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ÖNSÖZ 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, kuruluşundan bu yana 
39 yıldır eğitim alanına hizmet vermekte ve ülkede yaşanan eğitim 
sorunlarını bilimsel bir çerçevede tartışmaya çalışmaktadır. Fakültemiz, son 
yıllarda eğitim alanında yaşanan sorunları tartışmak, bu sorunlara ilişkin 
çözüm önerileri üretmek ve bunları toplumla paylaşmak amacıyla, 
ülkemizde bulunan Eğitim Fakültelerinin katılımıyla "Eğitim Bilimleri Bakış 
Açısıyla Eğitimin Güncel Sorunları ve Çözüm önerileri" konulu bir toplantı 
düzenlemeye karar vermiştir. 

İki günlük toplantıya 49'u Eğitim Fakültesi Dekanı olmak üzere toplam 
167 öğretim üyesi katılmıştır. Toplantı altı ayrı çalıştay şeklinde 
yürütülmüştür. Çalıştay katılımcıları raporlarını bir buçuk günlük yoğun bir 
çalışmanın sonucunda hazırlamışlardır. 

Bu toplantıya katkıları nedeniyle başta Sayın Rektörümüz Prof.  Dr. 
Nusret Aras olmak üzere, Toplantı Düzenleme Kurulu olarak Doç. Dr. Ayşe 
Çakır İlhan, Prof.  Dr. Figen Çok, Yrd. Doç. Dr. Tevhide Kargın, Yrd. Doç. 
Dr. Seher Sevim, Yrd. Doç. Dr. Yasemin Kepenekçi ve Yrd. Doç. Dr. Cem 
Babadoğan'a ve çalıştayın başlangıcından itibaren tüm etkinliklerde görev 
alan ve burada isimlerini sayamadığım araştırma görevlilerine, fakülte  idari 
personeline teşekkürlerimi sunarım. 

Ayrıca, büyük bir özveri ile bu kitabı yayına hazırlayan Yrd. Doç.Dr. 
Tevhide Kargın ve Prof.Dr.  Figen Çok'a; kitabın basımını gerçekleştiren 
Ankara Üniversitesi Basımevi ilgililerine içten teşekkür ederim. 

Prof.  Dr. A. Gönül Akçamete 

Dekan 
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EĞİTİM BİLİMLERİ BAKIŞ AÇISIYLA 

EĞİTİMİN GÜNCEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

DEKANI 

PROF. DR. A. GÖNÜL AKÇAMETE'NİN KONUŞMASI 

Sayın Rektörüm, Sayın Dekanlar, Sayın Öğretim Üyeleri; 

"Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitimin Güncel Sorunları ve Çözüm 
Önerileri" konulu çalıştaya hoşgeldiniz. Sözlerime, Sayın Prof.Dr.Cemal 
Müfitüoğlu  hocamızın Fakültemizin kuruluşunu belgelerle açıkladığı bir 
makalesinden alıntıyla başlamak istiyorum. 

"Ankara  Üniversitesi  'nde  kurulacak  Eğitim  Fakültesi,  Türk  Eğitiminin 
gelişmesine yalnızca iyi öğretmen,  iyi yönetici ve eğitim uzmanı yetiştirmek 
suretiyle  değil  aynı zamanda  akıllı  bir eğitim politikasının  gelişmesine 
yardım  ederek  de  hizmet edecektir.  Bu hizmeti başka ülkelerde  yapılanları 
taklit  ederek  değil,  modern  Türkiye'nin  gereksinimlerine  uyacak yolda 
Türkiye'deki  uygulamaları  inceleyerek,  uyarlayarak,  geliştirerek 
yürütecektir.  Böylece ulusal  fakat  aynı zamanda  universal eğitim 
geleneklerinin  şekillenmesine  de  yardım  etmiş olacaktır.  " 

Fakülte kuruluş tarihinde belirtilen, ifade  edilen bu felsefenin  eğitim 
fakültesinin  amaçlarında ve görevlerinde de yer aldığını görüyoruz. 
Kuruluşundan bu yana 39 yıldır Eğitim Bilimleri Fakültesi, tüm akademik ve 
idari personeliyle amaçlarından ödün vermeden hizmet vermekte ve vermeye 
devam etmektedir. Ülkemizde pek çok konuda olduğu gibi eğitim 
sistemimizin işleyişi konusunda da sorunlar olduğunu, yeni kararlar 
alındığını hepimiz biliyoruz. Sorunların kaynağına ilişkin pek çok şey 
söylenebilir. Eğitim sistemimizin işleyişindeki yetersizlikler, bilgi 
toplumuna geçiş, teknolojik ve bilimsel gelişmeler, küreselleşme ve bunların 
sonucunda eğitim sistemine ilişkin beklentilerin artması ya da beklentilerin 
farklılaşması  bu sorunlardan bazılarıdır. Sorunların ve sorunların kaynağının 
farkında  olmamıza karşın bilimsel yaklaşımla sorunların 
değerlendirilmediğini, çözüm yollarının aranmadığını, günlük çözümlerle 
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yetinildiğini ya da sorunlarla birlikte yaşamayı öğrendiğimizi üzüntüyle 
gözlemliyoruz. Bu durumun rahatsızlığını yaşayan bizler bugün bir ilki daha 
gerçekleştirerek siz Eğitim Fakültesi Dekanları ve eğitim bilimleri uzmanları 
ile eğitim sistemimizin sorunlarını tartışmak, durum değerlendirmesi 
yapmak, çözüm yollan üretmek ve önerilerimizi toplumla paylaşarak aciliyet 
kazanmasını sağlamak için bu toplantıyı düzenledik. 

Sayın Dekanlar, çağrımızı içtenlikle ve hemen yanıtlayarak katılım 
gösterdiniz, bize güç verdiniz. Sizlere teşekkür ederim. Sayın Rektörümüz, 
bu toplantının yapılma düşüncesini paylaştığım günden beri beni 
desteklediniz. Size şükranlarımı sunuyorum. 

Çalıştayın düzenlenmesinde fakültemizin  tüm öğretim elemanları, 
dekan yardımcıları ve idari personeli özverili olarak görev aldılar, çaba 
harcadılar. Onların destekleri beni yüreklendirdi. Yoksa bu kadar kısa bir 
sürede bu toplantıyı düzenleyemezdik. 

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı,  ANKÜSEM, Gündüz, Kök, 
Nobel ve Pegem Yayıncılık pek çok yönlerden katkıda bulundular. Bu 
çalıştay hepimizin emeği, bilimsel katkıları, işbirliği ve paylaşımları ile 
zenginleşecek. Şimdiden hepinize içten teşekkür ediyor, çalıştayın başarılı 
geçmesi dileği ile saygılarımı sunuyorum. 
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ 

PROF. DR. NUSRET ARAS'IN KONUŞMASI 

Sayın Dekanlar, Saygıdeğer Eğitimciler, Değerli Konuklarımız, Değerli 
Basın Mensupları; 

Gerçekten bundan üç ay kadar önce Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Dekanımız sayın Prof.  Dr. Gönül Akçamete ülkemizde bulunan Eğitim 
Fakültelerinin Dekanlarıyla eğitim sorunlarının tartışılması için bir toplantı 
düzenlenmesi fikrini  bana açıkladığında büyük heyecan duydum. Çünkü 
Türkiye'nin giderek büyüyen bir eğitim sorunları silsilesi olduğunu, hepsinin 
de birbirinden farklı  olduğunu ve neresinden çözmeye başlayacağımızı çok 
iyi bilemediğimizi düşünüyorum. Bu konuda farklı  görüşler bulunuyor 
sorunların çözümüne İlköğretimden mi, ortaöğretimden mi, yoksa 
üniversiteden mi başlayacağımıza karar veremiyoruz, hangisi daha önemli 
derken bunların arasında bocalıyoruz. Öğretmenlik mesleğinin erozyona 
uğradığını herkes ifade  ediyor, öğretim üyeliğinin erozyona uğradığını da 
herkes ifade  ediyor ama çözüme neresinden başlayacağımızı bilemiyoruz. 
Dolayısıyla böyle bir çalıştayın sizlerin katılımı ve değerli fikirleriyle  bu 
sorunları çözmekte önemli bir doğurgu olabileceğini düşündüm ve gerçekten 
heyecanlandım. Sizleri, bütün Eğitim Fakülteleri'nin dekanlarını ve 
ilgililerini üniversitemizin çatısı altında toplamak ve onların görüşlerini 
alarak bir sonuç bildirgesiyle Türkiye'de bugün çok tartışılan bir konu olan 
"eğitim nasıl olmalı?" sorusuna bir cevap bulmak, hiç değilse bir taban 
oluşturmak, tartışmaya nereden başlanacağı konusunda bir yapı oluşturması 
bakımından çok önemlidir. 

Biz Ankara Üniversitesi olarak eğitime ve Eğitim Fakültelerinin 
misyonuna, vizyonuna çok önem veriyoruz. Bunu size iki örnekle açıklamak 
istiyorum. Bir tanesi, geçen sene Ocak ayında Ankara Üniversitesi'nin YÖK 
Yasası konusunda ilkesel bazda açıklamış olduğu bir takım bilgiler vardı, 
notlar vardı. Bunları üç bölümde yavaş yavaş açıkladık. İlk kez birincisini 
açıkladığımızda kıyamet koptu, basından takip etmişsinizdir. Ancak bunu 
yapmamız gerektiğine inanıyorduk. Bu, Eğitim Bilimleri Fakültemizin bir 
ürünüydü, senato kararıydı. Ancak Eğitim Bilimleri Fakültemizin uzman 
öğretim üyelerinin yoğunlukla ve çoğunlukla içinde yer aldığı bir komisyon 
tarafından  hazırlanmıştı. İkinci örnek ise, Erasmus projesinden Avrupa Kredi 
Transfer  Sistemi'ne geçişte bütün olarak Eğitim Bilimleri Fakültemizin 
hazırlamış olduğu yönetmeliği senatomuzun tartışarak kabul etmiş olmasıdır. 
Elbette üzerinde ufak  tefek  değişiklikler yapıldı. Ankara Üniversitesi geniş 
bir spektrumla eğitim veren bir ünviversitedir. Hepinizin bildiği gibi, 
Üniversitemizde 15 fakülte,  14 yüksekokulumuz bulunmaktadır. Bu konuda 
dekanlarımızın bazı haklı görüşleri vardı, onlara göre ufak  tefek 
düzenlemeler yapıldı ama bütünlük bozulmadı. Bu çalışma Eğitim Bilimleri 
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Fakültemizin bir ürünü olarak Ankara Üniversitesi'ne mal oldu ve 
önümüzdeki yıldan itibaren tamamen uygulanmaya başlayacak olan yeni 
yönetmeliği bu yd bir fakültemiz  uygulamaya başladı. Bunları belirtmedeki 
amacım; bu toplantıdan çıkacak kararların da Türkiye'de yankı yapmasıdır 
ve bunu iyi bir şekilde duyurup ilgili yerlere ilettiğimiz taktirde; Türkiye'de 
gelecekte eğitimin şekillenmesinde ve çok yakın zamanda Meclise gidecek 
olan Yüksek Öğretim Yasa Taslağı üzerinde de sizlerden çıkacak görüşlerin 
etkili olacağına inanmamdır. Bu bakımdan bu iki günlük toplantının, 
çalıştayın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şöyle konulara baktığımız 
zaman; Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Yüksek Öğretim ve Yasal 
Düzenleme Hazırlıkları, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Çerçevesinde 
Eğitim Yönetimi, Okul Öncesi İlköğretim-Ortaöğretim Mesleki-Teknik 
Eğitim, Yetişkin Eğitimi ve Özel Eğitim. Özellikle bu dördüncü bölüm çok 
önemli ve sizlerin uzmanlık alanıdır. Bu konuda bir şey söyleyemem. Sadece 
çok önem verdiğim bir konu ama bu konuda plan yapmaya yetkili değilim. 
Eğitimde Yönlendirme ve Üniversiteye Giriş Sistemi; en önemli bir bölüm 
de bu. Eğer izin verirseniz, üniversite yasasıyla ve bir de üniversiteye giriş 
sistemiyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum birkaç dakika içinde. 
Bildiğiniz gibi bir süredir, üniversitelerarası kurul, YÖK ve Milli Eğitim 
Bakanlığı arasında bir üniversite yasa taslağı yapma çalışmaları mı diyelim, 
savaşları mı diyelim, öyle bir şey geçti. O onun yaptığını beğenmedi, siz 
yaparsınız, siz yapamazsınız tartışmaları sonucunda geçtiğimiz günlerde bir 
taslak, ben de bu komisyonun içindeydim, önce biz yeni seçilen YÖK 
başkanımıza bunu arz ettik. Kendisi de bir değişiklik yaptı ancak bu 
değişiklikler bizi tatmin etmedi. Belki bunun üstünde biraz durmam 
gerekiyor. Tatmin edememesinin nedeni çok önem verdiğimiz ve ülkemizin 
geleceğini oluşturan 2547 sayılı yasanın 35. maddesi yani üniversiteye girişi, 
ÖSYM'nin yapılanmasını açıklayan maddeydi. Bu maddenin yer almaması 
üniversitelerarası kurulda tepkilere neden oldu. Bunun gizlisi saklısı yok. 
Zaten her şey basın önünde oldu, sizler de biliyorsunuz. Tabi çok önemliydi. 
Burada bir takım değişiklikler yapılmasını öngörmüştük. Bu da özellikle 0,3-
0,8 katsayısıyla çarpılma durumunda, meslek liselerinden meslek yüksek 
okullarına geçişte, eğer öğrenci kendi alanını takip ediyorsa bunun genel 
liselerle aynı katsayıyla çarpılmasında bir sakınca olmayacağı yönündeydi. 
Örneğin, sağlık meslek lisesinde okuyan bir öğrencinin tıp, hemşirelik, diş 
hekimliği, eczacılık gibi alanları seçtiğinde eşdeğer puanla çarpılması ama 
alan değiştiriyorsa bu alandan örneğin hukuk alanına geçiyorsa o zaman 
bunun bir bedelinin olması gerektiğidir. Bu her yerde de böyle. Çünkü devlet 
sizlerin çok iyi bildiği gibi, bu meslek liselerine tam beş kat harcama yapıyor 
genel liselere göre. Ama genel liselerin hiç koruyanı yok. Biz birinci 
seferinde  bunu ortaya koymayı başarabildik ve genel liselerin gerçekten 
hiçbir avantajı olmadığını, sadece kendi bilgisiyle kaç puan alabiliyorlarsa 
onun üniversiteye girişe yansıdığını basın yoluyla vatandaşlara iletebildik. 
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Belki bu biraz etkili oldu. Dolayısıyla, bu konu çok önemli ve bence yeni 
yapılanacak olan üniversite yasasının da temelini oluşturacak. Çünkü benim 
kanımca "rektör nasıl seçilsin, seçimle mi olsun, atamayla mı olsun, dekan 
nasıl seçilsin, anabilim dalında mı seçilsin?", bunlar önemli ama ayrıntı. 
Eğer bu temel niteliği oluşturacak üniversiteye giriş sistemini iyi bir şekilde 
düzenleyemezsek bu ayrıntıların bizim isteğimize göre olmasının hiçbir 
önemi olmadığını düşünüyorum. Bu nedenle bunları size açıklamak istedim. 
Belki bu konuda sizlerin ortaya koyabileceğiniz çok güzel bulgular olacaktır. 
Sizlerin fikirlerini,  çalışmalarınızın sonuçlarını yalnızca basın yoluyla değil 
doğrudan ilgililerle görüşerek de gerekli kişilere duyurmaya çalışacağız. 

Sonuç olarak sizin burada hazırlamış olduğunuz her ürün bizim için 
değerlidir ve ben bunları üniversitem adına, sizler adına yetkililere 
ulaştıracağım. Bunu size duyurmak istiyorum. Bu Türkiye'nin bir ürünüdür 
ve boş yere yapılmış bir çalışma gibi değerlendirilmesini kesinlikle 
istemiyorum. Buradan çıkacak her sonucu Üniversitelerarası Kurul 
Başkanlığına, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ve Milli Eğitim 
Bakanlığına mutlaka en kısa ve seri bir şekilde, en açık bir ifadeyle 
göndereceğiz. Bunları da buradan sizlere duyurmak istiyorum. 

Bu münasebetle hepinizle tanıştığım için memnuniyetimi ifade  ediyor 
ve bu çalıştayın hepimiz için başarılı olmasını diliyorum. Hepinize 
emekleriniz için şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. 
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EĞİTİM BİLİMLERİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME 

ÇALIŞTAY RAPORU 

Başkan : Prof.Dr.Tanju  Gürkan 

Sekreterya :Arş.Gör.Abdullah Can, Arş.Gör.Fahriye Hayırsever, 
Arş.Gör.Özcan Erkan Akgün 

Katılımcılar: 

Prof.  Dr. Abdullah Çavuş 
Prof.  Dr. Ahmet Günses 
Prof.  Dr. Baki Azer 
Prof.  Dr. Cahit Kavcar 
Prof.  Dr. Hasan Akgündüz 
Prof.  Dr. Latife  Bıyıklı 
Prof.  Dr. Mehmet Günay 
Prof.  Dr. Mine Tan 
Prof.  Dr. Nevzat Battal 
Prof.  Dr. Nuray Senemoğlu 
Prof.  Dr. Sedat Sever 
Prof.  Dr. Selahiddin Öğülmüş 
Prof.  Dr. Sema Ergezen 
Prof.  Dr. Yahya Akyüz 
Prof.  Dr. Yusuf  Avcı 
Doç.Dr. Ahmet Duman 
Doç. Dr. Hasan Hüseyin Dilaver 
Doç. Dr. İrfan  Erdoğan 
Yrd.Doç. Dr. Ahmet Çoban 
Yrd. Doç. Dr. Hasan Şentürk 
Yrd. Doç. Dr. Levent Deniz 
Yrd. Doç. Dr. Şevki Kömür 
Yrd. Doç. Dr. Tuğba Şahin 
Yrd. Doç. Dr. Beytullah Dönmez 
Dr. Necmi Akşit 
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Komisyonumuz, eğitim uzmanı, öğretmen ve akademisyen olacakların; 

Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne 
karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş 
çağdaş kişiler yetiştirme konusunda bilgi ve beceri ile donatılmış, 

Kadın ve erkek tüm insanlar arasında her alanda eşitliğin sağlanmasına, 
topluma ve doğaya duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal, eğitimsel 
gelişmedeki yerini, rolünü kavramış, mesleki yeterlik ve etik sorumluluklar 
kazanmış; sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayıp, bilimsel 
düşünme ve çalışma biçimini benimsemiş, kamusal yararlan gözetip, yaratıcı 
ve eleştirel düşünebilen bireyler olarak yetiştirilmesinin her zaman temel ilke 
olarak benimsenmesi gerçeğini vurgulayarak, aşağıdaki sorunları saptamış 
ve çözüm önerilerini geliştirmiştir: 

A. ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Sorun 1- Eğitim Fakültelerinin plansız bir biçimde artan sayısının 
niteliği olumsuz etkilemesi. 

Öneri: 

• Hangi üniversitelerin bünyesinde Eğitim Fakültesi açılacağının, YÖK 
ve MEB'lığı tarafından  ortaklaşa hazırlanacak kısa ve uzun vadeli 
öğretmen gereksinimi projeksiyonlarına göre belirlenmesi, 

• Bir Eğitim Fakültesi açılmadan önce, o üniversitedeki öğretim elemanı, 
fiziki  koşullar, araç gereç ve laboratuvar gibi özellikler açısından 
uygunluğun YÖK tarafından  çok titiz bir biçimde incelenmesi, 

• İkinci öğretim kapsamında öğrenci almak isteyen fakültelerin  YÖK 
tarafından  öğretim elemanlarının öğretimdeki verimliliği ve kendilerini 
bilimsel yönden geliştirme çabaları gibi temel noktalarda çok iyi 
sorgulanması, ek ders ücreti kaygısı ile eğitim öğretimin niteliğinden ve 
bilimsel araştırmaların hem niteliğinden hem niceliğinden kesinlikle 
ödün verilmemesi. 

