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SUNU 
Cumhuriyetimizin temel devrimlerinden birisi olarak nitelendirilen, 

"Öğretim Birliği" yasasının kabul edilişinin yıldönümlerini, Fakültemiz 
düzenlediği bilimsel toplantılar çerçevesinde kutlamaktadır. "Fakültemiz Günü" 
olarak da kabul edilen 3 Mart'larda gerçekleştirilen bu etkinliklerin sonuncusu 3 
Mart 2003 günü, Avrupa Birliği ve Eğitim konulu, iki bildiri ve bir panel 
çalışmasından oluşan bilimsel bir toplantı ile gerçekleştirilmiştir. 

Bilimsel toplantının birinci oturumu Prof.Dr.  Cahit Kavcar tarafından 
yönetildi. Bu oturumda Prof.Dr.  Mehmet A. Kısakürek tarafından  "Avrupa 
Birliği ve Eğitim" konulu bildiri sunulmuştur. 

Prof.Dr.  Tanju Gürkan'ın yönettiği ikinci oturumda, Avrupa Birliği Eğitim 
ve Gençlik Programları (Ulusal Ajans) Daire Başkanı Sadrettin Karahocagil 
tarafından  "Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına Türkiye'nin 
Katılımı İle İlgili Yapılan Çalışmalar" konulu bir bildiri sunulmuştur. 

Prof.Dr.  Süleyman Çetin Özoğlu'nun yönettiği ve "Avrupa Birliği ve 
Türk Eğitiminden Beklentiler" konulu panelin ele alındığı üçüncü oturumda; 
Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(ATAUM) Müdürü Yrd.Doç.Dr. Nail Alkan; Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 
Topluluk Programları Koordinatörü Sevinç Atabey; Ankara Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof.Dr.  Ömer L. Gebizlioğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve 
Terbiye Kurulu Üyesi Füsun Koksal ve Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
öğretim üyesi Prof.Dr.  Güzver Yıldıran - De Weerdt, panel üyesi (konuşmacı) 
olarak katılmışlardır. 

Fakültemiz, düzenlemiş olduğu bilimsel toplantılarda sunulan bildirileri, 
yapılan panel çalışmaları ve tartışmalarını yayın haline getirerek eğitim 
kamuoyuna sunmaya özel bir önem vermektedir. 

Toplantının sunum kısmında görev alan Uzman İlknur Türkkaan'a, 
toplantının verimli geçmesinde görev alan fakültemiz  araştırma görevlilerine, 
toplantı kayıtlarının çok kısa bir süre içerisinde çözümlenmesini sağlayarak bu 
kitabın yayma hazırlanmasında önemli katkıları olan Arş .Gör.Ömer Cem 
Karacaoğlu ve Arş.Gör.Hasan Gürgür'e teşekkür ederim. 

Ayrıca, büyük bir özveri ve titizlikle bu kitabı yayına hazırlayan Dekan 
Yardımcısı Doç. Dr. Ayşe Çakır İlhan'a Fakültemiz adına çok teşekkür ederim. 

Son olarak da, kitabın basımını gerçekleştirilen Ankara Üniversitesi 
Basımevi ilgililerine içten teşekkürlerimi sunuyorum. 

Prof.  Dr. Nizamettin  KOÇ 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
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AVRUPA BİRLİĞİ VE EĞİTİM" 

(03 MART 2003) 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
DEKANI 

PROF.DRJMİZAMETTİN KOÇ'UN KONUŞMASI 

Sayın Rektörüm, Sayın Dekanlar, Sayın Genel Müdürler, Talim ve Terbiye 
Kurulunun Sayın Üyeleri, Değerli Konuklar, Sevgili Öğrenciler. 

"Avrupa Birliği ve Eğitim" konulu toplantımıza HOŞGELDİNİZ der, 
hepinizi saygıyla selamlarım. 

Bu gün "Öğretim Birliği" Yasasının kabul edilişinin 79. Yıldönümü. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim sistemini Laik ve ulusal temelde 
düzenleyen Öğretim Birliği Yasası, Türkiye Devrimlerinin en önemli 
yasalarından birisi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, bu yasa 1961-1982 
Anayasalarında "kaldırılamaz ya da değiştirilemez" koşuluyla güvence altına 
alınmıştır. 

Dünya ve insanlık anlayışları ile genel hedefleri  birbirinden farklı  eğitim 
uygulamalarının birlikte yürütüldüğü, toplumların çağdaşlaşamayacağını gören 
Atatürk, "eğitimde birlik" üzerinde durmuş ve bu çerçevede 3 Mart 1924'te 
"Öğretim Birliği" yani "Tevhid-i Tedrisat" yasasını çıkarmıştır. 

Buna bağlı olarak da tekke ve medreseler kapatılmış, kurumlararası 
duvarlar kaldırılmış ve tüm eğitim kurumları Cumhuriyet'in temel ilkeleri 
yönünde kuşaklar yetiştirme hedefi  etrafında  birleştirilmiştir. 

Eğitimin değişik aşama ve kademeleri ve birbirini tamamlamayı esas alan 
bir uygulama getirilmiştir. 

"Öğretim Birliği Yasası" ile yüzyıllardır devam etmiş olan medrese temelli 
geleneksel eğitim kurumlarına son verilmekle kalınmamış; medreseler, tanzimat 
okulları (yani mektepler) ve yabancı azınlık okullarından oluşan üç başlı eğitim 
sistemi ortadan kaldırılmıştır. 

"Öğretim Birliği Yasası" ile Türkiye'deki tüm bilim ve öğretim kurumları 
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. 
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Bu yasa ile dogmatik, dinsel ve ezberci eğitimden bilimsel eğitime, ulusal 
eğitime, laik eğitime, karma eğitime ve uygulamalı eğitime geçilmiştir. Bunlar, 
aynı zamanda Atatürk'ün eğitim ilkeleridir. 

Cumhuriyet tarihimizde ve eğitimimizde özel bir yeri ve önemi olan bu 
yasanın kabul edilişinin yıldönümleri olan 3 Mart'ları; yıllardır güncel eğitim 
konularını ele alan bilimsel etkinlikler eşliğinde "Fakültemiz Günü" olarak 
kutlamaktayız. 

Bu çerçevede; 

-1998'de, "Reform  Pedagojisi: Eğitim Bilimleri, Okul Reformu, 
Öğretmen Eğitimi" konulu toplantı, 

-1999 yılında, "Öğretim Birliğinin 75. Yılı, Eğitim Bilimleri'nin Dünü, 
Bugünü ve Yarını" konulu (10 bildiri ve bir panel çalışmasından oluşan) 2 
günlük toplantı, 

-2001'de, "77.Yılında Öğretim Birliğinin Neresindeyiz?" konulu 
toplantı, 

-2002'de de; "Öğretim Birliğinin 78.Yılında Yurt Dışında Öğrenim 
Gören Türk Öğrenciler" konulu, bilimsel toplantıları gerçekleştirmiş ve 
bunları da yayın haline getirmiş bulunuyoruz. 

Ve bugünde ülkemizde son yılların önemli tartışma konularından birisi 
olan "Avrupa Birliği ve Eğitim" konulu, 2 bildiri ve 1 panel çalışmasından 
oluşan bir toplantı çerçevesinde birlikteyiz. 

Bu vesile ile izninizle, bu yıl 38. Kuruluş Yıldönümümüz'ü de mutlulukla 
kutladığımız Fakültemiz hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. 

Fakültemiz kurulduğu 1965 yılından itibaren günümüze dek 

-Eğitim Programlan ve Öğretim 

-Eğitimde Psikolojik Hizmetler 

-Eğitim Yönetimi, Teftişi  ve Planlaması 

-Ölçme ve Değerlendirme 

-Özel Eğitim 
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-Güzel Sanat Eğitimi 

-Eğitim Hukuku 

-Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri vb. 

alanlarda lisans ve lisansüstü programlar yürütmüştür. 

1997 yılından itibaren de; 

- Sınıf  Öğretmenliği Programı 

- Okul Öncesi Öğretmenliği Programı 

- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı 

- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı 

- Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Programı, 

olmak üzere 5 lisans programı daha açılmış ve yürütülmektedir. 

Bunların yanısıra, mevcut Eğitim Fakültelerinin, Eğitim Bilimleri 
Bölümlerindeki öğretim üyelerinin çoğu Fakültemiz mezunudur. Halen 23 
üniversiteden 61 araştırma görevlisi kadro aktarımı yolu ile Fakültemizde 
lisansüstü çalışmalarını yürütmektedir. 

Hizmetiçi Eğitim Programları 

Fakültemiz öğretim üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığımız başta olmak üzere, 
ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılarak gerçekleştirilen hizmetiçi eğitim 
programlarında görev almakta, proje, seminer ve araştırmalara katılmaktadırlar. 

Fakültemiz bahsetmiş olduğum bu çeşitli kamu ve özel kuruluşlara yönelik 
eğitim programlarını 2002 yılından itibaren; Ankara Üniversitesi Sürekli 
Eğitim Merkezi (ANKÜSEM'in) şemsiyesi altında gerçekleştirmeye 
başlamıştır. 

Danışmanlık Hizmetleri 

Fakültemiz öğretim üyeleri yıllardır, kendi uzmanlık alanlarında, ilgili yasa 
ve yönetmeliklerin ek görevlendirme esasları çerçevesinde çeşitli kuruluşlara 
"Akademik Danışmanlık" hizmeti sunmaktadırlar. 
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Şimdiye kadar akademik danışmanlık hizmeti sunulan kuruluşların bazıları 
şunlardır: 

-M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu 
-M.E.B. Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi (EARGED) 
-Merkez Bankası 
-YÖK Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
-Türkiye Bilimler Akademisi 
-Devlet Planlama Teşkilatı 
-İş ve İşçi Bulma Kurumu 
-Çocuk Esirgeme Kurumu 
-Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı 
-Adalet Bakanlığı 
-Türkiye Radyo ve Televizyon Kurulu vb. 

Yayınlar ve Bilimsel Toplantılar 

Kuruluşundan itibaren şimdiye kadar, Fakültemiz yayım olarak 212 kitap 
yayınlanmıştır. Fakültemiz öğretim üyelerinin, özel yayınevlerinin basımı 
olarak yayımlanan kitapları bu sayının dışındadır. 

Ayrıca hakemli olarak yayımlanan Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi de 
Fakültemizin kuruluşundan itibaren sistemli olarak yayımlanmıştır. 

Eğitim Bilimlerinin değişik uzmanlık alanlarında yazılmış, Eğitim 
Fakültelerinde "temel başvuru kaynağı" olarak yararlanılan kitapların 
çoğunluğunun Fakültemiz öğretim üyelerince yazılmış kitaplar olması da 
vurgulanması gereken bir husustur. 

Yayınlarımız ile ilgili olarak sizlerle paylaşmak istediğim diğer bir nokta 
şudur: 

Bahsetmiş olduğum kitapların 30'u, Milli Eğitim Bakanlığı, Dışişleri 
Bakanlığı, TÜBİTAK, Devlet Planlama Teşkilatı, UNESCO, ILO, UNICEF, 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde 
Fakültemizin gerçekleştirdiği ulusal ve uluslar arası düzeydeki toplantıların 
ürünü olan kitaplardır. 

Sözlerime son vermeden önce, bu toplantımıza bildiri sunucu, panel üyesi 
ve oturum başkanı olarak görev kabul edip, önemli katkılarda bulunan 
Hocalarımızdan, konuklarımızdan başlamak üzere, hepinize katılımınız için, 
Fakültemiz adına içten teşekkürlerimi tekrarlar, saygılar sunarım. 
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ 

PROFJDR.NUSRET ARAS'IN KONUŞMASI 

Değerli konuklar, saygıdeğer meslektaşlarım; 

Eğitim Bilimleri Fakültemizin hazırlamış olduğu "Avrupa Birliği ve 
Eğitim" konulu bugünkü toplantıya hoşgeldiniz. 

"Avrupa Birliği ve Eğitim" konulu bir kongre, konferans  gerçekten çok 
önemli. Bu toplantı zaten arkada, çoğu ayakta kalan öğrencilerimiz için 
yapılıyor. Onları nasıl daha iyi eğitebiliriz? Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerli 
katkılarıyla Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve konuk öğretim 
üyelerimizin değerli katkılarıyla bugün bu konuda şimdiye kadar olmuş olan 
gelişmeleri değerlendireceğiz. Bugün Türkiye bu konuda nerede 
bulunmaktadır? Üniversitelerimiz nerededirler? Daha neler yapmaları gerekir? 
Bunu tartışacağız. 

Bu konuya ben kişisel olarak çok önem veriyorum. Rektörlüğe başladığım 
günden beri tüm fakültelerimizde,  Yönetim Kurulu ve Senato toplantılarımızda 
devamlı bu konuyu işliyoruz. Zannediyorum ki biz Ankara Üniversitesi olarak 
bir yere varmak üzereyiz. Henüz geldik diyemeyeceğim tabii. Bu çok uzun bir 
yol, birçok kategori ve aşamaları var. Biz bunların sadece daha başlangıcında 
olduğumuzu biliyoruz. Ama yapmak istediğimiz şu; hiç olmazsa 
fakültelerimizde  uygulanan öğretim programlarımızı, Avrupa Birliği 
Programlarıyla eşleştirmek. Bu amaçla tüm fakültelerimiz  çalıştı. Fakülte 
Kurulları uyum programlarını hazırladı ve bunlar zannediyorum ki bu 
önümüzdeki iki ay içinde Ankara Üniversitesi Senatosu'nda tartışılarak 
gelecekteki yıldan itibaren yürürlüğe konulacak. 

Bu ne getirecek? Sevgili öğrenciler özellikle sizlere, neler getirecek? Şunu 
getirecek: Herşeyden önce artık Türkiye'den almış olduğunuz diplomalar, 
Avrupa Birliği'nde, eksik kredi, saat, "işte şunu tamamlarsanız ancak o zaman 
sizi bizim programlarımıza kabul edebiliriz," gibi engellerle 
karşılaşmayacaksınız. Gerek oradaki çalışma hayatınızda gerekse Avrupa ya da 
Amerika'da yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilmenizde büyük 
bir kolaylık sağlayacaktır. Ben diğer taraftan  da şöyle düşünüyorum: Türkiye 
Eğitim Birliği'ni kabul etmekle birlikte, Cumhuriyet'e başlar başlamaz, Ulu 
önderimizin çok yerinde kararıyla, medrese eğitimini yıktı, ama ondan sonra 
Üniversitelerimizin, büyük bir durağanlık içinde olduğunu da ifade  etmek 
istiyorum burada. Üniversiteler kendilerini çok iyi yenileyemediler, eğitim 

5 



programları biraz eski kaldı, klasik kaldı. Bunu bazı Üniversitelerimiz başardı, 
bazı Üniversitelerimiz başaramadı. Bunu da açıklıkla, kendimizde olan kabahati 
de göstermemiz lazım. İşte bugün, bu toplantı, Türkiye Üniversitelerinin 
içinden bu durağanlığı ve klasikliği, nasıl atabileceğinin cevaplarını da 
zannediyorum ki ortaya koyacak. 

Sözlerime son vermeden önce, başta Sayın Dekan olmak üzere hem bu 
programı düzenleyenlere hem de bildiri sunucu, panel üyesi ve oturum başkanı 
olarak emekleri geçen katılımcı arkadaşlara emekleri için teşekkür ediyorum. 
Toplantının başarılı geçmesini diliyorum. Saygılarımla. 
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BİRİNCİ OTURUM 

"AVRUPA BİRLİĞİ VE EĞİTİM" 

Prof.Dr  .Mehmet A. Kısakürek 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 

Öğretim Üyesi 

Oturum Başkanı: Prof.Dr.Cahit  Kavcar 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 

Öğretim Üyesi 





PROF.DR.MEHMET A. KISAKÜREK'İN KONUŞMASI 

Avrupa'nın bütünleşmesi sürecinin başlangıcından itibaren eğitim  daima 
önemli bir yer tutmuştur. Bu konu, 1957 Roma Antlaşması ve 1992 Maastricht 
Antlaşması (126. ve 127. maddeleri) içinde de yer bulmuştur. 

Eğitim alanında işbirliği için Avrupa Topluluğu eylem programı olan 
SOCRATES'in  ilk aşaması (1995-1999) Mart 1995'te, ikinci aşaması (2000-
2006) ise Ocak 2000'de Avrupa Parlamentosu ve AB Bakanlar Konseyi'nin 
ortak karan ile başlatılmıştır. 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları, Birlik üyesi ve adayı 
ülkelerle (Türkiye dahil) ve EFTA ülkelerine (Norveç, İzlanda, İsviçre ve 
Liechtenstein) açık programlardır. Söz konusu programlara Avrupa Birliği'nin 
mali yardımından çok katılımcı ülkelerin mali katkısı öngörülmektedir. 
Ülkelerin bu şekilde oluşan ortak havuzdan alacakları pay, büyük ölçüde her 
ülkedeki yararîanıcıların sunacakları proje önerilerinin başarısına bağlıdır. 

SOCRATES programmın yürütülmesinden Avrupa Komisyonu (Eğitim ve 
Kültür Genel Müdürlüğü-Directorate General on Education and Culture) 
sorumludur. 

SOCRATES programının yürütülmesi için SOCRATES  Komitesi,  Ulusal 
Ajans ve Teknik  Yardım  Ofisi'nden  oluşan bir idari yapı oluşturulmuştur. 

SOCRATES  Komitesinde  her üye ülkeden iki temsilci bulunmaktadır. 
Avrupa Ekonomik Bölgesi ülkeleri ile üye adayı ülkeler toplantılara gözlemci 
statüsünde katılmaktadır. Komite, Komisyon ile ulusal yetkililer arasında 
karşılıklı güvenin sağlanmasında önemli bir işleve sahiptir. Komiteye ek olarak 
ERASMUS ve COMENIUS adlı iki alt-komite oluşturulmuştur. Bu programlar 
hakkındaki kararları bu alt komiteler almaktadır. Sokrates Komitesinin 
çalışmaları hakkında Avrupa Parlamentosu bilgilendirilmektedir. 

Katılımcı ülkeler, programın diğer üye ülkelerin uygulamalarıyla uyum 
içinde yürütülmesi için gerekli önlemlerin alınması yanında, programların ülke 
düzeyinde eşgüdümünü sağlayacak Ulusal Ajansların oluşturulması; 
programlarla ilgili yasal ve yönetsel engellerin ortadan kaldırılması ve ülke 
çapında diğer Topluluk programlarıyla uyumlu çalışmaların yapılmasından 
sorumludur. 
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Ulusal  Ajanslar,  belirli eylem projelerinin seçimi, öğrenci ödeneklerinin 
tahsisi ve denetlenmesi ile ilgili mali yönetim gibi özel sorumluluklar 
üstlenmiştir. Ajanslar  aynı zamanda önemli bir danışma görevini 
yürütmektedir. 

SOCRATES'in 2000-2006 yılları arasını kapsayan ikinci aşaması için 
ayrılan kaynak _ 1.850.000.000 dur. 

SOCRATES'in ilk aşamadan elde edilen sonuçlara kısaca göz atmakta 
yarar bulunmaktadır. Buna göre; 

-316.000 yüksek öğretim öğrencisi tam zamanlı eğitimlerinin belirli bir 
dönemini diğer katılımcı ülkelerin birinde geçirmiştir. 

-26.000 öğretmen ve asistan ülkelerarası ziyaret imkanı bulmuştur. 

-80.000 genç başka bir Avrupa dilini öğrenmek ve geliştirmek için 
düzenlenen projelere ve değişim programlarına katılmıştır. 

-5.000 okul arasında 1620 ortaklık antlaşması gerçekleştirilmiştir. 

-1.800'den fazla  yüksek eğitim kurumunun katılımı ile üniversiteler arası 
2673 işbirliği programı oluşturulmuştur. 

Programın ilk aşamasından farklı  ikinci aşamasında desteklenecek 
etkinliklere yer verilmiş, yararlanıcı hedef  kitle belirtilmiş, Komisyon ile üye 
ülkeler arasında yetki ve sorumluluk paylaşımı belirlenmiş ve eylemler arası ve 
diğer programlarla tutarlılık, tamamlayıcılık, izleme ve değerlendirme 
çalışmalarına özel önem verilmiştir. 

SOCRATES II (2000-2006) 

Avrupa Birliği  Eğitim  Alam Hareket  Planı 

Değişen dünyada, yararlı becerileri kazanmak, bir iş bulmak veya bireysel 
gelişme için bilginin önemi artmaktadır. Günümüzde eğitim yaşam boyu 
devam eden bir süreç haline gelmiştir. Eğitim ve öğrenim artık sadece okulda 
veya üniversitede değil, hayatın her anında gelişen ve gerçekleşen bir süreçtir. 

Avrupa'nın önemli özelliği her zaman belirtilen farklılığıdır.  Bu durum 
özellikle sistem ve uygulamaların ülkeden ülkeye büyük değişiklikler gösterdiği 
eğitim alanı için geçerlidir. Farklılıklar her birey için bir zenginleşme olup, 
kaliteyi arama ve yeni buluşlar için verimli bir zemin oluşturmaktadır. 
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Socrates'in  Hedefleri 

Socrates, Avrupa'nın Eğitim Programı olup, 30 ülkede uygulanmaktadır. 
Temel amacı, Avrupa bilgisi oluşturmak ve böylece bu yüzyılın büyük 
zorluklarına karşı daha iyi tepki ve cevap vermeyi, hayat boyu öğrenimi 
sağlamak, herkes için eğitimi teşvik etmek ve herkes için kabul edilen beceri ve 
niteliklerin kazanılmasına yardımcı olmaktır. Bunun için Socrates dil 
öğrenimini desteklemekte, öğrenenlerin değişim ve gelişimini teşvik etmektedir. 

Socrates, eğitiminin her alanında Avrupa işbirliğini esas almaktadır. Bu 
işbirliği değişik şekillerle karşımıza çıkmaktadır. Mübadele, birleşik projeler 
organize etme, fikirleri  ve başarılı uygulamaları paylaşmak için Avrupa bilgi 
ağını kurma, ortak çalışma ve karşılaştırmalı analizler yapma vb. 

Socrates uygulamada bireylere öğrenme, yerleşme veya başka bir ülkede 
eğitim programına katılma için yardım sağlamaktadır. Aynı şekilde eğitim 
kuruluşlarına öğretim projeleri düzenleme ve deneyimleri paylaşma için destek 
sağlamaktadır. Çeşitli kurum ve kuruluşlarla ve sivil toplum örgütlerine eğitim 
konularında etkinlikler yapmaları için yardım etmektedir. Sokrates programı 
çerçevesinde yalnızca AB'ne üye ülkeler arasında karşılıklı işbirliği projeleri 
mali destek alabilmektedir. 

Geniş Anlamda  Okul 

Socrates, anaokuldan üniversiteye kadar bütün eğitim faaliyetlerini 
desteklemektedir. Buna yetişkin eğitimi de dahildir. Eğitim kurumları yeni 
fikirlere  ve uygulamalara açık olmak zorundadır. Bu nedenle diğer ülkelerdeki 
kuruluşlarla işbirliğine gitmek veya değişik sivil toplum kuruluşları ile 
çalışmak önemli görülmektedir. 

Socrates, toplumdaki herkesin eğitimini hedeflemektedir.  Bu kapsamda; 

• zorunlu eğitim çağındaki öğrenciler, gençler ve eğitimine devam 
edemeyen fakat  devam etmek isteyen belli yaşın üzerindeki bireyler 

• öğretmenler; eğitim yöneticileri ve eğitim idari personeli ile destek 
hizmetlerinde görevli olanlar 

• tüm eğitim kurumlan 

• eğitimle ilgili kişi ve kuruluşlarla, kamu görevlileri ve karar organları, 
yerel yetkililer aile kurumlan iş sektörü, eğitimle ilgili diğer kuruluşlar ve sivil 
toplum örgütleri hedef  kitle olarak gösterilebilir. 
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Ortak  Öncelikler 

Hedeflenen  gruplar ve projeler ne olursa olsun, Socrates, Avrupa'nın çok 
kültürlü karakterini vurgulamak için başlatılmıştır. Bu çerçevede dezavantajlı 
grupların eğitimi Sokrates programı tarafından  desteklenmektedir. Aynı şekilde, 
sosyal dışlama ve okullarda başarısızlığın ortadan kaldırması programın 
hedefleri  arasında bulunmaktadır. Bu amaçla yeni bilgi iletişim teknolojileri 
(ICT) kullanılarak büyük bir veri bankası oluşturulmuştur. Ayrıca, değişik 
Avrupa dillerinin öğreniminde yenilikler de Sokrates programı kapsamında 
teşvik edilmektedir. 

Özetle Sokrates Programı; 

-eğitimin her düzeyinde Avrupa boyutunun desteklenmesi, Avrupa 
çapında fırsat  eşitliği desteklenmesi, eğitsel kaynaklara uluslararası erişimin 
kolaylaştırılması; 

-avrupa Birliği içinde dil öğreniminin nitelik ve nicelik olarak 
geliştirilmesinin desteklenmesi yoluyla, eğitimin kültürler arası boyutunun ve 
Avrupa Birliği halkları arasında anlayışın ve dayanışmanın sağlanması; 

-eğitim alanında kurumlar arası değişimin teşvik edilmesi, açık ve 
uzaktan eğitim, diploma ve çalışma dönemlerinin tanınması, bilgi paylaşımının 
geliştirilmesi yolunda engellerin kaldırılarak daha güçlü bir işbirliği sağlanması; 

-Eğitim-öğretim uygulama ve materyallerin geliştirilmesinde yenilikçi 
yaklaşımların ve teknolojinin kullanımlımı desteklenmesi ve eğitim alanında 
ortak politika ve ilgi alanlarının saptanmasını amaçlamaktadır. 

Socrates II programı; 

-EFTA/EFA ülkeleri( İzlanda, Liechtenstein ve Norveç) 

-Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri (Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 
Estonya, Macaristan, Latvia, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya ve 
Slovenya) 

-Malta, Kıbrıs ve 

-Türkiye'yi kapsamaktadır. 

Genel olarak bakıldığında Socrates 8 değişik çalışmadan oluşmaktadır. 
Bunlar şöyle özetlenebilir: 

- Comenius: Okul eğitimi 
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-Erasmus: Yüksek öğrenim 

-Grundtvig:  Yetişkin ve diğer eğitim yolları 

-Lingua: Avrupa dillerinin öğrenimi 

-Minerva:  Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojileri 

-Eğitim sistemlerinin ve politikalarının izlenmesi ve yenilikler 

-Diğer eğitim programlan ile ortak faaliyetler 

COMENIUS 

Comenius, okul öncesi, ilk ve ortaöğretime ağırlık veren bir programdır. 
Bu bağlamda geniş kitlelere hitap etmektedir. Bunlar öğrenciler, öğretmenler, 
diğer eğitim personeli, yerel yetkililer, aile kuruluşları ve sivil toplum 
örgütleridir. 

Comenius, okullann ortak çalışmalanm, okul personelinin eğitimi ile ilgili 
projeleri ve okul eğitim ağlarını destekleyen bir program olarak dikkati 
çekmektedir. Böylece Comenius öğretimin kalitesini artırmayı, Avrupa 
boyutunu güçlendirmeyi ve dil öğrenimini desteklemeyi amaç edinmiştir. Bu 
Program aynı zamanda önemli konuların üzerinde de durmaktadır. Bunlar 
Avrupa vatandaşlığı için önemli olan çok kültürlü  eğitim, dezavantajlı  gruplar 
için destek,  okulda  başarısızlıkla  başetme ve dışlamayı  önleme olarak 
özetlenebilir. 

Comenius'un Yapısı 

Comenius, üç ana bölüme aynlmaktadır. 

Comenius 1: Okul İşbirliği 

-Comenius okul projeleri 

-Comenius dil projeleri 

-Comenius okul gelişim projeleri 

-Comenius dil yardımları 

-Hazırlık ziyaretleri 

Comenius 2: Okul Eğitim Personelinin Eğitimi 

-Okul eğitim personelinin eğitimi için Avrupa İşbirliği projeleri 

-Okul eğitim personeli için bireysel eğitim yardımları 
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-Başlangıç eğitimi 

-Comenius dil yardımcılığı 

-Hizmet içi eğitim 

-Hazırlık ziyaretleri 

Comenius 3: Ağlar 

-Okul işbirliği ile ilgili ağlar 

-Okul eğitim personelinin eğitimi ile ilgili ağlar 

-Hazırlık ziyaretleri 

Yukarıdaki kategorilere uymayan ancak okul eğitimi ile ilgili olan diğer 
bazı proje ve çalışmalar da Comenius'dan destek alabilmektedir. 

Comenius'un  birinci aşamasından  (1995-1999)  ikinci aşamasına (2000-
2006) geçişteki  değişiklikler 

Comenius'un ikinci aşamasına geçişte, içerik ve yapı açısından bir takım 
değişiklikler yapılmıştır. Dil öğrenimi, Comenius için önceliklerden biri 
olmuştur. Comenius'a Lingua'da yer alan 5 uygulamadan 4 ü eklenerek 
yeniden oluşturulmuştur. Comenius 3 ise tamamen yenidir. 

Comenius Hedefleri 

Comenius'un genel hedefi  kaliteyi  zenginleştirmek  ve okul  eğitiminin 
Avrupa boyutunu geliştirmektir.  Bu da okullarda uluslar arası işbirliğinin teşvik 
edilmesi, okul eğitimi içinde doğrudan yer alan personelin mesleki gelişimine 
katkıda bulunulması, dil öğreniminin desteklenmesi ve kültürler arası bilincin 
arttırılması ile yapmaktadır. Comenius, Avrupa topluluğuna dışarıdan ve daha 
geniş bir sahiplenme duygusunu geliştirecek olan öğretim ve öğrenime yardımcı 
olmayı hedeflemektedir.  Bu bağlamda Comenius; 

-ülkelerarası karşılıklı işbirliği ve eğitim kurumları arasında karşılıklı 
öğretmen -öğrenci değişimini 

-yeni öğretim yöntem ve materyallerin geliştirilmesi ve yaratılmasını, 

-okul yönetimindeki yeniliklerin ve faydalı  uygulamaların ülkelerarası 
karşılıklı paylaşımını, 

-eğitimsel dışlama ve okul başarısızlığı ile mücadelede kullanılan 
yöntemlerin geliştirilmesi ve paylaşımını, 
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-özel eğitim ihtiyaçları ile öğrencilerin sisteme kazandırılması için yapılan 
çalışmaları, 

-eğitimin bütün alanlarında eşit imkanların yaygınlaştırılmasını, sektörde 
çalışan personelin eğitimi için bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını 
desteklemektedir. 

Comenius Avrupa'da okul eğitiminde dil öğreniminin gelişimine aşağıdaki 
hedefler  çerçevesinde katkıda bulunmaktadır; 

-Avrupa dillerinin yabancı dil olarak öğretim kalitesinin artırılmasını, 

-Dil öğretmenlerinin öğretme becerilerinin artırılmasını 

-Az kullanılan ve az öğretilen dillerin öğretmenlerinin dil becerilerinin 
artırılmasını 

-Öğretilen yabancı dillerin farklılığının  artırılmasını 

-Bütün öğretmenlerin ve öğrencilerin bildikleri yabancı dil sayı ve 
standardını artırmalarını desteklemekte ve teşvik etmektedir. 

