değiştirilmesine yardımcı olmak. 

2- Halk kitlelerine sağlık koruma hakkında bilgi vermek, 

3- Halkın beslenmesine ilişkin bilgiler vermek ve beslen¬ 
me koşulları konusunda aydınlanmasına yardımcı olmak. 

4- Devletin sağlık ve sosyal yardım hizmetleri ve sorunları 
konularında halk kitlelerini aydınlatmak. 

5- Halk kitlelerine hastalıklarla savaş ve tedavileri konu¬ 
larında bilgi vermek. 

SAĞLIK YAYINLARI İLKELERİ 

1- Sağlıkla ilgili bütün konuları, Türk halkının içinde 
bulunduğu sağlık koşulları ve karşılaştığı sağlık sorunları üzerin¬ 
de aydınlanıp bilinçlenmesini sağlayıcı öz ve biçimde işlemek. 

2- Tüm sağlık konularını, halkın sağlığını korumak için 
kendi olanakları ölçüsünde alabileceği önleyici ve koruyucu nite¬ 
likteki gerçekçi tedbirlere özendirici öz ve biçimde işlemek. 

KÜLTÜR YAYINLARININ AMAÇLARI 

Genel Amaç 

Türkiye’nin köklü bir kültür ve sanat kalkınmasına, başka 
deyimle "Kültürel yapı değişimi"ne ulaşmasına yardımcı olmaktır. 

Amaçlar (x) 

I- Bütün geleneksel, yabancı ve yeni kültür ürünlerinin 
yurt içinde yaygın bir kullanım ve tüketime ulaşmasına yardımcı 
olmak (kültür dağıtımı amacı). 

II- Çağdaş, dinamik, özgün, bağımsız, ulusal ve öz bir 
Türk Kültürünün oluşumuna yardımcı olmak (kültür üretimi amacı). 

(x) Bu sıralama, TRT'nin görevleri ve olanakları açısından 
yayınlarında gözeteceği önem sırasını da göstermektedir. 
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III- Geleneksel öz kültürümüzün korunması ve değerlendirilme¬ 
sine yardımcı olmak (kültür koruması amacı). 

IV- Dış Dünya Kültür Ürünlerinin yurt hizmetine sokulmasına 
yardımcı olmak (kültür ithali amacı). 

V- Bütün Türk Kültür ürünlerinin dış Dünyaca tanınması ve 
değerlendirilmesine yardımcı olmak (kültür ihracı amacı). 

KÜLTÜR YAYINLARI AMAÇLARINA ULAŞMADA UYULMASI GEREKLİ 
TEMEL İLKELER 

I- Kültür dağıtımı amacını gerçekleştirmede uyulacak ilkeler: 

a) Mevcut ve yeni yaratılan bütün kültür nimetlerinin 
toplumun kat ve kesimlerine sosyal adalet ve fırsat eşitliği içinde 
dağılmasına yardımcı olmak. Bunun için: 

- Köylerle kentler arasındaki, 
- Kadınlarla erkek arasındaki, 
- Bölgeler arasındaki, 
- Semtler, sınıflar, zümreler arasındaki v.b. eşit¬ 

sizlik ve dengesizlikleri giderecek yolda davranmak. 

b) Bu dağıtım çalışmalarında görev alanlara (uygulayıcı, 
öğretici, yayıcılar vb.) teşvik, destek ve olanaklar sağlamak. 

II- Kültür üretimi amacını gerçekleştirmede uyulacak ilkeler: 

a) Geleneksel öz kültür kaynaklarımızdan yararlanmak, 
bunu yaparken de: 

1. Geleneksel kültürün, duruk, çağgerisi, zümre- 
sel ve yerel nitelikleriyle piyasada egemen hale gelmesine yardımcı 
olmamak\ 

2. Hele bu kültürün yozlaşmış şekillerine yayın¬ 
larda yer ve prim vermemek; 

3. Geleneksel değerlerimizin yeni üretimlerde so¬ 
rumsuz kişilerce öz niteliğini bozacak şekilde kullanılmasına yardım¬ 
cı olmamak, bu tür ürünlere prim vermemek; 
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b) Çağdaş dış değerlerden yararlanmak. Bunu yaparken de; 

1. Kültür yaratımının dış öz kültürlerin taklidine 
kaymasına, yabancılaşmasına yardımcı olmamak; 

2, Kültür yaratımının dış yoz kültürlerin etkisine 
uğramasına yardımcı olmamak; 

<" <J 

c) Bütün bu yararlanma ve yaratma çalışmalarının sayıca 
ve nitelikçe gelişmesini teşvik etmek (Örneğin: 

- Dinleyicilere, değerlendiricilere, yaratıcılara, 
uygulayıcılara, öğreticilere, yayıcılara, özel kültür kuruluşlarına 
vb. destek, olanak, araç-gereç sağlamak; 

- Mevcut yetiştirme Kurumlannın genişletilmesi ve 
yenilerinin kurulmasını teşvik etmek). 

III- Kültür koruması amacını gerçekleştirmede uyulacak ilkeler: 

a) Kültür erozyonunu Önlemek: 

Gerçekten çok zengin bir hazine olan geleneksel ve 
tarihi değerlerimizin çeşitli nedenlerle kaybolmasını, harcanmasını, 
elimizden gitmesini önlemek için: 

1. Bunları derlemek, belgeye geçirmek, 

2. Çeşitli yollardan açık veya gizli yurt dışına 
kaçırılmalarını önlemek. 

b) Bu değerlerin bilimsel şekilde inceleme ve değerlen¬ 
dirilme konusu yapılmalarını sağlamak. 

(Örneğin çok zengin ve anlam yüklü eski halk türkü 
ve şiirlerimizin, halk oyunlarımızın, geleneksel el sanatlarımızda¬ 
ki eski renk, desen ve şekillerin unutulması gibi ulusal bir felâket 
nit.eüğinde olan kayıplar önlenmeli, bunların saptanması ve değer¬ 
lendirilmesi yapılmalıdır). 

IV- Kültür ithali amacını gerçekleştirmede uyulacak ilkeler: 

a) Yabancı kültür ürünleri ithalini,bir kültür sömür¬ 
geciliği haline gelmiyecek biçimde belli ölçüler içinde tutmak, 

b) Gerçekten çağdaş değer taşıyan ve Türk toplumuna 
yararlı olanlarının yayınlarda kullanılmasını sağlamak, 



c) Türkiye için lüks ya da genç kuşaklar için yozlaş¬ 
tırıcı, yabancılaştırıcı nitelikteki ürünlerin yayınlanmasını ön¬ 
lemek , 

d) Toplumu ayakta tutan ve bağımsız kişiliğini, ben¬ 
liğini meydana getiren bütün olumlu töreleri ve özellikleri yıka¬ 
bilecek, ulusu yabancı çıkarlara uygun kılıklara sokmaya yönelik 
hayat görüşleri ve yaşama biçimleri telkin eden ürün ve akımlara 
yer vermemek. 

V- Kültür ihracı amacını gerçekleştirmede uyulacak ilkeler 

a) Yerli kültür ürünlerinin yurt dışında tanınmasına 
yardımcı olmak*, 

b) Bunu yaparken, yerli yapıtlarımızın yurt dışına 
kaçarak içerde bunlardan yoksun kalınmasını teşvik etmemek; 

c) Yaratıcı, araştırıcı sanat ve kültür adamı, bilgin 
ve uzman ihracına varan durumların doğmasını teşvik etmemek, bu 
durumun sakıncalarını belirtmek. 
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