Sorun 2- Öğretmeni yetiştirecek nitelikli öğretim elemanı 
yetiştirilmesinde varolan nitel ve nicel sorunlar 

Öneri: 

• Gelişmekte olan üniversitelere öğretim elemanı alınırken, daha sonra 
2547 Sayılı Kanunun 35. maddesi ile Yüksek lisans ve Doktora yapmak 
üzere diğer bir üniversiteye gönderilecek olanların belirlenmesinde: 
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• Kendi üniversitesi ve eğitimini yapacağı üniversite öğretim üyelerinden 
oluşan bir seçme komisyonu kurulması, 

• Seçimde, öğretim elemanı adayında; 

- Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve ilkelerine uygunluk; 

- Akademik temel beceri ve yeterliliklere sahip olma; 

- LES sınavından en az 50 puan almış olma; 

- Öğretmenlik meslek bilgisi ve becerilerine sahip olduğunun 
belgelendirme gibi koşulların temel alınması, 

Yukarıdaki diğer özellikler açısından uygun bulunan adayların 
öğretmenlik bilgi ve becerilerini belgeleyemedikleri takdirde, bu bilgi 
ve becerileri kazandırıcı bilimsel hazırlık programına alınması; 

• YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim Fakülteleri koordinasyonu ile 
yurtdışına Lisansüstü eğitim yapmak üzere gönderilecek öğrenci sayı ve 
alanlarının, güncel gereksinimlere uygun olarak yeniden belirlenmesi, 

• Araştırma görevlilerinin kendi alanları ile ilgili çalışma ve araştırma 
yapmak üzere, doktoralarını tamamladıktan sonra, üniversiteleri 
tarafından  kısa süreli (üç ay ile 12 ay arası) yurt dışına gönderilmesi. 

Sorun 3- Eğitim Fakültelerinde uygulanan öğretmen yetiştirme 
programlarının eğitim bilimleri yaklaşım ve verileri ile desteklenmemiş 
olması 

Öneri: 

• Eğitim bilimlerine temel teşkil eden derslerin (Türk Eğitim Tarihi, 
Felsefe,  Sosyoloji, Psikoloji, Araştırma Yöntemleri, Eğitim Yönetimi 
vb.) öğretmen yetiştiren programlara konması, 

• Programlarda yer alan tüm derslerin içerik analizlerinin yapılarak, 
içeriklerinin yeniden düzenlenmesi, 

• Birden fazla  uzmanlık alanını ilgilendirdiği halde, tek ders haline 
getirilen bazı derslerin verimlilik açısından, acilen ayrı dersler haline 
getirilmesi, 

• Öğretmen adaylarının okul deneyimi I, II ve Öğretmenlik uygulaması 
ile ilgili sorunlarının çözümü ve amaca uygun yapılması için YÖK, 
Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim Fakülteleri arasındaki koordinasyon 
ve planlamanın yeniden gözden geçirilerek düzenlenmesi ve bu 
sistemin işler hale getirilmesi. 
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a) Uygulama Öğretmeni ve Uygulama Öğretim Elemanlarının 
ücretlerinin (ulaşım ücretleri de dikkate alınarak) yeniden ele 
alınması. 

b) Gözlem yapan uygulama öğretim elemanlarının gözlem yaptıkları 
saatlerin de, ek ders saati ücretlerine dahil edilmesi, 

c) Programlardaki seçmeli derslerin, tüm eğitim fakültelerinde  "YÖK 
Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programlarında, dikkat 
edilmesi gereken hususların, 6'ncı maddede belirtildiği şekliyle 
uygulanması için gerekli önlemlerin alınması, 

• Öğretmen yetiştirme programlarının değerlendirme ve geliştirme 
çalışmaları YÖK'ün koordinasyonu ile YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı 
temsilcileri, Eğitim fakültelerinin  öğretmenlik bölümleri temsilcileri ve 
program geliştirme uzmanlarından oluşacak ana ve alt komisyonlar 
tarafından  yapılması, 

• Öğretmen yetiştirme programlarının değerlendirme ve geliştirme 
çabalarına süreklilik kazandırılması. 

Sorun 4- Yetiştirme ve atama süreçlerindeki planlama sorunları 

Öneri: 

• Milli Eğitim Bakanlığı tarafından  yapılacak kısa ve uzun vadeli 
öğretmen ihtiyacı projeksiyonları çerçevesinde, YÖK ile işbirliği 
halinde Eğitim Fakültelerine alınacak öğrenci kontenjanlarının 
belirlenmesi, öğretmen açığı olmayan alan ya da branşlar için 
kontenjanların sınırlandırılması, 

• Yoğunlaştırılmış veya hızlandırılmış, paralı tezsiz yüksek lisans 
programlarının açılmaması, 

• Öğretmen yetiştirme sorumluluğunun ve görevinin yalnızca eğitim 
fakültelerine  ait olması, 

• Ortaöğretim alan öğretmeni yetiştirme programı ve sürecindeki 
farklılıkların  (3+1.5 ve 4+1.5 uygulaması gibi) ortadan kaldırılması, 

• Öğretmenlik Lisans Programlarında öğretmenliğin duyuşsal boyutlarını 
geliştirecek ve öğretmenlik ruhunu kazandıracak öğretim süreçlerine 
ağırlık verilerek bunların öne çıkarılması, 

• İlköğretim II. kademeye Türkçe öğretmeni atamalarında, 'ilgili bölümü 
bitirmek' koşulunun temel ilke olarak kabul edilmesi. 
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Sorun 5-Etkili öğrenme-öğretme süreci için gerekli ortamların 
oluşturulmamış olması. 

Öneri: 

• Eğitim Fakültelerinin hepsinde çağdaş öğrenme-öğretme ortamlarının 
oluşturulabilmesi için gerekli araç-gereç ve teknolojilerin temin 
edilmesi. Bu amaçla YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim 
Fakültelerinin bağlı oldukları Üniversitelerin ortaklaşa oluşturacakları 
projelerle kaynak yaratılması. 

Ayrıca Üniversitelerin döner sermaye birikimlerinin, gerekli yasal 
düzenlemeler yapılarak, bu eksikliğin giderilmesinde kullanılabilir hale 
getirilmesi. 

Sorun-6 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği 
Programlarının İlahiyat Fakültelerinin aynı adı taşıyan bölümleri tarafından 
açılması ve bu program öğrencilerine yan alan olarak Türkçe Eğitim 
Programını seçme olanağının tanınması. 

Öneri: 

• Hangi kademe veya alan için olursa olsun, öğretmen yetiştirme görev ve 
sorumluluğunun Eğitim Fakültelerine ait olması gerektiği gerçeğinden 
hareketle, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği Programının da 
Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Bölümlerinin içinde açılması, 

• Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Bölümleri Bünyesinde açılacak 
"İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Programının", 
Eğitim Fakülteleri ile İlahiyat Fakülteleri tarafından  düzenlenecek ve 
yürütülecek ortak bir program haline getirilmesi, 

• Yan alan programı olarak Türkçe Eğitimini seçme uygulamasına derhal 
son verilmesi. 

Sorun 7 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümlerinin Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları bünyesinde açılması ve programların bu 
yüksek okullarda yürütülmesi. 

Öneri: 

• Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümlerinin diğer öğretmenlik 
bölümleri gibi Eğitim Fakülteleri bünyesine alınması, 

• Eğitim Fakülteleri bünyesinde açılacak Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği Programının, Eğitim Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor 



Yüksek Okulları tarafından  düzenlenecek ve yürütülecek ortak bir program 
haline getirilmesi. 

B. EĞİTİM UZMANI YETİŞTİRMEDE KARŞILAŞILAN 
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Sorun 1: Özellikle başta gelişmekte olan üniversiteler olmak üzere, tüm 
öğretmen yetiştiren fakültelerde,  eğitim bilimleri alanlarında uzman öğretim 
üyesi gereksinimi olması. 

Öneri: 

• Üniversitelerin Eğitim Bilimleri alanlarındaki öğretim üyesi 
gereksinimlerinin, kısa, orta ve uzun dönemli olarak planlanması. 

• "Öğretim Üyesi Yetiştirme Projeleri"nin gelişmiş üniversitelerle 
işbirliği içerisinde yaygınlaştırılarak uygulanması (Bu noktada YÖK ile 
Eğitim Bilimleri Alanında bilgi ve deneyim zenginliği olan fakültelerin 
işbirliği yapması gerekmektedir). 

Sorun 2 : Eğitim Fakültelerindeki mevcut programların eğitim uzmanı 
yetiştirmekten uzak olması, yönetsel yapılanma ile akademik yapılanmanın 
birbirine karıştırılması. 

Öneri: 

• Eğitim Fakültelerindeki Alan Eğitimi Uzmanı (Matematik Eğitimcisi, 
Kimya Eğitimcisi, vb.) yetiştirmek üzere alandan gelenler, Eğitim 
Programlan ve Öğretim Anabilim Dalı ile Alanlarla ilgili Bilim 
Dallarından oluşan bütünleştirilmiş bir lisansüstü eğitim programı ile 
yetiştirilmesi, 

• Diğer eğitim bilimleri alanlarında (EYTP, PDR vb.) lisansüstü 
eğitimlerin yaygınlaştırılması, 

• Kontenjanları az olmak üzere eğitim bilimlerinin diğer alanlarında 
lisans programlarının tekrar açılması (Eğitim Programları ve Öğretim, 
Eğitim Yönetimi vb.). 

• Lisansüstü programların geliştirilmesinde felsefi  ve etik değerlerin 
kazandırılması. 

Sorun 3: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanında 
doçentliğe yükseltme kriterlerinde nitelikli Türkçe yayınların yeterince 
değerlendirilememesinin Türkçe'nin bilim dili olarak gelişmesini 
engellemesi. 
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• Doçentliğe yükseltilme sürecinde çeşitli alanlarda farklı  standartların 
uygulanması. 

Öneri: 

• Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanında doçentliğe 
yükseltilmelerde yayınların niteliğinin ön plana çıkarılması. 

• Türkçe yayınların da endekslerce taranma çalışmalarının 
hızlandırılması, 

• Doçentliğe yükseltilmede yurt içi ve yurt dışı yayınlardaki 
puanlamaların yeniden gözden geçirilmesi, 

• Üniversitelerarası Kurul tarafından  "Eğitim Bilimleri ve Öğretmen 
Yetiştirme Temel Alanı" için 2001 yılından başlayarak yürürlüğe 
konan, Asgari Koşullardan "...uluslararası alan endeksleri 
kapsamındaki hakemli dergilerde tek yazarlı özgün makale" koşulunun, 
değerlendirmede bir önkoşul olarak uygulanmasına son verilmesi. 

Sorun 4: MEB ve diğer kurum ve kuruluşlarda çalışanların, lisansüstü 
eğitim sürecinde çeşitli sorunlar yaşaması. 

Öneri: 

• MEB ve diğer kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan, Eğitim 
Fakültelerinde yüksek lisans ve doktora programlarına kaydolanların, 
bu eğitime maaşlı-izinli olarak devamlarının sağlanması için yasal 
düzenlemelerin yapılması, 

• Üniversitelerle ilgili kurum ve kuruluşlar arasında protokollerin 
düzenlenmesi. 

Sorun 5: Lisans mezunlarından nitelikli olanların koşulların yetersizliği 
nedeniyle lisansüstü eğitime yönelmemeleri. 

Öneri: 

• Lisansüstü eğitim yapanların ekonomik ve sosyo-kültürel koşullarının 
iyileştirilmesi. 

Sorun 6 : MEB ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından  düzenlenen 
hizmet içi eğitimlerin ülkenin ihtiyaçları çerçevesinde etkili bir biçimde 
planlanmaması. 
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Öneri: 

• Çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışanlara yönelik açılması düşünülen 
lisansüstü programların MEB, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
yapılarak planlanması ve uygulamaya konulması, 

• Kısa süreli hizmet içi eğitimlerde Eğitim Fakültelerinin daha fazla 
insiyatif  ve etkinlik göstermesi için kurumlar arası işbirliğinin 
oluşturulması, 

• Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinin MEB ile Eğitim Fakültelerinin 
ortak projeleri olarak planlanması ve uygulanması. 

Sorun 7 : MEB ve diğer kurum ve kuruluşlarda ihtiyaç duyulan 
bilimsel araştırma işbirliği oluşturulamadığı için AR-GE çalışmalarının etkili 
hale getirilememesi ve araştırma sonuçlarından yararlanılamaması. 

Öneri: 

• MEB başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarda ihtiyaç duyulan 
eğitim araştırmalarının birlikte planlanması ve gerçekleştirilmesi 
sırasında işbirliğinin daha etkili hale getirilmesi. 

• Yapılan yayınların sonuçlarından uygulayıcıların faydalanması. 

Sorun 8 :Eğitim Fakülteleri arasındaki iletişim ve işbirliğinin yetersiz 
olması. 

Öneri: 

• Eğitim politikalarını, eğitim alanındaki gelişmeleri ve sorunları 
tartışmak, ortak stratejiler ve öneriler geliştirmek üzere Eğitim 
Fakültelerinin öğretim üyeleri arasından seçtikleri birer üyeden oluşan, 
üç ya da altı ayda bir toplanan sürekli bir "Eğitim Fakülteleri Kurulu" 
oluşturulması, 

• Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesine Eğitim Fakülteleri 
Kurulundan bir üyenin katılması, 

• Oluşturulan bu kurulun aldığı kararların değerlendirilmek üzere 
Öğretmen Yetiştirme Türk Milli Komitesine sunulması. 
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Yükseköğretimde yeniden düzenleme girişimleri çerçevesinde 
"Yükseköğretim ve Yasal Düzenleme Hazırlıkları" çalıştayı, bu alanda 
yenileşme ihtiyacını tespit ederek, karşılaşılan sorunlar ve ihtiyaçlar 
konusunda aşağıdaki hususları belirlemiştir: 

• YÖK, görevini bir planlama ve koordinasyon kurulu olarak 
sürdürmelidir. 

• Üniversitelerarası kurul, akademik konularda yetkili, makul büyüklükte 
bir üst kurul olmalıdır. 

• ÖSYM'nin mevcut yapısı korunmalı, yükseköğretim ve akademik 
alanlar dışındaki sınav yükleri üzerinden alınmalıdır. Kurumun ve 
çalışan personelinin statüsü yasal açıdan iyi belirlenmeli ve güvence 
altında alınmalıdır. 

• Bütçeden yükseköğretime ayrılan pay artırılmalı, Global Bütçe 
uygulamasına geçilmeli, başka bir deyişle üniversite bütçeleri genel 
bütçe fasılları  dışında tutulmalıdır. Üniversite bütçeleri, genel bütçe 
uygulamalarının tabi olduğu serbest bırakma, kesinti vb. uygulamalar 
dışında tutularak ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılabilmelidir. 
Üniversite bütçelerinin kullanım esasları daha esnek ve özerk bir 
statüye kavuşturulmalı, denetimi iyi yapılmalıdır. 

• Üniversite Döner Sermaye işletmeleri yeniden yapılandırılmalı, 
üniversitelerin elde ettiği gelirlerden hazineye ayrılan paylar 
alınmamalıdır. Üniversitelerin çeşitli yollarla (döner sermaye, eğitim, 
proje, danışmanlık vb) elde ettiği gelirlerin, kendi ihtiyaçları için bütçe 
prosedürlerine bağlı olmadan kullanmasına ve sonraki yıllarda 
harcamak üzere devretmelerine imkan verilmelidir. 

• Son yıllarda genel bütçeden yükseköğretime ayrılan kaynakların 
azalması üniversitelerdeki araştırma faaliyetlerini  olumsuz yönde 
etkilemiştir. Genel bütçelerden ve döner sermayelerden araştırmaya 
ayrılan paylar artırılmalıdır. 

• Gelişmiş birçok ülkede olduğu gibi üniversitelerin sanayi ve iş hayatı 
ile AR-GE çalışmaları konusunda işbirliği teşvik edilerek, bu 
işbirliğinden elde edilen kaynakların ihtiyaçlar doğrultusunda kamu 
bütçe prosedürleri ve kısıtlamalara tabi olmaksızın kullanmasına olanak 
verilmelidir. İş hayatının AR-GE konusunda üniversitelerle işbirliğini 
teşvik edecek vergi indirimi vb kolaylıklar teşvik edilmelidir. 

• TÜBİTAK benzeri bir araştırma kurumu Sosyal Bilim Alanları için de 
kurulmalıdır. Bu tür araştırma kurumlarının olanakları geliştirilmeli ve 
üniversitelerle daha sıkı işbirliği kurmaları teşvik edilmelidir. 
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Vakıf  Üniversitelerine bütçeden yapılan devlet yardımı kaldırılmalıdır. 

Üniversitelere unvanlara göre değil, global anlamda kadro verilmelidir. 
Verilen kadroların kullanımı genel personel rejimi uygulamalarına tabi 
olmamalıdır. Üniversiteler kendilerine verilen kadroları hangi birimde, 
hangi unvanlardaki akademik personel için kullanacaklarına kendi 
yetkili kurullarında karar vermelidir. 

Üniversite personel rejimi yeniden düzenlenmeli, yetenekli ve 
donanımlı gençlerin araştırma görevliliğine yönelmelerini sağlayacak 
bir ücret politikası benimsenmelidir. Üniversite personel rejiminde 
sözleşmelilik esası isteğe bağlı olarak getirilmeli, performansa  dayalı 
ücretlendirme politikaları oluşturulmalıdır. 

Öğretim elemanlarının, her 4-5 yılda bir 6-12 ay, yol giderleri ile yurt 
dışı yevmiye ve yollukları verilerek sabatical kullanmaları 
sağlanmalıdır. Ayrıca öğretim elemanlarının Avrupa Birliği Eğitim 
Programlarından yararlanmaları teşvik edilmelidir. 

Avrupa Birliği'nin Avrupa Yükseköğretim Alanı çalışmalarına paralel 
olarak Türk Yükseköğretimi'nde de gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 

Eğitim giderleri, bu hizmetlerden yararlananlardan alınmalı, ancak 
ödeyemeyecek durumda olanlara devlet öğrenim kredisi vermelidir. 

Üniversitelerarası Kurul'un belirlediği asgari standartları karşılamak 
koşuluyla, eğitim programlarının geliştirilmesi konusunda Fakülte 
Kurulları ile Üniversite Senatoları tam yetkili olmalıdır. Tek tip 
programlar uygulayan yükseköğretim kurumları yerine belli standartları 
karşılayan, farklılıklar  oluşturabilen ve kaliteyi arayan kurumlar 
yaratılmalıdır. 

Yükseköğretimde "e-yönetim ve yazışma" uygulaması yasal bir zemine 
kavuşturulmalıdır. 

Eğitim öğretim ortamlarında Bilgi İletişim Teknolojilerinden (ICT) 
yararlanılmalıdır. 

Uluslararası atıf  indekslerine giren Türkçe bilimsel dergilerin sayısı 
artırılmalıdır. Öğretim elemanlarının uluslararası yayın yapmalarını 
özendirecek önlemler alınmalıdır. 

Üniversiteler arasında elektronik kütüphaneler ağı kurulmalıdır. 

Yükseköğretimde eğitim-istihdam dengesi kurulmalı, etkin bir 
insangücü planlaması yapılmalıdır. Yeni yükseköğretim kurumlarının 
açılmasında bu planlama dikkate alınmalıdır. 