Comenius, Avrupa okul eğitiminde kültürler  arası bilinci artırmak  için 
ülkelerarası çeşitli etkinliklerle katkıda bulunmaktadır. Hedeflenenler  ise, 

-değişik kültürlerin zengin bilincini desteklemek, 

-okul eğitimi alanında kültürler arası eğitimi teşvik etmek, 

-öğretmenlerin kültürler arası eğitim alanındaki becerilerini artırmak, 

-şövenizim ve ırkçılıkla mücadeleye destek vermek, 

-göçmenlerin, mesleki gezginlerin, çingenelerin, ve seyahat edenlerin 
çocuklarının eğitimini artırmak. 

Comenius'un Yönetimi 

Comenius programının uygulanmasının genel sorumluluğu Avrupa 
Komisyonundadır. Socrates Komitesi ve üye ülkelerin temsilcilerininden 
oluşan Socrates Okul Eğitimi Alt Komitesi de Avrupa Komisyonuna yardımcı 
olmaktadır. 

Programın operasyon yönetimi komisyon tarafından  yürütülmekte olup 
ulusal yetkililer ve kurumların yardımı ve toplumsal seviyede teknik yardım 
ofisi  ile yapılmaktadır. 
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Katılımcı ülkeler ulusal kurumlar kurmak suretiyle programın ulusal 
seviyede eşgüdüm içinde yürütülmesi için destek vermektedir. 

Ulusal kurumların projelerin seçimi, yardımların paylaşımı için belli bazı 
yükümlülüklerinin yamsıra, izleme ve finansal  yönetim görev ve sorumlulukları 
bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, kurumlar bazı önemli işlevleri de yerine 
getirmektedir. Bunlar bilginin paylaşımı, uygun proje katılımcıları bulmak için 
yardımcı olma, başvurular ve diğer konular için fikir  verme ve Comenius 
çalışması hakkında dönüt sağlamadır. 

Comenius içinde, Socrates programında da olduğu gibi, merkezi  ve 
merkezi  olmayan iki temel işletim sistemi vardır. 

Merkezi  İletişim  Sistemi:  Seçim, uygulama, taşeronluk prosedürleri 
Komisyon  tarafından  yürütülmektedir. Genel kural olarak, projedeki taraf 
kurumlardan biri eşgüdümü sağlayan kurum olarak çalışmakta ve Komisyona. 
karşı projeden sorumlu olmaktadır. 

Merkezi  Olmayan iletişim Sistemi:  Seçim, uygulama, taşeronluk 
prosedürleri katılımcı ülkelerin ulusal yetkilileri tarafından  yürütülmekte ve 
ulusal ajans tarafından  yardım edilmektedir. Genel kural olarak, programla ilgili 
ülkenin Ulusal Ajansı ile doğrudan bir ilişki kurulmaktadır. Bireysel 
mübadeleler (öğretmenler, öğrenciler ve ilkokul öğrencileri için) ya ulusal 
ajanslar tarafından  ya da ilgili kişiler ile doğrudan-dolaylı temaslar yoluyla 
organize edilmektedir. 

Merkezi düzenlemeler Comenius 2 (okul eğitim personelinin Avrupa 
işbirliği Projesi) ve Comenius 3 (Comenius Ağı) çerçevesinde uygulanmaktadır. 
Merkezi olmayan düzenlemeler ise Comenius 1 (okul katılımcıları) ve 
Comenius 2 çerçevesinde uygulanmaktadır. 

GRUNDTVIG 

Yetişkin  Eğitimi  ve Diğer Eğitim  Yaklaşımları 

Bu programın amacı, hayat boyu öğrenimin Avrupa boyutunu 
zenginleştirmektir. Bu program Avrupa işbirliği yoluyla yenilikleri, eğitimde 
artan erişilebilirliği, bulunulabilirliği ve yetişkinler için eğitim koşullarının 
kalitesini artırmayı teşvik eden programlan desteklemektedir. 

Grundtvig hareketi büyük ölçüde eğitimcilere hitap etmekle birlikte, son 
kullanıcıları aşağıda belirtilen amaçlara yönelik öğrenmeye istekli her yaştaki 
yetişkinleri kapsamaktadır. Bunlar: 
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-Toplumda tam ve aktif  rol alma ve kültürler arası bilinci artırma, 

-Genel becerileri geliştirmek ve güncelleştirmek suretiyle istihdam 
edilebilirliği artırma, 

-Resmi eğitim kurumlarına erişim ya da yeniden giriş için kapasiteleri 
artırmaktır. 

ERASMUS 

Yüksek  Öğrenim Alanında  Avrupa Topluluğu  Programı 

ERASMUS, SOCRATES'in Yüksek Öğrenim kısmına verilen addır. 24 
Ocak 2000 tarihinde benimsenmiştir. 2006 yılı sonuna kadar olan bir dönemi 
kapsamaktadır. 

ERASMUS'un  Amaçlan Nelerdir? 

Yüksek öğrenim, yüksek kaliteli insan kaynaklarının oluşturulmasında, 
bilimsel buluşlar yoluyla ortaya çıkan gelişmiş bilginin paylaşılmasında, artan 
ihtiyaçlar karşısında yeni beceri ve yeterliklerin sürekli geliştirilmesinde ve 
gelecek nesillerin Avrupa çerçevesi içinde yetiştirilmesinde büyük önem 
taşımaktadır. Varolan bilginin çok çabuk eskimesi, eğitimdeki hızlı değişiklik 
ve yenilikler, yüksek öğretimde yeni yöntemlerin uygulanması hayat boyu 
öğrenmeyi önemli hale getirmektedir. 

Bütün bunlar dikkate alınarak, ERASMUS programı ile yüksek öğretim 
kurumlarının yöneticilerinin, öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin değişimi 
desteklemektedir. 

SOCRATES İçinde ERASMUS Çalışması: Ana Özellikleri 

Geçmişte de olduğu gibi, ERASMUS tüm yüksek öğretim kurumlarına, 
disiplinlere ve tüm yükseköğretim kademelerine açık bir programdır. Özellikle 
öğrenci mübadelesi, ERASMUS I ve II nin ana amacını oluşturmaktadır. 
ERASMUS, yükseköğretim programlarında "Avrupa Boyutu"im  geliştirmeyi 
amaçlayan geniş işbirliğine dayanan bir programdır. "Öğrencileri  Avrupa'ya 
getirmek,  Avrupa'yı  tüm öğrencilere  götürmek"  ERASMUS'un yeni 
sloganıdır. Daha önce de belirtildiği gibi, program içinde öğrenci hareketliliği 
büyük bir öneme sahiptir. Önümüzdeki dönemde bu programa katılmayan 
öğrencilerin aldığı derslere Avrupa boyutunun eklenmesi konusunda 
yükseköğretim kurumları daha fazla  desteklenecektir. Bu nedenle öğretim 
elemanlarının değişimine, ülkelerarası programların geliştirilmesine, katılım ve 
paylaşımı daha çok sağlamak için açık ve uzaktan eğitime ayrı bir önem 
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verilmektedir. ERASMUS, üniversitelerin komşu bölgelerdeki diğer 
kurumlarla işbirliği yapmasını ve böylece katılımcı ülkelerde uluslararası 
işbirliği imkanlarının arttırılmasını ve zenginleştirilmesini desteklemektedir. 

Kurumsal  Anlaşma 

Yüksek öğrenim kurumlarının Avrupa Politika anlaşmasına 
hazırlanmalarına yardımcı olmak üzere 1996 yılında Avrupa Üniversiteleri 
Birliği tarafından  Aide-Memoire hazırlanmıştır. Kurumsal anlaşmalar, normal 
koşullarda Avrupa Birliği desteği ile yıllık planda düzenli revizyondan 
geçirilerek 3 yıllık zaman dilimi için hazırlanmaktadır. Uygulama  Rehberi, 
üniversitelerin Kurumsal Anlaşma önerilerini hazırlarken yararlanabilmeleri 
için web üzerinde hazırlanmıştır. 1999/2000 akademik yılı için Birlik, 29 
katılımcı ülkeden 1800 Yüksek Öğrenim Kurumunun Kurumsal Anlaşmasını 
onaylamıştır. 

Katılma  Koşulları 

Öğrenciler:  Katılımcı ülkelerden belli bir süre için (3 ay ile bir akademik 
yıl arasında) çalışmaya katılmak isteyen öğrencilerin Uluslararası İlişkiler 
Ofisine  ya da üniversitelerinin SOCRATES (ya da ERASMUS) ofisine 
başvurmaları gerekmektedir. Bu ofisler  hangi ülkeler, üniversiteler ve 
fakültelerin  değişim programına dahil olduğu konusunda gereken bilgiyi 
sağlamaktadır. Her üniversitenin kendi programı çerçevesinde bağımsız olarak 
organize etmesi nedeniyle öğrenciler için herhangi bir son başvuru süresi 
bulunmamaktadır. 

Öğretim Elemanları:  Başka bir ülkedeki anlaşmalı bir üniversitede, belli 
bir süre için çalışmak ya da SOCRATES/ERASMUS etkinliklerine katılmak 
isteyen öğretim elemanlarının Uluslararası  İlişkiler  ya da üniversitelerinin 
SOCRATES  (ya  da  ERASMUS)  bürolarına  başvurmaları gerekmektedir 

Konusal Ağ Projesine katılmak isteyen öğretim elemanlarının ise, mevcut 
proje ile ilgili koordinatörlerle bağlantıya geçmeleri gerekmektedir. Henüz 
programa alınmamış konularda çalışma yapmak isteyenlerin ise 
Üniversitelerinin Kurumsal Anlaşmaları çerçevesinde önerilerini vermeleri 
gerekmektedir. 

MINERVA 

Minerva, Uzaktan  Öğretim,  Bilgi  ve İletişim  Teknikleri  alanlarında 
Avrupa'da işbirliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

Minerva'mn iki ana amacı bulunmaktadır. Bunlar: 
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1-Öğrenciler, karar vericiler ve uzaktan öğretim ile ilgilenenler arasında 
anlayış geliştirmek, iletişim ve bilgi tekniklerinin kullanımı konusunda onlara 
destek vermektir. 

2-Bu alanda geliştirilen yöntem ve kaynaklara erişimin daha iyi sağlanması 
için bilgi ve iletişim teknikleri ile çoklu ortam eğitim ürünlerinin ve 
hizmetlerinin geliştirilmesine yeterli desteği sağlamaktır. 

Proje Planı 

Avrupa Komisyonu, yenilikçi programı metodolojisi ve eğitim materyalleri 
ile edinilen dil becerilerinin ölçülmesi için gerekli araçların geliştirilmesi ve 
değişimini, bu konuda işbirliğini Avrupa ölçüsünde desteklemektedir. 

Aynı zamanda komisyon; 

• eğitimle ilgili çoklu ortam ve dil eğitimi materyallerinin 
geliştirilmesine, 

• dil becerilerinin değerlendirilmesi için gerekli yöntem ve araçların 
geliştirilmesi ile 

• öğretim ve eğitim programlarının finansmanına  da katkıda 
bulunmaktadır. 

Bunun için projelerde; 

• Eğitim amaçlan kesin olarak belirtilmelidir. 

• Önerilen etkinlik veya ürünler için ihtiyaç duyulmalıdır. 

• Hedef  kitle veya ele alınacak durumlar iyi belirlenmelidir. 

• Öğretim durumu ile tutarlı bir yaklaşım gösterilmelidir. 

• Elde edilen sonuçlar değerlendirilmelidir. 

• Elde edilen sonuçlar katılımcı ülkeler arasında geniş bir şekilde 
paylaşılmalıdır. 

Bu projelerde geliştirilen tüm ürün ve etkinliklerin öğrenci merkezli olması 
büyük önem taşımaktadır. 

Konular  ve Öncelikler 

• Avrupa Komisyonu yukarıdakilere ek olarak proje kapsamındaki 
öncelikli konular listesini düzenli olarak yayınlamaktadır. 
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• Diğer konularda ilgili projeler de programa dahil edilmektedir. 

• Geçtiğimiz yıllarda dil eğitimi konusunda ortaya çıkan, geliştirilen 
materyal ve teknik üretme projelerine öncelik verilmekle birlikte; 

• Avrupa ülkelerinde mübadele için birlik vatandaşlığına hazırlayacak, 

• Dillerin bireysel çalışılmasına teşvik edecek projelere öncelik 
verilecektir. 

ARION 

Arion, eğitim uzmanları ve karar vericiler için çalışma ziyaretlerini içeren 
bir programdır. 

Amaçları 

Arion programının ana amaçlan şunlardır: 

• Üye ülkelerde edinilen deneyimleri programa katılan ülkelerle 
paylaşmak 

• Topluluk bünyesinde eğitimde gelişmelerin kalitesini ve güncelliğini 
arttırmak 

• Avrupa boyutunu geliştirmektir. 

Arion'un geçmişi 1978'e kadar dayanmaktadır. 1995 yılına kadar 
SOCRATES programının parçası olarak kalmıştır. Arion'un yeni aşaması 
2000-2006 yıllannda uygulanacaktır. 

Ele Alman Konular 

Arion aşağıdaki konuları ele almaktadır. Bu konulara ihtiyaçlar 
doğrultusunda yeni konular eklenebilmektedir. 

Bunlar; 

• Eğitim sistemleri ve değerleri 

• Eğitimde rol alanlar 

• Eğitim ve araçları 

• Okul ve çevresi vb. dir. 

20 



Arion'un işleyişi genelde SOCRATES programı ile benzerlik 
göstermektedir. 

Arion'da yardımların dağıtımı Socrates Programının genel kuralları 
çerçevesinde yapılmaktadır. 

NARIC 

Akademik  Tanıma  Bilgi  Merkezi  Ağı 

NARIC  Bilgi  Ağı Nedir? 

NARIC ağı (1984) Avrupa Komisyonunun  bir kuruluşudur. NARIC 
diplomaların ve çalışma sürelerinin akademik olarak tanınmasını 
amaçlamaktadır. Bu ağ SOCRATES/ERASMUS programının bir parçası olup 
öğrenci ve eğitim personelinin çeşitli ülkelerdeki eğitim kurumları arasındaki 
mübadelesini desteklemektedir. 

Bu program çerçevesinde Avrupa Topluluğu ve EEA ülkeleri ile Orta ve 
Doğu Avrupa ülkelerinde temsil merkezleri açılmıştır. Öğrenci ve akademik 
personelin mübadelesi için gerekli bilgi, yardım ve danışmanlık bu merkezlerde 
yapılmaktadır. NARIC ağının ana kullanıcıları yüksek öğretim kurumları, 
öğrenci ve danışmanları ile geleceğin işverenleridir. 

NARIC ağı Eğitim Bakanları tarafından  oluşturulmuştur. Statüsü ve alanı 
NARIC'in çalışmasına göre değişiklik gösterebilmektedir. Ülkelerin çoğunda, 
yüksek öğrenim kurumlan özerk olup, yabancı öğrenci kabulleri ve derslerden 
muafiyet  konusuna kendileri karar vermektedir. Bu nedenle NARIC bir çeşit 
karar mekanizması olmaktan çok, ihtiyaç halinde bilgi ve fikir  veren bir sistem 
olarak nitelendirilebilir. 

Akademik  Tanınma  Nedir? 

Değişik ülkelerde akademik yeterlilikler karşılaştırılırken tanınma ve 
denklik konusunda bazı ayrımlar yapılabilmektedir. Denklik,  bir çalışma 
programını oluşturan derslerin detaylı karşılaştırılması olarak ifade  edilebilir. 
Tanınma  ise, öğrencinin tüm eğitimini içeren daha küresel bir değerlendirme 
yaklaşımıdır. Genellikle tanınan şey, öğrencinin tamamladığı belli bir çalışma 
dönemini kapsayan bir diploma ya da derecedir. Tanınma, daha ileri düzeydeki 
çalışmalara kabul edilebilmek için öğrencinin almış olduğu eğitimin genel 
düzeyini göstermesi bakımından önemli bir işleve sahiptir. Örneğin bir ülkede 
tanınan bir derece alan öğrencinin başka bir ülkede herhangi bir ilave 
yükümlülüğe ve sınava tabi tutulmadan daha ileri düzeydeki bir programa kabul 
edilmesi gibi. 
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NARIC ve Mesleki Tanınma konusunda daha ayrıntılı bilgi 
(http://europa  .eu .intlcommldgl5lenlpeoplelpualif/index.htm)  adresinden sağla-
nabilmektedir. 

NARIC  Etkinlikleri 

Aşağıdaki etkinliklerle Komisyonla NARIC arasındaki işbirliği 
geliştirilmeye çalışılmaktadır: 

• NARIC merkez başkanlarının her yıl düzenli toplanmalarını sağlamak, 

• Yetkililerin akademik tanınma prosedürlerini ve eğitim sistemlerini 
daha iyi anlamaları için karşılıklı ziyaretlerine özel mali destekte bulunmak, 

• SOKRATES/ERASMUS Programı kapsamında bilgi paylaşımını 
kolaylaştırmak ve özellikle de bilgi değişimi için bilgisayarlı sistem hazırla-
maya mali destek sağlamak. 

LEONARDO DA VİNCİ 

Avrupa Topluluğu  Mesleki  Eğitim  Programı 

Avrupa Birliği Bakanlar Kurulu, birlik mesleki eğitim politikasını 6 Kasım 
1994 yılında kabul etmiştir. Bu Politikaya uygun olarak geliştirilen Leonardo 
Da Vinci  Programının ana amacı üye ülkelerin mesleki eğitim politikalarının 
ve bu alandaki yenilikçi çalışmaların geliştirilmesine katkıda bulunmak ve 
işbirliğini geliştirmektir. 

İlk aşaması 1995-1999 yıllarını kapsayan programa topluluğa üye 
ülkelerle, Avrupa ekonomik alanına giren üç ülke ve Estonya, Macaristan, 
Litvanya, Romanya, Polonya ve Slovak Cumhuriyeti gibi ülkeler katılmıştır. 
Leonardo da Vinci programı PETRA, FORCE, LINGUA ve EUROTECNET 
gibi daha sonra geliştirilen çalışmalarla zenginleştirilmiştir. 

Leonardo da Vinci Programının ikinci aşaması 2000 - 2006 yıllarını 
kapsamakta ve üye ülkelerde hayat boyu öğrenmeye ilişkin politikaları 
desteklemektedir. Bilgi ve beceri geliştirme ve bunların çalışma hayatı ile 
vatandaşlık uygulamalarına entegre edilmesi teşvik edilmektedir. Bu, özellikle 
de Sokrates ve Gençlik programları ile ortaklaşa desteklenen etkinliklerle 
yapılmaya çalışılmaktadır. 
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TEMPUS 

Tempus,  Avrupa'da yüksek öğretim konusunda işbirliğini geliştirmeyi 
amaçlayan bir programdır. Bu Program, Avrupa Birliği'nin Güney Doğu 
Avrupa ülkeleri (Cordis Programı) ile yeni bağımsızlığına kavuşan ülkeler ve 
Moğolistan'ın (Tacis Programı) ekonomik reformları  ile yeniden yapılanmaları 
için yürüttüğü programının bir parçasını oluşturmaktadır. 

1989 Ekiminde demir perdenin çökmesi Avrupa Birliği'ni büyük ölçüde 
etkilemiş, Avrupa'nın politik coğrafyası  süratle şekil değiştirmiş, Doğu 
Almanya'nın Batı ile birleşmesi, Orta ve Doğu Avrupa'daki sosyal ve 
ekonomik yeniden şekillenme büyük sürecinin başlangıcı olmuştur. Avrupa 
Birliği bunu takibeden 10 yılda bu ülkelerdeki yeniden yapılanma sürecine 
anahtar sektörlerde yardımcı olmak üzere faaliyete  geçmiştir. Sektörlerden biri 
de yüksek öğretimdir. Avrupa Birliği sahip olduğu üniversitelerarası ağ ile 
zaten önemli bir tecrübe birikimine sahip bulunmaktadır. Birlik 1990 yılında 
Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir program 
oluşturmuş, böylece Tempus  ortaya çıkmıştır. Tempus I, süratle genişlemiş, 
1993 yılına gelinceye kadar 11 Orta ve Doğu Avrupa ülkesi programa 
katılmıştır. 1993 yılında alınan bir kararla eski Sovyet Cumhuriyetleri'nin de 
programa katılması benimsenmiştir. Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Beyaz 
Rusya daha sonra da yeni Bağımsız Ülkeler ile Moğolistan da programa dahil 
edilmiştir. Geçen sürede Tempus iki kere yenilenmiştir. Bunlardan 1994-98 
yıllarını kapsayan Tempus II, 1998-2000 yıllarını kapsayan ise Tempus II bis 
olarak bilinmektedir. 

1994-2000 yılları arasında, program bünyesinde yüksek öğretim reformu 
alanında temel konular ile ilgili geniş işbirliği içeren çalışmalar başlatılmıştır. 
Bu çerçevede üniversitelerarası ağ, program geliştirme  konusunda katılımcı 
ülkelere eğitsel materyaller ve öğretim metodolojilerini karşılaştırma imkanı 
vererek derslerin yenileştirilmesi ve uluslararası boyut kazandırılması için 
imkan vermiştir. Aynı şekilde üniversite yönetimlerini geliştirmeyi amaçlayan 
projeler, üniversitelerde daha iyi çalışan uluslararası ilişkiler bürolarının 
kurulmasına yol açmış, böylece gelecekte daha iyi işbirliğinin temelleri atılmış 
ve dünya çapında bağlantıların kurulmasına yardım etmiştir. 

Balkanların değişen jeopolitik haritası Tempus Programına 
yükseköğretimde Avrupa ölçüsünde işbirliği için yeni boyut getirmiştir. 
Hırvatistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya ve Yugoslavya'nın 
programa katılması ile genişleme sürecektir. 

Programın son aşaması olan Tempus III 2000-2006 yıllarını 
kapsamaktadır. Bu yeni aşamanın amacı, akademik topluluğun ötesinde karar 
vericileri ve sivil toplumu da geniş ölçüde bu programın içine almaktadır. 
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Tempus, hem profesyonelleri  hem de akademisyenleri programa dahil ederek, 
hukuk, çevre, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi gibi hayati önemi olan 
konularda güncel eğitim sağlanmasına yardımcı olacaktır. Bunlara ek olarak, 
Tempus projeleri çalışmalara bölgesel bir boyut katarak, aday ülkelerle işbirliği 
yaparak geçen yıllarda kazanılan deneyimleri paylaşmayı hedeflemektedir. 

Tempus'un geçmişi, katılımcı ülkelerin eğitimde yüksek standartlara 
ulaşma ihtiyacının bilincinde olarak uluslararası  üniversite işbirliği  ağınm 
gelişmesini sağlamıştır. 

Gelecek 5 yıl içerisinde (2001-2006), Tempus programı yeterli standartlara 
sahip ülkeler arasındaki bağı güçlendirecek ve derinleştirecektir. Bunu yaparken 
de, eğitim sektörünün ortak amaçlarının karşılıklı anlaşılmasını teşvik edecek, 
sosyal ve politik istikrara katkıda bulunacaktır. 

YOUTH (GENÇLİK) 

Avrupa Birliği çatısı altında yaşlan 15-25 arasında olan 50 milyon genç 
bulunmaktadır. Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerinin de katılımıyla bu sayı 
büyük ölçüde artacaktır. 

Youth programı, yaşları 18 ve üstü olan gençlere ufuklarını  genişletmeleri 
ve girişimcilik duygulannı arttırabilmeleri için imkan vermektedir. Youth, yerel 
yetkililer, proje liderleri ve diğer profesyonel  ilgililer arasında Avrupa işbirliği 
yapısını sağlamaktadır. Bunun da ötesinde program, mübadele ve örgün 
öğrenim için gençlere imkan vermektedir. 

Program, 2000 baharında uygulanmaya başlamış olup eski Avrupa ve 
Avrupa Gönüllü çalışma programı deneyimlerini içermekte ve buna 
dayanmaktadır. Programın 30 ülkede ulusal temsilcilikleri bulunmakta, bunlar 
programın ulusal seviyede destek ve uygulanmasını sağlamaktadır. 

Destek  Sağlanan  Faaliyetler 

Avrupa Birliği, yukarıdaki amaçlara ulaşmak için aşağıdaki etkinliklere 
destek vermektedir. 

Avrupa Eğitim  Bilgi  Ağı (EURYDICE) 

Komisyonca oluşturulan ağın amacı, programın yürütülmesine tam destek 
vermektir. Ağın görevi, eğitim sistemleri ve politikaları üzerine bilginin 
toplanması ve değişimi, veri tabanlarının oluşturulması, karşılaştırmalı 
çalışmalar yapılması ve göstergelerin çıkartılmasıdır. 
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Yeni  Gereksinimlere  Yönelik  Yenilikçi  Girişimler 

Avrupa Birliği, eğitimin bir ya da birden çok sektöründe yeniliklerin 
geliştirilmesini amaçlayan uluslararası çalışma ve projeleri desteklemektedir. 
Öncelik verilecek konular, Avrupa Konseyi tarafından  belirlenmekte ve 
programın kapsadığı dönem boyunca ortaya çıkabilecek yeni gereksinimlere 
uyarlanmaktadır. 

Bologna Bildirisi 

Avrupa üniversitelerinde kalite kültürünün geliştirilmesi ve 
yükseköğretimde hedeflenen  birliğin gerçekleştirilmesi için 1998'de 
Sorbonne'dan başlayarak 1999'da Bologna'da ve 2001'de de Prag'da çeşitli 
Avrupa ülkelerinin katılımıyla toplantılar düzenlenmiş ve bu toplantılarda 
yükseköğretimle ile ilgili önemli kararlar alınmıştır. 29 Avrupa ülkesinden 
gelen temsilcilerin katılımı ile Bologna'da yapılan toplantıda Avrupa 
üniversiteleri için "Magna Carta" niteliğinde ilkeler belirlenmiştir. Bologna 
bildirisindeki belli başlı kararlar şunlardır: 

-Diploma Eki'nin (Diploma Supplement) uygulanmaya başlamasıyla 
üniversiteler arasında ortak bir genel yapının oluşturulması; 

-3 yıldan az süreli olmayan lisans ve yüksek lisans derecelerinin 
tüm Avrupa ülkelerinde tanıtımı; 

-Avrupa Kredi Transfer  Sistemi'nin (ECTS) Avrupa geneline 
yaygınlaştırılması yanında, yaşam boyu öğrenimde Avrupa boyutunun 
güçlendirilmesi; 

-Yükseköğretim alanında kalite güvencesinin Avrupa boyutunun 
oluşturulması; 

-Tam hareketliliğin sağlanabilmesi için diğer engellerin ortadan 
kaldırılması. 

Bologna'nın ardından, 2001 'de Prag'da 32 Avrupa ülkesinin 
yükseköğretim bakanlarının katılımı ile yapılan toplantıda şu kararlar 
alınmıştır: 

-Tüm dünyadaki öğrencileri eğitim için Avrupa'ya çekmek ve Avrupa 
içindeki hareketliliği artırmak; 

-Avrupa üniversitelerinin kalite standartlarını artırmak. 
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ECTS (Avrupa Kredi Transfer  Sistemi) 

http://www.europa.eu.int/comm/education/socrates/ects.html 

http://europa.eu.int/comm/education/socrates/ectswww.html 

Avrupa Eğitim Bilgi Ağı 

http: //w w w .eurydice .org/ 

Avrupa Birliği ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) 

w w w .yok. gov .tr/e gitim/ab/avrupa .doc 

www .aegee-istanbul .org/ 
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TARTIŞMA 

Soru 1-(Dinleyici) : Teşekkür ederim Sayın Başkan. Benim Sayın 
Kısakürek'e sorum, Avrupa Kredi Transfer  Sistemini 
Üniversite eğitiminin kalitesinin arttırılmasında ne tür 
sonuçları, ya da etkileri olabilir? Bu konudaki görüşlerini 
rica ediyorum, teşekkür ederim. 

Kısakürek : Efendim,  Avrupa Kredi Transfer  Sistemi, bir paketten 
oluşuyor, bu paketin oluşabilmesi için başlangıçta her 
Üniversitede yapılan eğitim-öğretim etkinliklerinin 
tamamının teorik dersler, uygulamalar, pratik 
çalışmalar, tez çalışması, sınavlar vb. kapsayacak şekilde, 
bir ETCS kredisine dönüştürülmesi gerekiyor. Bu işlem 
tabiri caizse yaptığınız eğitimin bir çeşit kura, dolar 
kuruna veya euro kuruna çevrilmesi gibi bir işlem 
Dolayısıyla sizin sisteminizi, yeteri kadar tanınmayan 
bir üniversiteye giden bir öğrencinizin çalışmalarının 
belli bir ölçek açısından değerlendirilmesine imkan 
veriyor. Bütün bunların yapılabilmesi için eğitim 
programındaki dersleri içeren bir kılavuzun hazırlanması 
gerekiyor. Bu kılavuz, derslerin içeriği ile ilgili bütün 
detayları verdiği gibi, hangi düzeyde olduğu, kim 
tarafından  verildiği, kısaca ders hakkında bilgiyi 
içerecektir. Bu hem ilgili Üniversitenin öğretim dilinde 
hem de Avrupa dillerinden birinde veya bir kaçında 
olabilecektir. Dolayısıyla ETCS sistemine giren bir 
program, ETCS dahilinde başka Üniversiteler tarafından 
izlenebilecektir. Böylece derslerinin yapısı, hangi dönem 
verildiği, ağırlığı, sınavının ne şekilde olduğu ve 
notlandırma sistemi hakkında bilgi verilmektedir. Aynı 
şekilde yine ETCS'nin notlandırma sistemiyle yerel 
sistemler arasında bir bağlantı kurulmaktadır. Verdiğiniz 
notların ETCS notuna tahvili söz konusudur, tabi bütün 
bunlarında ötesinde bir anlaşma imzalamamız 
gerekmektedir, yani siz bu standartları tanıyorsanız, 
standartları taşıyan kurumlar listesine dahil olmanız 
gerekmektedir; Ancak bundan sonra sizden öğrenci 
gidebilir veya size öğrenci gelebilir. Onun için bir 
anlaşmanın yapılması gerekiyor. Bu anlaşma gidilecek 
kurum, öğrencinin gönderildiği kurum ile öğrenci 
arasında yapılıyor. Sistem belli bir standardı sağladığı 
için öğrencilerin mübadelesi bir sorun olmuyor. Yani bir 
sömester veya iki sömester başka kurumda geçirdiğimiz 
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zaman, bir üçüncü üniversite veya kuruma da 
transferiniz  söz konusu olabiliyor veya eğitiminizin kalan 
kısmını orada devam edebiliyorsunuz. Bütün bunlar 
ESCS'nin sağladığı faydalardan  bazıları ama konu 
oldukça geniş bir konu, sanıyorum bir saati aşkın bir 
zaman içerisinde açıklanması gereken detaylar var. 
Dolayısıyla bu verdiğim örnekler dahi sistem farklarını 
göstermeye yeter sanıyorum. 