Akreditasyon ve akademik değerlendirme sistemi yasal bir temele 
kavuşturulmalıdır. 
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Giriş 

1970'li yıllarda hızlanan kapitalist küreselleşme sürecinde, "sosyal 
devlet" anlayışı giderek terkedilmiş, 1980'li yıllardan itibaren ise "yeni 
kamu yönetimi anlayışı" (new public management) uygulamaya 
konulmuştur. Devletin yeni görevleri, yeni küresel düzenin kurulması ve 
işlerlik kazanması için ülke düzeyinde önlemler almak, öngörülen hukuksal 
ve kurumsal düzenlemeleri yapmak olarak belirlenmiştir. Belirtilen bu 
değişim, küresel boyutta uygulanmak üzere IMF, Dünya Bankası (DB) 
tarafından  geliştirilen Yapısal Uyum Programları (YUP) içinde formüle 
edilmiştir. Yapısal Uyumu gerçekleştirmek üzere belirlenen bu politikalar 
yeni liberal politikalar olarak anılmaktadır. 

1987 yılına dek ekonomik hedeflere  yönelmiş olan uyum politikaları, 
bu yıldan sonra, başta eğitim ve sağlık olmak üzere sosyal programlara 
yönelmiştir. Böylece, Türkiye ve başka "azgelişmiş" ülkelerde 
uygulanmakta olan ulusal kalkınma ve sosyal refah  politikaları, yerini yeni 
küresel düzenle bütünleşmeye (daha doğrusu uyuma) yönelik politikalara 
bırakmıştır. IMF, Dünya Bankası (DB) ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi 
küresel aktörlerce yönlendirilen ve eğitimde UNESCO, OECD gibi 
örgütlerin etkili olduğu yapısal değişim sürecinde, devletin bugüne dek 
faaliyet  gösterdiği alanlardan çekilmesi (özelleştirme), kamu harcamalarının 
kısılması, piyasaların etkin işlemesini sağlayacak düzenlemelerin yapılması, 
ülke piyasalarının dünya piyasalarıyla bütünleşmesini sağlayan ticari ve 
fınansal  sınırlamaların kaldırılması, üretim maliyetinin düşürülmesini ve 
verimliliğin artırılmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması 
amaçlanmaktadır. 

Tüm bu uygulamaları gerçekleştirecek/kolaylaştıracak olan devletin, 
kendisini hem minimal ölçeğe çekmesi hem de "iyi yönetişim"i uygulaması 
öngörülmüştür. Başka bir deyişle devletin, kamu yönetimini "yönetişim" 
ilkelerine göre işletmeyi kolaylaştıracak bir yapıya kavuşturulması 
amaçlanmıştır. Çalıştayımızın çalışma konusunu oluşturan Kamu Yönetimi 
Temel Kanunu Tasarısı, Türkiye'de kamu yönetiminin "yeni kamu 
yönetimi" ilkelerine uygun olarak işletilebilmesi için gerekli olan kamu 
yönetimi yapısının oluşturulmasına yöneliktir. Sözü edilen tasarının 
hazırlanma çalışmalarına "rehberlik" etmek üzere hazırlanan kitapta1, 
"..genel olarak, küreselleşme ve sanayi toplumu şartlarında bilgi toplumuna 
geçiş şeklinde" (s.11) özetlenebileceği belirtilen dünyadaki değişime ayak 
uydurabilmek için "yönetim yapımızın" değiştirilmesinin yeterli olmayacağı, 
"yönetim paradigmamızın" da değişmesi gerektiği vurgulanmıştır. Belirtilen 

' Ömer Dinçer ve Cevdet Yılmaz, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma 1: Değişimin 
Yönetimi İçin Yönetimde Değişim, T.C. Başbakanlık Yayınları, (Ankara: 2003). 
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kaynakta, "iyi yönetilememenin" nedenleri sayılarak, yeni yönetim anlayışı 
açıklanmaktadır. 

Bilindiği gibi, bu yasa tasarısı, aslında tasarlanan "kamu reformu"nun 
yalnızca bir bölümünü oluşturmakta, malî ve personel boyutuyla ilgili yasa 
tasarıları da gündemde bulunmaktadır. 

Eğitim, henüz bir kamu hizmeti sayıldığı ve eğitim yönetimi kamu 
yönetiminin bir parçası olarak görüldüğü için, kamu yönetimi yapısının ve 
işleyişinin ne yönde bir değişime uğratılmak istendiğinin, bu değişimin 
eğitim açısından ne gibi sonuçlara yol açabileceğinin ve söz konusu 
sonuçların yol açabileceği sorunların neler olabileceğinin önceden 
kestirilmesi ve bu konuda öneriler geliştirilmesi önemli olmaktadır. Bu 
düşünceden hareketle, çalıştayımız çalışmalarını konuya ilişkin sorunları 
belirleme, bunlar için çözüm önerileri geliştirme ve çözümün önünde duran 
engelleri belirleme üzerinde yoğunlaştırmıştır. Aşağıda, belirlenen sorunlar, 
çözüm önerileri ve bunların önünde duran engeller tek tek ele alınmıştır. 

1. 1. Yasa Tasarısının Anayasaya Aykırılığı2. 

Anayasa'da idarenin kuruluşu "merkezî idare" başlığı altında 126. 
maddede ve "mahallî idareler" başlığı altında 127. maddede ayrı ayrı 
düzenlenmiştir. Bu iki parçalı yapı arasında bir denge kurularak, mevcut 
yapının idarenin örgütlenmesinde parçalanma ve dağılmaya yol açmaması 
için idarenin esasları arasında yönetimin bütünlüğü ilkesine yer verilmiştir 
(m. 123). 

Anayasa'da yerel yönetimlerin varlık nedeni yerel ortak ihtiyaçların 
karşılanması için hizmet üretmekle sınırlanırken ve yerel yönetimlerin 
varlığı, söz konusu alandan merkezî idarenin kuruluşunu dışlamazken, tasarı, 
tersi bir düzenleme getirmektedir. Tasanda merkezî idare tarafından 
yürütülecek görev ve hizmetler tek tek konu olarak sayılmakta ve diğer 
kanunların münhasıran merkezî idareye yüklediği ulusal ve bölgesel 
hizmetlerle sınırlandırılmaktadır. Mahallî idarelerin görev, yetki ve 
sorumlulukları ise merkezî idarenin bu tasarı ve diğer kanunlarda sayılan 
görevleri dışında kalan hizmetler ve mahallî müşterek ihtiyaçlar olarak 
belirlenmektedir. Bu durumda mahallî idareler genel görevli merkezî idare 
ise özel görevli olarak öngörülmektedir. Oysa Anayasa'ya göre mahallî 
idareler ancak, il, belediye ve köy birimlerinde mahallî müşterek ihtiyaçları 

2 Onur Karahanoğulları, "Kamu Yönetimi Temel Kanunu Taslağındaki Anayasa'ya 
Aykırılıklar", A.Ü. SBF Dergisi Özel Sayı (Kamu Yönetimi Reformu  İncelemeleri: 
Mülkiye'den Perspektifler)  1 (2003):47-67 

Ülkü Azrak, "Kamuda Tehlikeli Reform",  Radikal, (12.01.2004). 
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karşılamak üzere oluşturulabilir. Görüldüğü gibi, Tasarının, merkezî idare -
mahallî idareler arasında kurduğu yetki ve görev bölüşümü Anayasa'nın 
126. ve 127. maddelerine aykırıdır. 

Tasarının merkezî idare - mahallî idareler arasında kurduğu yetki ve 
görev bölüşümü, anayasal dengeyi bozması nedeniyle anayasaya aykırı 
olduğu gibi, mahallî idarelere bırakılan hizmetlerin niteliği açısından da 
Anayasa'ya aykırılık göstermektedir. Tasarı, merkezî idarenin yetkilerini, 
mahallî idareler lehine sınırlamakta, mahallî idarenin yetkilerini ise yerel 
ortak ihtiyaçların karşılanmasının ötesine taşımaktadır. Yerel yönetimlere, 
mahallî müşterek ihtiyaçlar alanını aşarak ulusal kamu hizmetleri alanında 
doğrudan görevler verilmesi de Anayasaya aykırıdır. 

Ayrıca tasanda Anayasa'nın 127. maddesinde açıkça öngörülmüş ve 
amaçları belirlenmiş olan mahallî idareler üzerindeki idari "vesayet 
denetimi"ne yer verilmemiştir. Bu durum hem yönetimin bütünlüğü ilkesine 
hem de 127. madde hükmüne aykırı olduğundan tasarının bu haliyle 
yasalaştırılması halinde Anayasa Mahkemesince iptal edilme olasılığı çok 
yüksektir. 

2. Tasarının Kamu Hizmetine ve Kamu Hizmetlerinin 
Gördürülmesi Sorununa Yaklaşımı. 

Bir ülkenin genel yönetim yapısı, o ülkenin eğitim yönetiminin 
niteliğini de belirleyeceğinden, Kamu Yönetimi Kanunu Tasarısının 
getireceği düzenlemeler eğitim yönetimini de doğrudan etkileyecektir. 

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı'nın birbirleriyle ilişkili 6., 7. 
ve 8. maddeleri merkezî idarenin ve mahallî idarelerin yetki, görev ve 
sorumluluklarını düzenlemektedir. Bu bağlamda, Tasarının 7. maddesi 
merkezî idare tarafından  yürütülecek hizmetleri tek tek saymakta, bunlar 
arasında "milli eğitimle ilgili görev ve hizmetler" de yer almaktadır. Öte 
yandan, kamu hizmetlerinin gördürülmesine ilişkin 11. madde, merkezî idare 
ve mahallî idarelerin, kendilerine ait hizmetleri, "üniversitelere, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, hizmet birliklerine, özel sektöre 
ve alanında uzmanlaşmış sivil toplum örgütlerine" gördürebilmesini 
öngörmektedir. Böyle bir düzenleme sonucunda, devletin temel 
görevlerinden biri olan eğitim hizmetlerinin sunumunun, özel sektör ve Sivil 
Toplum Örgütlerine (STÖ) devredilmesi konusu gündeme gelebilecektir. 

"Hizmet gördürme" yetkisinin kullanımı, Türkiye'nin özgün koşullan 
ve siyasal kültürü dikkate alındığında, bir yandan hükümeti kuran siyasal 
partilerin kendi oy potansiyellerini oluşturan, yani kendi siyasal görüşlerine 
yakın STÖ, şirket ve hizmet birliklerini seçebilmesinin önünü açmakta, diğer 
yandan öğrenme ortamlarını bu çevrelerin etkisine bırakmaktadır. Ayrıca, 
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11. maddenin tasarıda yer alması durumunda, her toplumda eğitimden 
beklenen politik işlevin merkezî idare tarafından  denetlenemez bir niteliğe 
ve boyuta ulaşması olasılığı belirmektedir. Ulusal eğitim politikalarının 
takipçisinin merkezî idare olması ve ödeneklerin bütçeden karşılanması, 
yerel güç odaklarının eğitim üzerindeki etkisini kırmak açısından yaşamsal 
bir önem taşımaktadır. 

Eğitimin özelleştirildiği bir çok ülkede sınıflar  arası fark  büyümüş, 
fırsat  ve imkân eşitliği ortadan kalkmış ve genel eğitim düzeyi düşmüştür. 
Türkiye dünyada gelir dağılımı en bozuk olan ülkeler arasındadır. Eğitimde 
bölge, cinsiyet, kır-kent farklılıklarının  ne denli yoğun olduğu 
düşünüldüğünde, eğitimin yerelleşmesinin kaynak yaratma ve dağılımında 
adaletsizlikleri daha da artırması kaçınılmaz olacaktır. 

Belirtilen sakıncalar nedeniyle, Tasarının 11. maddeyi içerecek biçimde 
yasalaşması halinde "merkezî idarenin, hizmet gördürme yetkisini eğitim ile 
ilgili görev ve hizmetler için kullanamayacağı" hükmünün, yasada yer 
alması uygun olacaktır. 

Eğitim yönetiminde yerelleşmeden çok merkezi idarenin görev alanı 
içerisinde yer alan yerinden yönetime ağırlık verilmesi gerekmektedir. Bu 
nedenle yerinden yönetimi başarıyla uygulayabilmek üzere, yukarıda 
belirlenen koşulların ortadan kaldırılması, uzmanlaşmış kadroların 
yetiştirilmesi, hak ve sorumluluklarının bilincinde olan bir toplum 
oluşturulması çabalarına öncelik verilmelidir. 

Yerinden yönetimin etkili olabilmesi için yetki ve sorumlulukları başarı 
ile yerine getirecek eğitim yöneticilerinin atanmasında, eğitim yönetimi 
alanında lisansüstü eğitim ön koşul olarak düşünülmelidir 

2. 2. Tasarının Dayandığı Kavramsal Çerçevenin Eğitime 
Uygunluğu. 

Yasa tasarısıyla, "yeni" kamu yönetimi anlayışı temelinde, "merkezî 
idare ile mahallî idarelerin görev, yetki ve sorumluluklarının yeniden 
belirlenmesi"nin ve "merkezî idare teşkilatının yeniden yapılandırılmasının" 
amaçlandığı belirtilmektedir. Getirilmek istenen düzenleme ile kamu 
yönetiminin esas alacağı kavram ve ilkeler "Madde Gerekçeleri" başlığı 
altında belirtilmiştir. Bu kavramlar, "yönetişim" anlayışının dayandığı 
kavramlardır ve eğitim yönetimi açısından değerlendirilmeleri 
gerekmektedir. 

İşletme kârının en kısa sürede artırılabilmesine olanak sağlayan ilke ve 
politikaları içeren "yönetişim" anlayışı, kamu yönetimi alanına da aynen 
aktarılmıştır. Kamu yönetiminin "yönetişim" ilkelerine uygun olarak 
biçimlendirilmesiyle devletin daha "etkin" olacağı varsayılmaktadır. 
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"Yönetişim" kavramıyla, devletin (sosyal yükümlülüklerinin önemli bir 
bölümünden vazgeçerek) üzerindeki yükün azaltılması ve böylece 
"kapasitesinin artırılması", "kurumsal kapasitesi"ne uygun bir biçimde, 
öncelikle temel hizmetlerin yerine getirilmesi kastedilmektedir. Her hizmet 
alanı için farklılaşabilecek  olan "temel hizmetler" eğitim açısından, zorunlu 
eğitim kademesi olarak görülen ilköğretim hizmetleri ile sınırlı 
tutulmaktadır. 

Eğitimin bireyin yetkinleşme sürecinde önemli bir rol oynadığı ve 
toplumdaki her bireyin kendisini geliştirme, yetkinleştirme hakkı olduğu 
dikkate alındığında, devletin sosyal yükümlülükleri arasında yer alan eğitim 
hizmetini sunma ve tüm bireylere ulaştırma yükümlülüğünü sınırlayacak bir 
yönetim anlayışına sahip olması kabul edilemez bir durumdur. Eğitim 
yönetimine eşitlikçi ve özgürlükçü bir yaklaşımın egemen olması gerekir. 
Devlet, aynı nitelikte eğitimi tüm yurttaşlara sunmaya yönelmeli ve bu 
konuda kısa ve uzun dönemli hedefler  belirlemelidir. 

Yönetişimin temel ilkeleri olarak bilinen "katılım", "saydamlık" ve 
"hesap verebilirlik", Tasarının Madde Gerekçeleri bölümünde, "kamu 
yönetiminin oluşmasında esas alınacak kavramlar" olarak tanımlanmakta ve 
açıklanmaktadır. Kamu hizmetlerini piyasaya açma amacını taşıyan devletin 
bu konudaki görevlerini sınırlamaya dönük bir düzenlemede bu ilkelerin de 
bu anlayışla uyumlu bir anlam kazanması kaçınılmazdır. 

Eğitim yönetiminin iyileştirilmesinde, öğretmen/öğretim elemanı ve 
öğrencilerin sürece ve kararlara aktif  katılımlarını sağlayacak 
mekanizmaların geliştirilmesine, eğitim sürecinin demokratikleştirilmesi ve 
özgürleştirilmesi yoluyla eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelinmeli, bu 
yönde önlemler alınmalıdır. Bu konuda yapılacak yasal düzenleme 
sürecinde Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu ile eğitim 
dernek ve sendikaları taraf  olarak yer almalıdır. Bu kurumlar, toplumun 
özgül koşullarını dikkate alarak, eğitim sürecinde yer alan tarafların 
katılımını sağlayarak ve bilimsel bir bakış açısıyla konuya yaklaşmalı ve 
gerekli düzenlemeleri yapmalıdırlar. 

Tasarıda "kamu hizmetlerinin sunumunda esas alınacak" kavramlar 
olarak yer alan kalite, verimlilik ve etkililik kavramları da bu temel anlayış 
çerçevesinde yorumlanmalı, maliyeti düşürmek için hizmeti sınırlama, 
nitelikten ödün verme veya öğretmen/öğretim elemanı maaşlarını düşük 
tutma yoluna gidilmemelidir. 

4. Vatandaşın ve Öğrencinin Müşteri Olarak Görülmesi. 

Tasanda (Madde 5/b) "kamu hizmetlerinin yerine 
getirilmesinde...hizmetten yararlananların ihtiyacına ... odaklılık esas alınır" 

27 



denilmekte, böylece "yeni kamu yönetimi"nin temel özelliklerinden 
"müşteri-vatandaş" kavramı kamu yönetimine, öğrenci-müşteri kavramı 
eğitim yönetimine sokulmaktadır. 

Bu anlayış, kamu yönetimi hizmetlerinin, yöneticilerin ve hizmet 
sunanların gereklerine göre değil, hizmeti alanlara göre şekillenmesini 
gerektirmekte ve bu durum bireyle yönetim ilişkisinin "yeni yönetim 
anlayışı" doğrultusunda yeniden yapılanmasına, bir "müşteri" olarak bireyin, 
parası ölçüsünde eğitim hizmetinden yararlanabilmesine yol açacak 
görünmektedir. 

Böyle bir anlayış eğitimde eşitlik ilkesinin zedelenmesine neden 
olacaktır. Zira parası olanın hizmetten yararlanabilmesi, olmayanın 
yararlanamaması, sonuçta temel vatandaşlık haklarından olan eğitim 
hakkının kullanılamaması sonucunu doğuracaktır. Eğitim hakkının esas 
alınması öğrencinin gereksinmeleri üzerinde odaklanılmasını ve öğrencinin 
bir özne olarak ele alınmasını gerekli kılar. 

5. Tasarı Açısından Eğitim İşgörenlerinin Kamu Görevlisi Niteliği. 

Tasarının 46. Maddesinin gerekçesinde, Kamu Görevlisi Kavramı 
Yaklaşımında öngörülen düzenlemelerde aşağıdaki sayıltılardan hareket 
edildiği belirtilmektedir: 

1- Personel sayısının fazlalığı, 

2- Personel dağılımındaki dengesizlik, 

3- Personelin, görevin gerektirdiği niteliklere sahip olmaması, 

4- Kamu personelinin büyük bir kısmının halka hizmet üretmek yerine 

kamu yöneticisine hizmet etmesi, 

5- Kamu personelinin coğrafi  dağılımı açısından dengesiz olması, 

6- Ömür boyu istihdam garantisinin bulunmasının sorun yaratması, 

7- Liyakat sisteminin bozulması, 

8- Kariyer planlamasının yapılmaması. 
Düzenlemeye gerekçe olarak gösterilen memur sayısının fazlalığı 

gerçeği yansıtmamaktadır. OECD rakamlarına göre memur sayısının nüfusa 
oranı gelişmiş ülkelere göre oldukça düşük görülmektedir. 

Bir başka gerekçe ise, personel dağılımındaki dengesizliktir. Bu konuda 
ulusal eğitim politikalarını uygulayabilecek çözümler geliştirilmelidir. Yerel 
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nitelikli sözleşmeli istihdam, gerek nitelik, gerekse ulusal bütünlük açısından 
sakıncalar taşımaktadır. 

Öğretmen ve eğitim yöneticisi ulusal nitelikte politikalar ve planlamalar 
çerçevesinde yetiştirilmelidir. Yerel anlayışlara uygun öğretmen ve yönetici 
yetiştirme, evrensel bilgi ve yöntem birikiminin yok sayılması tehlikesini 
doğurmaktadır. 