Soru 2 : Eğitim Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Fatma 
Serbest. Avrupa Birliğinin ilk kuruluşunda, Avrupa 
Kömür ve Çelik Topluluğunun yer aldığını biliyoruz. 
Genel eğitim veya burada sözünü ettiğimiz eğitim 
konusu orada da yer alıyor, yani işçilerin serbest dolaşımı 
dediğimiz ve Avrupa Birliğinin temelinde kalan tek 
Pazar hedefine  gerekli işçinin serbest dolaşımı. Biri bu, 
burada mesleki eğitim var dikkatimizi çeken. Bugüne 
kadar, gelişmiş ve bu konularda içermiştir ve 
gördüklerimiz Avrupa Birliği Eğitim Programları birer 
araçlar yani ikiye ayıracak olursak, bunları temelde bir 
Avrupa Birliği Felsefesi,  Avrupa Birliği kimliği 
kazandırmak, ikincisi ve en önemlisi istihdamla 
ilişkisi yani Avrupadaki işsizlik sorunu Türkiye'de 
olduğu gibi. Şimdi bu noktada acaba Avrupa Birliği 
eğitim ve istihdam ilişkisini kurmadaki, Avrupa Birliği 
münasabeti içerisindeki temel adımlar nelerdir? 
Kuruluşundan bugüne, bu bizim açımızdan da, Türkiye 
açısından da çok önemli diye düşünüyorum bu temel 
adımları. 

Soru 3-(Dinleyici): Ben sadece şeyi sormak istiyorum. Şimdi hocamız 
birşeyden bahsetti. Avrupa Birliğinden beklentisi çok 
yönlü, bir insan, görünen o. Diğer taraftan  bir de Avrupa 
bir kimlikten, Avrupa merkezli bir eğitimden bahsetti 
şimdi şöyle bir süreç var: Türkiyeli bir öğrenci için, 
Türkiye'de yaşayan bir insana biz şunu anlatabilir miyiz? 
Avrupa kimliği bir insan için ne kadar tanımlayıcı ve 
özgün olabilir? Yani biz eğer böyle bir Avrupa eğitimi 
verdiğimizde bir öğrenci kendini nasıl bir Avrupa 
kimliğinin içine yerleştirebiliyor, bu nasıl özgünlüğü 
yaratabilir? Bir diğer şey siz konuşmanızın arasında 
şöyle birşeyden bahsettiniz: Gelişmiş ülkelerde dediniz, 
insanların eğitim ihtiyaçları sonuna kadar karşılanıyor 
diye. 
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Kısakürek Büyük ölçüde. 

Dinleyici : Bunu telafuz  ettiniz. Ben mesela bunun, 
Avrupa'da kısmi olarak ama mesela Amerika'da bunun 
çok imkansız olduğunu düşünüyorum. Avrupada'da yine 
aynı şekilde, paranız yoksa örneğin bir tıp eğitimi 
göremezsiniz ki ortalama bir ailenin çocuğu, yani bizim 
bildiğimiz orta sınıf  bir aile çocuğu bile gelemiyor ki 
bunu hangi dayanağa, yani hangi veriye 
dayandırıyorsunuz, bu da önemli. Avrupa Merkezli bir 
eğitim bir insana ne verebilir, Avrupa'nın 
beklentileriyle Türkiye'nin beklentileri ayrı mı? Bunu 
sormak istiyordum. 

Kısakürek : Evet, sizden başlayarak cevaplayayım isterseniz, tabi 
Avrupa kimliği derken sistemlerin kendi milli 
özellliklerini bir tarafa  bırakıp, bir global eğitim 
sisteminin benimsenmesini kastetmiyorum. Burada 
kasdedilen şudur. Zaten kültürler arasında veya toplumlar 
arasında, insanlar arasında anlayış geliştirme derken, yine 
her sistem kendi özelliklerini koruyarak, ama bunu 
yaparken de Avrupa ile ilgili veya Avrupa'da yaşayışla 
ilgili bir anlayış da geliştirecek. Farklı kültürler, farklı 
diller, farklı  inanışlar, farklı  hayat tarzları ve ortaklıklar 
konusunda fikir  ve görüş geliştirecekler, böylece de 
milli kimlikten uzaklaşma veya bunun ortadan kalkması 
diye birşey sözkonusu olmayacaktır. İkincisi, "gelişmiş 
ülkelerde eğitim imkanlarının herkese açık olmadığını 
düşünüyorum" dediniz. Burada tabii kısmen haklısınız. 
Ben onu şu bağlamda söyledim; Avrupa'da kapı açık, 
eşik yüksek veya gelişmiş ülkelerde, Avrupa demiyelim 
de, gelişmiş ülkelerde eğitim kurumları kapasiteleri 
müsait, kapıları açık; fakat  eşikleri yüksek bu eşik bazen 
bir sınav, bazen ücret biçiminde oluyor. Şimdi Türkiye 
gibi veya daha az gelişmiş ülkeler açısından baktığımız 
zaman çoğu zaman kapı da açık olmayabiliyor. Yani 
şöyle düşünün, beş milyon çağ nüfusumuz  var. Yüksek 
öğretim çağındaki orta öğretim sistemini geliştirdiniz, 
bunların hepsini orta öğretim mezunu yaptınız, 
üniversiteye girişte alacağınız öğrenci sayısı bir buçuk 
milyonsa huninin ağzı bir yerde daralıyor. Kapı herkese 
açık değil, parasını verseniz de açık değil anlatabildim 
mi? Bu bağlamda kapının açıklığı, kapalılığı söz 
konusu, dolayısıyla fırsat  eşitliği meselesi veya konusu, 
o ayrı bir konu. O ayrıca tartışılabilir; ama sonuçta 
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yeteneğiniz varsa, giriş koşullarını taşıyorsanız kapılar 
açık. Bu bağlamda söyledim. Belli bir sınırlamayla. Diğer 
hanım efendinin,  sorduğun soruya geliyorum. Eğitim-
îstihdam. Başlangıçta belirttiğiniz gibi Avrupa Birliği 
bugünkü birlik fikrine  ulaşıncaya kadar, çeşitli 
aşamalardan geçti. Her aşamasında eğitim ve istihdam 
arasındaki ilişkilerde bu genişlemeye paralel bir 
perspektif  kazandı. Nitekim, bugün geldiğimiz nokta 
itibariyle teknik eğitim veya mesleki eğitimle ilgili 
olarak Leonardo Da Vinci programı uygulamaya 
konmuş durumda. Dolayısıyla mesleki ve teknik 
eğitiminin de üye ülkelerde geliştirilmesi esas almıyor. 
Fakat esas sizin sorduğunuz soruya gelecek olursak 
eğitim ve istihdam arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? 
Bu ilişkiyi bir birlik politikası olarak değil fakat  genel 
bir çerçevede cevaplamak istiyorum. Bugün eğitim ile 
istihdamın ilişkisi serbest piyasa koşullarında biraz 
esnek olmak durumundadır veya piyasa koşulları bu 
istihdamı büyük ölçüde belirlemektedir. Çünkü devletçi 
bir sistemde eğer eğitim planlaması yapıyorsanız, ne 
kadar iş alanı olacağına ona uygun ne kadar mühendis 
veya işçi yetiştirmeniz gerektiğine karar verebilirsiniz; 
ama serbest piyasa koşullarında bir müteşebbisin ne tür 
tarım işletmesi, ne tür sanayii işletmesi kuracağı 
konusunda bir planlama yapamazsınız. Dolayısı ile ne tür 
elemanlara ihtiyaç duyacağını zaman gösterecektir. Onun 
için bizim bugün uyguladığımız Yüksek Öğretim 
Programlarının bu yapıya uygun olması gerekir. Deplase 
edilebilir, yeterlilikler veya nitelikleri ön plana 
çıkartmalıyız. Onun için bugün üniversite kavramları 
tartışılırken müteşebbis üniversite veya müteşebbis 
mezun fikri  literatürde veya ilgili çevrelerde 
tartışılmalıdır. Dolayısıyla eğitim-istihdam ilişkilerine bu 
çerçevede düşündüğünüz zaman esnek bir yaklaşımın 
uygun olduğunu ifade  ederek sözlerimi bitirmek 
istiyorum. 
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AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI DAİRE BAŞKANI 
SADRETTİN KARAHOCAGİL'İN KONUŞMASI 

Giriş 

Bilindiği gibi eğitim AB ülkeleri ile aday ülkelerin en fazla  önem 
verdikleri alanlardan biridir. Ancak eğitim sistemlerinin yapıları hem ülke 
içinde hem ülkeler arasında ciddi farklılıklar  gösterir. 

Farklı ülkeler ve bu ülkeler içindeki farklı  sektörler vasıfları,  mesleki 
unvanları ve mesleki nitelikleri belirleyen ortak bir terminolojiye sahip değildir. 

Farklı ülkelerde edinilen tecrübeler paylaşılmamaktadır. 

Yapılan araştırmalar ve ortaya konulan yeni gelişmeler çok daha fazla 
insana ulaşabilecekken, aynı ülke içinde bile yeterince 
yaygınlaştırılamamaktadır. 

İşte bu sıkıntıları gidermek ve ortak zekayı daha iyi kullanabilmek 
amacıyla, AB eğitim ve gençlik programları uygulamaya konulmuştur. AB 
üyesi ülkelere, EFTA ülkelerine ve aday ülkelere açık olan bu programlar 
SOCRATES (Genel Eğitim), LEONARDO da VİNCİ (Mesleki Eğitim) ve 
YOUTH (Gençlik) programlandır. Bu programlann ortak amaçlan şunlardır; 

-Çok uluslu eğitim, mesleki eğitim ve gençlik ortaklıkları oluşturmak, 

-Müfredatlann  ve yurtdışında eğitim fırsatlannın  değişimini sağlamak, 

-Yeni yaklaşımları hedefleyen  eğitim ve öğretim projeleri üretmek ve 
uygulamak, 

-Akademik ve mesleki uzmanlık ağlan kurmak, 

-Eğitimde yeni teknolojiler ve mesleki vasıflann  tanınması gibi sınır ötesi 
meseleleri çözmeyi amaçlayan yeni sistemler aramak, 

-Uyum, mukayese ve karar alma için ortak bir platform  oluşturmak. 

Programların küçük bir özeti aşağıdadır: 

SOCRATES (Genel Eğitim) 

• Genel Eğitim Alanında İşbirliğinin Teşviki Amaçlı AB Ortaklığı 
Eylem Programı 
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Karar no: 819/95/AB, 14 Mart 1995 tarihli Avrupa Parlamentosu ve 
Konseyi Karan 

I. Safha: 

14.3.1995-31.12.1999 

Bütçe: 

850 milyon ECU(920 milyon ECU'ye yükseltildi). 

Katılımcı ülkeler: 

• 15 üye ülke ile İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç. Daha sonra Bulgaristan, 
Estonya, Letonya, Litavanya, Polonya, Romanya, Slovak C., Slovenya, Çek C., 
Macaristan, Malta, Kıbns ve Türkiye'yi de içine aldı. 

II. Safha: 

1.1.2000-31.12.2006 

26 Nisan 1999 tarihinde uzatıldı. 

Bütçe: 

1.850 Milyar EURO 

Katılımcı ülkeler: 

• AB ülkeleri, EFTA/Avrupa İktisadi Alanı ülkeleri (Norveç, İzlanda ve 
Lihtenştayn), ortaklık anlaşmasına giren Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri, Malta, 
Kıbns ve Türkiye. 

Alt Programlar: 

1. Comenius: Okul Eğitimi 

Eylem I 

Avrupa eğitim projelerinin geliştirilmesine yönelik okul ortaklıklan. 

Eylem II 

Okul eğitim personelinin geliştirilmesi. 

Eylem III 

Okullar arası iletişim ve işbirliği ağlarının oluşturulması. 
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2. Erasmus: Yüksek okul eğitimi, işbirliği, öğrenci değişimi 

Eylem I 

Üniversiteler arası işbirliği projeleri. 

Eylem II 

Üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerinin dolaşımı (mobility). 

Eylem III 

Akademik uzmanlık ağları. 

3. GRUNTVIG: Yaşam boyu eğitim. Yetişkin eğitimi. 

4. LINGUA: Avrupa'da az kullanılan ve az öğretilen dillerin eğitimi. 

5. MINERVA: Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojileri, 

6. Eğitim sistemleri ve politikalarının izlenmesi ve bu alanlarda yenilik 

• NARIC: Ulusal Akademik Tanıma Bilgi Merkezleri. 

• ARİON: Eğitim alanında karar alıcılar, yöneticiler ve uzmanlar için 
çok taraflı  araştırma ve çalışma ziyaretleri programı. 

• EURYDICE: Avrupa Eğitim Sistemleri ve Politikaları Bilgi 
Ağının bütün faaliyetleri. 

7. Diğer Avrupa programlarıyla ortak eylemler 

8. Destek tedbirleri 

Hedefleri: 

• Socrates, eğitimle ilgili her türü ve kademeyi kapsamaktadır. 

• Bu program, bu ana kadar ki eğitim programları olan ERASMUS, 
LİNGUA, ARİON ile EURYDICE programlarını devam ettirmekte ve bunları 
yeni eylemlerle (okul eğitimi, açık öğretim ve uzaktan öğretimle yetişkinlerin 
eğitimi) desteklemektedir. 

SOCRATES; 

• Eğitim yapısının her düzeyinde Avrupa boyutunun geliştirilmesine, 

• AB vatandaşlığı bilincinin güçlendirilmesine, 
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• Yabancı dil bilgilerinin iyileştirilmesine (özellikle az kullanılan ve az 
öğretilen dillerde), 

• AB ülkeleri arasında dayanışma ve daha büyük bir anlayışa ve eğitimin 
çok kültürlü boyutunun teşvikine, 

• Her kademedeki eğitim tesisleri ile ilgili işbirliğinin 
yoğunlaştırılmışına, 

• Avrupa eğitim boyutunun gerçekleştirilmesi ve mesleki kabiliyetlerin 
iyileştirilmesi için öğretim personeli değişiminin teşvikine, 

• Öğrenci değişiminin teşvikine, 

• Eğitim sürelerinin ve diğer yeterliliklerin akademik olarak tanınmasının 
teşvikine, 

• Açık öğretimin ve uzaktan öğretimin teşvikine, 

• Bilgi ve tecrübe değişiminin oluşumuna katkı sağlayacaktır. 

LEONARDO da VINCI(Mesleki Eğitim) 

AB Mesleki Eğitim Politikasının Uygulanmasına Yönelik Eylem Programı 

Karar no: 94/819/AB, 6.12.1994 AB Konseyi 

• Program Süresi: 

• 1995-1999,2000-2006 

Bütçe: 

1.150 Milyar EURO 

Hedefler: 

LEONARDO da VİNCİ programı; 

• Mesleki ilk eğitimi 

• Müteakip eğitimi (Yüksek okul-işletme işbirliği dahil) 

• Meslek eğitimin münferit  alanları ile tüm hayat boyunca meslek 
eğitimin sürdürülmesini içeren tedbirler arasında işbirliğini kapsar. 

LEONARDO da VİNCİ programı; 

• Mobility (Öğrenci öğretim elemanı ve işçi değişimi) 
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• Pilot Projects (Mesleki eğitim alanında yenilikler teşvik etmeyi 
amaçlar.) 

• Language Competencies (Az kullanılan Avrupa dillerinin öğrenimini 
teşvik eder.) 

• Transnational Network (Proje sonuçlarının, yenilikçi yaklaşımların 
toplanmasını, AB ülkelerinde elde edilen deneyimlerin dağıtımını ve network 
çıktılarının AB ülkelerinde uygun bir şekilde dağıtımını hedefler.) 

• Reference  Material (Özellikle araştırma ve analize yönelik Topluluk 
materyallerinin üretimi ve güncellenmesini teşvik eder.) 

LEONARDO da VİNCİ Kapsamında Teşvik Görenler 

Bu alana giren aktörler (işletmeler, mesleki eğitim veren kuruluşlar, 
mesleki eğitim okulları, sosyal partnerler, üniversiteler vs.) teşvik 
edilebilmektedir. 

LEONARDO da VİNCİ Programı İle Sağlanacak İmkanlar: 

• Üye ülkelerde mesleki eğitim sistemleri ve tedbirlerinin kalitesi ile 
yenilik kabiliyeti iyileştirilecek ve ulusal mesleki eğitim sistemleri için bir 
katma değer sağlanacaktır. 

• Mesleki eğitim ve meslek danışmanlığında Avrupa boyutu teşvik 
olunacaktır ./edilecektir. 

• Yaşam boyu öğrenme hususunun güçlendirilmesi, yarının mesleklerine 
hazırlama, teknolojik değişimi ayarlama teşvik edilecektir. 

• Gençler için ilk mesleki eğitimi destekleme ve uygun yeterliliği 
olamayan yani; uygun okul eğitimi olmayan yetişkinler için özel mesleki eğitim 
tedbirlerinin desteklenmesi sağlanacaktır. 

• Engelliler için, özellikle eğitimsiz gençler ve bedensel ya da zihinsel 
özürlü ya da başka koşullar nedeniyle eğitimden yararlanmamış şahıslar ve 
sosyal ve iktisadi dışlanma tehdidi altında kalan kişiler için ilk mesleki eğitime 
veya müteakip eğitimlere girişin kolaylaştırılması sağlanacaktır. 

• Kadınların fırsat  eşitliğinin teşviki (uzun aradan sonra yeni faaliyet 
alanları ve mesleki olarak tekrar işe girişme imkanının açılması dahil) 
sağlanacaktır. 

• Göçmen işçilerin ve çocuklarının durumunun iyileştirilmesi 
sağlanacaktır. 
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• Avrupa iş piyasası üzerinde iç pazarın yeterlilik talepleri, eğitim ihtiyacı 
ve gereksinimleri bakımından işbirliğinin güçlendirilmesi sağlanacaktır. 

• Modern teknolojiler alanında eğitim ve müteakip eğitimde yüksek 
okullar, mesleki eğitim tesisleri ve işletmelerin daha fazla  karşılıklı etkileşimi 
sağlanacaktır. 

• Mesleki eğitim alanında dil bilgilerinin teşviki sağlanacaktır. 

• Mesleki danışmanlık sistemlerinin kurulması sağlanacaktır. 

• Bağımsız hizmet içi eğitim ve açık öğretim yöntemlerinin gelişiminin 
sürdürülmesi sağlanacaktır. 

YOUTH (Gençlik) 

Gençlikle İlgili Konularda İşbirliğini Teşvik Etme Amaçlı Eylem 
Programı 

Karar no: 818/95/AB Parlamentosu ve Konseyi, 14.3.1995 

I. Dönem 1995-1999 

1996-SOCRATES ve LEONARDO programlarını tamamlamaktadır. 

n . Dönem 2000-2006 7 yıl 

Bütçe: 

520 Milyon EURO 

Eylemler 

Eylem 1 :Avrupa için Gençlik 

Eylem 2 :Avrupa Gönüllü Hizmeti 

Eylem 3 :Gençlik Girişimleri 

Eylem 4 :Ortak Eylemler 

Eylem 5 :Destek Önlemleri 

Ülkemiz, AB üyesi ülke statüsünde olmadığı için, bu Eylemlerden sadece 
Eylem 1; Eylem 2 ve Eylem 5 e katılabilmektedir. 

Hedefler: 

İkili, üçlü ve çoklu bir araya gelmeler sayesinde; 
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• Gençlerin toplumsal kurumlarda aktif  roller almasını cesaretlendirme 
• Gençlerin bağımsızlık ve icat kabiliyetini teşvik etme (özellikle ülke 

vatandaşı olma, kültürel alan ve çevre alanında) 
• Gençlerin toplumla ilgili düşüncelerini, güçlü olarak ifade  etme 

imkanını sağlama 
• Erkek-kadın fırsat  eşitliği konusunda duyarlı hale getirme 
• Irkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi, tecrit etmeyle bağlantılı tehlikeler 

konusunda bilinç edinmenin teşviki 
• Farklı sebeplerle Topluluk mübadele programlanna katılmaları en zor 

olan, az eğitim almış gençlerin entegrasyonu 
• Gençlerin farklı  kültürler ve bunlarla ilgili iç değerler konusunda bilgi 

edinme kabiliyetinin teşviki 
• Gençlerin AB fikrini,  tarihi, sosyal, kültürel ve politik alanların entegre 

edici bir unsuru olarak kavramalarının temini 
• Gençlerin, birlikler ve ortak yarar getiren tesisler çerçevesinde toplum 

hayatına aktif  olarak katılımları yönünde cesaretlendirilmesi 

• Gençlik bilgisi ve gençlik araştırması 

Katılımcılar 

AB ülkeleri; Norveç, İzlanda, Lihtenştayn ve belirli 3. Ülkeler (Türkiye 
dahil) olmak üzere toplam 31 ülke. 

Ülkemizin Bu Programlarla İlgili Çalışmaları 

Ülkemiz bu programların üçüne de katılmak üzere başvurmuştur. AB 
eğitim ve gençlik programlarını yürütmek üzere Ulusal Ajans işlevini görecek 
daire başkanlığı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Daire 
Başkanlığı) Ocak 2002 tarihinde DPT bünyesinde kurulmuştur. İlk aşamada 
ihtiyaç duyulan personel görevlendirilerek gerekli altyapı hazırlanmış ve birim 
faaliyete  geçirilmiştir. 

Birimin görevleri şunlar olacaktır: 

a) Avrupa Birliğinin eğitim ve gençlik programlarının tanıtılması ve bu 
amaçla gerekli alt yapının oluşturulması; 

b) Programlara ilişkin belgelerin Türkçe'ye çevrilmesi; 

c) Katılım şartları, başvuru ve seçilebilirlik ile ilgili konularda bilgi 
sağlanması; 

41 



c) Proje önerilerini hazırlama konusunda başvuru sahiplerine ve finanse 
edilmek üzere seçilen proje önerilerinin uygulanması konusunda katılımcılara 
tavsiyede bulunulması; 

d) Başvuruların kabul edilmesi ve değerlendirilmesi; 

e) Türkiye'de programlardan yararlanacak kişilerle ve AB Komisyonu ile 
gerekli sözleşmelerin yapılması ve programlardan yararlanma hakkını 
kazananlara ödemede bulunulması; 

f)  Başkanlığa tahsis edilen kaynakların muhasebesi için gerekli sistemin 
kurulması ve işletilmesi; 

g) Programlar çerçevesinde finanse  edilen projelerin gelişiminin izlenmesi, 
tahsis edilen kaynakların kullanımına ilişkin rapor istenmesi ve 
değerlendirilmesi. 

Haziran 2002 tarihinde, Ulusal Ajans temsilcileri AB Komisyonu Eğitim 
ve Kültür Genel Müdürlüğü yetkilileri ile ilk resmi temaslarını gerçekleştirmiş 
ve hazırlık tedbirlerini içeren iş programlarının üzerinde çalışmaya 
başlamışlardır. 2002 yılı sonuna doğru müzakereler tamamlanmış ve 3 programı 
ilgilendiren 4 anlaşma (SOCRATES, LEONARDO da VİNCİ ve YOUTH 
Hazırlık Tedbirleri Anlaşmaları ile SOCRATES Pilot Uygulamalar Anlaşması) 
23 Aralık 2002 tarihinde ülkemiz tarafından,  27 Aralık 2002 tarihinde 
Komisyon tarafından  imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşmelere göre, 
SOCRATES Programı için 2.500.953.-, LEONARDO da VİNCİ Programı için 
1,411,526.-, YOUTH Programı için 889.435.- ve SOCRATES Pilot 
Uygulamaları için 1.213.600.- , toplam 6.015.514.- Euro tutarında bir bütçe 
kullanılacaktır. Bu tutarın yaklaşık %78'i AB tarafından  karşılanacaktır. 

Ülkemizin Hedefleri 

Türkiye olarak üç programa tam katılımı sağladıktan sonra 2004 - 2006 
yılları arasında 15000 öğrencimizi yurtdışına 1 yıllık eğitim için göndermeyi ve 
5000 yabancı öğrenciyi de ülkemizde ağırlamayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra 
2500 öğretim görevlimizi misafir  öğretim görevlisi olarak yabancı 
üniversitelere göndermeyi amaçlıyoruz. Rakamlara baktığımız zaman bunun 
gerçekçi olduğunu görebiliriz. 1999-2000 döneminde Almanya 15715, İspanya 
16297, Fransa 16824, İtalya 12421, İngiltere 10056 öğrencisini ERASMUS 
(Yüksek eğitim alt programı) çerçevesinde diğer ülkelere göndermiştir. 

Yine aynı dönemde Almanya 1528, İspanya 1160, Fransa 1288 ve İngiltere 
1259 öğretim görevlisini bu programlardan yararlandırmıştır. Aday ülkelerden 
Çek Cumhuriyeti 368, Macaristan 323, Polonya 594 ve Romanya 602 öğretim 
görevlisini Avrupa üniversitelerine göndermiştir. Ülkemizin kapasitesi 
düşünülürse 2 öğretim döneminde 2500 öğretim görevlisi hedefinin  gerçekçi 
olduğu anlaşılacaktır. 
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Mesleki eğitim açısında bakıldığında da ciddi bir kaynağın var olduğu ve 
ülkemizin bundan yararlandırılması gerektiği ortaya çıkacaktır. Genel olarak 
2000 yılında 37500 ve 2001 yılında ise 38000 kişinin programdan yararlandığı 
görülmektedir. Bazı ülkelerin programdan ülkelerine aktardıkları kaynak 
miktarları da şöyledir: 

2000 2001 

Almanya 22.299.559.- 23.429.795.-

İspanya 14.476.626.- 14.524.275.-

Fransa 16.287.793.- 17.406.576.-

Yunanistan 5.074.697.- 5.991.286.-

İtalya 18.154.218.- 18.939.121.-

İngiltere 16.488.726.- 17.242.422.-

Bulgaristan 3.897.133.- 2.800393.-

Macaristan 3.204.282.- 2.735.483.-

Polonya 4.990.912.- 5.656.243.-

Romanya 3.792.661.- 3.872.436.-

Bu programla ülkelerin mesleki eğitimle ilgili kurumlarına 2000 yılında 
toplam 157.914.562.- Euro, 2001 yılında da 162.278.193.- Euro AB 
Komisyonunca proje karşılığı yardım yapılmıştır. Ülkemiz bu fondan  küçük ve 
orta ölçekli sanayi faydalandırmalıdır. 

Gerçekleştirilen Faaliyetler: 

• AB Komisyonu ile programlara ülkemizin katılımı ile ilgili müzakereler 
sonuçlandırıldı. 

• SOCRATES, LEONARDO da VİNCİ ve YOUTH Programlan Hazırlık 
Tedbirleri Anlaşmalan ile SOCRATES Programı Pilot Uygulamalar Anlaşması 
23 Aralık tarihinde Başkanlıkça, 27 Aralık 2003 tarihinde ise Komisyon 
tarafından  imzalanarak yürürlüğe girdi. 

43 



• Gerekli basın duyurulan yapıldı. 

• Geçici ve genel mahiyette web sayfası  hazırlanarak kullanıma açıldı. 

• Hazine Müsteşarlığıyla görüşülerek taslak bütçede öngörülen 
harcamalar için gerekli vergi muafiyeti  sağlandı. 

• Ulusal bütçe katkısı için gerekli hazırlıklar ve girişimler yapıldı. 

• İş Planında öngörülen mal ve hizmet alımları için hazırlıklara başlandı. 
AB prosedürlerine uygun olarak tercüme, büro ekipmanı ve bilgisayar donanımı 
ile büro mobilyası ihalelerinin ilk safhası  tamamlandı. 

• Ulusal Ajansın idari ve mali özerkliğe sahip, tüzel kişiliği haiz bir 
yapıda oluşturulmasını öngören kanun tasarısı hazırlandı ve şevke hazır hale 
getirildi. 

• Geçici personel görevlendirilmesi çalışmalarına başlandı. 

• Program faaliyetleri  ve hazırlık süreci konusunda hem kurum içinde 
hem de kurum dışında bilgi toplantılan düzenlendi. 

• Program faaliyetleri,  hazırlık çalışmaları ve pilot uygulamalar 
konusunda bütün üniversiteler bilgilendirildi ve pilot uygulamalar için 
üniversitelerin başvurulan alındı. 

• Programların tanıtımı amacıyla görevlendirilecek rehberlerin seçimi için 
üniversitelerden ve ilgili kurumlardan gerekli başvurular alındı. 

• Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak olan EURYDICE (AB 
Eğitim Bilgi Ağı) birimi ile ilgili ilk girişimler yapıldı ve çalışmalar başlatıldı. 

• YÖK bünyesinde oluşturulacak olan NARIC (Ulusal Akademik Tanıma 
Bilgi Merkezi) birimi için faaliyetler  başlatıldı. 

• LEONARDO da VİNCİ Programı hakkında ilgili kurum ve kuruluşlar 
bilgilendirildi. 

• YOUTH (Gençlik) Programı kapsamında iki tanıtım toplantısı (KüU~./a 
1-2 Mart 2003, İzmir 12-13 Mart 2003) planlandı ve hazırlık çalışmaları 
tamamlandı. 

• Ayrıca Belçika, İsveç, İngiltere ve Bulgaristan'daki toplantılara katılım 
sağlandı. 

İmzalanan Anlaşmalar ve İş Planları Çerçevesinde Yapılacak 
Faaliyetler: 
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Ortak Faaliyetler: 

• AB Eğitim ve Gençlik Programlarını Türkiye'deki ilgili tüm 
yararlanıcılara tanıtmak ve bu amaçla gerekli insan gücü, bilgi, fiziki  ve hukuki 
alt yapıyı oluşturmak ve geliştirmek, 

• Ulusal Ajansı oluşturacak kanun, yönetmelik ve yönergeleri hazırlamak 
ve hayata geçirilmesini sağlamak, 

• Gerekli dokümanların tercüme edilmesi, bununla ilgili ihaleden 
başlamak üzere bütün önlemleri almak, 

• Tanıtıcı ve aydınlatıcı basılı evrakların tespiti, hazırlanması ve 
basılması ile ilgili bütün işlemleri gerçekleştirmek, 

• Interaktif  web sayfasının  hayata geçirilmesi için bütün önlemleri almak, 

• Ajansın altyapısı için gerekli malzeme ve donanımı sağlamaya yönelik 
tüm işlemleri yapmak, 

• Ajansın fiziki  mekanını amaçlarına göre hazırlamak ve donatmak, 

• Programlara katılım uluslar arası konferansının  gerçekleştirilmesine 
yönelik tüm çalışmaları yapmak, 

• Etkin bir halkla ilişkiler birimi kurmak, 

• Tüm bilgi işlem faaliyetlerini  yürütecek bilişim birimini oluşturmak, 

• AB Komisyonu katkısını ve bütçe katkısını yönetecek finansman  ve 
muhasebe altyapısını hazırlayacak birimi kurmak, 

• insan kaynaklan yönetimini oluşturmak, 

• İlgili kuruluşlarda koordinasyon birimlerinin kurulmasını sağlamak ve 
bu birimlerle sürekli iletişim ve işbirliği içinde olmak, 

• İlgili tüm kişi, kurum ve kuruluşların veri tabanını oluşturmak, 

• Ajansın ve yararlanıcılann kullanımına açık dokümantasyon merkezinin 
kurulmasını ve idamesini sağlamak, 

• Rehberlerin (Promoter) seçimi, eğitimi ve çalıştırılması ile ilgili tüm 
önlemleri almak, 

• Ulusal Ajans personeli ve ilgili kuruluşlarda sürece katkı sağlayacak 
tüm personelin eğitimini sağlamak, 

• Bütün programlara hizmet edecek olan teknik personelin AB Technical 
Assistance Office'  te uzun süreli eğitimini gerçekleştirmek, 

45 



• Katılım şartları, başvuru ve seçilebilirlik ile ilgili konularda bilgi 
sağlamak, başvuru işlemlerini desteklemek, organize etmek ve kayıt altına 
almak, 

• Proje teklifleri  ve diğer başvuruları kabul öncesi değerlendirmek ve 
görüş oluşturmak, 

• Türkiye'de programlardan yararlanacak kişilerle ve AB Komisyonu ile 
gerekli sözleşmeleri yapmak ve programlardan yararlanma hakkını kazananlara 
ödemede bulunmak, 

• Programlar çerçevesinde seçilerek finanse  edilen projelerin gelişimini 
izlemek, tahsis edilen kaynakların kullanımına ilişkin teknik denetim yapmak, 
rapor istemek ve değerlendirmek (idari, mali ve hukuki işlemlerin yürütülmesi), 

• Proje sonuçlarının ve özellikle beğeni kazanan iyi uygulamaların ülke 
içinde ve dışında yayımına katkı sağlamak, 

• Programın genel değerlendirmesine, gelişimine ve farklı  programlar 
arasında işbirliğinin artırılmasına katkıda bulunmak, 

• AB Komisyonu, diğer ulusal ajanslar ve diğer ülke yararlanıcıları ile 
ilişkiler kurmak, koordinasyon ve işbirliğini sağlamak. 

Genel Eğitim (SOCRATES) Programlan Faaliyetleri: 

• Coğrafi  bölgeler itibariyle düzenlenecek uluslararası katılımlı 7 adet 
bölgesel bilgilendirme konferansı 

• Ülke genelinde farklı  merkezlerde düzenlenecek 84 ayrı tanıtım 
toplantısı 

• 9 ayrı ülkeye yapılacak ulusal ajans inceleme, çalışma ve eğitim amaçlı 
ziyaret 

• Brüksel'de ve diğer katılımcı ülkelerde yapılacak ulusal ajans 
(SOCRATES) toplantılarına katılım (2003 sonuna kadar 50 toplantının 
yapılması planlanmıştır) 

• AB Komisyonu yetkilileri ile hazırlık önlemlerinin ve uygulamaların 
izlenmesi ve değerlendirilmesi amaçlı toplantılar için yapılacak hazırlıklar ve 
bunlara katılım (12 adet toplantı planlanmıştır). 

• Yapılacak diğer uluslararası toplantı, çalıştay ve seminerlere katılım 
(iştirak edilebilecek 5 toplantı planlanmıştır). 

Ayrı bir anlaşması bulunan Pilot Uygulamalar (SOCRATES) 
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• Seçilecek 15 Türk üniversitesinde Avrupa Kredi Transfer  Sistemi'nin 
(ECTS) kurulması, bu kapsamda her üniversite için 1 ECTS danışmanının ve 
ülke geneli için 1 ulusal ECTS koordinatörünün yetiştirilmesi 

• Her üniversiteden 3 bölümün (genelde 3x15=45 bölüm) ECTS 
çalışmalarından sonra pilot öğrenci değişimine hazırlanması (AB 
üniversiteleriyle ikili anlaşmalar ve değişim öncesi hazırlıkların yapılması) 

• Her bölümden 3 öğrencinin seçilerek pilot değişimin uygulanması 
(toplam 45x3=135 Türk öğrencinin ERASMUS-Yükseköğretim programı 
kapsamında anlaşmalı üniversitelerle değişime girmesi), buna karşılık Avrupa 
üniversitelerinde her bölümden 1 öğrencinin Türkiye'de eğitim görmesi (toplam 
45x1=45 gelen öğrenci) 

• Üniversite öncesi örgün eğitim (COMENIUS-okul eğitimi) alanında 
ortak bulma ve proje geliştirme amaçlı seminerlere katılım için hazırlık 
ziyaretleri (Türk okullarından 8 kişilik gruplar halinde yapılacak 15 ziyaret) 

• Üniversite öncesi örgün eğitim (COMENIUS-okul eğitimi) alanında 
öğretmenler için kısa süreli eğitim programlarına katılım (90 öğretmenlik 
planlama yapılmıştır). 

• Yaygın veya hayat boyu eğitim (GRUNDTVIG) alanında ortak bulma 
ve proje geliştirme amaçlı seminerlere katılım için hazırlık ziyaretleri 
(Türkiye'den 4 kişilik gruplar halinde yapılacak 15 ziyaret) 

• Yaygın veya hayat boyu eğitim (GRUNDTVIG) alanında eğitim 
personeli için kısa süreli çalışma ziyaretleri (30 kişilik planlama yapılmıştır). 

• Yaygın veya hayat boyu eğitim (GRUNDTVIG) alanında bireysel 
hazırlık ziyaretleri (30 kişilik ziyaret planlanmıştır) 

• Yaygın veya hayat boyu eğitim alanında (Grundtvig) mevcut iletişim ve 
işbirliği ağlarına katılım (ağ toplantıları için 6 ziyaret) 

• Eğitim uzmanları, yöneticileri ve karar alıcıları için kısa süreli çok 
taraflı  çalışma (ARION) ziyaretleri (7 kişilik 5 ziyaret planlanmıştır) 

• AB Komisyonu tarafından  desteklenen ve programın parçası olan temel 
bilgi sistemlerinin sürdürülebilir yapıda kurulması (eğitim alanında 
karşılaştırmalı sistem ve politika bilgileri sunan bilgi sisteminin kurulması: 
MEB-EURYDICE birimi, ulusal akademik bilgi ve tanıma merkezinin 
kurulması: YÖK-NARIC birimi) 

Mesleki Eğitim (LEONARDO da VİNCİ) Programları Faaliyetleri: 

• AB üyesi ve aday ülkenin Ulusal Ajanslarına 5 ziyaret düzenlemesi, 
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• 2 Konferans  düzenlenmesi, 

• 3 Çalıştay düzenlenmesi, 

• 42 Bilgilendirme Toplantısı düzenlenmesi, 

• Brüksel'de 7 LEONARDO da VİNCİ toplantısına katılım, 

• Mesleki Eğitim konulu 8 uluslararası toplantıya katılım, 

• Değişim programı altında 40 kişinin 1 ay süreli değişim programlarına 
katılımı (pilot) 

• Değişim programı kapsamında 100 kişinin 10'ar kişilik gruplar halinde 
7'şer günlük çalışma gezilerine katılımı (pilot) 

Gençlik (YOUTH) Programları Faaliyetleri: 

• Gençlikle ilgili tüm kesimlerin, potansiyel yararlanıcıların bilgilendiril-
mesi 

• Bilgilendirme için yapılacak toplantılar, seminerler, çalıştaylar, 
reklamlar, web sitesi kurulumu 

• Proje hazırlamak isteyen gençlik kesimlerine destek verilmesi 

• Programın tanıtımında rol alacak eğiticilerin yan zamanlı istihdamı 

• Konu ile ilgili AB komisyonu ve diğer ulusal ajans toplantılarına ve 
Gençlik ile ilgili toplantılara katılım 

• Gençlik ile ilgili toplam 32 adet Pilot Proje uygulanması. 
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Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
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Sevinç ATABAY 
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Boğaziçi Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi 

GENEL TARTIŞMA 





A. PANEL ÜYELERİNİN KONUŞMASI 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA TOPLULUĞU ARAŞTIRMA 
VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRÜ YRD.DOÇ.DR.NAİL 

ALKAN'IN KONUŞMASI 

Teşekkür ederim. 

Sayın Müsteşarım, Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanlarım, Sayın 
Meslektaşlarım, Sevgili Öğrenciler, 

Panelimizin başlığı, "Avrupa Birliği ve Türk Eğitiminden Beklentiler". Bu 
konuya iki açıdan bakmak istiyorum. 

Evet, Türk eğitiminden beklentiler, ama diğer açıdan şuna da bakmamız 
gerekir: Biz Avrupa'dan neler bekliyoruz? Türk eğitimi Avrupa Birliği'nden 
neler bekliyor? Biraz da bu açıdan bakmak istiyorum. Avrupa Birliği'nin, 
özellikle son dönemlerde, Türk eğitiminden beklentileri çok artmıştır. Sabah 
yapılan oturumlarda dinledik. SOCRATES, ERASMUS gibi programlar 
açıldıktan sonra, Avrupa Birliği'nin Türkiye'den beklentileri çok. Türkiye de 
Ulusal Ajansı'nı kurarak bu programlara katıldı. Ülke olarak 2004 yılında bütün 
programlara fiilen  katılmış olacağız. 

Buradan çıkardığım sonuç şu: Avrupa Birliği, Türkiye'den daha fazla  katkı 
beklemektedir. Avrupa Birliği'nin beklentileri çerçevesinde bakıldığında, belki 
de en önemli husus, Avrupa Birliği'nin, bütün üye ve aday devletlerden, 
düzenlemekte oldukları eğitim programlarında bir Avrupa boyutunun 
oluşturulması beklentisidir. Zaten bu programlar başladıktan sonra, ön plana 
çıkan esas amaç, bu Avrupa boyutunun oluşturulması. Avrupa Birliği, üye ve 
aday devletlerde, eğitim sektöründe, eğitim alanında Avrupa boyutunu 
oluşturmak, yerleştirmek istemektedir. 

Avrupa Birliği elbette Türkiye'nin de bu Avrupa boyutunu eğitim sistemi 
içine yerleştirmesi beklentisi içindedir. Türk eğitimcilerinden, Türk 
öğrencilerinden Avrupa boyutu için katkı sağlamasını beklemektedir. Yani 
burada bence, Avrupa'ya yakınlaşma söz konusu. 

Bu eğitim programlarının başlatılmak üzere olduğu bugünlerde, şu hususu 
görmekte de fayda  var. Demek ki, Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerde 
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Avrupa boyutu eksikliği çok rahatsız edici değil, çünkü aynı Avrupa boyutu 
eksikliği diğer üye ve aday ülkelerde de var. 

Sanmalıyım ki, Avrupa Birliği'ni diğer üye ve aday devletler çok iyi 
bilirken, bizler az biliyoruz. Size iki tane sayısal değerlendirmeli sonuç vermek 
istiyorum. 

Türkiye'de yapılan araştırmalara göre, ülkemizin Avrupa Birliği'ne üye 
olmasını isteyenlerin oranı %70-75'dir. Belki bu oran son zamanlarda daha da 
arttı. Aynı çerçevede, Türkiye'de Avrupa Birliği'ni bilenlerin oranına 
bakıldığında %4'ü aşmayan küçük bir oranla karşılaşıyoruz. Buradan çıkan 
sonuç, Avrupa Birliği'ni tanımadığımız gerçeğidir. Açıkçası, Türkiye'de yeterli 
sayıda AB uzmanı yok. Avrupa Birliği ülke uzmanları yok. Kendimize şu 
soruları sorabiliriz. Mesela, Türkiye'nin Portekiz uzmanı kim? Türkiye'nin 
Polonya uzmanı kim? Ayrıca konu uzmanlarımız da yeterli sayıda değil. Biz, 
ATAUM olarak geçen sene bir panel düzenledik. Bu panelde Tarım ve Köy 
işleri Bakanlığı kendisini tanıtacaktı. Panelde konuşmacı olarak, Bakanlıktan 
görevlendirilen bir yetkilinin yanında, konunun hakimi bir akademisyen ile bir 
gazeteci yer alacaktı. Gazeteci bulamadık. Bize verilen bilgiye göre Türkiye'de 
tarım alanında yazılar yazan sadece bir gazeteci vardı ve o da rahmetli olmuştu. 
Bu konuda Türkiye'de yazı yazan başka bir gazeteci yok. 

Demek ki, Türkiye'nin Avrupa Birliği konusunda yeterli sayıda ülke 
uzmanı ve konu uzmanına ihtiyacı var. Medyaya bakıldığında, Avrupa Birliği 
konusunda yazı yazan pek çok gazete köşe yazarı var. Ama uzmanlık isteyen 
konulara girdiğimizde, Türkiye'de yeterli uzmanımız olmadığı açıkça görülür. 

Bu durum, bizi şu sonuca getirmelidir diye düşünüyorum. Üniversiteler, bu 
eksikliklerin kapatılmasında, yani gerek bilgi eksikliklerinin gerekse yetişmiş 
eleman eksikliğinin kapatılmasında büyük sorumluluklar almak zorundadır. 
Üniversitelerimizde ATAUM gibi kaç tane merkez olduğunu öğrenmek 
amacıyla bir araştırma yaptık. Elimizdeki listeye göre 13 devlet üniversitesinde 
ve 3 vakıf  üniversitesinde ATAUM gibi merkezler kurulmuş. Bu sevindirici. 
Çünkü birkaç yıl önce, Avrupa Birliği üzerine araştırma ve eğitim faaliyeti 
göstermeye yönelik olarak kurulmuş merkezler çok daha az sayıdaydı ama bu 
merkezlerin bütün üniversitelerimizde açılması çok daha iyi olacak. Çünkü 
özellikle üniversitelerimiz bir Avrupa Birliği gündemi yaratmak durumundalar. 
Bu bağlamda şu bilgiyi de sizlerle paylaşmak isterim. Ülkemize Avrupa Birliği 
adaylığı statüsünün verildiği 1999 yılına kadar, bir daimi Avrupa Birliği 
gündemine sahip değildik. Gündem ancak aday olmamızdan sonra oluşmuştur. 
Bu tarihten önce, Avrupa Birliği sadece zirve tarihlerinde konuşuluyordu. 

Üniversiteler Avrupa Birliği konularında insanlarımızı eğitmelidir. Biz 
ATAUM olarak Avrupa Birliği'nin öğretilmesine yönelik eğitim 
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faaliyetlerimizde  15 yılı geride bıraktık. ATAUM geçen bu süreçte, ağırlıklı 
olarak kamu personeli olmak üzere 6500 insanımıza Avrupa Birliği konularında 
eğitim vererek, bilgi ve görgülerini arttırdı. Eğitim verdiğimiz insanların 
sayısını Türkiye'nin nüfusuyla  kıyasladığımızda bu faaliyetimizin  çok az sayıda 
insanımıza ulaştığı söylenebilir. Bu nedenle de, ATAUM gibi merkezlerimizin 
her üniversitede kurulması ve benzer eğitimin bütün bu merkezlerde 
insanlarımıza sunulması gerekir. 

Geçen yıl, Urfa'da  Harran Üniversitesi'nde Avrupa Birliği üzerine bir 
konferans  verdim. Harran Üniversitesi'nin Sayın Rektörü bana şunu söyledi, 
"Hocam, Avrupa Birliği konusuyla üniversitemiz, sizin bu konferansınızla 
tanıştı". Yani yeni üniversitelerimiz Avrupa Birliği konusunda çok fazla  bilgi 
sahibi değil. 

Bu eksiklikten hareketle, 2 yıl önce, ATAUM olarak yeni bir uygulama 
başlattık. ATAUM kurslarını sadece Ankara'da düzenlemiyoruz. Son 2 yıldır, 
Ankara dışında, diğer illerde de kurslar düzenledik. Erzurum, Kırıkkale ve 
Konya'da Avrupa Birliği Temel Eğitim Kurs Programımızı düzenledik. İçinde 
bulunduğumuz yıl içinde de, Kayseri, Muğla, Kütahya ve Afyon'daki 
üniversitelerde aynı kurs programımızı gerçekleştireceğiz. Çünkü, bu 
üniversitelerde ne yazık ki Avrupa Birliği eğitimi yok. Bizim kurs verme 
teklifimizi  adı geçen bu üniversiteler büyük bir memnuniyetle kabul ettiler. 

Buradan Avrupa Birliği boyutunda bakıldığında çok önemli diğer bir faktör 
de şu. Kendimizi diğer aday ülkelerle kıyaslıyoruz. Ben şu örneği sürekli 
veriyorum. Bize en yakın ülkeler Romanya ve Bulgaristan. Romanya ve 
Bulgaristan'da, Avrupa Birliği eğitimi çok yoğun bir şekilde sürüyor. Bu 
ülkelerin Milli Eğitim Bakanlıkları, Avrupa Birliği dersini ilköğretim ve 
ortaöğretim müfredatına  sokmuşlardır. 

Benim en büyük arzum, Avrupa Birliği derslerinin sadece üniversitelerde 
değil ilköğretim ve orta öğretim ders müfredatları  içersinde yer almasıdır. 
Türkiye Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsa, Avrupa Birliği'ni bilmek zorunda. 
Bu aileyi tanımak zorundayız. Yeterli sayıda Avrupa Birliği uzmanımız yok. 
Biliyorsunuz, Avrupa Birliği dönem dönem bizleri eleştiriyor. Biz niye Avrupa 
Birliği'ni eleştiremiyoruz; çünkü Avrupa Birliği konusunda yeterli bilgimiz 
yok. Almanya'nın kuzeyinde Sorblar diye bir azınlık yaşıyor. Bu azınlık 
hakkında biz Almanya'ya bir soru soruyor muyuz? Yeterli uzmanımız yok. O 
açıdan özellikle üniversitelerimiz çok yoğun bir biçimde Avrupa Birliği eğitimi 
vermek durumunda. Bilgi açığımızı başka türlü kapatamayız. 

Benim Milli Eğitim Bakanlığı'ndan beklentim, Avrupa Birliği üzerine ders 
kitaplarının hazırlanması ve Avrupa Birliği derslerinin ilköğretim ve orta 
öğretim müfredatına  alınmasıdır. Çünkü Avrupa Birliği dersleri yüksek 
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öğretimin her alanında olmayabilir. Örneğin tıp öğrencisi için Avrupa Birliği 
eğitimi verilmeyebilir. Bu nedenle, bir Avrupa Birliği gündemi, bir Avrupa 
boyutu geliştirmek istiyorsak öğrencilerimizin bunu çok erken yaşta öğrenmesi 
gerekir. 

Önümüzde Avrupalı olmak gibi bir şart yok. Ama Avrupa Birliği'ne 
girmek isteğindeysek, kendimize şu soruyu sormamız gerekir diye 
düşünüyorum. Biz kimiz? Avrupalı mı, Orta Asyalı mı, Balkanlı mı? Kimse 
kalkıp da bizi yaş ve öğrenme arasındaki bağlantı düşünüldüğünde, Avrupalı 
olmaya zorlayamaz. Bu nedenle Avrupalılığın ne demek olduğunu 
insanlarımıza küçük yaşlardayken öğretmeye başlamamız gerekir. Başka bir 
Avrupa ülkesinden, gene sayısal bir örnek olarak, İngilizlerin %70'inin 
kendisini Avrupalı olarak görmediği verilebilir. Biz de değiliz. Ama bu eğitimi 
hazırlayalım ve verelim. 

Ulusal Ajansla beraber, bu eğitim çalışmalanna, özellikle üniversitelerimiz 
ERASMUS çerçevesinde çok daha yoğun biçimde girmek durumunda. 
Üniversitelerimizde bu yoğun çalışmanın önünü kesecek, verimli çalışmamızı 
engelleyecek bir eksiklik var. Bu da koordinasyon eksikliğidir. Hem 
üniversiteler arası hem de her üniversitenin kendi içerisinde koordinasyon 
eksikliği var. Bu eksikliğimizi en kısa sürede kapatmak zorundayız. Şöyle bir 
örnek vereceğim. Geçen sene 9 Mayıs Avrupa Günü'nü, Ankara, Eskişehir 
Anadolu, Sakarya Üniversiteleri ve ODTÜ olarak ortak kutladık. Ortaklıktan 
güç alıyoruz. Buradan şu bilgiyi de vermek isterim. 9 Mayıs 2003 tarihinde 
düzenlenecek Avrupa Günü Programını Eskişehir'de Eskişehir Anadolu, 
Sakarya ve Ankara etkinliği altında kutlayacağız. 

Avrupa Birliği'nin bu eğitim programları çerçevesinde ne gibi beklentileri 
var. Avrupa Birliği, Türk öğrencisini Avrupa üniversitelerinde görmek istiyor; 
Çünkü bu büyük bir Pazar. Avrupa Birliği Türk öğrencisine bir Avrupa boyutu 
vermek istiyor. Diğer Avrupa ülkelerindeki pek çok öğrenci, öğretim hayatının 
bir döneminde başka bir üniversitede okur. Ufukları  genişler. Bu hakka bizim 
öğrencilerimiz de sahip olmak zorunda. Bizim öğrencimiz de bir dönem 
Fransa'da, bir dönem İngiltere'de, bir dönem İspanya'da okusun. Avrupa'yı 
tanısın. Öğrencilerimiz bizim Avrupa'ya açılan kapımız olsun. Bu fırsatı 
değerlendirelim. ERASMUS programı başladıktan sonra bu program 
çerçevesinde 1 milyon öğrenci değişim programlarına katıldı. Ne yazık ki, 
bugüne kadar bu 1 milyon öğrenci içerisinde Türk öğrencisi yok. Bizim 
öğrencilerimiz de bu değişim programlarına katılmalı. Avrupalı boyutunu 
ancak bu şekilde yakalayabiliriz. 

Avrupa Birliği'nin Türk yüksek öğretim sisteminden ne gibi beklentileri 
var. Türk yükseköğretim sistemini Avrupa Birliği standartlarında görmek 
isterler. Şeffaf  olmalarını ister. Zaten Türk üniversiteleri ERASMUS' a 
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katıldıktan andan itibaren şeffaf  olmak durumunda kalacak; çünkü verdiği dersi 
internet yoluyla web sayfasında  şeffaflaştıracak.  Örneğin, Fransa'da okuyan bir 
öğrenci, Türkiye'deki dersleri internetten bakarak öğrenebilecek. Bu şekilde, 
Türkiye'deki bir üniversiteden aldığı dersi kendi üniversitesi kabul edecek. 
Zaman kaybetmeyecek, Türkiye'nin eğitim sistemini, kültürünü ve Türk 
öğrencisini tanıyacak. Burada önemli bir konu yabancı dil. Ben bütün 
öğrencilerime, fırsat  buldukça, hatta fırsat  yaratmak suretiyle yabancı dil 
öğrenmelerini söylerim. Yabancı dil önemli. Yabancı dil bilmeyen bir 
öğrencimizi herhangi bir yabancı dil üyesi ya da adayı ülkeye giderek eğitim 
alamayacak. 

Türk eğitim sisteminin Avrupa Birliği'nden neler beklediği sorusunu 
kısaca yanıtlamak gerekirse, öncelikle Türk öğrencisinin beklentilerini ifade 
etmek isterim. Öğrencilerimiz Avrupa Birliği'nin eğitim programları olan, 
SOCRATES, LEONARDO yanında YOUTH gibi gençlik programlarına ve 
bütün bu eğitim ve gençlik programlarının içinde yer alan, onlan oluşturan alt 
programlara katılmak istiyor. Bu isteklerini gerçekleştirmek onlann hakkı diye 
düşünüyorum. 

Öğrencilerimiz diploma denklik sorunlarıyla karşılaşmamak istiyor. 
Örneğin, Fransa'ya giden ve orada okuyan bir öğrencimiz, Türkiye'ye 
döndükten sonra okuyacağı ya da okumakta olduğu üniversitede diplomasının 
tanınmamasından kaynaklanacak sorunlarla karşılaşmak istemiyor. Bu 
programlara katılırsak bahsetmiş olduğum tüm bu sorunlar ortadan kalkacak. 

Bütün bu beklentilerimiz arasında belki de en önemlisi yurt dışı boyutuna 
açılmamız ve yeni ufuklar.  Bu bağlamda öğrencilerimizin en önemli beklentisi, 
Avrupa'da kapılann kendilerine açılması. Türkiye Avrupa Birliği'ne girmeden 
önce, öğrencilerimiz Avrupa Birliği'ne girecek. Öğrenciler açısından bakarsak 
bu çok yararlı. Çünkü sadece derslerde dinledikleri Avrupa Birliği ile sınırlı 
kalmayıp, yerinde görerek ve tanıyarak öğrenecekleri bir Avrupa Birliği 
bilgisine ve görgüsüne sahip olma şansına kavuşacaklar. 

Çok teşekkür ederim. 
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AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TOPLULUK 
PROGRAMLARI KOORDİNATÖRÜ SEVİNÇ ATABAY'IN 

KONUŞMASI 

AB Eğitim Politikası 

Çok dilli ve çok kültürlü bir Avrupa yaratılmasında, eğitim konusu, Avrupa 
ülkelerinin tamamında temel bir öncelik olmakla birlikte, eğitim sistemlerinin 
yapıları hem ülkeler arasında hem de bazı ülkelerin kendi içlerinde farklılık 
göstermektedir. Bununla birlikte eğitim alanına yeterli finansman  imkanı 
sağlanmakta ve farklı  yaklaşımlar teşvik edilmektedir. 

Avrupalı ülkelerin çoğu mesleki ve teknik nitelikleri tanımlarken farklı  bir 
terminoloji kullanmaktadır. En öncelikli olanlar ise 'EĞİTİM' ve 'İSTİHDAM' 
dır. 

Uygulanan eğitim sisteminin en önemli özelliklerinden birisi, eğitimin ilk 
aşamalarında kullanılan kara tahtanın, klavyeye bir geçiş süreci olarak 
düşünülmesi ve yaşam boyu eğitim kavramı gerçeğe dönüştükçe farklı 
yeteneklere ve bilgiye erişimin 'bireysel' bir zorunluluk halini almasıdır. 

Hızlı ve sürekli bir değişim içinde olan bu alanda, Avrupa Birliği farklı 
görüş ve iyi uygulamaların paylaşıldığı bir 'forum'  özelliği taşımaktadır. Bu 
alanda Avrupa Birliği ortak bir eğitim politikasına sahip değildir. Her üye ülke 
kendi eğitim sisteminin içerik ve yapısından sorumludur. Avrupa Birliği ise; 

a. Çok uluslu eğitim, öğretim ve gençlik faaliyet  ve ortaklık imkanları 
sağlamakta 

b. Yurtdışı eğitim ve değişim imkanları sunmakta 

c. Yenilikçi eğitim ve öğretim proje imkanları yaratmakta 

d. Akademik ve mesleki uzmanlık ağlan oluşturmakta ve 

e. Karar alma - uzlaşma platformu  işlevi görmektedir. 

Eğitimin Avrupa boyutunda üye ülkeler arasında yakın bir işbirliğinin 
varlığı büyük önem taşımaktadır. Bu imkanlardan yararlanma fırsatı; 
okullardaki sınıflardan  öğretmenlere, öğrenci ve ailelerden müdürlere, 
üniversite rektörlerinden mesleki örgütlere, uzmanlardan bakanlara ulaşacak 
şekilde herkese ve her yaştaki insana açıktır. 
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Avrupa Birliği, ortak bir eğitim politikasına sahip olmamasına rağmen, 
eğitim alanında işbirliğini teşvik etmek için çeşitli araçlardan yararlanmaktadır. 
Bu araçlar ise şunlardır: 

a. SOCRATES ve LEONARDO da VİNCİ gibi Topluluk ortak eylem 
programları 

b. Üye ülkeler arasında işbirliğini güçlendiren ve farklı  alanlarda çıkarılan 
tavsiye kararlan, bildirgeler, çalışma dokümanlan, pilot projeler. 

Avrupa Birliği, entegrasyonu güçlendirmek ve Avrupa boyutunun 
oluşturulmasını sağlamak amacıyla pek çok alanda eğitim programlarını 
uygulamaya koymaktadır. Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyi'nin "Eğitim 
Alanında Topluluk Eylem Programlarının ikinci Aşamasını" oluşturan bu 
programlar üç başlık altında toplamıştır. 

SOCRATES PROGRAMI II 

Yürürlülük Süresi: 2000 - 2006 

Bütçesi : Programın uygulanması için 2000-2006 dönemi için 
Topluluk bütçesinden 1.850 milyon Euro aynlmıştır. 

SOCRATES, Roma Antlaşmasının 126. ve 127. maddeleri gereğince, ulus-
ötesi işbirliği amacıyla düzenlenmiş olup, bilgi alanının kullanılabilirliğini ve 
Avrupa işbirliğini artırarak çocuklar, gençler ve yetişkinlere yönelik eğitimin 
kalitesinin geliştirilmesi ve eğitim işbirliğinde bir Avrupa alanının yaratılmasını 
sağlamak üzere uygulanmaktadır (ERASMUS - Yüksek Eğitim, COMENİUS -
Okul Eğitimi gibi alt programlan vardır). 

1- LEONARDO DA VİNCİ II 

Yürürlülük Süresi: 2000 - 2006 

Bütçesi : Programın uygulanması için 2000-2006 dönemi için 
Topluluk bütçesinden 1.150 milyon Euro aynlmıştır. 

LEONARDO, Roma Antlaşmasının 127. maddesi gereğince, her yaşta ve 
meslekteki insan gücünü toplumun ihtiyaçlan doğrultusunda eğitmek amacıyla 
düzenlenmiş olup, ortak bir iş piyasası politikası oluşturmak, mesleki eğitimin 
seviyesini artırmak, özellikle eğitim kurumları ile girişimciler arasındaki bilgi 
alış verişini ve yenileşmeye yönelik projeleri teşvik etmek ve hayata 
geçirilmesini sağlamak üzere uygulanmaktadır (Gençlerin mesleki eğitimi). 
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2- YOUTHIII 

Yürürlülük Süresi: 2000 - 2006 

Bütçesi : Programın uygulanması için 2000-2006 dönemi için 
Topluluk bütçesinden 520 milyon Euro ayrılmıştır. 

YOUTH, AB üye ve aday ülke gençlerinin değişim programlarından 
yararlanmalarını iyileştirmek, geliştirmek ve çeşitlendirmek amacıyla 
düzenlenmiş olup, farklı  eğitim sistemlerinin tanıtılması, ortak çalışma 
programlarının hazırlanması ve okullar arası bilgi ağının oluşturulmasını 
sağlamak üzere uygulanmaktadır (YES - Öğrenci Değişimi). 

AB Komisyonu, programa katılan ülkelerde, programların kitlelere 
tanıtılması, gençlik ve eğitim programlarının duyurulması, bu programlara 
katılım çalışmalarının koordinasyonu, yürütülmesi, izlenmesi ve faaliyetlerin 
denetimlerinin yapılması, sonuçların değerlendirilerek yayımlanması ve AB 
Komisyonuna rapor halinde sunulması bu programlar hakkında AB Komisyonu 
ile gerekli görüşmelerin yapılması ve sözleşmelerin imzalanması üzere Ulusal 
Ajans kurulmasını öngörmektedir.(7/07-06-99 numaralı 'Topluluk 
Programlarının Uygulanmasında Ulusal Ajansların Rolü' başlıklı çalışma 
dokümanında belirtmiştir). 

Topluluk programları, özellikle Topluluk müktesebatmın uygulanmasının 
önemli araçlarından biridir. Topluluk programlarının sayısı 31 olup, Türkiye 
bütün programlar için katılma isteğini Komisyona iletmiştir. Eğitim 
programlarından, SOCRATES, LEONARDO Da VİNCİ ve YOUTH 
programlan 1999 yılında Türkiye'ye açılmış bulunmaktadır. 

2000-2006 dönemini kapsayan programlarda; 

-Okul ortaklıklan 

-Okul öğretimi ile ilgili kadronun ilk ve hizmet içi eğitimi 

-Avrupa üniversiteler arası işbirliği 

-Üniversite öğrencileri ve öğretim üyelerinin hareketliliği 

-Tematik bilgi ağlan 

-Eğitim sistemlerinin, politikalannın ve yeniliklerin gözlenmesi 

-Dil eğitimi ve öğretimi 

-Açık ve uzaktan öğretim, eğitim alanında bilgi ve iletişim teknolojileri 
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-Mesleki eğitim standartlarının yükseltilmesi ve desteklenmesi 

-Yetişkin eğitimi gibi, 

konularda Topluluk eylem programlarını uygulayacaktır. 

Programların yürütülmesi için öncelikle Komisyona başvurulması 
gerekmektedir. 