İstihdam garantisinin ortadan kaldırılması performans  kriterlerini 
olumsuz etkileyebilir. Sözleşmeli işgören istihdamının, "liyakat ve kariyer 
planlaması" konusunda başarısı şüphelidir. 

Tasarı kamu yönetiminin karşı karşıya kaldığı sorunları sözleşmeli 
işgörenlerin yaygınlaştırılması ve kısmi zamanlı istihdam uygulamasıyla 
çözme anlayışı içindedir. Ancak bu uygulamaların siyasi yozlaşmadan nasıl 
uzak tutulacağı, çalışanların devlet memurluğundaki gibi olmasa da haklı 
istihdam garantilerinin nasıl temin edileceği konusunda tehditlerin varlığı 
ortadadır. Bu uygulamaların sendikalaşma hakkı ile birlikte düşünülmesi 
faydalı  olacaktır. 

Her hükümetin iktidara geldiğinde takım çalışmasına uyum sağlayacak 
bir kadro oluşturmasını sağlamak amacıyla yapılması düşünülen, üst düzey 
bürokratların görev sürelerinin hükümetin görev süresi ile sınırlandırılması 
Tasarıda yer alan bir başka düzenlemedir. Ancak, bu konudaki düzenlemenin 
madde gerekçesinde yer alan "Bununla güdülen temel amaç, liyakat 
sistemini bütünüyle değiştirmek değil; öteden beri..." ifadesi  aslında gerçek 
niyeti açığa vurmaktadır. Böyle bir uygulama zaten yozlaşan liyakat 
sisteminin daha kolay bozulmasına yardımcı olacaktır. 

Bununla beraber eğitim işgörenleri açısından aşağıdaki konuların 
dikkate alınmasında fayda  görülmektedir: 

• Eğitim fakültelerinin  yeniden yapılandırılması çerçevesinde yapılan 
çalışmalar, öğretmen yetiştirme konusunda olumlu sonuçlar 
doğurmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen gereksiniminin 
eğitim fakültelerince  karşılanmasına devam edilmelidir. 

• Eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi lisans ve lisansüstü programlarıyla 
desteklenmelidir. Yönetici atamalarında meslekte yeterlik ve eğitim 
yönetiminde uzmanlık göz önünde bulundurulmalıdır. 

• Öğretmen ve yönetici atamaları, merkezî planlama çerçevesinde, 
performansı  değerlendirme ve yükseltme ölçütleri güçlendirilerek, iş 
garantisi sürdürülmelidir. 
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• Sözleşmeli olarak görevlendirme gereksinimi doğan alanlarda 
gereksinim duyulan nitelikte ve nicelikte öğretmen yetiştirilmesi için 
üniversitelerle işbirliği yapılmalıdır. • 

• Eğitim işgörenlerinin mesleki örgütlenmelerine ilişkin yasal 
düzenlemeler güçlendirilmeli ve uygulamaya katılmalıdır. 

6. Denetim 

Kamu yönetiminin genel denetimi ile eğitim kurumlarının denetimi ayrı 
ayrı ele alınmalıdır. Bu bağlamda denetim kavramı tekrar tanımlanarak 
"eğitim kurumlarının denetimi ile öğretim sürecinin denetimi" kavram 
olarak yasada ayrı bir başlık altında yer almalıdır. Eğitimde denetim 
"kontrol" odaklı olmaktan çok "geliştirme" odaklı olmalıdır. Taslağın 39/c 
maddesinde ifade  edilen performans  denetimi kavramı, eğitimde beklenen 
performans  geliştirme açısından yetersiz bir tanımlamadır. 

Tasarı, çerçeve bir yasa niteliğinde olduğu halde "halk denetçisi" 
(madde 38 ve madde 42) kavramı çok ayrıntılı olarak tanımlanmaktadır. 
Tasarıda, halk denetçisi olabilecek kişiler için belirlenen meslek alanları ve 
bu kişilerin siyasal organ tarafından  seçilecekleri hükmü, idari yargının 
siyasallaşması gibi riskler taşımaktadır. Diğer yandan denetimin 
özelleştirilmesi, iç denetimin fazlasıyla  yöneticinin inisiyatifine  bırakılması 
ve mali denetimde siyasallaşma tehlikesi gibi konular da sakıncalı görülen 
diğer noktalardır. 

Sonuç 

Türkiye'de küresel kapitalist sisteme uyum sağlamaya yönelik yasal 
düzenleme çalışmaları son yıllarda yoğunlaşmıştır. İncelediğimiz Tasarı da 
kamu yönetiminin yönetişim ilkeleri doğrultusunda yeniden yapılanmasını 
amaçlayan tasarılardan biridir. Ancak, çalışma grubumuz, yukarıdaki 
metinde değinilen maddeler nedeniyle, Tasarının Anayasa Mahkemesi'nce 
iptal edilmesini büyük bir olasılık olarak görmektedir. 

Tasarı yasalaştığı taktirde, eğitim sistemi ve eğitim yönetimi 
uygulamaları, yukarıda belirtilen nedenlerle büyük zarar görecektir. Diğer 
taraftan  bireylerin eğitim haklarının kullanılmasında varolan engeller daha 
da artacaktır. 
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PERSONEL VE ÖĞRETMEN YETERLİLİĞİ 

1. Okul öncesi öğretmeni yetiştiren yüksek öğretim kurumlarının 
niteliği. 

Öneri: Eğitim Fakültelerinin Okul Öncesi Öğretmenlik Programlarının 
açılmasında personelin ve kurumun niteliğine-niceliğine dikkat edilmesi ve 
belirli bir plan çerçevesinde programların açılmasının sağlanması. 

Okul Öncesi Öğretmenliği Programına girecek adayların ÖSYM 
öncesinde ayrı bir sınava tâbi tutulması. 

2. Resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarındaki personelin 
niteliği 

Öneri: Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan öğretmenin yüksek 
öğrenim mezunu olması. 

Farklı alanlardan personelin okul öncesi eğitimi öğretmeni olarak 
atanmaması. 

Personelin bilgi ve becerisinin artırılması amacı ile düzenli hizmet içi 
eğitim almasının sağlanması ve katılımın özendirilmesi (Örn. Öğretmenlerin 
5 yılda müfettişlerin  2 yılda bir performans  sınavından geçirilmesi, başarısız 
olanların hizmet içi eğitimden geçme şartının getirilmesi). 

Destek personelin görev yaptıkları alanla ilgili uzmanlık eğitimlerinin 
zorunlu hale getirilmesi ya da belgelenmesi. Okul öncesi eğitim alanında 
çalışan destek personelin (aşçı, yardımcı personel, servis görevlisi, şoför  vb.) 
çocuk gelişimi ve çocuk ile ilişkiler konusunda hizmet içi eğitimden 
geçirilerek işe alınmasının yasal mevzuat ile düzenlenmesi. 

Personelin disiplinlerarası kaynaşmasının ve bilgi alış verişlerinin 
sağlanması. 

Özel okul öncesi eğitim kurumu açma yetkisinin sadece alan 
uzmanlarına verilmesi (okul öncesi öğretmenliği programı ve çocuk 
gelişimi ve eğitimi mezunu olmak). 

Okul öncesi eğitim kurumlarında okul öncesi eğitim konusunda 
uzmanlaşmış rehber öğretmenlerin bulunması (personel yetersizliği gibi 
durumlarda 2 okula haftanın  belli günlerinde bir rehber öğretmenin görev 
yapması sağlanabilir). 
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YÖNETİM 

3. İlköğretim okulu müdürlerinin okul öncesi eğitime yönelik bilgi 
eksikliği. 

Öneri: İlköğretim Okulu müdürlerine okul öncesi eğitime yönelik 
düzenli hizmet içi eğitimin verilmesi, 

Okul Öncesi kurumlarındaki yöneticilerin İşletme -Yöneticilik alanında 
eğitim almaları. 

ALT YAPI-DONANIM-MİMARİ YAPI 

4. Fiziki donanımlardaki yetersizlikler. 

Öneri: Okul öncesi eğitim kurumları için belirlenmiş olan standartların 
uygulanma zorunluluğunun getirilmesi ve fiziki  donanımlarının sürekli 
denetlenmesi, 

İlköğretim okulları bünyesindeki anasınıfları  yerine bağımsız 
anaokullarının sayısının artırılarak fiziki  yapının iyileştirilmesi. 

DENETİM 

5. Okul öncesi eğitim kurumlarının farklı  kurumlara bağlı olması. 

Öneri: Okul öncesi eğitim kurumlarının bağlı bulunduğu üst kurumlar 
arasında eş güdümün sağlanması. 

6. İlköğretim müfettişlerin  okul öncesi eğitim alanında bilgilerinin 
olmaması. 

Öneri: İlköğretim Müfettişlerinin  okul öncesi eğitim alanında 
bilgilendirilmelerinin sağlanması. 

Okul öncesi eğitim kurumlarının denetiminin bu alanda uzmanlaşmış 
müfettişler  tarafından  yapılması. 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI ve BİR ÜST KADEMEYE 
GEÇİŞ 

7. Öğretmenlerin yüz yüze eğitim ile yetiştirilmemesi. 

Öneri: Uzaktan eğitim yöntemiyle öğretmen yetiştirilmesine acilen son 
verilmesi. 
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8. Okul öncesi öğretmenliği lisans programlarının yetersizliği. 

Öneri: Okul öncesi öğretmenliği lisans programlarının alan 
uzmanlarının geniş katılımı ile yeniden ele alınması. Programda görülen 
sorunlar ve çözüm önerileri aşağıda özetlenmiştir: 

a. Programda eksik olan dersler 

Öğretmen yetiştiren programlarda genel kültür, alan bilgisi ve meslek 
bilgisi derslerinin belli ağırlıklarda yer alması önem taşımaktadır. Bu 
alanlardan herhangi birinin ihmal edilmesi yetişecek öğretmenlerin 
niteliklerini olumsuz yönde etkileyecektir. Uygulanan programda özellikle 
"genel kültür" boyutu zayıftır.  Öğretmenlerin genel kültür boyutu eksik bir 
programla yetişmiş olması kısa ve uzun dönemlerde eğitim sistemini de 
olumsuz etkileyecektir. Bu boyutun zenginleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca 
okul öncesi öğretmenliği için alan bilgisi diyebileceğimiz bazı temel dersler 
de uygulanan programda yer almamaktadır. Örneğin; "İlköğretime Hazırlık", 
"Program Geliştirme" , "Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Yönetim ve 
Denetim" gibi derslerin de programa eklenmesi gerekmektedir. 

b. Programda birleştirilmiş olarak yer alan, ancak ayrılması 
gereken dersler 

Uygulanan programda iki, hatta üç ayrı uzmanlık alanını bir araya 
getiren bazı dersler vardır. Üniversiteler belli alanlarda derinleşmenin esas 
olduğu kurumlardır. Okul öncesi öğretmeni yetiştiren programda bunun 
gözardı edilmesi dersleri verecek öğretim elemanlarının belirlenmesinde ve 
derslerin içeriklerinin kazandırılmasında büyük sorunlar ortaya 
çıkarmaktadır. Örneğin; "Gelişim ve Öğrenme","Öğretimde Planlama ve 
Değerlendirme" dersleri programda ayrı dersler olarak yer alması gereken 
derslerdir. "Öğretimde Planlama ve Değerlendirme" dersi; "Öğretim İlke ve 
Yöntemleri", "Program Geliştirme", "Ölçme ve Değerlendirme" dersleri 
birleştirilerek oluşturulmuş bir derstir. "Program Geliştirme" alanı ve 
"Ölçme ve Değerlendirme" ayrı uzmanlık alanları olduğu için uygulamada 
büyük sorun yaşanmaktadır. Bu alanlara ait derslerin ayrı dersler haline 
getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca uygulanan programda yer alan gelişim 
dersleri 0-6 yaş çocuğuyla, onların aileleriyle ve okulöncesinde görevli diğer 
personelle sürekli iletişim halinde olan, onları da eğitme sorumluluğu taşıyan 
okulöncesi öğretmenleri için çok sınırlı kalmaktadır. Gelişim derslerinin; 
"Gelişim I (Çocukluk)", "Gelişim II (Ergenlik)", "Gelişim III (Yetişkinlik ve 
Yaşlılık)" olacak şekilde genişletilmesi, gerek ve önem arzetmektedir. 
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c. Programda zorunlu ders olarak yer alan, ancak seçmeli olması 
daha uygun olan dersler 

Uygulanan programda yer alan bazı derslerin içerikleri, diğer derslerin 
içeriklerindeki temel konularla binişiklik gösterdiği için bu tür derslerin 
zorunlu ders kapsamından çıkarılarak seçmeli ders kapsamına alınması, 
öğrenciler açısından daha yararlı olacaktır. 

d. Haftalık  ders saatinin ve kredisinin azaltılması gereken dersler 

Uygulanan programda bazı derslerin ders saatleri içerikle dengeli 
değildir. Bu derslerin içerikleri sınırlı olduğundan fazla  ders saatleri ya 
verimsiz bir biçimde doldurulmakta ya da başka derslerin içeriklerine 
girilerek gereksiz tekrarlara yer verilmektedir. Öğretim etkinliklerinde 
verimliliğin arttırılması için içerik / süre dengesinin çok iyi kurulması 
gerekmektedir. Derse ayrılan sürenin fazla  olması her zaman için 
öğrenmenin etkili olacağı anlamına gelmemektedir. Bu nedenle içeriği dar 
kapsamlı olan bazı derslerin sürelerinin ve dolayısıyla kredilerinin 
azaltılması gerekmektedir. 

e. İçerikleri uygun olmayan dersler 

Uygulanan programda Yüksek Öğretim Kurumu tarafından  belirlenen 
ders içeriklerinin bazıları Okulöncesi Öğretmeni olacak öğrenciler için 
gereksiz konulardan oluşmaktadır. Bir dersin içeriğinin belirlenmesinde o 
dersi alacak öğrencilerin özellikleri ve ileride üstlenecekleri görevin 
onlardan beklediği bilgi ve becerileri kazandırmadaki işlevselliği önem 
taşımaktadır. İçerik belirlenirken iş ve görev analizlerinin dikkate alınması 
gerekir. Örneğin; Okulöncesi Öğretmenliği Programında yer alan 
"Matematik Eğitimi" dersinin içeriği ile Sınıf  Öğretmenliği Programında yer 
alan "Matematik Eğitimi" dersinin içeriği birbirinden çok farklı  olmak 
zorundadır. Uygulanan programda bazı derslerin içerikleri bu noktada sorun 
oluşturmaktadır. Ayrıca uygulanan programda aynı dersin birbirini izlediği 
durumlarda, örneğin; Uygulama I, II, III ve Resim Öğretimi I ve Il'de 
olduğu gibi, bu dersler ayrı yıl ya da yarıyıllarda okutulsalar bile içerikleri 
tıpatıp aynı konulardan oluşmaktadır. Bu derslerin içeriklerinin ardışık 
olarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

f.  Seçmeli dersler 

Uygulanan programda seçmeli derslerin yıl ve yarıyıllara dağılımı daha 
farklı  düzenlenmeli, öğrencilere son sınıftan  önce de seçmeli dersler 
açılmasına olanak tanınmalıdır. 
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g.Uygulama dersleri 

Öğretmen yetiştirme programlarının en önemli etkinliklerinden biri 
şüphesiz öğretmenlik uygulamalarıdır. Ancak bu uygulamalar planlanırken 
öğretmenin hangi öğretim kademesi için yetiştirildiğinin gözardı edilmemesi 
gerekir. Uygulanan programda yer alan (3. ve 4. sınıfta)  Özel Öğretim 
Yöntemleri I, II dersleri daha çok branş öğretmeni yetiştiren programlarda, 
öğretmen adaylarına, öğretmen olacakları alanlara dönük özel öğretim 
yöntemlerini kazandırmak amacıyla konulan derslerdir. Okulöncesi 
Öğretmenliği branş öğretmenliğinden çok farklı  olduğu, zaten hemen her 
dersin teorik ve uygulamalı bölümleri bulunduğu ve programda ayrıca 
uygulama dersleri de yer aldığı için Özel Öğretim Yöntemleri I ve II 
derslerine gerek duyulmamaktadır. Okulöncesi öğretmenliği programı için, 
1. sınıf  yerine 2. sınıfta  "Okulöncesi Eğitim Kurumlarını Tanıma" adı altında 
bir uygulama dersi, son sınıfta  ise her iki yarıyılda da birer uygulama dersi 
(Uygulama 1 ve II) olmak üzere üç ayrı uygulama dersinin yeterli olacağı 
düşünülmektedir. 

h. Ders ve uygulamaların yarıyıllara dağılımı 

Uygulanan programda derslerin ve uygulamaların yarıyıllara 
dağılımında derslik, laboratuvar ve öğretim elemanı olanakları dikkate 
alınmadığı için fakültelerde  pek çok sorun yaşanmaktadır. Örneğin halen 
uygulanan programda II. yarıyılda üç ayrı uygulama dersi ve "Özel Öğretim 
Yöntemleri" dersleri yer almaktadır. Bu derslerin tümü için, aynı yarıyılda 
uygulamalı çalışmaları planlayacak, izleyecek ve değerlendirecek öğretim 
elemanı ve uygulama okulu bulmak büyük sıkıntı yaratmaktadır. Bu durum 
taşradaki fakülteler  için daha da büyük bir sorun oluşturmaktadır. 

Öneriler 

Uygulanan okulöncesi öğretmenliği programı ile ilgili olarak yukarıda 
sıralanan durum ve sorunlar çeşitli fakültelerin  4 yıllık deneyimlerinin 
sonuçları göz önüne alınarak oluşturulmuştur. Öneriler mevcut durumu daha 
iyiye götürmek ve öğretmen eğitimine nitelik kazandırmak amacıyla ortaya 
atılmıştır. 

Bu program yerine, yukarıdaki öneriler doğrultusunda yeni bir program 
ortaya çıkarılmalıdır. Hazırlanacak bu programın temel felsefesi  ve ana 
çerçevesi Yüksek Öğretim Kurumu tarafından  hazırlanan ve halen 
uygulanan programdan çok farklı  olmamakla birlikte fakültelerin  yaşadıkları 
sorunları azaltmaya dönük ve öğretmenin niteliklerini arttırmaya odaklı 
olacağı için daha işlevsel olması beklenmektedir. Program geliştirme sürekli 
bir süreç olduğundan zaman içinde programların gözden geçirilmesi ve 
geliştirilmesi gerekmektedir. 

39 



9. Resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarında verilen eğitimin 
yetersizliği. 

Öneri: Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitim Genel Müdürlüğü 
tarafından  hazırlanan eğitim programının doğru uygulanmasının 
sağlanması için gerekli önlemlerin alınması ve Kız Meslek Lisesinde de 
Bakanlıkça hazırlanan bu programın okul öncesi eğitim programı ile 
ilköğretim programının birbiriyle uyuşacak şekilde ele alınıp yeniden 
düzenlenerek "erken çocukluk eğitimi modelinin" (0-8 yaş) 
benimsenmesi. Okul öncesi eğitimin temel amacının çocuğu yaşama 
hazırlamak ve beceri kazandırmak olduğu program hazırlarken dikkate 
alınmalıdır. 

DEĞERLENDİRME ve OKUL AİLE İŞBİRLİĞİ 
10. Anababaların okul öncesi eğitim konusundaki bilgi eksikliği. 
Öneri: Anababalara kurumu, işlevlerini ve önemini anlatmak ve 

bilinçlendirmek amacı ile uzmanlar tarafından  medya, konferans,  anababa 
eğitimi vb. yollar ile bilgi verilmesi. Okul öncesi eğitimde çocuğun 
gelişiminin değerlendirilmesinin belirli aralıklarla sürekli yapılarak 
anababaların bilgilendirilmesi. 

Sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, Genel Kurmay Başkanlığı 
gibi kurumların olanaklarından yararlanılarak okul öncesi eğitimin daha 
geniş kitlelelere tanıtılması, yaygınlaştırılması, bina sağlanması, bilinç 
kazandırılması gibi konularda Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde 
olunması. 

YAYGINLAŞMASI 
11. Okul öncesi eğitimde fırsat  eşitliğinin olmaması. 
Öneri: Okul öncesi eğitimin zorunlu olması ve okul öncesi eğitim 

hizmetlerinin yaygınlaştırılarak öncelikle 36 - 72 ay arası çocuklar olmak 
üzere mümkün olabildiğince çok çocuğa hizmet verilmesi ve 60 - 72 ay 
arası çocuklar için zorunlu hale getirilmesi için gerekli yasal düzenlemenin 
yapılması. 

Dezavantajlı bölgelerde okul öncesi eğitimden faydalanamayan 
çocuklar için farklı  eğitim modelleri geliştirilmeli ve bunların hayata 
geçirilmesi konusunda çalışılmalı. Örneğin: İlköğretime başlamadan önce 
varolan kurumlarda yaz ayları ve/veya hafta  sonlan okul öncesi eğitim 
hizmeti sunulması; çok amaçlı, gezici okul öncesi eğitim modelleri 
oluşturulması 

FİNANSMAN VE İŞLEYİŞ 
12. Okul öncesi eğitimde kaynak yetersizliği. 
Öneri: İlköğretim bünyesindeki anasın ıflarına  ayrılan bütçenin 

anasınıflarının  ihtiyaçları için kullanılması. 
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İLKÖĞRETİMDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 

Çalışma Grubu : 
Prof.Dr.  Şefik  Yaşar 
Prof.Dr.Oktay  Torul 
Doç.Dr.Ayşe Çakır İlhan 
Doç.Dr.Sinan Olkun 
Yrd.Doç.Dr.İlhan Tural 
Yrd.Doç.Dr.Erten Gökçe 
Dr.Fatma Bıkmaz 



Sorunlar 

1. Personel ve öğretmen yetiştirme 

• Lisans programlarında yer alan derslerin sıralama ve içerik sorunları 
bulunmaktadır. Örneğin; Okul deneyimi I. dersinin yeri uygun değildir. 

Lisans programında Resim dersinin uygulaması yoktur. 

Öğretmenlik formasyonu  derslerinin bazıları birleştirilmiştir. 

Sanat eğitimi derslerinin kredileri yetersizdir. 

• Öğretmen köy yaşamına uyum sağlayacak biçimde 
yetiştirilememektedir. 

• Öğretmenler eğitim ve öğretim alanındaki gelişmelerden yeterince 
haberdar edilmemektedir. 

Örneğin; Plan anlayışları, Program değişimleri,Yönetmelik değişimleri. 

• Kendisini yenileme konusunda öğretmenlerin motivasyonları düşüktür. 

• Öğretmen adaylarının kendini ifade  becerileri yeterli değildir. 

• Mesleğe başlanan yerin koşullarına göre, mesleğe başlamadan önce 
uyum eğitimi verilmemektedir. 

• Öğretmene boş zaman eğitimi verilmemektedir. 

• Öğretmen ve öğrencilerde yaratıcılık ve inisiyatif  kullanma becerisi 
düşüktür. 

• Öğretmen ve yöneticilerin gelişmesini özendirecek bir hizmet içi eğitim 
sistemi yoktur. 

• Eğitim bilimleri alanında ortak terminoloji kullanımı konusunda 
girişimler yetersizdir. 

• Felsefe,  sosyoloji, psikoloji vb. dersler yetersizdir. Sanatsal ve kültürel 
değerleri ifade  eden temel kavramlar yeterince anlaşılamamaktadır. 

• Öğretmenlik mesleği ile ilgili etik sıkıntılar bulunmaktadır. 

2. Yönetim 

• İlköğretim kurumlarında eleman yetersizliği vardır. 

• Politik müdahaleler nedeniyle öğretmenin motivasyonu düşüktür. 
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• Birlikte iş yapabilmek için takım çalışması anlayışı yeterince 
gelişmemiştir. 

3. Altyapı, donanım, mimari yapı 

• Okulların fiziki  donanımları yeterli değildir.(Laboratuvar, çok amaçlı 
salonlar, işlikler, beden eğitimi salonları vb.) 

• Okulların fiziki  koşullarının uygunsuzluğu ikili öğretimin, kalabalık 
sınıfların  ve birleştirilmiş sınıfların  ortaya çıkmasını zorunlu 
kılmaktadır. Bu da verimsizliğe neden olmaktadır. 

4. Denetim 

• İlk ve orta dereceli okulların müfettişleri  eğitimdeki çağdaş gelişmelerin 
gerisindedir. 

5. Yönlendirme -Bir üst kademeye geçiş 

• Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yeterince işlevsel değildir. 

6. Eğitim (sosyal beceri) ve öğretim programı 

• İlköğretim programları yaşamdan kopuktur. 

• Ders kitapları tek tip ve tek düze; tasarım ve içerik yanlışlıkları 
içermektedir. 

• Çağdaş öğrenme ve öğretme anlayışı ve yaklaşımları 
kullanılmamaktadır. 

• İlköğretim programlarında aşırı ayrıntıya inilmesi ezberciliğe neden 
olmaktadır ve aynı zamanda öğretmenin inisiyatifini  daraltmaktadır. 

• Kademeler arası program uyumu yoktur. 

• Vatandaşlık bilinci yeterince kazandırılamamaktadır. 

7. Değerlendirme 

• İlköğretimde ölçme ve değerlendirme sorunları yaşanmaktadır. 

• Sınav sistemi eğitimi olumsuz etkilemektedir. 

8. Okul, aile 

• Okul aile işbirliği yetersizdir. 
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9. Finansman ve işleyiş 

• Okul binaları verimli kullanılmamaktadır. 

• Okulun işletilmesi için ayrılan para yetersizdir. 

10. Cazibe merkezi olarak okul 

• Okul çevredeki yetişkinlerin de faydalanacağı  bir kurum olmaktan 
uzaktır. 

Öneriler 

1. Personel ve öğretmen yetiştirme ve öğretmen yeterliklerinin 
geliştirilmesi için: 

• Sınıf  öğretmenliği lisans programında yer alan bazı derslerin 
(Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Gelişim ve Öğrenme gibi) 
içerikleri bölünmeli ve ayrı ayrı dersler olarak (Ölçme ve 
Değerlendirme, Eğitim Programları ve Öğretim Yöntemleri, Gelişim 
Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Özel Eğitim) verilmelidir. Bazı 
derslerin (Rehberlik, Okul Deneyimi I vb.) yarıyıl veya yılları 
değiştirilmelidir. Resim İş dersine uygulama konulmalıdır. Programdaki 
seçimlik ders seçme hakkı artırılmalı ve öğretmen yetiştirme 
programlarındaki bütün seçmeli derslerin kredileri eşitlenmelidir. 

• Bilimsel terimlerin kullanılmasında web sayfası  oluşturma, elektronik 
haberleşme, bilimsel tartışma gibi yollar kullanılarak kavram birliği 
sağlanabilmesi için çaba gösterilmelidir. 

• Öğretmenlerin performansları  her yıl belirlenen nesnel ölçütlere göre 
değerlendirilmeli ve bu değerlendirme sonuçlarına dayalı olarak ücret 
artışı ve meslekte ilerlemeler sağlanmalıdır. 

• Mahrumiyet bölgelerinde çalışan öğretmenler için özendirici önlemler 
(ücret politikası oluşturulması vb.) alınmalıdır. 

• Özellikle kırsal kesimde görevlendirilen yeni mezun öğretmenlere veya 
bu yerlere ilk defa  atananlara yerlerine gitmeden önce MEB ve 
Üniversite işbirliği ile (sınıf  düzeni, soba yakma, bölge iklimi, kültürel 
özellikleri, birleştirilmiş sınıflarda  öğretim,sınıf  yönetimi gibi 
konularda) bir uyum eğitimi yapılmalıdır. 

• Öğretmenlerin özellikle çağdaş gelişmelere uygun öğretme ve öğrenme 
yaklaşımları, alternatif  ölçme ve değerlendirme teknikleri hakkında 
kendilerini yenileyecekleri hizmet içi eğitim seminerleri 
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düzenlenmelidir. Bu seminerlerde bölgedeki üniversitelerle işbirliği 
yapılmalıdır. 

• Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinin nicelik ve nitelik olarak verimli 
hale getirilmesi ve katılımın özendirilmesi için programların 
kayıtlarının tutulması, öğretmenlerin ücretlerinin belirlenmesinde 
hizmetiçi eğitime katılma, başarılı olmanın dikkate alınması ve 
programların sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. 

• Öğretmen istihdamında baz alınan KPSS sınavı bu haliyle öğretmen 
yeterliklerini ölçmekten uzaktır. Bu sınav daha işlevsel hale 
getirilmelidir. Bunun yanı sıra öğretmen yetiştiren kurumlara öğrenci 
alınırken ülke ihtiyaçları ile uyumlu sayıda öğrenci alınması 
sağlanmalıdır. Bu yapılmaya çalışılırken öğretmen atamaları için geçiş 
sürecinde öğretmen adayının 4 yıllık mezuniyet başarı puanı da KPSS 
puanı ile birlikte dikkate alınmalıdır. 

• Öğretmen ve öğrencilerin kültürel ve sanatsal gelişmelerini sağlayacak 
önlemler alınmalıdır. Öğretmen ve öğrencilerin klasik ve çağdaş sanatı 
algılama, izleme, takdir etme gibi yeterlikleri geliştirilmelidir. 

• Öğretmen eğitiminde kullanılmak üzere gerçek sınıf  ortamlarında 
çekilmiş örnek (video, cd, vb.) eğitim materyalleri hazırlanmalı ve 
kullanılmalıdır. 

2. Yönetim 

• Öğrenme sürecinde takım ruhunun geliştirilmesi için işbirlikli (kubaşık) 
öğrenme, ortak proje üretme, yaratıcı drama gibi öğretim yaklaşım ve 
yöntemleri erken yaşlarda kullanılmaya başlanmalıdır. Bu konuda 
öncelikle öğretmenlerin bilgi ve beceri gereksinimleri giderilmelidir. 

• Genellik, eşitlik ilkelerine uyulmaması sonucunda oluşan motivasyon 
düşüklüğü ve benzeri sorunların aza indirilmesi için okul yönetimin tüm 
uygulamalarında şeffaf  olması, uygulamalarını gerekçeleriyle birlikte 
halka açıklaması ve yayınlaması sağlanmalıdır. 

3. Altyapı, donanım, mimari yapı 

• Okullardaki fiziksel  altyapıyı ve donanımı (laboratuvar, çok amaçlı 
salonlar, işlikler, beden eğitimi salonları vb.) iyileştirmek için ek 
kaynakların yaratılmasının yanı sıra varolan kaynakların akılcı 
kullanımı denetlenmelidir. Olanaklar ölçüsünde ikili öğretimden 
vazgeçilmelidir. Bu konuda kullanılmayan kamu ve özel binaların 
kiralanması veya bağış gibi yollarla kullanılabilme imkânları 
araştırılmalıdır. 

45 



• Yeni yapılacak olan okul binalarının çağdaş okul mimarisine uygun 
olarak tasarımlanması gerekmektedir. Varolan okul binalarının da 
fiziksel  yapı ve görünümlerinin estetik açıdan da geliştirilmesi ve çekici 
hale getirilmesi gerekmektedir. 

• Kırsal kesimde birleştirilmiş sınıf  ve taşımalı eğitim uygulamasında 
yaşanılan olumsuzluklar nedeniyle YİBO ve PİO okullarının 
yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu arada bu tür okulların sosyal 
çevreden uzaklaşması giderilmeli, daha zengin sosyal etkinlikler 
düzenlenmeli, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine özel önem 
verilmelidir. 

4. Denetim 

• İlk ve orta dereceli okulların müfettişlerinin  gelişmelerin gerisinde 
kalmaması için lisansüstü eğitim yapmaları ve periyodik eğitim almaları 
teşvik edilmelidir. Denetçilerin denetim görevinden çok eğitimcilere 
rehberlik yapmaları sağlanmalıdır. 

5. Yönlendirme -bir üst kademeye geçiş 

• Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yeterince işlevsel olması 
için yöneticilerin bilinçlendirilmesi ve bu elemanların hizmetlerini 
aksatmayacak şekilde lisansüstü çalışma yapmaları kolaylaştırılmalıdır. 

6. Eğitim (sosyal beceri) ve öğretim programı 

• Okulöncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim programları arasında 
geçişi kolaylaştırmak için bu programlar eşgüdümlü olarak 
geliştirilmelidir. 

• İlköğretim programlarında değişiklikler yapılırken sistem bir bütünlük 
içinde ele alınarak program geliştirilmelidir. 

• İlköğretim okullarının ders programlarında yer alan içerikler yeniden 
gözden geçirilerek çağın gereklerine, öğrencilerin gelişim ve 
gereksinimlerine göre düzenlenmelidir. 

• Öğretim amaçlı kullanılan örnekler, örnek olaylar ve benzeri durumlar 
çocuğun hayatı ile uyumlu seçilmelidir. 

• Öğrenme ortamı olarak sadece sınıflar  değil, müze, galeri, bilim 
merkezi, botanik bahçesi, milli park vb. gibi alternatif  öğrenme 
ortamları da etkili bir biçimde kullanılmalıdır. 

• Öğrencilerin öğretilenler konumundan öğrenenler konumuna 
geçebilmesi için etkinlik temelli öğrenme ortamları ve yöntemleri 
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kullanılmalıdır. Bu ancak, öğretmenlerin aktarıcı rolünden, ortam 
düzenleyici ve yönlendirici bir rolü benimsemeleriyle mümkündür. 

7. Değerlendirme 

• Ölçme ve değerlendirmede yaşanan sorunları gidermek üzere,yalnızca 
başarı ve başarılı ile ilgilenen ve yalnızca teste dayanan bir sistemden 
vazgeçilerek bütüncül bir değerlendirme anlayışı benimsenmelidir. 
Öğrenme süreci değerlendirmede dikkate alınmalıdır. Hatırlama 
becerilerini ölçen yöntemler değil alternatif  ölçme yöntemleri (gözlem, 
kavram haritaları, öğrenci dosyalan, proje vb.) kullanılmalıdır. Ölçme 
ve değerlendirmede bireysel farklılıklar  göz önünde bulundurulmalıdır. 

8. Okul-aile-çevre 

• Velilere, çocuğun eğitimi sürecinde sorumluluk almaları gerektiği 
benimsetilmelidir. Bu amaçla veli eğitimine önem verilmelidir. 

Bir kültür kurumu olarak okullar, anababalara ve bulunduğu 
çevreye hizmet vermeyi bir sorumluluk olarak üstlenmelidirler. 
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ORTAÖĞRETİMDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 

Çalışma Grubu : 
Prof.Dr.Feyzi  Öz 
Prof.Dr.Ferda  Aysan 
Prof.Dr.Meral  Aksu 
Doç.Dr.M.Zahit Dirlik 
Yrd. Dr.Ahmet Ok 
Yrd.Doç.Dr.Kezban Kuran 
Dr.Perihan Onat 
Öğr.Gör.Zekeriya Kaya 



Ortaöğretiumde Sorunlar. 

1. Personel kalitesi 

• Giriş denetimi (İdari ve akademik), 

• Hizmetiçi eğitim (Sürekli eğitim), 

• Gelişim doğrultusunda yükseltme, 

• Performans  değerlendirmesi, 

• Eğitim teknolojisi kullanım becerilerinin geliştirilmesi. 

2. Yönetim 

• Yöneticilerin seçimi, atanması, hizmetiçi eğitimi, 

• Yetkin yönetici, 

• Yöneticilerin kişilik özellikleri (Hazırlık döneminden sonra atama), 

• Yönetici performans  değerlendirilmesi. 

3. Alt yapı, donanım 

• Fiziki koşulların yetersizliği, 

• Eğitim materyallerinin kalitesi (kitap ve yardımcı mateıyaller), 

• Sınıf  kapasiteleri, 

• Mekân yetersizliği, 

4. Denetim 

• Müfettişlerin  yeterlilikleri. 

• Öğretmen ve yöneticilerin öğrenci ve veliler tarafından 
değerlendirilmesi. 

5. Yönlendirme/Yöneltme 

• Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin tanınmasına yönelik programların 
hazırlanmaması ve konuya ilişkin geri bildirim verilmemesi. 

6. Program 

• Eğitim programlarının sürekliliği ve bütünlüğü, 

• Disiplinlerarası bilgi akışının sağlanması, 
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• Rehberlik anlayışıyla ders programlarının örtüşmemesi, 

• Ders sayısı ve içerik yönünden yoğunluk, 

• Seçimlik ders sayısının azlığı. 

7. Değerlendirme 

• Ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin ilkeli kullanımı, 

• Değerlendirilmenin çeşitlendirilmesi, 

• Değerlendirmede dönüt mekanizmasının işletilmesi. 

8. Okul-aile-çevre işbirliği 

• Her üç grubun zaman ayırması, 

• Programlı çalışmaların yürütülmesi. 

9. Finansman 

• Bütçeden daha fazla  pay ayrılması, 

• Kaynak yaratılması, doğru kullanımı. 

10. Okulun cazibe merkezi olma zorunluluğu 

11. ÖSS ve bir üst kademeye geçiş sistemi 

12. Sosyal beceri eğitimi 

ORTAÖĞRETİMDEKİ SORUNLARA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Tüm öğrencilerimiz Cumhuriyetin temel ilkelerine, Atatürk ilkelerine 
ve Laik, Demokratik Hukuk Devleti esaslarına bağlı olarak yetiştirilmelidir. 

1. PERSONEL KALİTESİ (öğretmen, yönetici ve diğer 
çalışanlar) 

• Her çalışan için işe başlamada belirli ölçütler oluşturulmalı, personel 
seçimi bu ölçütler çerçevesinde yapılmalı. 

• Öğretmen meslek odası kurulmalı ve mesleğe giriş denetimi bu oda 
tarafından  yapılmalı. 

• Tüm çalışanlar için belirli bir süre, deneme dönemi olarak belirlenmeli. 

• Hizmetiçi eğitim çalışmaları ihtiyaç temeline dayandırılmalı ve 
yükseltilmede bu eğitim etkinliklerine katılım dikkate alınmalı. 
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Hizmetiçi eğitim çalışmaları üniversitelerle işbirliği yapılarak 
yürütülmeli. 

Her çalışan için öğretmen, öğrenci, veli ve yöneticilerin katıldığı bir 
performans  değerlendirme modeli geliştirilmeli ve test edildikten sonra 
uygulamaya konmalı. 

Çalışanlar asgari teknoloji kullanma becerileriyle donatılmalı ve bu 
amaçla her kurumda bir teknolojik kaynaklar merkezi oluşturulmalı. 

2. YÖNETİM 

Yöneticilerin atanmasına esas olmak üzere ölçütler oluşturulmalı. 

Her yönetici belirli dönemlerde (aralıklarda) yönetici eğitimine tabi 
tutulmalı, eğitimi tamamlamayan veya eğitime katılmayan yöneticilerin 
kademe ve derece ilerlemesi askıya alınmalı. 

Yöneticiler tüm paydaşlar tarafından  değerlendirilmeli. Kurum içi 
öz-değerlendirme anlayışı yerleştirilmeli. 

3. ALTYAPI-DONANIM 

Devlet tarafından  sağlanan kaynaklar ve destek arttırılmalı. 

Veliler, Milli eğitimin temel ilkelerinde belirtilen işbirliği 
çerçevesinde, altyapı ve donanımların iyileştirilmesi için katkı 
sağlamalı. 

Sınıf  ve diğer mekânlar geliştirilmeli, kişi başına düşen mekân miktarı 
uluslararası standartlara ulaştırılarak sınıf  mevcutları 30'un altına 
indirilmeli. 