Programların bir kısmı merkezi olup, bunlar Brüksel tarafından  yönetilir; 
bir kısmı ise ademi merkezi olup, bunlar da Ulusal Ajanslar tarafından 
yürütülür. 

Programlara Katılma ve Seçim Prosedürleri: 

Merkezi eylemler: Programla ilgili projenin koordinatörleri önerilerini 
Komisyona sunar ve bir örneğini ülkesinin Ulusal Ajansına verir. Komisyon 
değerlendirmesini yapar ve Ulusal Ajansın da görüşünü alarak kararını verir. 
Finansal destek miktarını belirler. 

Ademi merkezi eylemler: Bu eylemlerin uygulanabilmesi ve finansal 
destek için başvurular Ulusal Ajanslara yapılır ve ülkeler Ulusal Ajans 
yardımıyla seçim işlemini yürütür ve seçilen adaylara finansal  yardımı yapar. 
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI 
PROF J)R.ÖMER L.GEBİZLİOĞLU'NUN KONUŞMASI* 

Avrupa Birliği eğitim-öğretim alanında yer alan programların, 
yükseköğretim dahil olmak üzere eğitim ve öğretimin toplumsal refaha 
doğrudan katkı yapan bir yapı arayışının sonuçlan olduğu görülmektedir. Bu 
arayışın bütün ülkeler ve toplumlar için geçerli olması gerektiği muhakkaktır. 
Özellikle yükseköğretim ve mesleki eğitim alanında eğitim sistemlerinin bilgi, 
beceri ve bilinç gereksinimlerindeki dinamiklerle, güncel ve geleceği dikkate 
alarak geliştirilmesi bilhassa aranan bir olgudur. 

Burada bilgi, beceri ve bilinç kavramlanm açmakta yarar vardır: 

-Bilgi ve beceri; kavramak, işlemek ve sorun çözmekte doğru, zamanında, 
geçerli ve güvenilir sonuçlara ulaşmak ve katma değer yaratma yetkinliği ve 
yeteneği, 

-Bilinç; kendine, topluma, ülkeye ve dünyaya insan refahı  ve yüksek 
değerler bakımından geçmiş, bugün ve gelecek görüşünde sorumluluk anlayışı 

olarak görülmelidir. 

Belirtilen açılımlarıyla "bilgi-beceri-bilinç" toplamsalının dünyada ve 
ülkemizdeki eğitim sistemleri ve süreçleri tarafından  ne ölçüde sağlanabildiği, 
gerçekler ve gözlemler bağlamında tartışılabilir. Eğitim sistemleri ve 
süreçlerinde eksiklikler, yanlışlar, gecikmeler vardır. Bu sistemler ve süreçlerde 
"proaktif"  olunamadığım, hatta "reaktif"  yaklaşımlarla eksiklerin, yanlışlann ve 
gecikmelerin büyüdüğünü görmekteyiz. 

Bilgi, beceri ve bilinç boyutlannın her birinde eğitim ve öğretimin bunlan 
sağlıyor veya sağlamıyor olmasının iki durum olarak görürsek, olabilecek 23 = 8 
durumundan hangisi bizler için geçerlidir sorusuna yanıt vermeliyiz. 

* "Avrupa Birliği ve Eğitim" konulu bilimsel toplantıda yer alan Panel'de sunulan konuşma metni. 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 3 Mart 2003 
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Beceri (+) Bilinç (+) 

Bilgi (-) < 

Bilinç (-) Beceri (-) 

> Bilgi (+) 

Şekil: Eğitim ve Öğretimin Yarattığı Bilgi, Beceri, Bilinç Uzayı 

Bu yanıt doğrultusunda nedenlerin ortaya konulması ve amaçlar 
belirleyerek çözümlerin bulunması eğitimden beklenenlerin saptanmasına 
yardımcı olacaktır. Kuşkusuz, duygu unsuru da bilinç boyutunda yerini almakta 
ve eğitimin içselleştirdiği bir etmen olarak görülmektedir. 

Yükseköğretim ve mesleki eğitimde, eğitim-öğretim kuruluşları ile eğitim 
ve öğretimden yararlanan kuruluşlar arasında yararlanma ve etkileşim (hatta 
işbirliği) olgularının giderek fark  edilir hale geldiğini görmekteyiz. Bu 
yararlanma ve etkileşim olgusunu aşağıdaki şekilde değerlendirebiliriz. 

Şekil: Eğitim ve Öğretim Kurumlan ve Eğitim ve Öğretimden Yararlanan Alanlar Uzayı 

Kuruluş/Firma 

Belirli Hedefli  Eğitim -4 

Toplum/Kamu ve Öğretim 

>- Genel Eğitim 
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Bir yükseköğretim ve mesleki eğitim sisteminin bütün olarak veya alt 
parçalan bakımından yararlanma ve etkileşim uzayının neresinde olduğu, veya 
neresinde olması gerektiği eğitim-öğretimden beklentilerin somut adımlara 
dönüşmesini sağlayacaktır. Avrupa Birliği ve Türk Eğitimi ilişkisi de bu 
bağlamda incelenip değerlendirilebilir. 

Belirli hedefli  eğitim içinde yer almayı benimseyen yükseköğretim 
kuruluşlarının yapısı ve işlevi, genel eğitim hedefli  yükseköğretim 
kuruluşlarından farklı  biçimde oluşurken, toplum-kuruluş ekseninde ne 
konumda olunacağı da eğitim ve öğretimin içeriğini tayin edecektir. Bir eğitim-
öğretim kuruluşunun yararlanma ve etkileşim uzayının her yerinde yer alması 
ise yürütülmesi en zor durum olacaktır. 

Avrupa Birliği Yükseköğretim Platformu  ve Türk Eğitimi kesişiminde 
etkileşim ve işbirliği konusu, çeşitli yönleriyle ele alınmalıdır. Bu bağlamda, 
önemli görünen hususlar şunlardır: 

-Tanımlamalar 

-İlkeler 

-Varsayımlar 

-İşlemler 

-Özgörüş (Bilgi, Beceri ve Bilinç) 

-Kararlılık 

-Ortak İşlemler 

-Risk 

-Denetim 

-Uyarlama 

Yapılacak tespit ve uygulamalar ulusal yükseköğretim ve bunun Avrupa 
Birliği eğitim programları paralelindeki durumunun belirlenmesine yön ve 
biçim verecektir. 
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MEB .TALİM VE TERBİYE KURULU ÜYESİ KURULU BAŞKAN 
YARDIMCISI FÜSUN KÖKSAL'IN KONUŞMASI 

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK EĞİTİMİNDEN BEKLENENLER 

> Ülkemiz Büyük Atatürk'ün önderliğinde, daha o yıllarda Avrupa ile 
aynı değerler sistemini benimsemiş olduğunu ortaya koymuştu. Bugün 
de Avrupa Birliği üyesi ülkelerle evrensel, çağdaş ortak değerleri 
vazgeçilmez bir yaşam tarzı olarak esas almakta, aydınlık bir geleceği 
paylaşmak ve katkıda bulunmayı hedeflemektedir. 

> Sanayileşme sürecini tamamlamış, ileri teknoloji ile üretim yapan bir 
oluşumda serbest dolaşım hakkı sağlandığında, Türk iş gücünün, AB 
ülkelerindeki nitelikli ve yüksek nitelikli insan gücü ile 
yarışabilmesinin doğal bir gereği Türk eğitim sisteminin Avrupa Birliği 
eğitim sistemi ve normlarına uyumlu hale getirilmesini gerekli 
kılmaktadır. 

• Bugün, dünyada iletişim, bilgi alışverişi, teknoloji ve akla gelebilecek 
tüm alanlarda büyük bir değişim yaşanmaktadır. 

• Bugünün dünden farkı,  değişimin hızının ve rekabetin geçmişte hiç 
görülmedik bir biçimde artmış olmasıdır. 

• Rekabet kavramı da artık ucuz iş gücü ve doğal kaynaklara dayalı bir 
rekabet anlayışı değil, uzmanlaşma çerçevesinde dünya piyasalarına 
açılma ve üretim teknolojisinin önem kazandığı bir rekabet anlayışına 
dönüşmüştür. 

• Çağımızda ihtiyaç, istek ve talepler hızla değişip çeşitlenirken, bilgi, 
teknoloji ve ürünleri aynı hızla eskimektedir. 

Bu bağlamda; 
• Küreselleşen dünyada ülkemiz, Avrupa Birliğine üye olsun ya da 

olmasın, geleceğin insan kaynağını biçimlendirirken, bütün bu 
gereksinimleri, ulusal ve evrensel ölçeklerde doğru teşhis ederek ve 
geleceğe uzağı gören gözlerle bakarak eğitimi biçimlendirmek 
zorundadır. 

Esasen, eğitim sistemimizin yenilenme gereksinimi yıllardır eğitimi 
düşünen, sorgulayan, irdeleyen tüm çevrelerce çeşitli biçimlerde dile 
getirilmekte ve bu anlamda önemli çabalar sarfedilmektedir. 

Çağdaş toplumlarda gerçek sermaye ve zenginlik yaratarak, toplumların en 
büyük itici gücü haline gelen bilginin kullanımı ve yaşamın sorunlarını 
çözmede temel olduğu "Bilgi Çağı"nda, ülkemizde tüm öğrenim kademelerinde 
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eğitimin biçimsel ve nicelik boyutuyla geliştirilmesinin yanı sıra daha da 
önemlisi nitelik, kalite anlamında büyük değişimlere gereksinme duyulduğunu 
ifade  etmek isterim. 

Türkiye'de eğitimle ilgili bazı verileri incelediğimizde yaklaşık; 
• 60 bin okul 
• 18 milyon öğrenci 
• 700 bin öğretmen - öğretim elemanıyla 

eğitimin ne denli büyük bir kamu hizmeti olduğunu ve 70 milyon 
insanımızı birebir ilgilendirdiğini çok iyi biliyoruz. 

Diğer yandan Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırıldığında aramızdaki en 
belirgin farkın  nüfus  artış hızı olduğu (1997 - 2002 arasındaki 5 yılda 2,4 
milyon öğrenci %18'lik bir artış söz konusu). 

Bu farkın  ülkemiz için artı değerlere, kazanıma dönüşebilmesi için 
ülkemizde eğitimle ilgili karar vericilere büyük sorumluluklar yüklendiğini 
biliyoruz. Bunu yüreğimizin derinliklerinde hissediyoruz. 

Ancak sevinerek ifade  etmek isterim ki öğrenci sayısındaki artışla birlikte 
okullaşma oranlarında da dikkate değer artışlar gerçekleşmiştir. Bu oranlar 
yansıda da görüleceği gibi; 

TÜRKİYEDE OKULLAŞMA ORANLARI 

Eğitim Tür ve Düzeyi 1996-1997 Öğretim yılı 2001-2002 Öğretim Yılı 

Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız 

Okulöncesi 5,8 6,2 5,5 6,9 7,1 6,7 

İlköğretim 84,5 90,7 77,9 97,9 100,0 93,1 

Orta Öğretim 52,6 61,7 43,1 573 64,6 49,7 

-Geııel 28,5 31,8 25,0 36,9 393 343 

-Mes.Tek. 24,1 29,9 18,1 20,5 25,3 15,4 

Yüksek Öğretim 14,5 17,5 11,5 18,7 21,4 15,8 

KAYNAKLAR: MEB, DİE, ÖSYM. 
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Ancak bu noktada önemli bir gerçekle karşı karşıyayız. Ülkemiz gibi 
yüksek nüfus  artış oranına sahip bir ülkede eğitimin sayısal boyutundan söz 
ederken, Avrupa Birliğine uyum sürecinde esas olarak odaklanmamız gereken 
çok önemli boyut, eğitimin niteliği, kalitesi sorunudur. 

Değerli Konuklar, 

Bilindiği gibi AB eğitim politikasının temel amacı üye ülkeler arasında 
işbirliğini ve dayanışmayı sağlamak amacıyla oluşturulan, üye ülke yurttaşları 
arasındaki karşılıklı anlayışı özendirmek AB'nin yapısı, işleyişi ve Avrupalılık 
bilincinin kazandırılması amacıyla, bu süreçte öğrenci ve öğretmenleri eğitmek 
ve tüm AR-GE alanlarına öğrenci ve öğretmenlerin etkin katılımlarını sağlamak 
biçiminde özetlenebilir. 

Bu dönüşümde; yöntem, içerik ve yapı bakımından "tek tip" bir eğitim 
yerine, her üye ülkenin, kendi sosyo-ekonomik yapısına uygun sistemi 
uygulamakta serbest olduğu bilinmektedir ve üye ülkelerin kendi ulusal 
özelliklerine göre biçimlenen eğitim politikalarının, karşılıklı görüş 
alış-verişleriyle uyumlaştırılmasına çalışılmaktadır. 

Bu bağlamda, AB'nin eğitime ilişkin hedefleri  şu şekilde belirlenmiştir : 

• Üye ülkelerin dillerinin öğretilmesi ve yaygınlaştırılması yoluyla, bilgi 
ve deneyimlerin paylaşılması, eğitimin geliştirilmesi, 

• Diplomaların ve eğitim sürelerinin karşılıklı olarak tanımlanmasını 
(akreditasyon) özendirerek, öğrenci ve öğretmenlerin hareketliliğine 
destek sağlanması, 

• Avrupa vatandaşlığı kavramının yerleşmesine katkıda bulunulması, 

• Eğitim - öğretim kurumlan arasında işbirliğinin geliştirilmesi, 

• Açık öğretim ve uzaktan öğretimin geliştirilmesi, 

• Uluslar arası kurumlar ile eğitim işbirliğinin geliştirilmesi, 

• Teknolojik gelişmelere uyum sağlanması, sürekli meslekî eğitimin 
iyileştirilmesi, meslekî eğitime erişim olanaklarının arttırılması, 
gençlerin meslekî ve toplumsal yaşama hazırlanması ve uyumlarının 
kolaylaştınlması, 

• Eğitim kurumlanyla iş yerleri arasında işbirliğinin geliştirilmesi. 

> Avrupa Birliği eğitim politikasının temel amaçlan doğrultusunda Ulusal 
programda yer alan eğitim, staj ve gençlik konularında Bakanlığımız 
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bünyesinde birçok çalışma gerçekleştirilmiştir ve gerçekleştirilmeye 
devam edilmektedir. 

• AB ile ilgili çalışmalar Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bünyesinde 
Avrupa Birliği Şubesi ile TTKB, diğer Genel Müdürlükler ve Daire 
Başkanlıklarında oluşturulan Avrupa Birliği birimlerinde 
yürütülmektedir. Bu birimlerde görevli öğretmenler, mülâkatla ve 
KPDS-C puan ile göreve alınmışlardır. ATAUM'a devamları 
sağlanmaktadır. 

• Hazırlık süreci çerçevesinde SOKRATES, LEONARDO da VİNCİ ve 
YOUTH for  EUROPE programlarının işleyişi ve Türk öğrencilerinin 
yararlanabilmesi amacıyla Ulusal Ajans oluşturulmuştur. 

• Türkiye'de AB'ye uyum çalışmaları ULUSAL AJANS 
koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Bu ajans, DPT bünyesinde 
örgütlenmiş olup, en yüksek karar organı Yürütme Kuruludur: 

AB Genel Sekreterliği Temsilcisi Başkanlığında Ulusal Ajans Başkanı 

Millî Eğitim Bakanlığından iki temsilci 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 

TÜBİTAK ve KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiî Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı)'in belirleyeceği birer temsilciden oluşmaktadır. 

Yürütme Kurulu, öğrenci değişimi, öğretmen eğitimi, yurt dışındaki 
üniversitelerin diploma denkliği, meslekî eğitimi geliştirme konularından 
sorumlu olacaktır. AB programları ile ilgili projelerin sunulmasında son kararı 
verecek olan kurum niteliğindedir. 

SOKRATES, LEONARDO da VİNCİ Programı ve Avrupa Gençliği 
Programları, AB'nin eğitime ilişkin hedeflerini  gerçekleştirebilmek için 
hazırlanan ve sürekli geliştirilen programlara örnek olarak verilebilir: 

• Orta öğretimin meslekî teknik eğitim ağırlıklı olarak yeniden 
yapılandırılmasına ve yükseköğretime geçişin düzenlenmesine ilişkin 
olarak 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası, 3308 sayılı Çıraklık ve 
Meslekî Eğitim yasası, 4306 sayılı Sekiz Yıllık Eğitim yasası ve 3397 
sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilât ve görevleri hakkındaki 
Kanunda Değişiklik Yapılmasını Öngören 4702 sayılı Yasa yürürlüğe 
girmiştir. 

• 4702 Sayılı Yasa gereği çıkarılması gereken yönetmeliklerle, mesleki 
ve teknik eğitimde uygulamada bulunan 20 yönetmelik birleştirilerek 
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"Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği" hazırlanmış ve bu alanda 
mevzuat birliği sağlanmıştır. 

Bu bağlamda; 

• meslekî ve teknik ortaöğretim ve yükseköğretim programlarının 
bütünlüğü ve devamlılığı esasına dayalı olmak üzere meslekî teknik 
orta öğretimi bitiren öğrencilere istedikleri takdirde bitirdikleri 
programların devamı niteliğinde veya en yakın programların 
uygulandığı meslek yüksek okullarına smavsız olarak devam etmeleri, 

• sınavsız olarak meslek yüksek okuluna devam ederek mezun olan 
öğrencilerin % 10'undan az olmamak üzere ayrılacak kontenjanlara 
göre, alanlarındaki lisans programlarına dikey geçiş yapmaları, meslekî 
teknik orta öğretim kurumlan ile meslek yüksek okullannın yer aldığı 
meslekî ve teknik eğitim bölgelerinin oluşturulması, 

• meslek lisesi mezunlannın bir yıl çalışma zorunluluğu olmadan ustalık 
sınavlarına girebilmeleri, 

olanaklı kılınmıştır. 

• Herhangi bir meslek alanında çalışabilmek için o alanda eğitim alma 
zorunluluğu getirilmiştir. 

• Genel lise mezunları ile ilköğretim okulu mezunu kalfa  ve ustalara 
telafi  eğitimi yoluyla meslek lisesi mezunu olma olanağı sağlanmıştır. 

Aynca; 

• sekiz yıllık zorunlu ilköğretime katkı payını öngören 4306 sayılı 
yasanın ilgili maddesinin yürürlük tarihi 2010 yılı sonuna kadar 
uzatılmıştır. Bu yasa ile alınacak katkı paylarının orta öğretim 
giderlerinde de kullanılması olanaklı kılınmıştır. 

• ilerleme raporu paralelinde, (23.10.2002 tarih ve 307 sayılı TTK Karan) 
"Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimi"ne ilişkin yönetmelik kabul 
edilerek yürürlülüğe konulmuştur. 

• ilerleme raporu paralelinde, "Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim 
Kurumlan Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik" sonuçlandınlmıştır. 

Aynca, 

AB'ye uyum sürecinde eğitimin niteliğine yönelik olarak, Bakanlığımız 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca tüm öğrenim süreçlerinde ve bütün ders 
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alanlarında, eğitimin odak noktası olan öğretim programlarından başlayarak 
ders kitapları, ölçme ve değerlendirme yaklaşımları, öğrenim yöntem ve 
teknikleri, eğitimin gerçekleştiği tüm okul ortamlarının ve öğretmenlerimizin 
yaklaşımlarında önemli değişimlerin hedeflendiği  çalışmalar 
gerçekleştirilmektedir. 

Bu çalışmalarla ulaşılmak istenen amaç, bireylerde, zekayı, özgür ve 
yaratıcı düşünceyi ortaya çıkarmak, onların bilgi üretmesine, bilgiye 
ulaşmasına, bilgiyi yorumlayabilme ve kullanabilme becerilerine sahip 
olmalarına, eleştirel düşünce becerisi kazanmalarına, böylece kendilerini 
gerçekleştirmelerine fırsat  vermektir. 

Bu amaç, eğitim sisteminde öğrenciyi merkeze alan, onu aktif  ve etkin 
kılan eğitim ortamları ile gerçekleşebilecektir. Bu da derslerin içerik ve 
sunumlarında öğrenim yöntem ve tekniklerinde kaçınılmaz biçimde yeni 
arayışları ortaya çıkarmaktadır. Artık hedef  ezbere dayalı bilgi ile yüklenmiş 
bireyler yetiştirmek yani beynin hatırlama fonksiyonuna  ağırlık vermek değil, 
öğrenim kademelerinin tümünde genç kuşaklara beynin esas işlevi olan 
düşünmeyi ve bunların yöntemlerini öğretmek ve böylece kendi sorunlarının 
farkına  varan, bunlara uygun çözümler üretebilen, toplumsal sorunlara duyarlı 
bireyler yetiştirmektir. 

Eğitimin içerik ve sunumlarmdaki bu yeniliklerle, artık 2000'li yıllarda 
öğretim kademelerinin tümünde girişimci, yaratıcı, üretken, kendini rahat ifade 
edebilen, düşünce ve fikir  üretebilen, hoşgörülü, yeniliklere açık, küresel 
düşünen, karar verebilme yetisine sahip, verdiği kararın sorumluluğunu 
üstlenebilen, bilimsel ve akılcı düşünebilen, araştırma, inceleme, gözlem yapma 
beceresi kazanmış, sorunlarının farkına  vararak çözüm üretebilen, 
sorgulayabilen ve eleştirel düşünebilen, bilgiye ulaşma becerisi kazanmış, bilgi 
üreten ve bunları günlük yaşamında kullanabilen, özgüveni yüksek, empatisi 
gelişmiş bireyler yetiştirmek sanıyorum sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda 
kalkınmanın ve toplumsal gönence ulaşmanın gerekleridir. 

Bilimin yöntemlerini ve düşünce sistemini kavratmayı hedef  alan öğrenci 
merkezli, aktif  eğitimi etkin duruma getirecek olan ilk adım, öğretim 
programlarıdır ve eğitim materyalleridir. Öğretim programlarının vitrini 
durumunda olan ders kitapları ve öğrenciyi bu misyonla yetiştirecek olan 
öğretmenlerimizin eğitimleri büyük önem taşımaktadır. 

Eğitimin bir anlamda çağdaş bir biçimde yeniden yorumlanmasının 
yapıldığı günümüzde, eğitimin niteliğinde de bir dünya ülkesi olma yolundaki 
vizyon değişikliğinin diğer bir koşulu da öğretim programlarını ve ders 
kitaplarını yeni öğrenim yöntem ve teknikleriyle uygulayacak ve öğrenciye 
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demokratik öğrenme ortamları oluşturacak, onların kendilerini 
gerçekleştirmesine fırsat  verecek olan öğretmenlerin yetiştirilmesidir. 

Bir yandan bu hedeflere  ulaşmak, diğer yandan demokrasinin toplumun 
tüm kesimlerinde kurumsallaşması, bu konudaki duyarlılığın harekete 
geçirilmesini sağlamak için okulun dönüştürülmesi, demokratikleşmesi ve bu 
anlamda demokratik yurttaşlık bilincinin eğitim yoluyla kazandırılması 
gerekmektedir. 

Demokrasiyi özümsemiş ve yaşama biçimi haline dönüştürmüş, etik 
değerleri gelişmiş, insana, insan onuruna saygı duyan, kendisiyle, ailesiyle, 
toplumla, dünya ile barışık bireyler yetişmelerini gerçekleştirmek amacıyla; 

Avrupa Konseyine üye ülkelerce 1997 yılında uygulamaya konulan 
"Demokratik Yurttaşlık Eğitimi" projesinin ülkemizde de uygulanmasına 
başlanmıştır. 14.07.2001 tarihli Bakan Onayı ile "Demokratik Yurttaşlık 
Eğitimi Danışma Komitesi" kurulmuş olup, Bakanlığımız ve ilgili kamu 
kuruluşlarının temsilcileri, müfettişler,  okul yöneticileri, öğretmenler, 
öğrenciler, sivil toplum örgütleri, üniversite temsilcilerinin katılımıyla devam 
etmektedir. 

2001 - 2004 yıllarını içine alan bir dönem içinde devam etmesine karar 
verilen ve Başkanlığını ve koordinasyonunu üstlendiğim bu projenin temel 
amacı; 7 Mayıs 1999 tarihli Budapeşte Deklarasyonunda belirtildiği gibi yaşam 
boyu öğrenme ve katılımcı süreçlerin geliştirilmesi ilkeleri doğrultusunda 
meslekî, siyasî kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri işbirliğiyle ailede, eğitim 
kurumlarında, iş yerlerinde, yerel yönetimlerde, medya kanalını ve kültürel 
etkinlikleri de kullanarak, yurttaşların toplumsal yaşamda sorumlu ve etkin bir 
rol oynaması, Avrupa Konseyinin temel prensiplerine dayalı bir demokratik 
yurttaşlığın geliştirilmesidir. 

Proje çerçevesinde sekiz alt çalışma grubu oluşturulmuştur. 

Bu gruplar: 

• Öğretim programlarının yeniden yapılandırılması, 

• Eğitsel materyal üretilmesi, 

• Mevcut mevzuatın incelenmesi, 

• Okullarda demokratik yurttaşlık eğitimi uygulamalarının gerçekleştirile-
bileceği yeni yapıların kurulması, 

• Uluslar arası seminer düzenlenmesi, 
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• Öğretmen yetiştirme, 

• Kamuoyu duyarlılığının sürekli kılınması, 

• Tüm okullarda yurttaşlık etkinliklerinin yaygınlaştırılması ve uygulama 
örneklerinin geliştirilmesi, 

hedeflerine  yönelik olarak yapılandırılmışlardır. 

Avrupa Konseyi "Demokratik Yurttaşlık Eğitimi" çalışmaları 
sürdürülürken, diğer yanda Avrupa Birliği "insan Hakları ve Demokrasi 
Eğitimini Geliştirme" projesi gündeme alınmıştır. 

Bu çalışmalar aynı zamanda 2005 "Avrupa Yurttaşlık Yılı"na alt yapı 
oluşturacaktır. 

Sözlerime son verirken önemle şunu vurgulamak isterim ki; 

Eğitim sistemimizin ulusal programda da öngörülen hedefler 
doğrultusunda, nicelik ve nitelik olarak Avrupa birliği standartlarına 
ulaşabilmesi, ülkemizin bilgi toplumunun gerektirdiği temel dönüşümleri 
gerçekleştirebilmesine bağlıdır. 

Unutulmamalıdır ki eğitimle ilgili tüm kurumlarımızın, üniversitelerimizin, 
sivil toplum örgütlerinin, sinerjik bir yaklaşımla bir dayanışma içine girmesi 
ülkemizin dünyada daha etkin bir konuma gelmesinde önemli rol oynayacaktır. 
Saygılarımla. 
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BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM 
ÜYESİ GÜZVER YILDIRAN'IN KONUŞMASI 

Bugünkü konuşmamda, eğitimin bir kurum ve bir süreç olarak insan 
hakları kavramındaki konumu üzerinde durmaya çalışacağım. İnsan hakları 
deyince, tüm ulusların üye olarak temsil edildiği kuruluşlar tarafından 
oluşturulan belgelerde belirtilen, toplumların üzerinde uzlaştıkları ve bu nedenle 
imzaladıkları ve insan olmanın yeterli olduğu temel hak ve özgürlüklerden söz 
ediyorum. Sunacağım tez, hiçbir toplumun eğitim alanında, bütün toplumların 
altına imza attıkları evrensel belgeler çerçevesinde, etik bir düzeye ulaşmadığı 
yönündedir. 

Bir kurum olarak eğitim, temel haklar arasında çok önemli olan eğitim 
sürecini tüm insanlığa sunamamış, sunabildiğini ise, insan etkinlik düzeyini 
geliştirmede ayırımcı bir yaklaşımla iletmiştir. Böylece, toplumların yarattığı, 
yaşattığı ve yansıttığı değerler açısından birbirine bağlı ve bağımlı sosyal 
kurumlardan yalnızca biri olan eğitim, yeri, tanımı, amacı, işlevi ve 
değerlendirilmesi bütünsellik göstermeyen, evrensel kabulden uzak, çelişkili 
çerçeveler ve çelişen kuramlarla ele alınan, amacının insanlık ideallerini 
gerçekleştirmek mi yoksa durumu korumak mı olduğu açık olmayan ve hiçbir 
toplum tarafından  sorunsuz hale getirilememiş bir tablo içinde belirmektedir 
(Yıldıran, 1996: 60; 1999: 39-40). 

10 Aralık 1948'de Paris'te oluşturulan Evrensel insan Hakları 
Beyannamesi'nin 26. maddesi, "Herkesin eğitim görme hakkı vardır. Eğitim, 
ilköğretim ve eğitimin ön basamaklarında parasız olacaktır. İlköğretim 
zorunludur." demektedir. Bu ilkeyi yaşama geçirmek için yapılanlar acaba tüm 
dünya çocukları için istendik durumları ortaya çıkarabilmiş midir? Bu sunuda 
iki tür eşitsizliğe değineceğim. Bunlardan biri, ülkeler arası, diğeri de ülkeler 
içi eğitim hakkı ve sürecini içeriyor. 

Sözünü ettiğim eşitsizlikleri iki ayrı model içinde sunmaya çalışacağım. 
Bunlardan biri Kıta Avrupası'nda uygulanan seçici yaklaşımlı model, ikincisi 
ise Kuzey Amerika'da ABD'de geliştirilmiş eğitim modeli. 

İlk sunacağım veri, dünya ülkelerinde yıl olarak zorunlu eğitim olanakları 
arasındaki farklılıklar. 
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Tablo 1: Ülke Sayılan ve Eğitim Süreleri 
Eğitim Süresi (Yıl olarak) 12 11 10 9 8 7 6 5 
Ülke Sayısı 8 7 38 30 31 9 37 12 172 

Avrupa Topluluğu'nda  ise Almanya, Belçika,  Hollanda  12, İngiltere  11, 
Fransa,  İspanya,  İtalya  10, Danimarka,  Lüksemburg,  İrlanda,  Portekiz  ve 
Yunanistan  9 yıl zorunlu temel eğitim vermektedir.  ABD'de  zorunlu eğitim 16 
yaşı içine alan 12 yıllık  süreyi kapsar.  Görüldüğü  gibi, bir insan hakkı  olan 
eğitim, yaşam içindeki  süreler  açısından  eşitlik  göstermemektedir. 

Tablo 2, Uluslararası Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) 
ülkelerinin Gayri Safi  İç Hasıla'dan (GDP) eğitime ayırdıkları bütçeleri 
göstermektedir. 

Tablo 2: Devlet ve Özel Kaynaklardan Eğitim Kurumlarına Gayri Safi  Iç Hasıladan Sağlanan 
Yüzdeler 

OECD Ülkeleri (1995) İlköğretim ve Ortaöğretim Tüm Eğitim Kademeleri 
Almanya 3.8 5.8 
Avustralya 3.7 5.6 
Avusturya 3.9 5.5 
Çek Cumhuriyeti 3.9 5.7 
Danimarka 4.3 7.1 
Fransa 4.4 6.3 
Finlandiya 4.2 6.6 
Hollanda 3.2 4.9 
İrlanda 3.4 5.3 
İspanya 4.0 5.7 
İsveç 4.5 6.7 
İtalya 3.2 4.7 
İzlanda 3.6 5.2 
İsveç 4.5 6.7 
Japonya 3.1 4.7 
Kanada 4.3 7.0 
Kore 3.8 6.2 
Macaristan 3.6 5.5 
Meksika 4.0 5.6 
Portekiz 4.1 5.4 
Yunanistan 2.8 3.7 
Türkiye 1.6 24 
OECD Ortalaması 3.7 5.6 
ABD 3.9 6.7 

Investing in Education: Analysis of  the 1999 World Education Indicators (2000); Paris: 
OECD s. 164'ten uyarlanmıştır. 
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Burada yine ülkeler arası büyük farklılıklar  olduğunu görmekteyiz. 
Ülkemizde eğitime ayrılan bütçe, OECD ülkelerinin ortalamasının yarısından 
az, ABD'nin ise 1/3'ü kadardır. 

Tablo 3, Gayri Safi  Milli Hasıla (GNP) ve devlet harcamaları bakımından 
düşük ve orta gelirli dünya bölgeleriyle yüksek gelirli dünya bölgelerini, 
eğitime ayrılan yüzdeler açısından karşılaştırmaktadır. 

Tablo 3: Düşük ve Orta Gelirli Dünya Bölgeleri ile Yüksek Gelirlilerin Gayri Safı  Milli Hasıla ve 
Devlet Harcamalarından Eğitime Ayırdıkları Bütçeler* 

Bölgeler Gayri Safı  Milli Hasıla (%) Devlet Harcamaları (%) 
Sahra Altı Afrika 3.4 15.2 
Doğu Asya ve Pasifik 2.3 10.7 
Güney Asya 3.3 11.0 
Avrupa ve Orta Asya 5.0 18.1 
Latin Amerika ve Karayib 4.6 18.1 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika 4.9 17.0 
Türkiye 2 A 43 ,3 A** 
Düşük ve Orta Gelir 33 13 2 
Yüksek Gelir 5.0 11A 
Dünya 3 A 13.0 

*Higher Education in Developing Countries: Peril and Promise (2000), World Bank: Task 
Force on Higher Education and Society, s. 119'dan uyarlanmıştır. 

** Türkiye'ye ait bu kolondaki ilk veri (1994) Gayri Safi  İç Hasıla'dan devlet ve özel 
harcamaların tümünü, ikincisi devlet harcamalarını içermektedir. Human Capital Investment: 
An International Comparison (1998); Paris: OECD, s,103'den uyarlanarak alınmıştır. 

Yine farklar  bariz. Bu tablonun yansıttığı bir de sessiz gerçek var. Bu 
gerçek düşük ve orta gelirli ülkelerle yüksek gelirli ülkelerin kimler olduğu ve 
dünyanın hangi bölgelerinde yer aldıkları ile ilintili. 

Biraz önce eğitimin bir kurum olarak beceri ve bilgi geliştirme açısından 
her insanı sürecinin içine alamadığından, aldıklarını ise etkinlik düzeyleri 
açısından yanlı bir şekilde kapsadığından söz etmiştim. Şimdi dünyada kimin 
hangi tür eğitimi aldığına bakarsak, ekonomik ve teknolojik açıdan gelişmiş ve 

75 



gelişmekte olan ülkelerde farklı  tablolar görürüz. Bu tabloların her ikisi de 
sorunludur. Gelişmekte olan ülkelerde, eğitim çağ nüfusunun  büyük bir 
çoğunluğunu kapsayamamaktadır. Gelişmiş, özellikle Avrupa ülkelerinde ise, 
kitleleri yanlı bir şekilde kapsamaktadır. Gelişmekte olan ülkeler eğitimi 
toplumsal değişim ve gelişim aracı olarak görürken, özellikle Batı Avrupa 
ülkeleri, eğitime var olan sosyal durumu (statükoyu) koruyucu bir işlev 
yüklemişlerdir. 

Şimdi sayılarla bir durum saptaması yaparak, önce gelişmekte olan 
ülkelerdeki soruna değinelim. Birleşmiş Milletler Uluslararası Eğitim 
Bürosu'nun raporları, okullaşmanın dünyadaki okul yaşı çocuklarının ancak 
%30-40'ını kapsadığını göstermektedir (Faure et al. 1972, Fitouri, 1980). 
Gelişmekte olan ülkelerin 6-11 yaş çocuklarının yalnız % 65'inin eğitim 
gördüğü, yine bu ülkelerde 15 yaş üstü nüfusun  % 48'inin okuma yazma 
bilmediği ortaya çıkmaktadır (Girod, 1980). Bu veriler açıkça Evrensel İnsan 
Haklan Bildirgesi'nin eğitimle ilgili 26. maddesinin ihlaline işaret etmektedir. 

Gelişmiş batı toplumlannda ise başka bir ihlal, fırsat  eşitliği ilkesinin ihlali 
söz konusudur. Bu ülkelerde, çağ nüfusunun  hemen hepsi eğitim sistemi içinde 
kapsanırken, kimin ne tür bir eğitim alacağı sosyal sınıf  farklılıkları 
yansıtmaktadır. Descartes, Nietzche, Von Humbolt, Locke, Mili, Arnold gibi 
düşünürler de dahil, Avrupa ülkelerinin düşünce tarihlerinde, değişik sosyal 
sınıflann  değişik tür eğitim almalan üzerinde durularak, Avrupa'da oluşmuş 
mesleki farklılaşmanın  devamı vurgulanmış, eğitim değişim getiren bir kurum 
değil, düzeni korumaya yönelik bir etken olarak ele alınmıştır. Örneğin 
Nietzche bu görüşü, "Seçilmiş insanlann eğitimi amaç olabilir, kitlelerin eğitimi 
amaç olamaz. Eğitimi, herkesi kapsar hale getirmek, biliş krallığının doğal 
sıralamasını yok etmek olur" şeklinde ifade  etmiştir (Halis, 1985: 119). 

Bu düşünce tarzının uzantısı olarak, günümüzde bu ülkelerdeki mesleki 
farklılaşmada,  uygulamaya yönelik mesleki-teknik eğitim daha alt sosyo-
ekonomik düzeylerden gelen öğrenciler için, üniversite eğitimine yönelik 
kuramsal eğitim ise sosyal açıdan daha yüksek düzeylerden gelen sınıflar  için 
uygun görülmüştür (Papadopoulos, 1994:99). Markland 1985'te Avrupa ve 
İskandinav ülkelerinde, eğitimin fırsat  eşitliği ilkesiyle bağdaşıklığını 
değerlendirirken, "...ancak çok yakın bir zaman önce haysiyet kavramının 
yalnız bir avuç insandan fazlası  tarafından  paylaşılması gerektiği düşüncesine 
yönelmeye başladık. Fırsat eşitliği için yapılan çabalar sürekli tepki almıştır. Ve 
bu tepkilerin İskandinav kültürlerinden çok Fransız, İngiliz ve Alman 
kültürlerinde daha kuvvetli olduğunu söyleyebilirim." demektedir (Markland 
1985: 113). 
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Somut olarak Kıta Avrupasındaki uygulamalarda, 1960'lara kadar 
ortaöğretimin ilk kademesinde öğrencileri değişik eğitim kanallarına çeken bir 
sistem uygulanıyordu. 1969'da Versailles'da yapılan Altıncı Avrupa Eğitim 
Bakanları Konferansı'nda,  eğitimin 11 veya 12 yıla çıkması ve ortaokul 
düzeyinin ilkokul ile birleştirilerek öğrencilere müşterek bir genel eğitim 
sunulması kavramı üzerinde karar alınmıştır. Bu kararın alınmasında 
öğrencilere genel eğitim veren ABD, Kanada ve Japon eğitim sistemleri ile 
1950'lerde ilk dokuz yılı genel eğitime ayırarak Comprehensive School 
uygulamasına geçen İsveç ve Norveç örnek olmuştur. Bu karardan sonra 
İtalya'da Scola Media, Frsansa'da Colleges D'Enseignement Secondaire 
ortaöğretimin ilk basamağını içeren genel eğitim uygulamasına geçmiştir. Aynı 
şekilde İngiltere, eğitim sistemim yeniden düzenlemiştir. Hollanda 1975'e kadar 
ilkokuldan sonra öğrencileri akademik ya da mesleki-teknik eğitime 
yönlendirmeye devam etmiştir (Papadopoulos, 1994:97). 

Ortaöğretimin ikinci aşamasına kadar verilen genel eğitime Avusturya, 
Almanya ve İsviçre itiraz etmiş ve bu tür bir uygulamayı, toplumun yapısını 
kökten değiştirebileceğini öne sürerek, yürürlüğe koymamıştır. Böylece bu 
ülkelerde üniversiteye yönelik akademik eğitim ile iş gücü ihtiyacına yönelik 
mesleki-teknik eğitim iki ayrı sosyal sınıfın  varlığının devamını sağlamıştır. 
Günümüzde Almanya'da iki tür eğitime ayrışım dördüncü sınıfta 
gerçekleşmektedir. Hollanda ise ayrışımı 12 yaşında, altıncı sınıf  sonunda 
gerçekleştirmektedir. 

Buna karşılık Avrupa ülkelerinin büyük bir çoğunluğu genel eğitimi 
ortaöğretimin birinci kademesinin sonuna kadar uzatmıştır. Bu ülkelerde 
mesleki-teknik eğitim aynı sınıf  çizgilerini koruyarak, ortaöğretimin ikinci 
basamağına kaymıştır. Yalnız İsveç 1971'de yaptığı reformla  genel eğitimi 
ortaöğretimin ikinci kademesinin sonuna kadar devam ettirme kararı almıştır. 
Son dönemlerde yapılan çalışmalar akademik genel eğitim ile iş gücü 
gereksinimlerini karşılamaya çalışan mesleki-teknik eğitimi birleştirmeye 
yöneliktir (Papadopoulos, 1994:99). Bu konuda HusĞn (1990) değişen 
dünyada en iyi mesleki-teknik eğitimin, bilim ve teknolojinin ana ilkelerini 
aktaran ve bunların birçok şekilde kullanılabileceği geniş açılı bir eğitim olması 
gerektiğini vurgulamış ve "...en iyi mesleki eğitim, iyi bir genel eğitimdir." 
demiştir (Hus&ı 1990:52). 

Günümüzde Batı Avrupa'da yüksek öğretimdeki sınıf  çizgilerini bariz bir 
şekilde yansıtan somut veriler aşağıdaki tablolarda sunulmuştur. 

Tablo 4, İngiltere'de sosyal sınıf  kökeni ile üniversitedeki demografik 
dağılımları ele almaktadır. 
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Tablo 4: 1970'lerde İngiltere'de Aile Kökeni ve Üniversite Öğrenci yüzdeleri* 

Aile Sınıfı  Yüzde Toplam Nüfustaki  Yüzde Üniversitedeki Yüzde 
Profesyonel 
Orta 
İŞÇİ 

13.7 
31.4 
54.9 

52.4 
27.9 
19.7 

*Halls'ın (1985) "A comparative political and sociological analysis of  educational opportunity in 
VVestern Europe, 1960-1980" yazısından uyarlanmıştır (Contemporary Issues in Comparative 
Education, s. 120). 

Tablo 5: 1982'de İngiltere'de Aile Kökeni ve Üniversite Öğrenci Yüzdeleri* 

Aile Sınıfı  Yüzde Toplam Nüfustaki  Yüzde Üniversitedeki Yüzde 

Profesyonel/Yönetici 23.9 

Orta Düzey Yönetici 16 
49 

Masa başı 31 9.1 
Vasıflı  İşçi 
Yan-vasıflı  İşçi 
Vasıfsız  İşçi 

26 
18 
6 

12.2 
4.9 
0.9 

Toplam işçi 50 18 

P. Mortimore ve J. Mortimore (1986) "Education and social class" adlı makalesindeki 1982 
verilerinden uyarlanmıştır (Education and Social Class; Rick Rogers (Ed.); Philadelphia PA: 
The Falmer Press, s. 2,8) 

Tablo 5, bir önceki tablodaki verilere benzemektedir. Toplam nüfusun  % 
50'sini oluşturan işçi sınıfının  üniversite kabulündeki oranı 1/5 ten azdır. 
Bunun yanında toplam nüfus  içinde %16 olan üst sınıfın  üniversitedeki temsili 
bir önceki tablodan bile daha fazladır.  Tablo 6 aynı durumu Almanya için 
vermektedir. 
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Tablo 6: 1965 Yılında Meslek Grupları ve Almanya'da Üniversite Öğrenci Yüzdeleri* 

Mesleki sınıflar Nüfus  içindeki Yüzde oranı Öğrenci Yüzdesi 

Endüstri ve Tarım İşçileri 49.8 5.2 

Beyaz Yakalı İşçi 22.7 29.3 
Tüccar ve Esnaf 10.6 14.5 

Kendi için Çalışan Tarım İşçisi 8.7 3.5 
Devlet Memurları 6.7 33.7 

Profesyoneller 1.5 1.5 

* Halls'ın (1985) "A comparative political and sociological analysis of  educational opportunity in 
Western Europe, 1960-1980" yazısından uyarlanmıştır (Comparative Issues in Comparative 
Educatioıı, s. 120). 

Yedinci tablo ebeveyn sosyal sınıfı  ile kişisel sınıf  arasındaki ilişkiyi 
göstermektedir. Bu tablo Avrupa'da yukarı doğru hareketliliğin yavaş olduğunu 
belirtmektedir. Nitekim, İngiltere'ye ait 10 yıllık veriler bunu desteklemektedir. 

Tablo 7: Ebeveyn Sınıfı  ve Kişisel Sınıf  Sayılan* 

Aile kökeni Profesyonel Orta İşçi Toplam 
Profesyonel 5 4 1 10 
Orta 8 20 12 40 
İşçi 2 21 27 50 
Toplam 15 45 40 100 

*Roger Girod'un (1980) "Goals and results" adlı yazısından uyarlanmıştır (Educational Goals, s. 
140). 

Tablolar, Batı Avrupa ülkelerinde sınıf  çizgileri arasında fırsat  eşitliği 
ilkesinin sorgulanır bir düzeyde olduğuna işaret etmektedir. Tabloların 
yansıttığı bir gerçek, üniversiteye yönelik eğitim alan kesitin toplumdaki 
demografik  dağılımı yansıtmaktan çok uzak olup, üst sosyo-ekonomik sınıfları 
orantısız bir şekilde temsil ettiğidir. Lauwerys ve Cowen, "Dünyanın her 
yerinde eğitim sistemi nüfus  içindeki sınıfların  ve grupların güç dağılımına 
uymak ve uyarlanmak üzere planlanmakta ve yapılmaktadır.... sistem seçicilik 
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işlevini en kudretli grupların çocuklarını koruyacak şekilde uygulayacaktır." 
demektedirler (1980: 40-41). Gerek Avrupa ve gerekse Amerika Birleşik 
Devletleri'nde yapılan araştırmalar, yoksulluğun değişik grupların akademik 
başarılarını yanlı bir şekilde etkilediğini göstermiştir. Eğitimde fırsat  eşitliği 
gruplarda farklılık  gösteren bir şekilde ortaya çıkmıştır (Jenks, 1973; Boudon, 
1974; Goldthorp 1980). 

Batı Avrupa'da eğitim sisteminin etik düzeyi karşılama gereği, yerini 
pragmatik değerlere bırakmış gibi görünmektedir. Bu çerçeve içinde toplumun 
gereksinim duyduğu ara düzey teknik insan gücü, eğitim sistemi içinde 
ayrıştırılarak karşılanmaktadır. Bu ayrışımın bireylerin seçim yapabilme 
yaşından önce olması etik açıdan sorunlu olsa da, toplumun insan gücü 
gereksinimlerini karşılama olgusu yanında ikincil düzeye inme durumundadır. 

O zaman Batı Avrupa, demokrasinin temelinde bulunan eşitlik ilkesini 
nasıl bir savla korumaktadır? Tablo 8, Batı Avrupa ve geçiş döneminde olan 
ülkelerdeki ücret dağılımını, en yüksek ücret düzeyindeki yüzde on ile en düşük 
yüzde on arasındaki farkları  sergileyerek göstermektedir. 

Tablo 8: Geçiş Dönemi Ülkeleri ile Batı Avrupa'daki Ücret Dağılımı Eşitsizlikleri (1997)* 

Ülkeler Ücret Dağılımı Farklılık Oranları 
Orta Avrupa 
Polonya 3.5 
Macaristan 4.2 
Çek Cumhuriyeti 3.0 
Güney Doğu Avrupa 
Romanya 5.2 
Bulgaristan 3.6 
Önceki Yugoslavya 
Slovenya 3.3 
Makedonya 3.2 
Yugoslavya 4.4 
Baltık Ülkeleri 
Latviya 4.4 
Litvanya 4.1 
Önceki Sovyetler Birliği 
Rus Federasyonu 10.2 
Kazakistan 8.0 
Azerbeycan 11.9 
Özbekistan 5.5 
Ukrayna 4.8 
Batı Avrupa 2.0-3.5 

* Nancy Vandycke (2001); Access to Education for  the Poor in Europe and Central Asia: 
Preliminary Evidence and Policy Implications. World Bank Technical Paper 511, s. 16'dan 
uyarlanarak alınmıştır. 
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Batı Avrupa'da demokratikleşme süreci, toplumda ücret dağılımı 
farklarının  azalması ile ilintili olarak belirmektedir. Toplumda en düşük ücret 
alanla en yüksek alan arasında harcamalar açısından yalnızca iki veya üç kat 
fark  varsa, bu istendik bir durumdur. Eğitim sürelerinin eşit olduğu, eğitim 
türlerinin hiç eşit olmadığı Batı Avrupa, her bireye benzer ücret olanakları 
sunarak demokratikleşme sürecini geliştiriyor. 

Tablo 9: Gini Katsayısı ile Gelir Dağılımı Eşitsizlikleri* 

Ülkeler Gini Katsayısı 
Almanya 30 
Avustralya 35.2 
Çin 40.3 
Fransa 32.7 
Hollanda 32.6 
İngiltere 36.1 
İspanya 32.5 
İsveç 25.0 
İsviçre 33.1 
İtalya 27.3 
Yunanistan 32.7 
Türkiye 41.5 
OECD 30.8** 
Amerika Birleşik Devletleri 40.8 

* Gelir dağılımı bozuldukça Gini Katsayısı yükselir. Bu katsayı 0 olduğunda, gelir nüfusa 
tamamen eşit bir şekilde dağılmış, katsayı 1.0 olduğunda ise tüm gelir bir kişi tarafından 
sahiplenilmiştir ("Gini says: Measuring income inequality"; 
http://w w w ,panix .com/~dhen wood/Gini_supplement .html). 
Bu tablo Humaıı Development Report(2001);UNDP'den (http://www.undp,org/hdr2001 
/indicator/indic 105 2 l.html) uyarlanmıştır. 
** Investing in Education: Analysis of  the 1999 World Education Indicators (2000); Paris: 
OECD s. 152'den uyarlanmıştır. 

Yine fırsat  eşitliği açısından Gini katsayılarına bakıldığında, toplam ulusal 
gelir dağılımında Batı Avrupa'nın ABD ve Türkiye'den daha eşitlikçi olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu bir model. 

Politik temellerini demokrasi kavramı içindeki fırsat  eşitliği ilkesine 
dayandıran toplumlardan bir diğeri de Amerika Birleşik Devletleri. Buradaki 
yaklaşım ve model Batı Avrupa'dan çok farklı.  ABD'de zorunlu eğitim her 
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birey için 12 yıl ve genel. Mesleki-teknik eğitim ortaöğretim içine alınmamış. 
ABD'de 25-64 yaş nüfusunun  % 86'sı 12 yıllık orta öğrenimi tamamlamış, (bu 
oran OECD ülkelerinde %62), % 33'ü yüksek öğrenimi tamamlamış, 
(OECD'de %21) ve okullaşma yıl ortalaması 13.5 yıl (OECD'de 11.9 yıl). 
Tablo 10, ülke nüfuslarının  orta ve yüksek öğrenimi tamamlama yüzdeleri ile 
ortalama okullaşma yıllarım göstermektedir. 

TablolO: Ülke Nüfuslarının  Orta ve Yüksek Öğrenimi Tamamlama Yüzdeleri ile Ortalama 
Okullaşma Yıllan (1995)* 

Ülkeler Orta Öğretimi 
Tamamlama (%) 

Yüksek Öğretimi 
Tamamlama (%) 

Ortalama 
Okullaşma Yılı 

Almanya 84 23 13.4 
Avustralya 53 24 11.9 
Avusturya 69 8 11.9 
Belçika 53 25 117 
Çek Cumhuriyeti 83 11 12.4 
Danimarka 62 20 12.4 
Finlandiya 65 21 11.6 
Fransa 68 19 11.2 
Hollanda 61 22 12.7 
İngiltere 76 21 12.1 
İrlanda 47 20 10.8 
İspanya 28 16 11.2 
İsveç 75 28 12.1 
İsviçre 82 21 12.6 
İtalya 35 8 10.0 
Kanada 75 47 13.2 
Norveç 81 29 12.4 
Portekiz 20 11 10.0 
Yeni Zelanda 59 25 11.4 
Yunanistan 43 17 10.9 
Türkiye 12 7 3 A** 
OECD 62 21 US) 
ABD 86 33 135 

*. Human Capital Investment: An International Comparison (1998); Paris: OECD, s. 98'den 
uyarlanarak alınmıştır. 
••Türkiye verileri Higher Education in Developing Countries: Peril and Promise (2000). 
World Bank: Task Force on Higher Education and Society, s. 115'ten uyarlanmıştır. Orta öğretim 
ve okullaşma yıllannda 1990, yükseköğretim içinse 1995 verileri sunulmaktadır. 
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Görüldüğü gibi üç ölçütte ABD, Batı Avrupa ülkelerinden daha fırsat 
eşitlikçi bir eğitim ortamını nüfusuna  sunabilmiş durumda. Bunlar okullaşma 
oranlan, okul yılları olarak genel eğitimin tüm topluma sunulması ve mesleki-
teknik eğitimin öğrencilerin daha sağlıklı seçim yapabilecekleri yükseköğretime 
ertelenmesi. Görüldüğü gibi, her beş kişiden 4.5'u ortaöğretimi tamamlamış, üç 
kişiden biri yükseköğretim diplomasına sahip, ortalama olarak da bireyler 13.5 
yıl eğitim almış (bu sayılara Avrupa'da en fazla  yaklaşan ülke Almanya). Bu 
durum ideale yakın. 

Daha önce de belirttiğim gibi hiçbir ülke eğitim açısından istendik duruma 
ulaşmamıştır. ABD'de eğitim, merkezi bir sistem içinde değildir. Her eyalet 
kendi eğitim ölçütlerini belirlemekte, eyalet içindeki bölgeler bile eğitimde 
farklı  uygulamalar yapabilmektedir. Böylece eğitimde eşitsizlikler bölge ve ırk 
farkları  yansıtmaktadır. Tablo 11, bu ülkedeki beyaz ve siyah öğrencilerin fırsat 
eşitliği ilkesi karşısındaki durumları hakkında bilgi veriyor. 

Tablo 11: ABD'de Eğitim Harcamalarında Fırsat Eşitliği* 

Kişi Başına Kaynak Siyah Öğrenciler Beyaz Öğrenciler 
$2500 $12,001 $1204 
$3950 $14,538 $2506 

*John E. Roemer'ın (2000); "Equality of  opportunity" adlı yazısından uyarlanmıştır. 
Meritocracy and Economic Inequality, K. Arrovv, S. Bowles, and Steven Durlauf  (Eds.), s. 25. 

1990 yılında eğer her öğrenci başına 2500 dolar harcanabilse, siyah ve 
beyaz öğrencilerin ileride gelirlerinde fırsat  eşitliği hedef  alınırsa, o zaman her 
siyah öğrenci için 12,000 dolar, her beyaz öğrenci içinse 1200 dolar harcamak 
gerekir. Ancak bu şekilde aradaki büyük farklar  kapanabilir. 

ABD'de başka bir sorun da ortaöğretimin içerik niteliği ile ilgilidir fakat 
ABD ortaöğretimdeki boşlukları üniversite sistemi içinde giderebilecek 
esnekliği ve olanakları sağlamıştır. Tüm üniversite öğrencileri yüksek öğretim 
içinde belirli sayıda fen,  matematik, sosyal ve beşeri bilim dersleri almak 
zorundadır. Böylece bir yüksek öğrenim görmüş insandan beklenen genel 
kültür, ortaöğrenim sırasında elde edilememişse bile, yükseköğrenim içinde 
telafi  edilebilmektedir. Her üç kişiden biri üniversite öğrenimi gördüğüne göre, 
eksikleri telafi  edenler azımsanmayacak sayıdadır. Fakat ortaöğrenimi 
tamamlamış diğer iki kişi, eğitim aldıkları bölgeye ve ırklarına göre, okuma-
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yazma becerileri dahil, bir ortaöğretim mezunundan beklenen birçok bilgi 
açısından eksik düzeyde kalmış olabilir. 

ABD'de mesleki kararlar yüksek öğrenim içinde veriliyor. Çok değişik tür 
yüksek öğretim kurumu bulunduğundan ve her kurumun öğrenci seçim ölçütleri 
farklı  olduğundan, seçenekler hem öğrenciyi kabul eden yüksek öğretim 
kurumu hem de öğrenci tarafından  müşterek karara bağlanıyor. Hangi yüksek 
öğretim kurumuna kimin başvurduğu seçimin birinci aşaması. Öğrencinin kabul 
gördüğü kurumlar arasındaki seçimi ise, oluşumun ikinci aşaması. Bundan 
sonra bireye yine seçenekler açık. Üniversitenin ilk iki yılı içinde, birey alanını 
betimleyebiliyor veya değiştirebiliyor. Böylece en son etkinlik düzeyi, bireyin 
birçok aşamada karar hakkı ile oluşuyor. Bu durum, insan hakları açısından 
istendik bir konumda. 

Türkiye'ye gelince, tablolar durumun vahametini açıkça belirtirken, bazı 
uygulamalar her iki modelden de farklı  ve bazen de insan haklan açısından daha 
istendik durumda. Tablo 12 Türkiye'deki okullaşma oranlarını göstermektedir. 

Tablo 12: Türkiye'de Okullaşma Oranlan* 

Eğitim Kademesi 1995-1996 1999-2000 2000-2005 
Hedef 

Öğrenci Okullaşma Öğrenci Okullaş Öğrenci Okullaş 
Sayısı Oram (%) Sayısı ma Oranı Sayısı ma Oranı 
(Bin) (Bin) (%) (Bin) (%) 

Okulöncesi 199 7.7 252 9.8 690 25 
İlköğretim 9,564 89.8 10,053 97.6 10328 100 
Ortaöğretim 2,223 55 2,444 594 2,886 75 
Genel 1,277 31.6 1,506 36.6 1,539 40 
Mesleki-Teknik 946 23.4 938 22.8 1346 35 
Yükseköğretim 1,226 23.8 1,492 27.8 2,002 373 

Örgün 766 14.9 1006 18.7 1,519 28.3 
Açık Öğretim 460 8.9 486 9.1 483 9 

*DPT: http://www.meb.gov.tr/Stats/ist2001/Bolum5sl .htm 

Burada çok kısa olarak sayıların bize söylediklerini özetlemeye 
çalışacağım. Birincisi, eğer eğitimin bir insan hakkı ve çağın gereklerini 
karşılayacak insan gücünün yetişmesinde ana etken olduğuna inanıyorsak, bu 
amaçlara eğitime aynlan kaynakların Gayri Safi  Milli Hasılanın %2A gibi bir 
bölümüyle ulaşamayacağımızı ve bu tür bir bütçeyle hiçbir ülkenin de 
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ulaşamayacağını kabul etmemiz gerekir. Eğitime ayrılan Gayri Safi  Milli 
Hasıla payının en az Avrupa ülkelerinde olduğu gibi % 5'lere ulaşması 
önemlidir. Bunun yanında gelir dağılımını düzeltme çalışmalarına ciddi olarak 
eğilmemiz gerekmektedir. İkinci olarak, seçtiğimiz ilkelerin ve yaptığımız 
olumlu uygulamaların farkında  olursak, istendik süreçleri devam ettirebiliriz 
kanısındayım. Zorunlu eğitimi sekiz yıla çıkarmamız son derece isabetlidir. 
Burada Cumhuriyet değerlerimiz arasında önemli yeri olan, eğitimde fırsat 
eşitliği ilkesi doğrultusunda hareket ettiğimizi vurgulamak gerekir. 

Temelde eğitimde fırsat  eşitliği ilkesine Batı Avrupa'dan bile daha önce 
ulaşan bir ülke olarak, tüm çocuklarımıza en az sekiz yıl, Tevhidî Tedrisat 
Kanunumuzda belirttiğimiz gibi, merkezi ve eşit bir eğitimi götürmeyi kanuna 
bağlamış durumdayız. Bu kanun Türkiye'de 3 Mart 1924'te uygulamaya 
konurken, Avrupa'da eğitim insan hakkı olarak 1948'de metinlerde yer almaya 
başlıyor. Atatürk eğitim danışmanı olarak Avrupa'dan kimseyi çağırmıyor. 
ABD'den John Dewey 1924 yılında çağırılıyor. Fırsat eşitliği ölçütlerine göre, 
1997'de gerçekleştirdiğimiz uygulamayla da, çocuklarını dört ile altıncı sınıf 
arasında farklı  eğitim olanaklarına yönelten Batı Avrupa'dan çok daha 
demokratik bir durumda olduğumuz kanısındayım. 

Fakat bilimsel veriler 15 yaş çocuklarının bile eğitim türleri arasındaki 
seçimi yapabilmelerinin gerçekçi olmadığını, gelişim düzeylerinin böyle bir 
kararı verebilmek için yeterli bulunmadığını gösteriyor. Seçimi sınav veya 
testlerle başkalarının yapmasına gelince, burada oluşabilecek teknik hata 
paylarının büyüklüğünden daha önemli olarak, etkinlik düzeylerinin çevresel 
değişiklikler ve öğretim programlarıyla değişkenlik gösterdiğini kanıtlayan 
bilimsel veriler var. Burada Reuven Feuerstein'in (1979, 1985) çalışmaları son 
derece önemli. Bu çalışmalar, insan etkinlik düzeylerinin 15 yaşında durağan 
kabul edilmesinin mümkün olmadığını, yetişkinlikte bile çevresel işlemler 
sonucu değiştiğini gösteriyor. Felsefi  ve etik olarak ise, 15 yaşında bir çocuğun, 
ülkemizde bile 70 yıla uzayan yaşamında kullanacağı etkinlik düzey ve 
mesleğine büyük oranda başka kaynakların karar vermesi ve bu kararın bilimsel 
veriler tarafından  sorgulanır olması büyük bir sorun oluşturmakta. Bu konuda 
ABD'de uygulanan model, Batı Avrupa'dakine kıyasla bilimsel verilerle çok 
daha bağdaşık. 

Avrupa, eğitimde fırsat  eşitliği ihlallerini ücret dağılımındaki eşitliklerle 
bertaraf  edebiliyor. Yaşamda fırsat  eşitliği ve her bireyin hizmet ve 
olanaklardan yararlanma olasılığı ABD'ye ve ülkemize oranla daha eşitlikçi. 
Alınan eğitim ister üniversiteye yönelik, isterse de mesleki-teknik ara insan 
gücü eğitimi olsun, her birey insan haysiyeti ile bağdaşır bir yaşam düzeyine 
talip olabiliyor. Ücret düzeyi farkları  en aza indirilmiş durumda. Demokrasinin 
temelindeki insan haklarını içeren düzenleme bu. 
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ABD ise sorunu başka bir modelle çözüyor. Her birey için 12 yıllık bir 
genel eğitim sağlanarak, mesleki seçim yüksek öğrenim düzeylerine itiliyor. 
Burada eşitsizlik farklı  bir boyutta; çevreden çevreye ve ırka göre değişkenlik 
gösteren eğitimin niteliğindeki farklar.  Türkiye bu problemi merkezi eğitim 
sistemi ile çözmeyi ve ortaöğretime kadar olası farklılıkları,  en azından felsefe 
olarak, azaltmayı amaçlıyor. 