4. DENETİM 

Ortaöğretim kurumlarını denetleyenlerin yeterlik ve özellikleri 
öncelikle tanımlanmalı ve bu doğrultuda denetçi eğitim programları 
geliştirilmeli. 

İhtiyaç doğrultusunda denetçiler başarılı öğretmenler arasından 
seçilmeli ve bu adaylara yüksek lisans eğitimi yapma imkânı 
sağlanmalı. 

Denetim süreci geliştirici ve yapıcı olmalı. 



5. YÖNLENDİRME /YÖNELTME 

Milli Eğitim temel ilkelerinde vurgulandığı üzere öğrencilerin yetenek, 
ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirilmeleri/yöneltilmeleri için 
gerekli ön program çalışmaları ivedilikle başlatılmalı; bu anlamda okul 
rehberlik servislerine işlevlerini daha etkili yerine getirebilmeleri 
konusunda özellikle gerekli zaman ve fırsat  verilmeli. 

Öğrencilerin kendilerini tanımalarına yardımcı olacak ortamlar 
oluşturulmalı ve rehberlik servisleri tarafından  yapılan çalışmalara 
ilişkin öğrenciler dönüt alabilmeli. 

Öğrencinin mezun olduğu ortaöğretim programına paralel bir 
yükseköğretim programına yönlenmesinde özendirici yöntemler 
geliştirilmeli ve uygulanmalı. 

6. PROGRAMLAR 

Eğitim ve öğretim programlan daha esnek bir yapıya kavuşturulmalı, 
dikey ve yatay bütünlük ve süreklilik sağlanmalı. 

Öğretmenlere uyguladıkları programlarda ihtiyaç durumunda değişiklik 
yapabilme imkânı tanınmalı. 

Ortaöğretim kurumlarında, özellikle öğrenci seçme sınavının getirdiği 
sorunun ortadan kaldırılması için geniş katılımlı çalışma grupları 
oluşturulmalı. 

Eğitim ve öğretim programları, program geliştirme ilkeleri esas alınarak 
geliştirilmeli ve aynı biçimde değerlendirilmeli. 

Ortaöğretim programlarında varolduğu ve geliştirildiği kabul edilen 
sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif  becerilerin geliştirilmesine yönelik 
ders ve etkinliklere programlarda yer verilmeli ve öğrencilerin bu 
etkinliklerdeki başarıları bir üst kademeye geçişte değerlendirilmeli. 

Program amaçlarının gerçekleştirilmesinde kullanılan araç gereç ve 
kaynakların zenginleştirilmesi konusunda teknolojiden yararlanma 
yoluna gidilmeli. Öğretmenlere, öğretim araç, gereç ve kaynaklarını 
geliştirmeleri ve kullanmaları için gerekli yönlendirmeler yapılmalı. 

Eğitimin tüm kademelerinde programlar arasında uyum sağlanmalı. 

Kredi ve ders geçme düzeni gözden geçirilerek, alt yapı ve insangücü 
hazırlıkları yapılarak yeniden uygulamaya konulmalı. 

Zorunlu ders sayısı azaltılarak seçmeli derslerin sayısı arttırılmalı ve 
öğrenciler ilgi ve ihtiyaçlarına göre yönlendirilmeli. 



Türkçe-Edebiyat öğretimine önem verilmeli, öğrencilerin Türkçe 
konusunda duyarlılık kazanması sağlanmalı. 

Her öğrenciye en az bir yabancı dili kullanma becerisi öğretilmeli. 

Zorunlu eğitim süresi uzatılmalı ve tüm programlar buna göre yeniden 
düzenlenmeli. 

Çok amaçlı ve programlı lise türlerine yönelmeli ve mevcut lise türleri 
yeniden gözden geçirilmeli. 

7. DEĞERLENDİRME 

Ölçme değerlendirme yöntemlerinin ilkeli ve nesnel kullanımı 
sağlanmalı. 

Değerlendirmede eleyici sistemden geliştirici sisteme geçişte ilkesizliğe 
ve kolaycılığa kaçılmamalı. 

Aynı derse giren öğretmenler her yarıyıl en az bir kez ortak sınav 
yapmalı ve değerlendirme ölçütlerini birlikte oluşturmalı. 

Farklı teknikler kullanılarak değerlendirmede çeşitlilik sağlanmalı. 

Daha çok sınav ve gözlem etkinliği ile değerlendirmede süreklilik 
sağlanmalı. 

Değerlendirme sonuçları ile ilgili öğrencilere sürekli dönüt verilmeli ve 
gerekli düzeltmelere gidilmeli. 

Öğretmen yetiştirme programlarında Öğretimde Planlama ve 
Değerlendirme dersi "Öğretim İlke ve Yöntemleri" ve "Ölçme 
Değerlendirme" olarak ayrı dersler halinde verilmeli ve öğretmen 
adaylarının ölçme değerlendirme alanında daha iyi yetiştirilmeleri 
sağlanmalı. 

8. OKUL-AİLE-ÇEVRE İŞBİRLİĞİ 

Okul, aile ve çevre işbirliği her öğretim yılı başında planlanmalı ve 
gerçekleştirilmeli. 

Sorunların çözümünde veli katılımı sağlanmalı. 

Veliler de kurumun bir parçası olarak görülmeli ve eğitimle ilgili 
alınacak kararlara velilerin katılımı sağlanmalı. 

Okul, çevre işbirliği sağlanmalı. 

53 



SORUNLAR 

Personel ve öğretmen yeterliliği 

Mesleki eğitim alanında çalışan öğretmenler bireysel ve mesleki yönden 
yeterince geliştirilememektedir. 

Mesleki eğitim kurumlarında yeterli teknik destek personeli 
bulunmamaktadır. Bu durum öğretmenlerin yüklerini artırmaktadır. 

Öğretmen yetiştiren fakülte  programları ile orta dereceli mesleki-teknik 
öğretim kurumlarının programları arasında içerik açısından uyum ve 
koordinasyon bulunmamaktadır. 

Yönetim 

Mesleki teknik eğitim sistemi, kaynakları israf  eden çok başlı ve 
geleneksel yönetim anlayışı etrafında  odaklanmış bir yapı içermektedir. 

İş yaşamı, milli eğitim bakanlığı ve okullar arasında etkili bir 
koordinasyon ve işbirliği bulunmamaktadır. 

Alt yapı 

Mesleki ve teknik eğitimde meslek tanımları, meslek standardları, 
beceri ölçme, değerlendirme, belgelendirme sistemi bulunmamaktadır. 

Ortaöğretimde gereğinden fazla  okul türü ve program çeşitliliği 
bulunmaktadır. 

Üst programlara geçiş 

Üniversite sınavı, adaletsiz bir seçme yapmaktadır. Bu durum, genel 
eğitim kurumları kadar mesleki eğitimin her kademesini de olumsuz 
etkilemektedir. 

Eğitim ve öğretim programı 

Meslek Yüksek Okullarına gelen genel ve meslek lisesi mezunları 
teknik ve sosyal olarak yetersizdir. 

Finansman 

3308 Sayılı Kanun ile Kurulan Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme 
Fonu kuruluş amacına uygun olarak kullanılmamaktadır. 
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ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Personel ve öğretmen yeterliliği 

Mesleki ve teknik eğitime öğretmen yetiştirme, öğretmenlerin hizmet 
öncesi ve hizmetiçi eğitim gereksinmelerine uygun olarak yeniden 
yapılandırılmalıdır. 

Öğretmenlik programlan meslek standartlarına ve ilgili kurumların 
gereksinimlerindeki değişmelere göre sürekli geliştirilmelidir. 

Öğretmenlerin meslek içi gelişmelerini sağlayacak destekler, geleneksel 
yöntemler yanında çağdaş teknoloji içeren yöntem ve teknikleri de 
kapsayacak şekilde genişletilmelidir. 

Yönetim 

Mesleki eğitim sistemi program, örgüt, yönetim, yöntem, okul türü ve 
kademeleri açısından; sektörlerdeki gelişmeler paralelinde ve iş piyasasına 
uyum sağlayabilecek esneklikte yeniden yapılandırılmalıdır. 

Meslek eğitiminin planlanma, uygulama ve değerlendirilmesinde görev 
ve sorumluluklar, sosyal tarafların  (işverenler, çalışanlar, meslek kuruluşları 
vb.) katılımıyla şekillendirilmelidir. 

Alt yapı 

Mesleki ve teknik eğitimde meslek tanımları, meslek standardları, 
beceri ölçme ve değerlendirme, belgelendirme sistemi oluşturulmalıdır. 

Sürekli eğitim olanakları mesleki eğitimin bir parçası olarak 
tamamlayıcı nitelikte görülmelidir. 

Ortaöğretimdeki okul türü, program kargaşasına son vermek amacıyla, 
ortaöğretimde yeni bir yapılanmaya gidilmelidir. Bunun için ortaöğretim 
düzeyinin ilk iki yılında genel ve mesleki eğitim ayrımı yapılmaksızın temel 
bir eğitim verilmelidir. Üçüncü yılda öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri 
doğrultusunda genel veya mesleki programlar sunulmalıdır. Bu süreçte 
öğrencilere mesleki rehberlik desteği kesintisiz sunulmalıdır. 

Eğitim ve öğretim programı 

Mesleki eğitim programlan yeniden gözden geçirilerek yaygın 
(yetişkin) eğitim programlarıyla verilebilecek olanlar örgün eğitim dışına 
kaydırılmalıdır. 

Mesleğin özelliği dikkate alınarak eğitim süresi belirlenmelidir. Meslek 
eğitiminde tüm programlar için standart bir süre uygulanmamalıdır. 



Mesleki teknik öğretim kurumlarının programları iş piyasasının 
ihtiyaçlarına göre (istihdam edilebilirlik ölçütü dikkate alınarak) yeniden 
düzenlenmeli ve bu alana öğretmen yetiştiren programlar yeniden 
değerlendirilmelidir. 

Meslek liselerinin akademik tabanı güçlendirilmelidir. 

Uzaktan eğitim süreçlerinin mesleki eğitimde etkin kullanımı 
sağlanmalıdır. 

Mesleki teknik eğitim programları, modüler ve esnek bir yapıya 
kavuşturulmalıdır. 

Finansman 

3308 Sayılı Kanun ile Kurulan Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme 
Fonu kuruluş amacına uygun olarak kullanılmalıdır. 

Üst Programlara Geçiş 

Üniversiteye girişte meslek lisesi mezunlarının önündeki engeller 
kaldırılmalıdır. 

Meslek Yüksek Okuluna sınavsız geçiş kaldırılmalı, geçiş sınavla 
yapılmalıdır. 

Meslek liselerinin kendi alanlarının devamı niteliğindeki lisans 
programlarına yerleştirilmelerinde var olan farklı  puanlama yeniden gözden 
geçirilmelidir. 



YETİŞKİN EĞİTİMİNDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 

Çalışma Grubu : 

Prof.Dr.Cevat  Geray 
Prof.Dr.  Rıfat  Miser 
Yrd. Doç.Dr.Mehmet Bilir 
Dr.Fevziye Sayılan 



Sorunlar 

1. Tanınma Sorunu:Yetişkin eğitiminin, eğitim bilimlerinin özel ve 
özgün bir alt alanı olduğunun yeterince kavranılmamış olması, yetişkin 
eğitiminin en temel sorununu oluşturmaktadır. Dolayısıyla tanınma sorunu, 
alanın diğer sorunlarının da temelini oluşturan bir sorun olarak 
değerlendirilmektedir. 

2. Meslekleşme ve Personel Sorunu: 

a) Yetişkin eğitimi alanında yetişmiş insangücünün, yetişkin eğitimi 
yapan kurumlarda istihdamı halen mümkün olamamaktadır. Bu durum, 
ülkemizdeki yetişkin eğitimi uygulamalarının her aşamasında uzman 
desteğinden yararlanılmasını olanaksız kılmaktadır. 

b) Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yetişkin eğitimi uygulamalarında, 
çeşitli öğretim düzeylerinde görevli öğretmenler, özellikle sınıf  öğretmenleri 
ana öğretici kaynağı durumundadırlar. Öğretmenlerin yetiştirilme 
süreçlerinde yetişkin eğitimi alanında bilgi, beceri ve tutum sahibi 
olabilecekleri programların noksanlığı, bunların görev aldıkları yetişkin 
eğitimi uygulamalarında çocuk ve gençlerin eğitimine uygun yeterliklerine 
bağlı kalmalarına yol açmaktadır. 

c) Özel ve kamu kuruluşlarının sıklıkla uyguladığı eğiticilerin eğitimi 
programları yaygın biçimde, yetişkin eğitiminde program planlama ilkeleri 
ihmal edilerek uygulamaya konmaktadır ve bu durum özellikle katılma ve 
gereksinmelere yanıt verme konularında olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. 

d) Milli Eğitim Bakanlığı'nın yetişkin eğitimi programlarında usta 
öğreticilik, geçim sağlamaya yönelik bir iş haline gelmiştir. Bu durum hem 
programlarda kalıplaşmaya yol açmakta, hem de gönüllü usta öğreticilerden 
yeterince yararlanılmasını güçleştirmektedir. Ayrıca usta öğreticilerin 
yetişkin eğitimi yeterliği kazanması için uygulanan program, yetişkin eğitimi 
ilke ve yöntemlerine uygun olarak tasarlanmamıştır. 

3. Yönetim ve Denetim Sorunu:Yetişkin eğitimi örgütlerinin, 
amacına göre yaşatmak için gerekli olan alan yeterliğine sahip olmayan 
yöneticiler tarafından  yönetilmesi, önemli olumsuz sonuçlara yol 
açmaktadır. Yetişkin eğitimi uygulamalarının teftişi  ise bu alanda 
yetişmemiş müfettişler  eliyle gerçekleştirilmekte; bu alanda yeterliğe sahip 
olmamaksa müfettişlerin  okullarla ilgili beklentilere girmelerine ve yetişkin 
eğitimi öğreticilerine rehberlik işlevlerini yapamamalarına yol açmaktadır. 
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4. Program Sorunları: 

a) Yetişkin eğitimi programlarının gereksinmelere dayalı olması ve 
değişen gereksinmelere göre esnek bir yapıya sahip olması gereği yeterince 
dikkate alınmadığı için, programlarda özellikle biçki- dikiş gibi kadın el 
sanatları üzerinde yoğunlaşan bir kalıplaşmaya neden olmaktadır. 

b) Milli Eğitim Bakanlığının uyguladığı yetişkin eğitimi programlarının 
Halk Eğitimi Merkezleri ile istem gelen mahalle ve köylerde açılması, 
okulların hizmet sunumunda yeterince kullanılamaması, özellikle yetişkin 
eğitimine en çok gereksinimi olabilecek dezavantajlı insanların bu 
programlara erişebilmesini zorlaştırmaktadır. 

c) Emekliliğe hazırlık eğitimi, yaşlıların eğitimi, anababa eğitimi ve 
kadınların özgerçekleştirme eğitimi, günümüzde giderek önem kazanan ve 
ancak ihmal edilen programlar olarak değerlendirilmektedir. 

d) Yetişkin eğitimi örgütlerinin yalnızca piyasanın gereksinimlerine 
göre çalışması; kırsal ve kentsel toplum gereksinmelerinin (barış, çevre, 
yurttaşlık, insan hakları, demokrasi vb.) ihmal edilmesine yol açmaktadır. 

5. Yöntem Sorunları: 

a) Yetişkinlerin öğrenme özelliklerini dikkate almayan, öğretmenin 
etkin olduğu, pedagojik ilkelerden esinlenen yöntemlerin yaygın biçimde 
kullanımı; yetişkin eğitiminin etkililiğini azaltmaktadır. 

b) Yetişkinlerin eğitim gereksinmelerini ne ölçüde karşılayabildiklerini 
görmelerinde ve yeni öğrenme etkinliklerine güdülenmelerinde önemli bir 
işlevi bulunan özdeğerlendirme genellikle ihmal edilmektedir. 

6. Mesleki-Teknik Halk Eğitimi Sorunları: 

a) Meslek kazandırıcı yetişkin eğitimi uygulamaları, meslek standartları 
ile uyumlu değildir. 

b) Meslek kazandırıcı yetişkin eğitimi programlarının, genel meslek 
eğitimine denk sayılması gerçekleştirilememiştir. 

7. Okuma Yazma Programları Sorunu: 

a) Ülkemiz için hâlâ önemli bir yetişkin eğitimi sorunu olan okuma-
yazma eğitiminde kullanılabilecek materyallerin hazırlanmasında, uygun 
öğrenme yöntemlerinin uygulanmasında ve programların yetişkinlerin 
özellikleri dikkate alınarak geliştirilmesinde eksiklikler bulunmaktadır. 
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b) Telefon  kullanımı, bankamatik kullanımı, telefon  bankacılığı, kredi 
kartı kullanımı gibi günümüz dünyasının gerekli kıldığı temel beceriler 
okuma-yazma programlarının içinde yer alamamıştır. 

8. Sivil Toplum Örgütlerinin Etkisizliği Sorunu: Sivil toplum 
örgütleri, kendi ilgi alanları ile ilgili sorunlara yönelik yetişkin eğitiminde 
beklenilen ölçüde etkin olamamışlardır. 

9. Yerel Yönetimlerin Sorumluluklarını Yerine Getirmemeleri 
Sorunu: Yerel yönetim örgütleri, yasalarla kendilerine verilen görevleri 
çoğunlukla hiç yerine getirmemekte ya da çok az ve sınırlı çeşitte programla 
yerine getirmektedirler. 

10.Yönlendirme Sorunu: Yetişkinler yaşam sorunları ile başa 
çıkmakta yetişkin eğitimi etkinliklerinin kendilerine nasıl yararlı 
olabileceğini ve bu hizmetlerden nasıl yararlanabileceklerini yeterince 
bilmemektedirler. 

Çözüm Önerileri 

1. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Halk Eğitimi Bilim 
Dalı, anabilim dalı konumuna getirilmeli; diğer Eğitim Fakültelerinde Halk 
Eğitimi/ Yetişkin Eğitimi anabilim dallarının kurulması desteklenmelidir. 

2. Tüm kamu ve özel yetişkin eğitimi örgütlerinde yetişkin eğitimi 
uzmanlarının istihdamı yasal zorunluluk haline getirilmelidir. 

3. Yetişkin eğitimi programlarında görev alacak gönüllü ve ücretli tüm 
öğreticilerde, "yetişkin öğreticisi" sertifikasına  sahip olma özelliğinin 
aranması yasal zorunluluk haline getirilmelidir. 

4. Öğretmen yetiştiren fakültelerin  lisans programlarına, "yetişkin 
eğitimi" dersleri konulmalı ve yalnızca bu dersleri alan öğretmenler yetişkin 
öğreticiliği konusunda yeterli sayılmalıdırlar. 

5. Yetişkin okuma-yazma kursları; öğretici, program, yöntem ve süre 
açısından bütün olarak yenilenmelidir. 

6. Beceri kursları, meslek standartlarına uyumlu hale getirilmeli ve 
genel meslek eğitimine denkliği sağlanmalıdır. 

7. Halk Eğitimi Merkezlerinde sunulan genel eğitim programlan; 
kişisel ve toplumsal gelişmeye yönelik olarak barış, çevre, insan hakları, 
demokrasi, yurttaşlık, kadın-erkek eşitliği, emeklilik, yaşlılık, anababa 
eğitimi gereksinimlerine yanıt verecek biçimde çeşitlendirilmelidir. 



8. Düzeyi ne olursa olsun tüm okullar, yakın çevrelerindeki 
yetişkinlere de eğitim hizmeti sunabilecek biçimde düzenlenmelidirler. 

9. Yetişkin eğitimi örgütlerinin yönetimi ve denetiminde 
görevlendirmelerde, yetişkin eğitimi alanında yetişmiş olmak koşulu da 
aranmalıdır. 

10.1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasasının 42. Maddesinde 
öngörüldüğü üzere yetişkin eğitimi yapan Bakanlıklar, özel ve gönüllü 
kuruluşlar arasında işbirliği ve eşgüdümü sağlayacak yasa bir an önce 
çıkarılmalıdır. 

11.Yerel yönetimler, kendilerine 1580 sayılı Belediye Yasası, 3030 
sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yasası ve İl Özel İdareleri Yasası ve 222 
sayılı İlköğretim ve Eğitim Yasası ile verilen yetişkin eğitimi görevlerini 
yerine getirmek konusunda olanakları ölçüsünde çaba göstermelidirler. 

12. Tüm eğitim fakülteleri,  bölgelerindeki halkın eğitim 
gereksinmelerinin saptanması ve giderilmesinde, çevrelerindeki kuruluşları 
güdüleyici ve yönlendirici bir rol almalıdırlar. 

13.Yaygın Eğitim Kurumlan Yönetmeliğinin 18. Maddesi uyarınca, 
ilköğretim okulu bulunan tüm küçük yerleşimlerde eğitim odaları da 
kurulmalıdır. 

14. Halk Eğitimi Merkezlerinin çalışmalarında özellikle ve öncelikle 
gönüllü usta öğreticilerden yararlanılması ve bu yönde gönüllü örgütlerle 
işbirliği yapılması yeğlenmelidir. 

15. Halk Eğitimi Merkezlerinde halkın eğitim gereksinimleri 
doğrultusunda istemde bulunmaları ve yönlenmeleri amacıyla etkin bir 
rehberlik hizmeti verilmelidir. 



ÖZEL EĞİTİMDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 

Çalışma Grubu : 

Doç.Dr.Pınar Ege 
Doç.Dr.Ersin Altıntaş 
Yrd.Doç.Dr.Funda Acarlar 
Yrd.Doç.Dr.Atilla Cavkaytar 
Dr.Berrin Baydık 



ÖZEL EĞİTİMDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

SORUNLAR 

Personel ve öğretmen yeterliliği 

• Nicelik ve nitelik olarak özel eğitim öğretmeni yetersizliği, 

• Erken eğitim verecek personelin sayısının yeterli olmaması, 

• Genel eğitim öğretmenlerinin özel eğitim alanında yeterli bilgi ve 
beceriye sahip olmamaları. 

Yönetim 

• Her öğrenim düzeyindeki okul müdürlerinin özel eğitime yönelik 
bilgi eksikliği. 

Alt yapı- Donanım 

• Erken eğitime yönelik kurumların sayısının yeterli olmaması, 
• Engelli bireylerin eğitim ortamlarına ulaşılabilirliklerinin 

sağlanamaması, 

• Engelli bireylere hizmet veren kurumların, onların özellik ve 
gereksinimlerine uygun fiziksel  koşullara sahip olmamaları. 

Denetim 

• Var olan erken eğitim kurumlarının denetlenememesi, 

• Denetleyici kişilerin özel eğitim alanında yeterli bilgiye sahip 
olmamaları. 

Eğitim ve öğretim programı ve bir üst kademeye geçiş sistemi. 

• Engellilerin yaşamlarında farklı  ortam ve evrelerde geçiş hizmetlerinin 
sağlanamaması, 

• Engellilerin mesleğe yönlendirilmeleri, yerleştirilmeleri ve izlenmeleri 
sürecinin işlememesi, 

• Engellilere mesleki beceri kazandırma olanaklarının yetersiz olması, 

• Disiplinlerarası ekip yaklaşımının eksikliği, 



• Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının (BEP) uygulamaya 
geçirilememesi, 

• Etkili öğretim yöntemlerinin uygulamaya aktarılamaması. 

Değerlendirme ve okul aile işbirliği 

• Erken tanılamanın yapılamaması, 

• Tanı ve yerleştirmenin uygun şekilde yapılamaması, 

• Disiplinlerarası ekip yaklaşımının eksikliği, 

• Ailelerin her aşamadaki özel eğitim hizmetlerine etkin olarak 
katılımlarının sağlanamaması. 

Destek Hizmetler 

• Özel eğitim öğretmenleri, genel eğitim öğretmenleri ve ailelerin destek 
hizmetlerinden yoksun olmaları. 

Yaygınlık 

• Erken müdahale programlarının yaygın olmaması, 

• Kaynaştırmanın yaygınlaştırılamaması. 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Personel ve öğretmen yeterliliği 

• Erken tanı hizmeti veren sağlık kurumları ve diğer kuruluşlarda görevli 
personele engelliler, erken tanı ve erken eğitim konularında lisans 
eğitimi sırasında ve sonrasında eğitim verilmeli. 

• Özel eğitimin çeşitli aşamalarında sağlık ve sürekli hizmet 
kurumlarında farklı  branşlardaki hekimler, özel eğitimciler, psikologlar, 
sosyal hizmet uzmanları, öğretmenler ve diğer uzmanların işbirliği 
halinde çalışmaları için gerekli düzenlemeler yapılmalı, özel eğitim 
kurumlarına bu tür personelin atanmaları kolaylaştırılmalı. 

• Özel eğitim alanında çalışacak öğretmen, destek personeli, uzman ve 
denetleyici gibi personelin gereksinimler doğrultusunda nitelikli olarak 
yetiştirilmeleri için gerekli önlemler alınmalı. 

• Genel ve özel eğitim öğretmenlerinin alandaki öğretim yöntemleri ve 
teknolojilerini uygulama ortamlarına aktarabilmeleri için gerekli 
koordinasyon okul yönetimleri ve denetiçiler tarafından  sağlanmalı. 



Yönetim 

• Özel eğitimin her aşamasında yönetim hizmetleri özel eğitim alanından 
gelen kişiler tarafından  sağlanmalı. 

Alt yapı- Donanım 

• Engelli bireylerin tüm eğitim kurumlarına ulaşabilmelerinin sağlanması 
amacıyla toplu taşıma araçlarında gerekli düzenlemeler yapılmalı, 
gerektiğinde özel servis hizmetleri ve tekerlekli sandalye, koltuk 
değnekleri gibi araç-gereçlerin sağlanmalı, 

• Tüm okullar engellinin bağımsız olarak hareket edebileceği özellikte 
inşa edilmeli, çok katlı okullarda mutlaka asansör bulundurulmalı, ve 
farklı  özür gruplarının gereksinimleri olan diğer fiziksel  koşullar 
oluşturulmalı. 

Denetim 

• Özel eğitimin her aşamasında denetim hizmetleri, özel eğitim alanından 
gelen kişiler tarafından  sağlanmalı. 

Eğitim ve öğretim programı ve bir üst kademeye geçiş sistemi 

• Üniversitelerde, resmi ve özel kurumlarda erken eğitim teşvik ve 
organize edilmeli. 

• Varolan özel eğitim hizmetleri yönetmeliği gereğince bireyselleştirilmiş 
eğitim programlarının (BEP) uygulanması gerekmektedir. BEP'in 
uygulamaya geçirilebilmesi için ilk tanı merkezlerinden başlayarak 
Rehberlik Araştırma Merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, ve 
okullarda BEP birimleri kurulmalıdır. Böylece tanı, yerleştirme, 
programların uygulanması ve izleme süreçleri etkili hale getirilmelidir. 

• Engellilerin bağımsız yaşamalarının en önemli koşulu meslek sahibi 
olmalarıdır. Bu amaçla varolan mesleki eğitim hizmetlerinin daha 
nitelikli hale getirilmesi, mesleki eğitim okullarında yönlendirme, işe 
yerleştirme ve izleme hizmetlerinin sunulabilmesi için ilgili birimler 
kurulmalıdır. Engellilere kazandırılacak meslekler iş yaşamının 
gereksinimlerine uygun olarak seçilmeli ve mesleki eğitimlerini 
tamamlayanların istihdam edilebilirliklerinin artırılması için endüstri, 
sanayi çevreleri ile işbirliği ve eşgüdüm sağlanmalıdır. 

• Engelli bireylerin farklı  evre ve ortamlara geçişleri bireyin bulunduğu 
ortam ile geçiş yaptığı ortamdaki ilgililer tarafından  eşgüdümlü olarak 
planlanmalı, bireye ve aileye gerekli destek hizmetleri sağlanmalıdır. 



• "İlköğretim Okulu Orta Düzeyde Öğrenme Yetersizliği (Eğitilebilir) 
Olan Çocuklar Eğitim Programı" ve "Eğitim Uygulama Okulu Eğitim 
Programı" kitapları öğrencilerin takvim yaşları ve gereksinimleri 
dikkate alınarak yeniden hazırlanmalı ve BEP sistemine uygun hale 
getirilmelidir. 

Değerlendirme ve okul aile işbirliği 

• Doğumdan itibaren bebekler değerlendirilerek riskli bebekler 
belirlenmeli, bu amaç için gerekli tarama ve tanı araçları geliştirilmeli, 
hastaneler, ana-çocuk sağlığı merkezleri gibi sağlık kurumlarına 
ulaştırılmalı, 

• Aileler sürekli hizmet alabilecekleri kurumlara yönlendirilmeli, 

Destek Hizmetler ve Yaygınlaşması 

• Kaynaştırmanın yaygınlaştırılabilmesi ve okullaşma oranlarının 
artırılabilmesi için özel ve genel eğitim öğretmenleri, ilgili diğer 
personel ve ailelere uygun destek hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla 
gerekli işbirliği ve koordinasyon sağlanmalı, ailelerin özel eğitimin her 
aşamasına katılmaları için aile destek hizmetlerine ve aile eğitimi 
uygulamalarına yer verilmelidir. 
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ÇALIŞTAY RAPORU 
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GİRİŞ 

Bir ülkenin en değerli varlığı sahip olduğu yetişmiş-eğitilmiş insan 
gücüdür. Sahip olunan bu önemli kaynağın bilinçli ve dikkatli bir biçimde 
değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi gerekir. Ülke gerçekleri ve insan 
potansiyeli açısından bu kaynağın doğru değerlendirilmesi ve 
yönlendirilmesi, hem ülkenin insan gücü planlaması hem de bireysel 
mutluluk açısından çok önemlidir. 

Çağımızda, meslek seçimi ve onun ilk adımı olan "bir eğitim programı" 
seçme kararının verilmesi güçleşmiştir. Bunun nedeni, özgürlüklerin 
genişlemesi, bireyin kendi yaşam biçimini belirlemede daha çok söz sahibi 
olmak istemesi ve verdiği kararların sorumluluğunu taşımak zorunda 
olmasıdır. Artık demokratik ve çağdaş toplumlarda insan kendi mesleki 
yönünü çizme ve yaşamıyla ilgili karar verme özgürlüğüne sahiptir. Çağdaş 
insan olmanın bir gereği de, bireyin bir meslek sahibi olma konusunda 
seçme özgürlüğüne sahip olmasıdır. 

Bireyin seçme özgürlüğünü, doğru tercihler yapabilme doğrultusunda, 
yani çevresinde kendisine açık olan tüm seçenekleri inceleyerek, kendisine 
en uygun mesleği seçebilmesi doğrultusunda kullanabilmesi için; a) 
kendisini gerçekçi bir biçimde tanıması; b) kendisi için açık üst öğrenim 
programları ile iş dünyası ve meslekleri tanıması; c) bu iki bilgiden 
yararlanarak uygun eşleştirme ve uyum yapabilmesi gerekir. 

Bu bağlamda çalışma grubumuzun önerileri aşağıda belirtilmiştir; 

• Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkelerine dayalı; demokratik, laik, 
çağdaş ve bilimsel esasları içeren eğitim sistemimizdeki, tüm yeniden 
düzenleme, geliştirme ve iyileştirme çalışmaları bir "sistem yaklaşımı" 
çerçevesinde, özellikle eğitim bilimlerinin ışığı altında; Milli Eğitim 
Bakanlığı ve Üniversiteler başta olmak üzere, bütün ilgili tarafların  etkili bir 
işbirliğine dayalı olarak ele alınmalıdır. 

• Avrupa Birliği ülkelerinin birçoğunda ve gelişmiş ülkelerdekine 
benzer bir biçimde ülkemizde ilk sekiz yılı kesintisiz olmak üzere, zorunlu 
eğitim süresi 12 yıl olmalıdır. Ülke genelinde ilköğretim düzeyinde kız ve 
erkeklerde okullaşma sorunu çözümlenmelidir. Eğitim-öğretim ortamlarında 
her türlü bilgi teknolojilerinden, öğrenciler, öğretmenler ve eğitim uzmanları 
etkili bir biçimde yararlanabilmelidirler. 

"YÖNLENDİRME: Öğrencinin eğitim süreci içinde bireysel ve 
toplumsal gereksinmeleri çerçevesinde yönelmesine yardımcı olmak, 
kendisini bütünlüğü içinde tanımasına, mesleksel gelişimine ilişkin 
davranışları kazanmasına, kararlar vermesine, geleceğini planlamasına 
yönelik bilimsel hizmetleri, süreklilik içinde öğrenciye sunmak için 
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düzenlenen etkinliklerinin tümü" dür. Bu tanım benimsenerek, eğitimin 
her kademesinde yürütülecek olan yönlendirme uygulamalarının tümü, 
"kendilerine özgü kadrolara" atanan eğitim uzmanı elemanları tarafından 
(Rehberlik ve Psikolojik Danışma uzmanlarınca) ve psikolojik ölçme 
araçlarından yararlanılarak yürütülmelidir. 

• Orta vadede Avrupa Birliği normlarında bir temel eğitimi ve orta 
eğitimi gerçekleştirmemiz halinde, temel eğitim döneminden itibaren etkili 
bir biçimde yürütülecek "Rehberlik ve Danışmanlık" ve "Yönlendirme" 
hizmetleri çerçevesinde öğrencilerin yetenekleri, ilgileri, akademik başarıları 
ve diğer psikolojik özellikleri doğrultusunda yükseköğretime geçişi mümkün 
olabilecektir. Bu kapsamda yükseköğretim kurumlarımızın da gelişmiş 
ülkeler standartlarına ulaşması gereklidir. Böylece öğrenci istediği bir 
yükseköğretim programına yetenekleri, ilgileri ve akademik performansına 
göre başvurabilirken, üniversiteler de istedikleri nitelikteki öğrencileri kendi 
belirleyecekleri ölçütlere göre seçerek alabileceklerdir. Böyle bir model hem 
çağdaş, hem de dershane-üniversite giriş sınavı kısır döngüsünü ortadan 
kaldıracak bir model olarak düşünülebilir. 

Belirtilen modelin işlerlik kazanabilmesi için; eğitim sistemimizdeki 
"öğrenci başarı gelişimini değerlendirme" ve tüm "yönlendirme" 
etkinliklerinin; "MEB Ölçme ve Değerlendirme Sistemi Özel İhtisas 
Komisyonu Raporu-1990'daki ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilmesi 
uygun olur. 

• Eğitimin her kademesinde öğrencilerin rehberlik (Eğitsel, Mesleki ve 
Kişisel) gereksinimlerini karşılamak üzere Rehberlik ve Psikolojik Danışma 
Hizmetleri'ne (Öğrenci Kişilik Hizmetlerine) yer verilmeli, bu konudaki 
eksiklikler giderilmeli; bu hizmetlerin belirlenen kadrolarına atanacak 
profesyonel  elemanlarca (Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uzmanları'nca) 
yürütülmesi sağlanmalıdır. 

• Eğitim uygulamalarında, her eğitim kademesinde "Yönlendirme" 
hizmeti sunan uzmanların, mesleklerinin gerektirdiği psikolojik ölçme 
araçları konusunda merkezi bir kuruluşça desteklenmeleri onların 
mesleklerini bilimin ışığında, evrensel düzeydeki uygulamalarla 
bütünleşebilecek bir düzeyde yapabilmelerinin temel bir koşulu olarak kabul 
edilmelidir. 

Bu temel koşula dayalı olarak; değişik eğitim kademelerindeki 
öğrencilerin yönlendirilmesinde kullanılabilecek psikolojik ölçme araçlarını 
(Genel Yetenek Testleri, Ayrıcalı Yetenek Testleri, Özel Yetenek Testleri, 
Kişilik Ölçekleri, İlgi Envanterleri, Tutum Ölçekleri, Standart Başarı Testler, 
Mesleki ve Akademik Benlik Ölçekleri, Öğrenci Davranışlarını 
Değerlendirme Ölçekleri vb.) geliştiren, uyarlayan ve bunların Milli Eğitim 



Bakanlığına bağlı kuruluşlarda dağıtım, uygulama ve kullanım sistemi'ni, 
psikolojik ölçme araçları için ön görülen bilimsel ve etik standartlara uygun 
olarak, kurup geliştiren ve denetleyen bir "PSİKOLOJİK ÖLÇME 
ARAÇLARI GELİŞTİRME MERKEZİ"nin kurulması gerekir. 

. Yönlendirmede ve yükseköğretime girişte; Öğrencinin mezun olduğu 
ortaöğretim programına paralel bir yükseköğretim programına 
yönlenmesinde özendirici yöntemler geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. 

. Yönlendirme esaslarına ve uygulamalarına göre oluşturulan, 
ortaöğretim kurumu; çok amaçlı ve programlı bir okul (lise) olmalıdır. Bu 
çerçevede, ortaöğretim sistemimizde ortaya çıkan ve son yıllardaki, Milli 
Eğitim Şuraları'nda da büyük eleştirilere neden olan ve sayıları çağdaş 
eğitim sistemlerinde görülmeyen ölçüde artmış bulunan, lise türü 
karmaşasına da son verilmeli, ortaöğretimde okul türü örgütlenme yerine 
program türü örgütlenme ile öğrenci merkezli bir uygulamaya geçilmelidir. 

. Önerilen yeni örgütlenmeye geçilinceye kadar mesleki ve teknik lise 
(program) mezunlarının kendi alanlarında yükseköğretim kurumlarına 
devam edebilmelerine, özendirme yöntemleri ile işlerlik kazandırılmalı; 
bunlardan üniversiteye girmek isteyenlerin hazırlanacak "lise fark 
programı"na katılarak geçişleri sağlanmalıdır. 

. Üniversiteye Giriş; ÖSYM' ce "iki Aşamalı Sınav Sistemi" biçiminde 
yeniden ele alınmalı; bu sınav sistemi ile birlikte, bazı yükseköğretim 
kurumlarına (Tıp Programları, Öğretmen Yetiştirme Programları vb.) ek 
sınav-mülakat yapma olanağı sağlanmalıdır. 

. ÖSYM, Yüksek Öğretim Kurumu bünyesinde kalmalı, tüzel kişiliğe 
ve özerkliğe kavuşturulmalıdır. ÖSYM'nin geliştireceği psikolojik ölçme 
araçlarının, psikometrik özelliklerinin gerçekleştirilmesi ve korunması 
konusunda önlemler alınmalı ve sürdürülmelidir. 

. Orta Öğretim Kurumlan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS), 
üniversiteye girişte dikkate alınacak bir biçimde yeniden düzenlenmelidir. 

. Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkez ve taşra örgütlerinde, eğitim 
bilimlerinin çeşitli dallarında (Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Ölçme ve 
Değerlendirme, Program Geliştirme, Eğitim Yönetimi ve Teftişi,  Özel 
Eğitim, Halk Eğitimi v.b.) uzman elemanlar çalıştırma ihtiyacının olduğu 
bilinmektedir. Bunun için eğitim sistemimizde, XI. Milli Eğitim Şurası 
kararları çerçevesinde tanımlanan eğitim uzmanlarının yer alması ve 
hizmetlerinden etkili bir biçimde yararlanılması sağlanmalıdır. Bu 
çerçevede; 



a) Eğitim uzmanlarının yetiştirilmesi, görev tanımları ve istihdamı gibi 

hususların yasal bir çerçeveye oturtulması gerekli görülmektedir. 

b) Eğitim uzmanlığı, sistemde gerçek yerini almalı, "atamalı uzmanlık" 
değil, bir yetiştirme programından (tercihen Yüksek Lisans) geçmeye 
dayanan, diğer bir anlatımla "yeterliliğe dayalı uzmanlık" esas alınmalıdır. 