Ülkelerin kaynakları ne kadar fazla  ise eğitim süreleri ve bu süre içinde 
bireyin sesi o kadar fazla  duyulur düzeyde. Kaynaklan daha kısıtlı ülkelerden 
biri olan Türkiye, zorunlu eğitimi 12 yıla uzatırken, ülkenin gereksinim 
duyduğu ara insan gücü ile bireylerin bir insan hakkı olan kendi yaşamlarını 
seçme ve oluşturma sürecini, eğitim sistemi içinde ne şekilde bağdaştırmalı? 
İşte bu noktada bir seçim yapmamız gerekiyor. 

İstendik seçenek, genel eğitim süresini mümkün olduğu kadar uzatmaktır. 
Hedefimizin,  eğitim ve öğretim birliği ilkesini bilimsel verilerle olduğu kadar 
insan haklarıyla da bağdaşık olarak, 12 yılı kapsayan ortaöğretimin sonuna 
kadar götürmek olması gerekir. Husen'in (1990) ifade  ettiği gibi, eğitimde 
yüzyıllardır seçiciliğe önem vermiş Batı Avrupa bile yavaş yavaş bu yöne 
gitmek için hazırlık yapmaktadır. Böyle bir seçim yapılırsa, tüm eğitim 
süreçlerimizi yeniden yapılandırarak yükseköğretimde iki yıllık, üç yıllık, dört 
yıllık süre ve içerik çeşitliliğine gitmek gerekir. Bu başarılamaz bir hedef 
değildir. 

Daha az istendik bir seçenek ise, yine 12 yıllık zorunlu eğitime geçmek ve 
ortaöğretimde mesleki ve teknik seçenekleri şimdilik oluşturmaktır. Fakat Batı 
Avrupa ülkeleri şu anda uyguladıkları bu modeli, genel eğitimi üniversiteye 
kadar uzatarak, değiştirme durumunda. Eğer biz ortaöğretimde mesleki-teknik 
eğitime şimdilik yer verirsek, bu uygulama ile beraber iki ayrı ve ayrılmaz 
uygulamayı getirmek gerekir. Bunlardan ilki mesleki- teknik eğitim almış 
öğrencilerin eğitimleriyle ilintili yükseköğretim alanlarına sınavla geçme 
durumunu sağlamak, ikincisi ise böyle bir model için şart olan gelir dağılımı 
çarpıklığını gidermek için hızla yeniden yapılanmaya geçmektir. Bunlar 
yapılmazsa, Avrupa modeli işleyemez ve yeni eşitsizliklere ortam oluşturur 
kanısındayım. 

Türkiye'nin eğitim alanında eksikleri vardır. Yalnız eğitimin felsefi 
yapısında, Cumhuriyet'in başında oluşturduğu ve o sırada Avrupa'nın çok 
önünde olan, kuvvetli bir temeli de vardır. Şimdi bir karar dönemecindeyiz. 
Eşitlikçi eğitim felsefemizi  koruyarak, yukanda sunduğum iki modelden farklı 
olumlu uygulamalarımızı da içererek nasıl bir model gerçekleştirmeliyiz? 
Seçeneklerin çok iyi düşünülmesi gerekir. Eğitimin esas amacının Roller'in 
(1980:225) dediği gibi, insanın insanlığını aramasına yol göstermek olduğu 
kabul edilirse, buna en fazla  fırsat  tanıyan modelleri oluşturmak bilimsel, 
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sosyal, ekonomik bir sorumluluk olduğu kadar, aynı zamanda felsefi  ve ahlaki 
bir sorumluluktur. Zor gibi görünen seçenekler, eğer uzun vadede hem topluma 
daha nitelikli insan gücü sunacak ve hem de bireye yaşam süresi içinde seçim 
ve gelişim hakkı verecekse, şu ana kadar kimsenin başaramadığı bir süreci 
başarma arifesinde  olabiliriz. 
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B. GENEL TARTIŞMA 

Prof.Dr.Süleyman  Çetin ÖZOĞLU : Lütfen  kendinizi tanıtarak 
başlayınız kayıda alıyoruz. Buyurun Sayın Öz. 

Prof.Dr  .Feyzi Öz : Sayın Başkan, Sayın Dekan, Sayın Müsteşarımız 
fevkalade  güzel bir toplantı, çok yararlandık. Avrupa Birliği ve Türk 
Eğitiminden beklentilerin başında kanımca, Sayın Yıldıran'ın da belirttiği, 12 
yıllık zorunlu eğitim gelmektedir. Sayın Yıldıran'a ve diğer arkadaşlara bir de 
müjde vermek istiyorum. 12 yıllık zorunlu eğitim kabul edilmiştir. Çünkü 
ülkemizin en büyük ve en yüksek karar ve danışma organı olan 16. Milli Eğitim 
Şurası'nda zorunlu eğitimin 12 yıla çıkmasına karar verdik. Bu ülkemiz için 
fevkalade  güzel bir durumdur. Daha önce de 15. Milli Eğitim Şurası'nda da 
zorunlu eğitimin 8 yıla çıkmasına karar vermiştik. Bu karan veren arkadaşlann 
bazıları da aramızda. O karardan sonra Milli Eğitim Bakanlığımız gerekli 
hazırlıklan yaptı, meclise sundu ve 8 yıllık zorunlu eğitim kabul edildi. Şimdi 
12 yıllık zorunlu eğitimin en yüksek milli eğitim şurasından kararı çıkmıştır. 
Şimdi bu konuya Sayın Cumhurbaşkanımız da göreve geldiğinde, 7 maddelik 
öncelikler sırasına göre bir beyanatı olmuştur. Bu 7 maddelik önceliklerin 
üçüncü maddesinde zorunlu eğitimin biran evvel 12 yıla çıkarılması vardır. 
Bunun üzerine şura üyeleri olarak o zamanki Bakan Sayın Metin Bostancıoğlu 
ile görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımızın demeci var ve Milli Eğitim Şurası 
kararı var dedik. Sayın arkadaşlarım, Sayın Öz, hazırlıklarımız tamamdır, 
bugünlerde meclise sevk ediyoruz dediler. Henüz meclise gitmedi. Akademik 
çalışmalann yanında, yönetim çalışmalarına da çok güven duyduğumuz sayın 
müsteşarımızın görevde bulunması bizim için bir kıvançtır, umanz ki bu güzel 
karar yakında meclise intikal edecek ve 12 yıllık zorunlu eğitime ulaşacağız. Bu 
konuda eğitim fakültelerine,  sivil toplum kuruluşlarına, bütün teşkilata görev 
düşmektedir. Daha önce zorunlu eğitimde sorunlar ve çözüm yollarıyla ilgili 
Venedik'te Avrupa Konseyi'nin bir toplantısı oldu. O toplantıya değerli 
üniversitenizin fakülteniz  mensubu Hıfzı  Doğan ile birlikte katıldık. Ben de o 
zaman Talim-Terbiye üyesiydim. Bütün ülkelerde Sayın Yıldıran'm belirttiği 
gibi 10 yılı aşkın zorunlu eğitim vardır. Biz de henüz o durum yoktu. Ben Hıfzı 
Bey'e diyordum ki, "bizde olmadığını siz söyleyin", o da bana "hayır siz 
söyleyin" diye birbirimize atıyorduk. Netice itibariyle söyledik durumu. Ama 
Milli Eğitim Şuramız da bu kararı vermiştir. Umanz ki yakında zorunlu eğitim 
12 yıla çıkar, zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması vatandaşlara verilecek bir 
eğitim hakkıdır. Efendim  bu arada sayın konuşmacılar Köy Enstitülerinden 
bahsettiler. Köy Enstitüleri fevkalade  bir atılımdır. Asya ve okyanus ülkelerinde 
Milli Eğitim Bakanlığı danışmanlığım sırasında, orada köy enstitüsü hareketinin 
devam etmekte olduğunu gördüm. Çünkü birçok ülkeler gibi Tayland'dan da 
heyet geldi Türkiye'ye. İncelemeler yaptılar, pek mutlu oldular. Ve merhum 
Fevzi Ertan Hocamızı alarak Tayland'a döndüler. O, köy enstitüsü teşkilatının 
kurulmasına yardımcı oldu ve ben oradaki görevlerim sırasında Tayland'da eski 

89 



adı Siam'da bu konunun güzel görünmekte olduğunu gördüm. Güzel bir haber 
daha vererek soruma geçiriyorum. Türkiye'de de Köy Enstitüsü hareketi devam 
ediyor. Bunlardan birisi Anadolu Üniversitesi'ne yolunuzu bir düşürün, orada 
tıpkı köy enstitüsü hareketi gibi, kendine yeterli, orada ve Süleyman Demirel 
Üniversitesi'nde de. Askeri Birliklerde, Kara Kuvvetleri Komutanı'nm bir sözü 
vardı: "Köy enstitüsü felsefesini  biz orduda çeşitli alanlarda uyguluyoruz". 
Sorun bu: 16. Milli Eğitim Şurası'nm verdiği bu 12 yıllık zorunlu eğitimin 
gerçekleşmesi için acaba neler yapabiliriz? Tekrar teşekkürler, saygılar 
sunuyorum. 

Prof  .Dr .Süleyman Çetin ÖZOĞLU : Teşekkür ediyorum Sayın Öz. 
Zorunlu ve kesintisiz eğitimin 8 yıla çıkarılması 1970 yılındaki Şura'da karara 
bağlanmış idi. Buyurun Sayın Mortaş. 

Ahmet Mortaş : Sayın Başkan, Fakültemizin daha doğrusu, Ankara 
Üniversitesi Avrupa Toplulukları, Araştırma ve Uygulama Merkezi ATAUM'da 
böyle güzel bir düzenlemesinden dolayı kutluyorum. Benim sorum; çağdaş 
eğitim ve köy enstitüleri grubunda çalışmalara ortak olan bir arkadaşımla 
saptadığımız bir soru. Sayın hocam da belirttiler biraz önce. Yine köy enstitüleri 
konusu. Sayın Gebizlioğlu'na bu sorum: Ulusal mevzuatımıza göre kendi 
eğitim felsefesi  temelinde köy enstitüleri yeniden açılabilir mi? Yoksa Avrupa 
Birliği'ne uyum sürecinde bu ulusal engellerin aşılması olanaklı mıdır? Sizin de 
vurguladığınız gibi bilgi, beceri, bilinç verme bağlamında günümüzdeki köy 
enstitüsü modeli uygulamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir Hasan Ali Yücel 
Modeli, Sokrates Modeli'nde olduğu gibi önerilebilir mi? Kabul ettirilebilir mi? 
Teşekkür ediyorum. 

Prof.Dr  .Süleyman Çetin ÖZOĞLU : Teşekkür ediyorum Sayın Mortaş. 
Sayın Kutlu buyurun. 

Yrd.Doç.Dr.Ömer Kutlu : Ömer Kutlu. Ankara Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Fakültesi Ölçme-Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Birkaç 
tespitimi dile getirip Sayın Köksal'a bir soru sormak istiyorum. Birinci tespitim 
şu, eğitim, bütün ülkelerce kabul edildiği gibi ekonomik gelişmenin önemli bir 
öncülüdür. Bir başka tespitim, Avrupa'da, özellikle Almanya ve Fransa gibi 
ülkeler başta olmak üzere, teknoloji üretmede ve transfer  etmede, Çin, Amerika, 
Japonya gibi ülkelerin epeyce gerisine düştüğü bilinmektedir. Bir başka tespit, 
bilgiyi üreten ülkelerin gücü de elinde tuttuğu bilinmektedir. O halde, 
Avrupa'nın yeni bilgiler üretecek insan kaynağına hızla gereksinimi olduğu da 
bilinmektedir. Sayın Gebizlioğlu da gayet iyi vurguladı. TÜBİTAK verilerinden 
söz ediyorum, Türkiye önündeki engellere rağmen aslmda hızla bilgi üreten bir 
toplum durumundadır. Bu nedenle Avrupa ile yapılacak işbirliğinin Sayın 
Gebizlioğlu'nun vurguladığı noktalarda, ölçütlerde çok iyi tartışılıp, konuşulup 
karara varılması kanımca önemli olmaktadır. Sayın Yıldıran'ın vurguladığı gibi 
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de Türkiye'nin kendi, özgün koşullarına uygun eğitim modelleri kurmak ve 
geliştirmek son derece bence önemli olmaktadır. Şimdi bu saptamalardan sonra 
farklı  bir konuda sayın Köksal'a bir sorum var. Konuşmasının birkaç yerinde 
Bakanlığımızın Ölçme ve Değerlendirme konusunda Avrupa Birliğine uygun 
bazı çalışmaları olduğundan söz etti. Ben bir alandaş, yani bu konuda çalışan bir 
insan olarak Bakanlığımızın bu konuda çalışmalarını merak ettim. 
Bilgilendirebilirse çok mutlu olacağım, teşekkür ederim. 

Prof  .Dr .Süleyman Çetin ÖZOĞLU : Teşekkür ederim Sayın Kutlu. 
Sayın Balcı söz sizde. 

Serdar Balcı : Serdar Balcı, Eğitim Bilimleri Fakültesi Mezunu ve Türk 
Telekom Eğitim Uzmanı. Benim sorum kısa ve öz olacak. Sayın Atabay'a 
soracağım. 6. çerçeve programından bahsettiniz, bunla ilgili bizim 48 Milyon 
Euro gibi bir ödeme yapacağımızı ve bundan daha fazlasını  bizim projelerle geri 
döndürmeniz gerektiğini söylediniz. Bununla ilgili bir öneri babında belki 
olabilir, sivil toplum kuruluşlarıyla yani gençlik ve eğitimle ilgilenen sivil 
toplum kuruluşlarıyla bir çalışmanız olabilir mi? Çünkü bunların emniyette 
kayıtları da var. Çünkü siz değişik formatları  olduğunu söylediniz. Projelerin, o 
formatların  bilinebilmesi ve o tarzda kullanılabilmesi açısından bence faydalı 
olur diye düşünüyorum. O sivil toplum kuruluşlarına da yazıyla ya da belki 
sizin kendi sitenizdeki duyurularınızla ulaşabilirseniz herhalde daha fazla 
kullanabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. 

Prof.Dr  .Süleyman Çetin ÖZOĞLU : Teşekkür ederim Sayın Balcı. 
Efendim  şimdi tüm panelist arkadaşlarıma döneceğim, kendilerine yöneltilen 
sorular ve genel konulara ilişkin görüşlerini almak istiyorum. Her zaman olduğu 
gibi yine Sayın Alkan'dan başlıyorum. Acaba belirtilenlerle ilgili eklemek 
istediğiniz bir durum var mı? 

Yrd.Doç.Dr.Nail Alkan : Bana yöneltilen sorular yok. Bu yüzden ben 
cevap hakkımı kullanmak istemiyorum. Daha çok herhalde Sevinç Hanım cevap 
verecek. 

Prof  .Dr .Süleyman Çetin ÖZOĞLU : Örneğin 16. Şura kararlarının 
zorunlu öğretimin 12 yıla çıkarılmasının, gerçekleştirilmesine ilişkin çok genel 
bir soru soruldu. Neler yapılabilir dendi. Ben o yönden tüm üyelere, bir söz 
hakkı vermek istedim. 

Yrd.Doç.Dr.Nail Alkan : Zaman tabi çok kısa. Evet tabi Türkiye'de de bu 
çok önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. Diğer Avrupa Birliği ülkelerine ve 
aday ülkelere baktığımızda zorunlu eğitim 10 yıl ve 12 yıl olarak 
gözükmektedir. Tabi Türkiye bir Avrupa Birliği üyesi olmak istiyorsa bu 
konuda da Avrupa standartlarına yaklaşması gerekir. Artı tabi bu Türkiye için 
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de olumlu bir adım olacaktır diye değerlendiriyorum ve tabii ki ben de bu adımı 
destekliyorum. 

Prof  .Dr .Süleyman Çetin ÖZOĞLU : Teşekkür ediyorum. Evet Sayın 
Atabay, size hem yöneltilen bir soru var, hem de dolaylı bir soru var. Hasan Ali 
Yücel Modeli gibi bir modelin Avrupa Birliğindeki programlarda ele alınması 
olasılığı var mıdır? Sizin acaba bu konuda bir görüşünüz olabilir mi? Teşekkür 
ederim. 

Sevinç ATABAY : Tabii ki ülke katkısı açısından bazı modelleri Avrupa 
Birliği'ne sunmamız çok olumlu bir durum olacaktır. Ama Avrupa Birliği aday 
ülkesi olarak, önümüzdeki dönemde yapılacak alt komite toplantılarında bizden 
talepleri olduğunda, hazır olup bunları sunmamız tabi ki çok önemlidir. Milli 
Eğitim Bakanlığımız zaten bu konudaki talepleri Avrupa Birliği Komisyonu'na 
gerek Dışişleri gerek Genel Sekreterlik aracılığıyla ulaştırmaktadır. 
Memnuniyetle katkıları olacaktır. 6. çerçeve konusunda şöyle bir 
bilgilendirmeyi eksik bıraktığımı düşünüyorum. Ulusal İrtibat Kuruluşu olarak 
TÜBİTAK'ın görevlendirildiğini sizlere söylemiştim. Bu karar Bilim ve 
Teknoloji Yüksek Kurulu'nda alınan bir karar ve kurumun bağlı olduğu 
Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı tarafından  bir genelgeyle tüm kurumlara 
duyurulmuş durumdadır. Dolayısıyla, 6. çerçevenin doğrudan sorumluluğu, 
koordinasyon anlamında, TÜBİTAK'a verilmiştir. TÜBİTAK hem programın 
gerekliliği doğrultusunda temas noktalan tespit etmiş hem de bu programa proje 
sunabilecek sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere tüm kurum ve 
kuruluşlara bilgi akışını sağlamak bakımından birer koordinatör tayin etmiştir. 
Diğer bir yandan programın zorluğu, ülkenin büyüklüğü ve bilgi yaymadaki 
hızm da ne ölçüde olacağı dikkate alınırsa tüm illerdeki sanayi odalan bununla 
ilgili bir ofis  kurmuşlardır. Bilgilendirmeyi bu şekilde yapmaya başlayacaklar 
önümüzdeki günlerde. Bir şey daha duyurmak isterim, yine TÜBİTAK web 
sayfasından  24-25 Nisan 2003 tarihinde İstanbul'da yaklaşık 8 bin kişinin 
katılacağı 6. çerçeve açılış toplantısı yapılacaktır. Buna herkes katılabilir; ama 
katılmadan önce ilgili sayfaya  girip mutlaka üye kaydınızı yaptırmanız 
gerekmektedir. Programın teknik detayları hakkında bilgi alabilmek için 
toplantıya katılmanızda fayda  vardır. 

Prof  .Dr .Süleyman Çetin ÖZOĞLU : Teşekkür ederim Sayın Atabay. 
Böylelikle Sivil Toplum Kuruluşlarının da bu konuya katılma olanağı var; ama 
onların da gelişmeleri izlemesi gerekiyor. Hazıra konmak yok. Sayın 
Gebizlioğlu size doğrudan bir soru var ve belirtilenlerle ilgili görüşlerinizi acaba 
alabilir miyiz? 

Prof.Dr.0mer  L.GEBİZLİOĞLU : Efendim,  teşekkür ediyorum. Ben bü-
fen  bilimciyim, bir eğitim bilimci yahut bir öğretmenlik alanındaki bir kişi 
kadar bu Köy Enstitülerini değerlendirme konumunda olamadığını 
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düşünüyorum ama tabi o dönemleri öğrenmeye o günden bugüne yansımaları 
kendimce edinmeye çalışan birisi olarak şunu gördüm ki; keşke Türkiye'deki 
siyasi dinamikler ve bunun çerçevesinde topluma uygulanan vakum etkileri bu 
enstitüleri ortadan kaldırmasıydı. Bu siyasi bir hadisedir benim kanımca. Yani 
bunu siyaset yaklaşımları ortadan kaldırmıştır. Şimdi bilgi, beceri ve bilinç, ki 
altında duygu vardır, kültür de vardır, dil de vardır. Keşke Köy Enstitüleri 
olsaydı da bu 3 B (bilgi, beceri ve bilinç) benim, sizlerin 4 E'si, başkalarının 
A'ları gerçekten konuşmalarda ve konferans  salonunda kalmasaydı da toplumun 
günlük yaşamında, evlerimizde olabilseydi keşke. Mevzuat... Siyasi irade 
uygun gördüğü takdirde mevzuat hemen oluşur efendim.  Teknik ve siyasi irade 
bileşiminde teknik yaklaşım Avrupa'ya da ihraç edebileceğimiz bir model olur. 
Belki bu günün koşullarında 21.yüzyılın gerektirdiği ve yahut da algılayabildiği 
koşullarda bu olabilir. Bu konuda ben bunu söyleyebileceğim. Kendimi çok 
yetkin hissetmiyorum. Tarihsel gelişim ve ruhu hakkında; ama bir vatandaş 
olarak düşüncelerim bu. 

Efendim  bir diğer soru vardı. Bilgi üretimi ve yayın artışı karşısında 
Türkiye'nin kazandığı bir nokta var ve bunun teknolojiye dönüşümü için de aç 
olan bir Avrupa var. Bilgi üretimi belki Avrupa'da da yapılıyor ve ben şunu 
belirtmek istiyorum: Bugün özellikle Orta Avrupa, Avrupa'nın gücü olan 
Almanya hemen arkasından Fransa geliyor. En büyük açlık hissettikleri nokta, 
öğrenmeye ve yaratmaya çalışan aç beyinleri kendilerine çekebilmek. 
Üniversitenin dışındaki arkadaşlarımıza biraz yaklaşıp bakmalarını tavsiye 
ediyorum. Özellikle bazı Avrupa Ülkeleri'nin yaşlanan, doktora ve lisansüstü 
sınıflarına  öğrenci bulamayan, kararlı ve refahın  getirmiş olduğu, refaha  doyan 
insanları özverili araştırmadan da uzaklaştırıyor anlaşılan. Laboratuarda 
araştırmak için belli bir refaha  ulaştıysanız ve ondan bir şey size geri 
dönmeyecekse, özverili bir iştir bilim, refaha  ulaşan kişiler girmez. Bugün 
pekçok Avrupa ülkesi, yetenekli beyinleri araştırma programlarında görmek 
istiyor. Şu an için bunu belki sağlayabiliyorlar, doğu blokunun ortadan kalkması 
belki bazı boşlukları doldurdu. Ama biliyorlar ki 0 (sıfır)  düzeyindeki 
demografik  yapı, yaklaşık çok kısa bir süre içerisinde teknolojiyi elde etmek 
istiyorlar. Kuzey Amerika'dan kendilerine çekmek istiyorlar. Bunu yapacak 
kişiye ihtiyaçları olduğunu biliyorlar. Bu bağlamda bizim Avrupa Birliği 
Yüksek Öğretim Platformu,  ben Ortaöğretim, İlköğretimden çok fazla 
bahsedemiyorum kendi konuşmalarımda; ama mesleki eğitim ve yüksek 
öğretimden bahsediyorum. Bu bağlamdaki bir ortaklık ve işbirliğinin bu yönde 
değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Ben şunu söyleyeyim; bir konu daha 
oldu 6. çerçevede. Bu bilgi ö.çerçeve Programı'nda, Türkiye niçin bu kadar 
bilimsel bilgi üretiminde başarı gösteren bir ülke, ö.çerçeve programı'nda bazı 
rakamlar verildi, şu anda az bir projeye sahip. Efendim  biz işin başındayız, tabii 
ki ısınacağız. İki, bilimsel bilgi üretimi sanayi ile olmuyor. Türkiye'de hoca ile 
araştırmacı öğrencileri etrafında  kapalı ortamlarda oluyor. Sanayinin katkısı son 
derece düşük. Üç, ö.çerçeve programının bir özelliği daha var Avrupa'da. Eğer 
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benim proje anlayışım şu ki, araştırma yapmak istiyorsan ben anla ki senin 
laboratuvarındaki araştırmayı görmüyorum. Yanma bir KOBÎ, bir endüstri 
kuruluşu al, projeye onu da ortak et, onunla birlikte gel diyor. Üniversitelerde 6. 
çerçeve konusunda biz de çok uğraşıyoruz. Avrupa Projelerine ortağız. Niye 
kendimiz kendi projelerimizi sokamadık. Yanımıza alacağımız girişimci sektör, 
firma  maalesef  şu sırada yok efendim.  Yok, çünkü bu firma  araştırmaya ihtiyacı 
olduğunu düşünmüyor. Bu firma,  teknolojiyi patente alıp, onu içerde 
pazarlayarak zaten gereğini yapıyor, ihraç etmeye çalışan firmalar  ise, giderek 
uluslararası teknoloji devlerini üreten firmalar  ortağı halinde çalışıyorlar. Ben 
birşeye çok üzülüyorum, içtiğimiz suyun yabancı marka olması. Babaannemin, 
ninelerimizin bana getirdiği yoğurdun danone marka olması. Şurda içtiğimiz 
şişelerde var mı bilmiyorum. Ankara Üniversitesi'nin önemli bir projesi de 
bioteknolojidir. Bunu bilinçlenelim diye söylüyorum. Bioteknoloji kendi 
varlıklarımızı, yiyeceğimizden böceğimize kadar, patentlemeye ve 
"Türkiye'nindir bunlar" demeye çalışan bir kuruluştur. Eğer bu bağlamda, 
Avrupa Birliği Yüksek Öğretim Platformu  araştırmacılık sistemimizi 
geliştirmeye bu bilinçte bakmazsak kaybedeceğiz. Yakında ninemizin 
tarhanasını patenti bendedir, para vermezsen sofrana  koyamazsın diye bize 
parayla satacaklar efendim.  Patenti alan düdüğü çalıyor. Patent şu anda önemli 
ölçüde Asya'nın en doğusunda ve Kuzey Amerika'da. Bu başarının birazcık da 
Avrupa'ya ait olmasına çalışan bir Avrupa'yla biz belki beraber olmaya 
çalışıyoruz. Güzel, beraber olalım; ama çok dikkatli ve kendi çıkarlarımızı çok 
iyi ortaya koyan özmisyonumuzu ve vizyonumuzu da çok iyi muhafaza  eden bir 
yapı içinde olalım diyorum. Çok teşekkür ederim. 

Prof.Dr.Süleyman  Çetin ÖZOĞLU : Teşekkür ederim Sayın 
Gebizlioğlu. Yalnız havamız hala bizim galiba! Sayın Köksal'a dönmek 
istiyorum. Beklediğiniz kadar soru gelmedi. Bir tek soru geldi hem de teknik. 
Bir de Şura kararlan ile ilgili bize bir görüş belirtirseniz memnun olurum. 

Füsun Koksal : Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ben de bana ölçme ve 
değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin olarak soru yönelten hocamız da takdir 
ederler ki, ölçme ve değerlendirme boyutu eğitim süreçlerinin içinden tek 
başına ayrılacak bir boyut değil. Öğretim programları, öğretim materyalleri ve 
ölçme-değerlendirme yaklaşımları, öğretim yöntem ve teknikleri ile birlikte 
bütünsel bir süreci oluşturan bir boyut. Bu anlamda çok radikal bir değişimin 
henüz gerçekleştiğini söylemek olası değil. Ancak ben de Sayın Rektörümden 
aldığım cesaretle Fen Bilimcisi, Biyolog olduğumu ifade  ederek, somut bir 
örnekle sorunuzu yanıtlamaya çalışacağım. Örneğin, sekiz yıllık temel 
eğitimdeki Fen Bilimleri dersinin yaklaşımlannda birçok ders alanlarında yeni 
program geliştirme çalışmalarımız gerçekleşti, ancak bu süreç, bütünsel bir 
süreç olarak ölçme ve değerlendirme yaklaşımlanm da içine alan bir dönüşüm 
süreci oldu. Sanıyorum web sitesinde ve 2518 sayılı Tebliğler Dergisi'nde çok 
çok ayrıntılarıyla açıklanan bu yaklaşımlar incelendiğinde, o dönüşümün 
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felsefesi  yeteri kadar orada açıklanıyor. Ancak kısaca şunu ifade  etmek isterim. 
Bu yaklaşımlarla öğrencilere feni  sevdirmeyi, fark  ederek ve eş anlamlı 
öğrenme yoluyla ve biraz önce de açıkladığım yöntemlerle öğretmeyi, aktif 
öğretim yöntemleriyle öğretmeyi hedeflemiştik.  Bu boyutun içindeki ölçme ve 
değerlendirme yaklaşımlarında da öğrencinin sadece edindiği bilgilerin 
ölçülmesinin çok ötesine geçtik. Artık öğrencinin zihinsel süreçlerinin ve tüm 
becerilerinin ölçüldüğünü çok özgün, çok yeni yaklaşımlarla ölçme boyutunu 
ortaya koymaya çalıştık. Bu boyutta yine öğretmenlerimizin de çok önemli, 
yani değerlendirme boyutunda öğretmenlerimiz için de öğrencilerin sınıf  içinde 
ya da yazılı sınavlarda, sözlü sınavlarda sadece bilgiyi aktarmaları değil, sınıf 
içinde göstermiş oldukları etkinlikler, grup çalışmalarındaki dinamizmleri, bu 
etkinliklere katılımlarında, diğer arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde, tartışma 
ortamlarında, beyin fırtınası  yaratılan ortamlarda, sergiledikleri fikir 
zenginlikleri, paylaşma, yine sevgi, saygı, uzlaşı ortamında tartışma becerileri 
gibi pek çok kazanımların da değerlendiren boyutlarını ortaya koymaya çalıştık. 
Biraz önce sözünü ettiğim web sitesinde de buna ilişkin yeni formatlarımızı 
yayınladık. 

Prof  .Dr .Süleyman Çetin ÖZOĞLU : İsterseniz, madem ki böyle bir bilgi 
web sitenizde sunuldu kamuya, orada duralım. Öğrenciyi eğitime, öğretmeye ve 
öğrenmeye katma girişiminizin altmı çizelim, sürdürülmesini dileyelim. Bunun 
yanı sıra Şura karan ile ilgili görüşünüzü alalım. 

Füsun Koksal : Hay hay efendim.  Şöyle bağlamak istiyorum. Tabi bazı 
ders alanlanndaki yaklaşımlar, giderek tüm ders alanlannda aynı yaklaşımlara 
dönüşmeye getirecek ve bunun da sonunda ölçme ve değerlendirme 
yaklaşımlarımızın tümünde belki de daha radikal değişimler olacak. Efendim 
sayın Öz hocamızın ifade  ettikleri, gerçekten de 16. Milli Eğitim Şura'sının 
temel hedefi,  ortaöğretim sistemi içerisinde mesleki teknik eğitimin ya da 
mesleki teknik eğitimin ortaöğretim sistemi içerisindeki yeniden yapılandırması 
başlığı altında elbette zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması, Bakanlığımızın 
temel hedefi  Avrupa Birliğine uyum sürecinde de. Ama ben kişisel olarak şunu 
ifade  etmek istiyorum. Bütün gönlümle zorunlu eğitimi 12 yıla çıkarılmasından 
yana olduğumu söyledikten sonra, eğitimde yapılan reformların  sadece bir anda 
yıl sayılarını arttırmak ya da öğretimi dönemlere bölmek biçiminde biçimsel 
yaklaşımlarla olmamalı. Önce biz, 12 yılla ulaşmak istediğimiz hedefleri,  bütün 
ders alanlannda 12 yıl sonunda nereye ulaşmak istediğimizi ortaya koyarak ve 
tabir yerinde ise içini doldurarak, nitelikte ve içerikte gelişimleri yaparak 12 yıla 
çıkarsak herhalde çok daha yerinde olur. 

ProfJDr.Süleyman  Çetin ÖZOĞLU : Bu konuda hazırlık var mı? 

Füsun Koksal: Tabii efendim  hazırlıklarımız devam ediyor. 
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Prof.Dr.Süleyman  Çetin ÖZOĞLU : Önemli olan, içini de doldurarak 12 
yıllık zorunlu eğitimi sistemleştirerek uygulamaya koyabilmektir. 

Füsun Koksal : Öncelikle içeriğini, niteliğini belli düzeye getirdikten 
sonra 12 yıl olması daha uygun olacaktır. Bu konuda çalışmalarımız devam 
ediyor. 

Prof  .Dr .Süleyman Çetin ÖZOĞLU : Teşekkür ederim. Bir sözünüzü ben 
de değerlendirmek istiyorum. Radikal değişiklikler yaptık dediniz. Ölçme 
değerlendirmede, hakikaten yaptınız çünkü eğitim sistemimizde sınavsız geçişi 
sağlayarak eğitimde, öğretimde değerlendirmeye gerek olmadığını, ölçmeye 
gerek olmadığını ortaya koydunuz. Çok büyük radikal bir değişiklik! Avrupa 
Birliğine sunulabilir mi diye düşünüyorum! Eğitimi politize etmemek 
gerektiğini göz ardı etmemeli eğitimciler. 

Füsun Koksal : Efendim  orada bir yanlış anlaşılma olmasın. Radikal 
değişime giden yani bütün ölçme yaklaşımlarında önemli değişime giden 
kilometre taşlarını yavaş yavaş ders alanlarında ortaya koymaya çalışıyoruz. 
Ama ben kendimle şöyle çelişmeyeyim. Bu kadar genç nüfusta,  bu kadar yoğun 
nüfus  artışı bir yandan varken bir yandan da sınavsız öğretime geçmek gibi 
gerçekten çok akılcı olmayan bir öneriyi de söylemek istemem. Elbette belli 
ölçülerde sınavlar olacak; ama bu sınavların içeriği bilgiyi kullanmaya yönelik 
sınav niteliğinde olmalı ki, dünya ölçeğinde sıralandığımızda fende, 
matematikte ve birçok ders alanlarında 30'uncu, 40'ıncı sıralarda olmayalım 
diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. 

Prof.Dr  .Süleyman Çetin ÖZOĞLU : Teşekkürler Sayın Koksal. Aslında 
eğitimde, öğretimde ölçmeyi, sınavı kaldırınca bütün kademeleri, dereceleri biz 
katedebiliyoruz. Evet sayın Yıldıran sizin eklemek istedikleriniz var mı? 

Prof.Dr.Güzver  Yıldıran : Şimdi tabii ölçme-değerlendirme konusunda 
ben de birkaç noktaya değinmek istiyorum, alanım olduğu için. Sayın Koksal 
burada bir noktada haklı gibime geliyor. Mesele kredilerin nasıl transfer 
edileceği veya o sistemlerin oluşturulması falan  değil. Mesele öğrenme 
hedeflerinin,  bütün kademelerindeki öğrenme hedeflerinin  iyi belirtilmesi ve bu 
hedeflerin  bilimin bugün eriştiği düzeyi tutturması. Kapsam açısından, davranış 
açısından birkaç kere vurguladı. Karmaşık bilişsel süreç dediğimiz, uygulama, 
analiz, sentez, değerlendirme, yaratıcı düşünce gibi düzeyleri içermesi ve ondan 
sonra bu düzeylerin hedefler  bağlamında iyi ölçülmesi. Bu ölçümler hem 
öğretimdeki eksikliklerimizi bildirecektir hem de çocukların neyi kapsayıp neyi 
kapsamadıkları hakkında bilgi verecektir. Onun için yani böyle bir yerlere 
giderken trenin bu kısmını kaçırmamak lazım. Süleyman Hocama da teşekkür 
ediyorum uyarısı için. İkinci olarak, tabi burada benim çok üzerinde durmak 
istediğim, fırsat  eşitliğini sağlayacak bir eğitimi tüm çocuklarımıza götürme 
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gereğine, Avrupa olsun olmasın bizim kendimizi adamamız. 12 yıllık temel 
eğitim, zorunlu temel eğitim bence son derece gereklidir fakat  ülke kaynakları 
bunu başaramazsa neler yapabiliriz? B planı olarak bir kenarda tutmamız 
gerekli. A planı olarak, 12 yıldan sonra çeşitli yüksek okul modellerini 
yapılandırmamız lazım. Yani iki yıllık yükseköğretim, üç yıllık yüksek öğretim 
gibi çeşitlemeleri müsait kılan çerçeveleri geliştirmemiz lazım. Bu son derece 
önemli. Beğendiğimiz dünya o tarafa  gidiyor. Bir noktaya değinildi. Onu 
söylemek istiyorum. Avrupa'daki nüfus  artışları ve bizdeki nüfus  artışı. Bunu 
panellerle, enjiyolarla, sivil toplum örgütleriyle halka ilgilendirilmesi lazım. Bu 
nüfus  artışıyla sistemlerin, bu nüfus  artışının gereksinimleri karşılaması çok 
kolay değil. Biraz önce diğer konuşmacılar da buna değindiler. Avrupa'da 
yaşlanan bir nüfus  var. Avrupa'da genç nüfus  yaşlanan nüfusa  kıyasla çok daha 
az. Onun için onların gereksinimleri de çok farklı.  O genç nüfus  o yaşlanan 
nüfusu  sporte etmek durumunda. Biz tam tersi durumdayız. Bizim genç 
nüfusumuz  çok daha fazla.  Onun için sistemlerinizi geliştirirken bu gibi 
değişkenleri hesaba katmamız gerekiyor. Bir de son olarak gene bir bilim insanı 
olarak birşeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir insanın etkinlik düzeyi, 
dünyanın bütün kültürlerindeki evrenselleri içermekten geçer. Yalnız 
batıdakileri değil. 

Prof.Dr.Süleyman  Çetin ÖZOĞLU : Teşekkür ederim Sayın Yıldıran. 
Efendim  böylelikle cazibe merkezi olan Üniversitenizin Eğitim Bilimleri 
Fakültesi'nde Öğretim Birliği Yasası'nın kabulu'nün 79. yılında fakültemize 
yakışır bir toplantıyı da sona erdirmiş olduk. Toplantıyı düzenleyen Dekan 
Sayın Prof.Dr.Nizamettin  Koç'a, Yardımcısı Sayın Doç.Dr.Ayşe Çakır İlhan'a 
ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etmek istiyorum. Panele katılan ve bizlerle 
görüşlerini paylaşan, bizlerin bilinçlenmesine ortam hazırlayan panel 
üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Onları kutluyorum. Tabii sizlerin de 
katkılarınız, sabrınız bize güç verdi. Teşekkürlerimi sunuyorum. Ümit ediyoruz 
ki Fakültemiz, her yıl olduğu gibi, bu toplantının çalışmalarını da kısa sürede 
yayınlayacak ve böylelikle kamuya bu konuda belirli bir bilgi ulaştıracak ve bu, 
kamudaki belirli kesimlerin bilinçlenmesinde bir başlangıç sağlayacaktır. 
Bugün Avrupa Birliği ve Türk Eğitimi'nden beklentiler diye isimlendirilen 
panelimizde, tablo bütün açıklığıyla ortaya kondu. Önümüzdeki riskler, 
yapmamız gerekenler, yapılanlar konusunda görüşler belirtildi. Vurgulanan 
önemli bir nokta, kendimize güvenmemiz, özenti yerine yaptıklarımızın 
pekiştirilmesi gibi yaşamsal bir görev özellikle vurgulandı. Avrupa Birliği ve 
tartışılan konular, 21. yüzyılın özellikleri oldu. Görüyoruz ki bizim 
toplumumuzu veya toplumları başta Avrupa Toplumu da olmak üzere, 
dünyadaki toplumları, bir öğrenen toplum olarak niteleme eğilimi var. Öğrenen 
toplumda birey bir öğrenen; ama aynı zamanda da her birey bir öğretmen. Böyle 
bir etkileşimin gerçekleşmesini bu yüzyılın önemli bir hedefi  olarak toplumlar 
paylaşmak istiyor. Avrupa Birliği'nde kendi çalışmalarında, hedeflerinde, 
ortaya koyduğu programlarda sonunda öğrenen bir topluma ulaşılmayı 
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düşünüyor ve vurgulanıyor. İşte; bireyin öğrenmeyi öğrenmesi gibi hedefler 
belirliyor. Kısaca bu, bireyin öğrenmeyi öğrenmesi ne demek? Ne oluyor 
sonunda? Böyle bir aşamadan geçen birey beraber yaşamayı öğreniyor ve 
beraber yaşama için bir öğrenme sürecini gerçekleştiriyor. Ayrıca tabi bilmek 
için bir öğrenme sürecini yaşıyor, geliştiriyor. Tabi daha da önemlisi yapmak 
için öğrenmeyi sağlıyor. Biraz önce Sayın Gebizlioğlu'nun da vurguladığı gibi, 
üretiyoruz, araştırmalar dergilerde yayınlanıyor, işte şurdayız burdayız; ama ne 
yazık ki teknolojiyi izliyoruz, teknoloji üretiminde yokuz. Tabi böyle öğrenen 
bir bireyin ulaşması gereken kişisel hedefinin  içerisinde kendi olmak için, 
kendini gerçekleştirmek için öğrenmesi önem kazanıyor. İşte bu nedenle biraz 
önce Sayın Gebizlioğlu'na duyguyu hatırlatma gereğini duymuştuk. O belirtilen 
3 B'nin içerisinde kendini geliştirme, gerçekleştirme çok önemli. Sağolsunlar 
bilinçlendirmeyi duygu boyutuyla bütünleştirdikleri için aramızda herhangi bir 
fark  kalmadı. Duyguyla bütünleşen bir bilinç tahmin ediyoruz ki öğrenen birey 
diye tanımladığımız bireyin oluşmasını sağlayacak. Mutluyuz, mutluyum. 
Eğitim Bilimleri Fakültesi her yıl Öğretim Birliği yasasını bir kesime 
anımsatmaya çalışıyor. Savunucusuyum diyor ve Fakülte günü olarak bunu 
kutlamaya devam ediyor. Eğer kutlamaktan vaz geçerse, işte o zaman bizlerden 
çekeceği var fakülteyi  yönetenlerin. Kutlamaya devam etsin. Ancak ve ancak 
Öğretim Birliği Yasası'nın ilkeleri ile Avrupa Birliğine ve düşündüğümüz 
hedeflere  ulaşabileceğiz. Sayın Yıldıran bunu vurguladı, önemli bir uyarıda 
bulundu. Demokrasiyi kendilerine göre belirlemiş olan ülkelerin ayrılıkçı, 
ayırımcı eğitim anlayışını empoze etmelerine dikkat çekti. Ben vurgulamayı 
sürdürmek istemiyorum. Anımsatmakla yetiniyorum. Bu saate kadar sabır 
gösterdiniz. Sağolun. Panelin adına sizlere teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. 
Saygılarımla. Bugünkü toplantının son oturumunu kapatıyorum. Mutlu günler 
diliyorum. 
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-FJLiszt.Unutulmuş Vals 
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EK-

DAVETİYE 

EĞİTİM BİLİMLERİNDE 

38 YIL 

Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof.  Dr. Nizamettin KOÇ 

ve 
Eğitim Bilimleri Fakültesi 

Mezunlar Derneği Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin AKSOY 

Fakültemizin 38. Kuruluş yılı nedeniyle verilecek 
kokteyli onurlandırmanızı dilerler. 

Tarih : 3 Mart 2003, Pazartesi 
Saat s 18.00 - 20 .00 
Yer : Eğitim Bilimleri Fakültesi 

Dekanlık Katı 
L.C.V.: (312) 319 18 56 
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EK-

EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YAYINLARI (KURULUŞUNDAN 
BUGÜNE) 

SIRA YAYININ YAZARI, ADI VE BASIM YILI 
NO 
1 (1966). Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bülteni. Ankara: 

Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kuruluş Yayınları Seri No: 1. 
2 (1967). Çeşitli Memleketlerde Üniversitelere Bağlı Eğitim 

Fakülteleri, Eğitim Enstitüleri, Eğitim Kolejleri, Eğitim 
Bölümleri ve Kürsüleri; Doküman A: I. Türkiye , II. İngiltere, 
III. Amerika Birleşik Devletleri. Ankara Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Kuruluş Yayınları No: 2. 

3 (1967). Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ankara : Ankara 
üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No : 2 

4 İnan, Ali Naim. (1968). Çocuk Hukuku. Ankara: Ankara 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. No: 3. 

5 Mimioğlu, Mihri. (1968). Biyoloji: Temel Bilgi. Ankara: Ankara 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınlan No: [Yok]. 

6 Varış, Fatma. (1968). Ergenin Gelişimine Etki Yapan Faktörler. 
Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. No: 5. 

7 Tezcan, Mahmut. (1969). Türk Sosyolojisi Bibliyografyası. 
Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 6. 

8 Symposium: 1968 Yılı Öğrenci Hareketleri (Dünyada ve 
Türkiye'de). (25-27 Kasım 1968). Ankara: Ankara Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Eğitim ve Toplum 
Araştırmaları Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Yayınları No : 7 

9 Tunç, Sevim. (1969). Türkiye'de Eğitim Eşitliği. Ankara: Ankara 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 8. 

10 Bursalıoğlu, Ziya. ( ). Okul İdaresinde Yapı ve Davranış 
Yenilikleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Fakültesi Yayınları No: 9 

11 Ülken, Hilmi Ziya. (1970). İlim Felsefesi.  Ankara: Ankara 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınlan. No: 10. 

12 Geray, Cevat. (1970). Halk Eğitimi I. II. III. Cilt. Ankara: Ankara 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınlan No: 11. 

13 Uysal, Şefik.  (1970). Bireysel ve Toplumsal Faktörlere Göre 
Lise Öğrencilerinin Meslek Seçimleri. Ankara: Ankara 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 12. 

14 Lauwerys, Joseph A, Fatma Varış ve Kenneth Neff.  (1971). 
Mukayeseli Eğitim. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Yayınları No: 13. 
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15 Topçuoğlu, Hamide. (1971). Eğitim Sosyolojisi. Ankara:Ankara 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 14. 

16 Bursalıoğlu, Ziya. (1971). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve 
Davranış. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları 
No: 15. 

17 Erdentuğ, Nermin. (1971). Sün Köyü'nün Etnolojik Tetkiki. 
Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 16 

18 Bursalıoğlu, Ziya. (1971). Eğitim Yönetiminde Teori ve 
Uygulama. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Yayınları No: 17. 

19 (1971). Çocuk Psikolojisi l.Cilt. Çev: Gülseren Günçe. Ankara: 
Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 18. 

20 Koçer, Hasan Ali. (1971). Eğitim Tarihi (İlk Çağ) I. Ankara: 
Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. No: 19. 

21 Varış, Fatma. (1971). Eğitimde Program Geliştirme. Birinci bası. 
Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 20. 

22 Özsoy,Yahya. (1971). Konuşma Özürlü Çocuklar ve Eğitimi. 
Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 21. 

23 (1972). Çocuk Psikolojisi II. Cilt. Çev: Gülseren Günçe. Ankara: 
Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınlan No: 22. 

24 Varış, Fatma. (1972). Türkiye'de Lisans Üstü Eğitim (Pozitif 
Bilimlerde). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Yayınları No: 23. 

25 Tezcan, Mahmut. (1972). Kan Gütme Olayları Sosyolojisi. 
Ankara: Ankara Üniversitesi .Eğitim Fakültesi Yayınları No: 24. 

26 Serin, Nejdet. (1971). Eğitim Ekonomisi. Ankara: Ankara 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınlan No: 25. 

27 Kantemir, Enise. (1972). Yazılı ve Sözlü Anlatım. (Birinci bası). 
Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınlan No: 26. 

28 (1972). Çocuk Psikolojisi IlI.Çilt. Çev: Gülseren Günçe. Ankara: 
Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınlan No : 27 

29 Bursalıoğlu, Ziya. (1972). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve 
Davranış. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları 
No: 28. 

30 (1972). Türkiye Türk Toplumlarında Antroplojik İncelemeler. 
Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 29. 

31 Enç, Mithat. (1972). Görme Özürlüler Gelişim Uyum ve Eğitimi. 
Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 30. 

32 Bursalıoğlu, Ziya. (1972). Eğitim Yöneticisinin Davranış 
Etkenleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınlan 
No: 31. 

33 Kısakürek, Mehmet Ali. (1972). Türkiye Yükseköğretim 
Bibliyografyası.  Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Yayınları No: 32. 
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34 Bursalıoğlu, Ziya. (1973). Eğitim Yöneticisinin Sistemi 
Değerlendirmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Yayınlan No: 33. 

35 Varış, Fatma. (1973). Türkiye'de Lisansüstü Eğitim (Sosyal 
Bilimlerde). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Yayınları No: 34. 

36 Enç, Mithat. (1973). Üstün Beyin Gücü. Ankara: Ankara 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 35. 

37 50. Yıla Armağan. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Yayınları No: 36. 

38 Uysal, Şefik.  (1974). Sosyal Bilimler Öğretimi. (Üniversite 
Lisans Seviyesine İlişkin Sorunlar) Ankara: Ankara Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Yayınları No: 37. 

39 Özoğlu, Süleyman Çetin. (1974). Liselerde Sosyal Bilimler 
Öğretimi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları 
No: 38. 

40 Çağlar, Doğan. (1974). Geri Zekalı Çocuklar ve Eğitimi. Ankara: 
Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 39. 

41 Mıhçıoğlu, Cemal. (1974). Üniversiteye Girişin Yeniden 
Düzenlenmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Yayınlan No: 40. 

42 Kavcar, Cahit. (1974). II. Meşrutiyet Devrinde Edebiyat ve 
Eğitim. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları 
No: 41. 

43 Bursalıoğlu, Ziya. (1974). Eğitim Yönetiminde Teori ve 
Uygulama. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Yayınları No: 42. 

44 (1974) Çocuk Psikolojisi Cilt: I ve II. Cilt Çev: Günçe, Gülseren. 
Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 43 

45 Tezcan, Mahmut. (1974). Türklerle İlgili Stereotipler. Ankara: 
Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 44. 

46 Çağlar, Doğan.(1974). Uyumsuz Çocuklar ve Eğitimi. Ankara: 
Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 45. 

47 Gençtan, Engin. (1974). Çağdaş İnsanda Normal Dışı 
Davranışlar. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Yayınları No: 46. 

48 Koçer, Hasan Ali. (1975). Türk Milli Eğitim Teşkilatı. Ankara: 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları No: 47. 

49 Erdentuğ, Nermin. (1975). Hal Köyü'nün Etnolojik Tetkiki. 
Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 48. 

50 Enç, Mithat, Yahya Özsoy ve Doğan Çağlar. (1975). Özel Eğitime 
Giriş. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 
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49. 
51 Akyiiz, Kenan. (1975). Encümen-i Daniş. Ankara: Ankara 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 50. 
52 Bursalıoğlu, Ziya. (1975). Eğitim Yöneticisinin Yeterlikleri. 

Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 51. 
53 (1976). Fakülte Rehberi. Yayına Hazırlayan: Cahit Kavcar. 

Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi lO.Yıl Yayınları No: 
1. 

54 lO.Yıla Armağan. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
lO.Yıl Yayınları No: 2. 

55 Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma ve İnceleme 
Bibliyografyası.  Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
10.Yıl Yayınları No: 3. 

56 Ataman, Ayşegül, Zahit Dirik ve Nizamettin Koç. (1976). Ankara 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mezunları: 1965-1975. 
Ankara:Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi lO.Yıl Yayınları. No. 
4. 

57 Mıhçıoğlu, Cemal. (1976). İşe Giriş Yarışma Sınavları: 1965-
1974. Ankara:Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 
52. 

58 Varış, Fatma. (1976). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: 
Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 53. 

59 Kısakürek, Mehmet Ali. (1976). Üniversitelerde Yenileşme. 
Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 54. 

60 Küçükahmet, Leyla. (1976). Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda 
Öğretmenlerin Tutumları. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Yayınları No: 55. 

61 Çağlar, Doğan. (1976). Ortopedik Özürlü Çocuklar ve Eğitimi. 
İkinci bası. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınlan 
No: 56. 

62 (1976). Ankara üniversitesi Eğitim Fakültesi: 1975-1976. Yayına 
Hazırlayan: Cahit Kavcar.Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi 10. Yıl Yayınları No: 1, Ankara Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Yayınları No: 57 

63 (1976). 10. Yılına Armağan; Prof.Dr.Tahsin  Özgüç. Ankara: 
Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 58. 

64 (1976). Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma ve 
İnceleme Bibliyografyası.  Ankara : Ankara Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Yayınları No: 59 

65 (1976). Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mezunları. Ankara 
: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi lO.Yıl Yayınları No: 4, 
Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 60 

66 Doğan, Hıfzı,  Cevat Alkan, İlhan Sezgin. (1976). Mesleki ve 
Teknik Eğitim Prensipleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim 
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Fakültesi Yayınları No: 61. 
67 (1976). Çocuk Psikolojisi I.II.III.Cilt. Çev: Gülseren Günçe. 

Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 62 
68 Bursalıoğlu, Ziya. (1976). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve 

Davranış. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınlan 
No: 63 

69 Doğan, Hıfzı.  (1977). Ülkemizde Endüstrileşme ve Teknik 
Eğitim. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları 
No: 64. 

70 Özoğlu, Süleyman Çetin. (1977). Kuder İlgi Alanları Tercih 
Envanteri. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları 
No: 65. 

71 (1977).Programlı Öğretim. Çev: Alişan Hızal. Ankara: Ankara 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 66. 

72 Özoğlu, Süleyman Çetin. (1977). Eğitimde Rehberlik I. Ankara: 
Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 67. 

73 Adem, Mahmut. (1977). Eğitim Planlaması. Ankara: Ankara 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 68. 

74 Gençtan, Engin (1978). Çağdaş İnsanda Normal Dışı 
Davranışlar. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Yayınlan No: 69. 

75 Varış, Fatma. (1978). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Ankara 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınlan No: 70. 

76 Bursalıoğlu, Ziya (1978). Eğitim Yönetiminde Teori ve 
Uygulama. Ankara: Anakara Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Yayınlan No: 71 

77 Bursalıoğlu, Ziya. (1978). Eğitim Yöneticilerinin Sistemi 
Değerlendirmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Yayınlan No: 72 

78 Geray, Cevat. (1979). Halk Eğitimi. Ankara: Ankara Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Yayınları No: 73 

79 Öztaş, Hasan Kaya. (1978). Le Français. Ankara: Ankara 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 74. 

80 Varış, Fatma. (1978) Eğitimde Program Geliştirme. Üçüncü Bası. 
Ankara : Ankara üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 75 

81 Eserpek, Altan.(1978). Sosyal Sapma Sosyal Kontrol. Ankara: 
Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınlan No: 76. 

82 Serin, Nejdet. (1978) Eğitim Ekonomisi. Ankara : Ankara 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınlan No: 77 

83 Bursalıoğlu, Ziya. (1978). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve 
Davranış. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları 
No: 78. 

84 Günçe, Gülseren. (1979) Çocuk Psikolojisi Cilt : I, II, III. 

113 



Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 79 
85 (1979). Üniversite Yönetiminin Uluslararası Sorunları 

Sempozyumu. (19-21 Mart 1979). Ankara: Ankara Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Yayınlan No: 80. 

86 Doğan, Hıfzı.  (1979). Analiz ve Program Hazırlama. Ankara: 
Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 81. 

87 Çağlar, Doğan. (1979). Geri Zekalı Çocuklar ve Eğitimi. 
Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 82. 

88 Enç, Mithat. (1979). Üstün Beyin Gücü. Ankara: Ankara 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınlan No: 83 

89 Varış, Fatma. (1979). Mukayeseli Eğitim. Ankara: Ankara 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınlan No: 84. 

90 (1979). Yurt Dışındaki Türk Çocuklarının Eğitim Sorunları 
Semineri (27-28 Haziran 1979). Çağdaş Eğitim - Özel Sayı. Yıl: 
4, Sayı: 36. 

91 Alkan, Cevat. (1979). Eğitim Ortamları. Ankara: Ankara 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 85. 

92 (1980). Eğitimde Rehberlik Araştırmaları (18-19 Ocak 1979). 
Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Araştırmaları 
Merkezi Yayını. 

93 Akyüz, Yahya. (1980). Öğretmen Örgütlenmesi. Ankara: Ankara 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 86. 

94 Kavcar, Cahit, Enise Kantemir, Ayşe Gül Ataman ve Mustafa 
Metin. (1980). Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrenci El 
Kitabı. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınlan No: 87. 

95 Akhun, İlhan. (1980). Akademik Başarının Kestirilmesi: Çoklu 
Regresyon Yaklaşımının Uygulanmasına İlişkin Bir Araştırma. 
Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 88. 

96 Koçer, Hasan Ali. (1980). Eğitim Tarihi: İlkçağ. Ankara: Ankara 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 89. 

97 (1980). Türkiye'de Uygulamalı Psikoloji ve Sorunları. Ankara: 
Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınlan 

98 Çağlar, Doğan. (1981). Uyumsuz Çocuklar ve Eğitimi. Ankara: 
Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınlan No: 90. 

99 (1981). Atatürk Devrimleri ve Eğitim Sempozyumu. (1981): 
Atatürk'ün Doğumunun 100. Yılına Armağan. Ankara: Ankara 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 92. 

100 Bursalıoğlu, Ziya. (1981). Eğitim Yöneticisinin Yeterlikleri. 
Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 93. 

101 Taymaz, Haydar. (1982). Hizmetiçi Eğitim. Ankara: Ankara 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınlan No: 94. 

102 Enç, Mithat, Doğan Çağlar ve Yahya Özsoy. (1981). Özel Eğitime 
Giriş. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 
95. 
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103 Tan, Mine. (1981). Toplum Bilimine Giriş. Ankara: Ankara 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 97. 

104 Tezcan, Mahmut. (1981). Kan Davaları. Ankara: Ankara 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınlan No: 99. 

105 Kısakürek, Mehmet Ali. (1981). Sosyal Bilimlerde Lisans 
Program Modelleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Yayınları No: 100. 

106 (1981). Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi El Kitabı. İkinci 
Bası. Yayına Hazırlayanlar: Cahit Kavcar, Enise Kantemir. Ankara: 
Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 101. 

107 Özyürek, Leyla. (1981). Öğretmenlere Yönelik Hizmet İçi 
Eğitim Programlarının Etkinliği. Ankara: Ankara Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınlan No: 102. 

108 Koçer, Hasan Ali. (1981). Türk Milli Eğitim Teşkilatı I. Ankara: 
Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 103. 

109 Koç, Nizamettin. (1981). Liselerde Öğrencilerin Akademik 
Başarılarının Değerlendirilmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Yayınlan No: 104. 

110 Kantemir, Enise. (1981). Yazılı ve Sözlü Anlatım: I. Yazılı 
Anlatım. (İkinci Bası). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Yayınları No: 105. 

111 Karasar, Niyazi. (1981). Ön Lisans Eğitimi ve Teknik Eğitimde 
Uygulanabilirliği: Tarama Modelinde Bir Araştırma. Ankara: 
Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 106. 

112 (1981). Uluslararası Sakatlar Yılında Özel Eğitim 
Araştırmaları (20-22 Mayıs 1981). Ankara:Ankara Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınlan No: [Yok]. 

113 Bursalıoğlu, Ziya. (1982). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve 
Davranış. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları 
No: 107. 

114 Başaran, İbrahim Ethem. (1982). Örgütsel Davranış. Ankara: 
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Cilt: 3, Sayı: 1-4. 

218 (1971). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültes 
Cilt: 4, Sayı: 1-4. 

219 (1972). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültes 
Cilt: 5, Sayı: 1-2. 

220 (1972). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültes 
Cilt: 5, Sayı: 3-4. 

221 (1973). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültes 
Cilt: 6, Sayı: 1-4. 

222 (1974). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültes 
Cilt: 7, Sayı: 1-4. 

223 (1975). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültes 
Cilt: 8, Sayı: lO.Yıla Armağan 

224 (1976). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültes 
Cilt: 9, Sayı: 1-4. 

225 (1977). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültes 
Cilt: 10, Sayı: 1-4. 

226 (1978). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültes 
Cilt: 11, Sayı: 1-2. 

Dergisi. 

Dergisi. 

Dergisi. 

Dergisi. 

Dergisi. 

Dergisi. 

Dergisi. 

Dergisi. 

Dergisi. 

Dergisi. 

Dergisi. 

Dergisi. 
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227 (1979). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 
Cilt: 12, Sayı: 1-4. 

228 (1980). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 
Cilt: 13, Sayı: 1-2. 

229 (1981). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 
Cilt: 14, Sayı: 1-2. 

230 (1982). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 
Cilt: 15, Sayı: 1. 

231 (1982). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 
Cilt: 15, Sayı: 2. 

232 (1983). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 
Cilt: 16, Sayı: 1. 

233 (1983). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 
Cilt: 16, Sayı: 2. 

234 (1984). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 
Cilt:17, Sayı: 1. 

235 (1984). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 
Cilt: 17, Sayı: 2. 

236 (1985). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 
Cilt: 18, Sayı: 1-2. 

237 (1986). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 
Cilt: 19, Sayı 1-2. 

238 (1987). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 
Cilt: 20, Sayı: 1-2. 

239* (1988). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 
Cilt: 21, Sayı: 1-2. 

240* (1989). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 
Cilt: 22, Sayı: 1. 

241* (1989). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 
Cilt: 22, Sayı: 2. 

242* (1990). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 
Cilt: 23, Sayı: 1. 

243* (1990). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 
Cilt: 23, Sayı: 2. 

244* (1991). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 
Cilt: 24, Sayı: 1. 

245* (1991). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 
Cilt: 24, Sayı: 2. 

246* (1992). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 
Cilt: 25, Sayı: 1. 

247* (1992). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 
Cilt: 25, Sayı: 2. 

248* (1993). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 
Cilt: 26, Sayı: 1. 
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249 (1993). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 
Cilt: 26, Sayı: 2. 

250* (1994). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 
Cilt: 27, Sayı: 1. 

251* (1994). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 
Cilt: 27, Sayı: 2. 

252* (1995). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 
Cilt: 28, Sayı: 1. 

253* (1995). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 
Cilt: 28, Sayı: 2. 

254* (1996). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 
Cilt: 29, Sayı: 1. 

255* (1997). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 
Cilt: 30, Sayı: 1. 

256* (1998). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 
Cilt: 31, Sayı: 1. 

257* (1999). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 
Cilt: 32, Sayı: 1-2 

258* (2000). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 
Cilt: 33, Sayı: 1-2 

259 (2001). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 
Cilt: 34, Sayı: 1-2 

Not: * işaretli olanlar kitap satış bürosunda, diğerleri Fakültemiz Kütüphanesinde 
bulunabilir. 
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