. Mevcut durumda ülkemizde "Rehberlik ve Psikolojik Danışma" ve bu 
çerçevede "YÖNLENDİRME" hizmetleri MEB  "Özel  Eğitim  Rehberlik  ve 
Danışmanlık  Hizmetleri  Genel Müdürlüğü"  ne bağlı olarak yürütülmektedir. 

Bu örgütlenme biçimi çerçevesinde "Rehberlik ve Psikolojik Danışma" 
ile "Özel Eğitim" gibi iki farklı  hizmet-uzmanlık alanının aynı genel 
müdürlüğe bağlı olarak yürütülmesi, bu hizmet alanlarının ikisinin de etkili 
hizmet sunmalarını ve gelişmelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu 
bakımdan bu genel müdürlüğün iki farklı  birim (genel müdürlük) olarak 
yeniden örgütlenmesi sağlanmalıdır. 
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GİRİŞ 

Üniversitelerin temel işlevi bilimsel bilgi üretimidir. Üretilen bilimsel 
bilgi, lisans ve lisansüstü eğitim, yetişkin eğitimi ve danışmanlık gibi 
etkinlikler ve yayınlar yoluyla topluma yayılır. Bilim insanlarının da 
görevleri üniversitelerin işlevleri bağlamında belirlenebilir: Alanı ile ilgili 
temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, bunları yayınlamak; lisans ve 
lisans üstü öğretim ve yetişkin eğitimi yoluyla ürettiği bilgiyi topiuma 
yaymak diğer bir deyişle toplumun kullanımına sunmak. 

Öğretmen yetiştiren fakültelerin  bilimsel bilgi üretimi ve tüketimi ile 
ilgili konuları ele alan ve değerlendiren Çalıştayımız öncelikle bilimsel bilgi 
üretimini ve ardından tüketimini etkileyen etkenleri ortaya koymak üzere bir 
değerlendirme yapmıştır. Değerlendirmenin ardından sorun oluşturduğu 
düşünülen her konu serbestçe tartışılmış ve öneriler geliştirilmiştir. Getirilen 
her bir öneri bir sorunun varlığına da işaret ettiğinden ayrıca sorun olarak 
yeniden ifade  edilmemiştir. 

Çalıştayımıza katılan üyeler, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Fakültesi'nce gerçekleştirilen bu etkinliğin gerek kurumsal ve gerekse kişisel 
gelişim açısından çok yararlı olduğunu ve eğitimin çeşitli sorunlarını 
tartışmak üzere bu işbirliği ve dayanışmanın sürmesi gerektiğini 
belirtmişlerdir. 

BİLİMSEL BİLGİ ÜRETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERE 
İLİŞKİN TEMEL SORUN ALANLARI 

Çalıştayımız, eğitim bilimlerini disiplinlerarası bir sosyal bağlamda 
bütünsel olarak ele alma konusunda bazı sorunların olduğuna işaret etmiştir. 
Üniversitelerde lisans üstü eğitimin Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne ek olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
yapılanması içinde ele alınmasının, eğitim bilimleri alanını sosyal bilimler 
alanı dışına ittiğini, bu uygulamanın eğitim bilimlerini geliştirecek bir 
yönünün olmadığını ifade  eden Komisyon üyelerine karşılık, çoğunluğu 
oluşturan çalıştay üyeleri, eğitim fakültelerinde  tasarlanan tez önerileri ve 
konulan derslerin sosyal bilimler ya da fen  bilimleri enstitülerine 
açıklanamadığını, eğitim bilimleri enstitülerinin kurulmasının özerk bir 
yapılanma, senatoda temsil ve benzeri açıdan gerekli olduğunu ileri 
sürmüşlerdir. Çalıştay tartışmalarında gerek temel gerekse uygulamalı eğitim 
araştırmalarının genel olarak toplumsal ihtiyaçlara cevap verecek nitelikle 
tasarlanmadığı ileri sürülmüş; genelleme yapılması mümkün olmamakla 
birlikte, araştırmaların yürütülmesinde temel kaygının, akademik 
yükseltmeler için işe yararlık olduğuna ilişkin gözlemler dile getirilmiştir. 
Bu görüşler çerçevesinde geliştirilecek bir öneri demetinin "Bir Sosyal Bilim 



Alanı Olarak Eğitim Bilimleri" başlığı altında olması gerektiği konusunda 
uzlaşılmıştır. 

"Eğitimde Bilimsel Bilgi Üretimine Etki Eden Sosyal, Ekonomik, 
Politik ve Kültürel Etkenler" bir sorun alanı olarak görülerek, öneri 
geliştirilecek bir diğer boyut olarak ele alınmıştır. Üniversitenin ürettiği 
bilgiyi kullanan ya da bu bilginin üretimine veri sağlayarak ya da kaynak 
aktararak destek veren kamu ya da özel kuruluşlar ve genel olarak toplum, 
bu çerçevede ele alınmıştır. Tüm kamu kurum ve özel kuruluşlar ile sivil 
toplum örgütlerinin istatistik tutma, araştırma ve geliştirme çalışmaları 
yapma, araştırma etkinliklerine kaynak ayırma, bilimsel bilgi üretiminin 
birey, toplum ve genelde insanlık için değerini görme ve bu konulara duyarlı 
olma, bu bağlamda bilimsel özerklik ve akademik özgürlüklerin öneminin 
farkında  olma çerçevesinde sorunların olduğu, üniversitenin kendini topluma 
daha iyi anlatması gerektiği doğrultusunda görüşler dile getirilmiştir. 

Çalıştay üyelerince "Akademik Kültür ve Örgütsel İklim"in bilgi 
üretimi için yaşamsal olduğu konusu sıkça dile getirilmiş; bu bağlamda 
akademik ortam ve fakülte  kültürüne ilişkin olarak, araştırma konularının 
çeşitli nedenlerle sınırlanması, akademik dayanışma eksikliği, akademik 
değerlendirme ve yükseltmede adil olmayan uygulamalar, ders yükünün 
fazlalığı,  öğretim elemanlarının akademik yükseltme ölçütleri çerçevesinde 
yayın faaliyetlerinde  nitelikten çok niceliğe önem vermesi gibi konularda 
çeşitli sorunlar ifade  edilmiş; üyeler bu kapsamda bazı öneriler 
getirmişlerdir. 

Eğitimsel gerçekliğin araştırılmasında hangi yöntembilimsel yaklaşımın 
kullanılacağı, eğitim bilimlerinin sorun alanlarının neler olduğu, bilimsel 
bilginin nasıl yorumlanacağı ve bu süreci yönlendirecek değer ve inanç 
sistemlerini kurma konularının akademik tartışma platformlarına 
taşınamadığı gözlenmektedir. Diğer bir deyişle öğretmen yetiştiren 
fakültelerde  bilgi üretimi süreçlerini felsefi  bağlamda irdeleyen tartışmaların 
yapılmadığına ilişkin görüşler dile getirilmiştir. Bunun bir nedeninin, bu 
konulara ilişkin seminer, konferans  ve benzeri bilgi paylaşımların 
fakültelerde  olmaması, dolayısıyla bu tartışmaların lisans ve lisans üstü 
öğretime akademisyenler aracılığıyla taşınamaması olabilir. Böylece öneri 
geliştirilecek bir boyut olarak "Eğitim Araştırmalarında Yöntem ve 
Araştırma Eğitimi" alınmıştır. 

Eğitimde bilimsel bilginin tüketimi, diğer bir deyişle kullanımı 
konusunda önemli sorunların olduğuna ilişkin görüşler çalıştay üyelerince 
sıkça dile getirilmiştir. Bilginin gerek akademisyenler arasında paylaşımı ve 
gerekse toplumsal kurumlar ile bireylere ulaştırılması konusunda önceki 
kısımlarda tartışılan konular yeniden dile getirilmiş; Fakültelerde çok sayıda 
tez yapılmasına, makale ve kitap yazılmasına karşın bunların kullanılmadığı 



dolayısıyla değerlendirilemediği ifade  edilmiştir. Çalıştayda araştırma 
konularının ihtiyaçlara uygun olup olmadığı, bilginin paylaşımı ve dağıtımı 
süreçlerinde aksamaların olup olmadığı, bu bağlamda üniversitelerin 
toplumdan kopuk olarak mı bilgi ürettiği sorularına cevap oluşturacak 
çalışmaların yapılması gerektiği dile getirilmiştir. Bu çerçevede, "Eğitimde 
Bilimsel Bilgi Birikiminin Hızlandırılması, Yayılması ve Dolaşımı" konusu, 
öneri geliştirilecek bir boyut olarak alınmış; çalıştay üyeleri bu konuda 
çeşitli öneriler geliştirmişlerdir. 

BİLİMSEL ÜRETKENLİK VE BİLGİ PAYLAŞIMI İÇİN BAZI 
ÖNERİLER 

Çalıştay üyeleri yukarıda genel hatları ile verilen sorun alanları ile ilgi 
olarak çeşitli öneriler geliştirmişlerdir. Kuşkusuz geliştirilen her öneri, 
eğitim fakültelerinde  olmayıp da istenilen, belki de olup da istenmeyen 
ancak yaşanan çeşitli sorunların çözüm yollarını ifade  etmektedir. 

1. BİR SOSYAL BİLİM ALANI OLARAK EĞİTİM BİLİMLERİ. 

1.1. Eğitim bilimleri disiplinlerarası bilgi üreten bir sosyal bilim 
alanıdır. Toplumsal gerçeklik içinde eğitim sorunlarının bütünsel bir 
yaklaşımla ele alınması, eğitim araştırmalarının toplumsal ihtiyaçlara 
yönelik olarak tasarlanması, çok yönlü bir akademisyen bakış ve kimliğinin 
geliştirilmesi için, (eğitim bilimlerinin disiplinlerarası niteliği çerçevesinde) 
eğitim bilimlerinin alt disiplinlerinin neler olabileceği, sınırları, diğer 
disiplinlerle etkileşim ve kesişim alanları akademik platformlarda  yeniden 
tartışılmalıdır. 

1.2. Yönetsel anlamda eğitim bilimleri enstitülerinin Üniversitelerarası 
Kurulun belirleyeceği ölçütleri karşılayan üniversitelerde kurulması 
istenmekle birlikte, eğitim bilimlerinin, diğer bilim alanları ile eğitim 
bilimleri enstitülerinin diğer enstitüler ile etkileşimini güçlendiren anlayış ve 
bu doğrultuda mekanizmalar oluşturulmalıdır. 

1.3. Eğitim araştırmaları gerek bilimsel merak ve gerekse toplumsal 
ihtiyaçlar temelinde tasarlanabilir. Her iki tür araştırma da, kısa ya da uzun 
dönemde bilimsel bilginin eğitim sisteminde kullanımına katkı getirir. 
Bilimsel araştırmalar, kuramsal bilgi birikimine katkı getirmenin yanısıra 
eğitim ihtiyaç ve uygulamalarını geliştirmeye yönelik bir kapsamda 
düşünülmelidir. 

1.4. Belli bir dönemde tamamlanması beklenen yüksek lisans ve 
doktora tez konularının seçiminde ve kavramsal çerçevenin 
oluşturulmasında, eğitim bilimlerinin disiplinlerarası niteliği ve eğitim 
sisteminin ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. 



2. EĞİTİMDE BİLGİ ÜRETİMİNE ETKİ EDEN SOSYAL, 
EKONOMİK, POLİTİK VE KÜLTÜREL FAKTÖRLER. 

2.1. Eğitim sorunlarının doğru biçimde algılanması ve bunların 
araştırma gündemi içine alınması için akademisyenlerin gerçek eğitim 
yaşantılarıyla (sınıf,  okul, il/ilçe Bakanlık örgütleri, öğrenmenin 
gerçekleştiği her türlü ortamda bulunabilme olanakları), etkileşimini 
sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. 

2.2. Üniversite dışındaki diğer kurumların da araştırma yapması teşvik 
edilmelidir. Özellikle eğitim alanındaki araştırma ve geliştirme çalışmaları 
konusunda çeşitli kamu, özel kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının kendi 
araştırma gündemlerini oluşturmaları ve bunun için kaynak yaratmaları 
özendirilmelidir. 

2.3. Başta MEB ve diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşların bilimsel 
araştırmalara parasal ve diğer destekleri artırılmalı, eğitim sisteminin 
ihtiyaçları çerçevesinde belli eğitimsel sorunların çözümü için bilimsel 
araştırma projeleri ortaklaşa yürütülmelidir. 

2.4. Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda yürütülen bilimsel 
araştırmalarda araştırma izni, veri sağlama, nicel ve nitel araştırma yöntem 
tekniklerinin kullanılmasında araştırmacıların çalışmaları 
kolaylaştırılmalıdır. Bu bağlamda MEB'da eğitim araştırmalarını 
desteklemeye yönelik prosedürler gözden geçirilmeli ve araştırmaların 
niteliğine göre farklı  ihtiyaçları giderecek biçimde yeniden oluşturulmaları 
sağlanmalıdır. 

2.4. Tüm toplum kesimleri, toplumsal gelişmede bilimsel bilginin ve 
bunu üretmeye yönelik araştırma etkinliklerinin önemi ve yararlılığı 
konusunda bilinçlendirilmen ve duyarlı hale getirilmelidir. Bu anlayışın 
gelişmesiyle araştırma etkinliklerine ayrılan kaynakların artırılması 
sağlanabilir. Kuşkusuz böyle bir anlayışın gelişmesi, eğitim sisteminin ilk 
basamaklarından itibaren başlayacak bir araştırma bilinci ve eğitimi ile 
sağlanabilecektir. Böyle bir bilincin gelişebilmesi için kitle iletişim araçları 
bir kanal oluşturabilir. 

2.5. Tüm fakültelerde  araştırma konularının seçilmesinde, araştırmanın 
yürütülmesinde ve araştırma sonuçlarının yayılmasında dolaylı ya da 
doğrudan müdahale anlamına gelen toplumsal ve politik baskıları ortadan 
kaldırabilecek bir bilimsel özerklik anlayışı yerleştirilmeli; bilimsel özerklik 
ve akademik özgürlüklerin taşıdığı anlam topluma iyi anlatılmalıdır. 

2.6. Tüm araştırma alanlarında olduğu gibi, eğitim araştırmalarında da 
bilimsel bir terminoloji kullanılır. Ancak bilimsel bilgiyi toplum kesimleriyle 
paylaşma durumunda, bilimsel terminolojinin açık ve herkesçe anlaşılır 
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kavramlara dönüştürülmesi sağlanmalıdır. Bilimsel terminolojinin toplumca 
anlaşılır kılınması, fakülte  (üniversite) ve toplum arasında iletişimi 
kolaylaştırır ve bilim insanı ile toplumu yakınlaştırır; böylesi bir süreç, 
bilimsel bilgi ve bilimsel araştırmalara karşı olumlu tutumların 
geliştirilmesine de katkı getirir. 

2.7. Araştırmalar için veri kaynağı olması açısından, kamu ve özel 
kurum ve kuruluşlarda, sivil toplum örgütlerinde, kamu ve özel eğitim 
kurumlarında ve okullarda temel istatistikler oluşturulmalı ve belge ve 
arşivleme sistemleri kurulmalıdır. Araştırmacıların bu arşivlerden serbestçe 
yararlanmaları sağlanmalıdır. 

3. AKADEMİK KÜLTÜR, ÖRGÜTSEL İKLİM. 

3.1. Farklı alanlardan akademisyenlerin ortaklaşa çalıştığı, araştırma 
sorularının özgürce oluşturulduğu, eleştiri kültürünün varolduğu, fakülte 
yönetimlerinin bu doğrultuda akademisyenleri desteklediği, bilgiye erişimin 
kolaylaştırıldığı, akademik değerlendirme ve yükseltmenin hakkaniyet 
esasları çerçevesinde oluşturulduğu akademik ortamlar oluşturulmalıdır. 

3.2. Öğretim elemanları araştırma, öğretim ve topluma hizmet 
çerçevesinde kategorileştirilecek görevler yaparlar ve bu görevler arasında 
araştırmanın öncelikli bir yeri olması beklenir. Ancak eğitim fakültelerinde 
öğretim elemanlarının ders yükünün fazlalılığı,  kuşkusuz araştırmaya ayrılan 
zamanı azaltmaktadır. Öğretim elemanlarının öğretim etkinlikleri onların 
araştırma etkinliklerini sınırlamamalıdır. Öte yandan öğretim elemanlarının 
ücretlerinin yetersiz oluşu da onları daha çok öğretim yükü almaya 
zorlamaktadır. Doyurucu bir ücret politikasının öğretim elemanlarını 
araştırmaya yönlendirme konusunda etkili olacağı söylenebilir. 

3.3. Eğitim fakültelerinde  öğretim elemanlarının araştırma işlevini 
yerine getirirken, makale ve yayın sayısını akademik yükseltme ölçütleri 
doğrultusunda çoğaltma amacına değil, toplumun eğitim ihtiyaçlarına ve 
kuramsal anlamda alana katkı getiren nitelikli çalışmalara yönelmeleri 
sağlanmalıdır; bu bağlamda akademik değerlendirmelerde nicelikten çok 
niteliği ön plana alacak bir akademik etik anlayış geliştirilmelidir. 

4. EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE ARAŞTIRMA 
EĞİTİMİ SORUNU. 

4.1. Eğitimsel gerçekliğin araştırılmasında hangi yöntembilimsel 
yaklaşımın kullanılacağı, eğitim bilimlerinin sorun alanlarının neler olduğu, 
bilimsel bilginin nasıl yorumlanacağı ve bu süreci yönlendirecek değer ve 
inanç sistemlerini kurma konularının akademik tartışma platformlarına 
taşınamadığı gözlenmektedir. Diğer bir deyişle bilim felsefesinin  farklı 
yaklaşımlarına ilişkin tartışmaların eğitim bilimleri alanına aktarılamadığı 
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söylenebilir. Bu konu yukarıda ifade  edilen diğer bilim alanları ile eğitim 
bilimleri etkileşimin kopukluğunun bir göstergesi olarak da 
değerlendirilebilir. Kuşkusuz bu durum eğitim bilimlerinin sosyal bilimler 
alanının yeni bir üyesi olması ile de ilişkilidir. Bu bağlamda eğitim 
araştırmalarında yöntem ve araştırma eğitimi konuları, akademik 
platformlarda  tartışılmalı, bu konuda bilgi üretilmeli ve yayın yapılmalıdır. 

4.2. Araştırma yeterliliklerinin geliştirilmesi, lisans ve lisansüstü eğitim 
programlarının önemli bir parçasını oluşturmalıdır. Bununla birlikte, 
araştırma yeterliliklerinin geliştirilmesi sadece birkaç araştırma dersi 
çerçevesinde düşünülemez. Bu bağlamda lisans ve lisans üstü eğitim 
programlarında yer alan tüm derslerde araştırmacı niteliklerini geliştirecek 
yaklaşımlar benimsenmelidir. 

4.3. Yaşamboyu öğrenme bağlamında, öğretim elemanlarının yeni 
yöntembilim yaklaşımlarından, yeni araştırma paradigmalarından haberdar 
olmasını sağlayacak, araştırma yeterliklerini geliştirecek ve araştırma 
süreçlerinde bilgi teknolojilerinden daha etkin yararlanmalarını sağlayacak 
öğrenme ortamları hazırlanmalıdır. 

4.4. Lisansüstü eğitim araştırmalarının niteliğini etkileyen etkenlerden 
birisi de tez danışmanlığı kurumudur. Etkili bir danışmanlık hizmeti 
yürütmek için ilgili alanda öğretim üyesi potansiyeli ile kontenjanlar 
arasında denge gözetilmeli; bu bağlamda öğretim üyesi başına düşen 
öğrenci sayısı sınırlandırılmalı; disiplinlerarası yaklaşımı güçlendirmek için 
birden fazla  danışman atanması gibi uygulamalar özendirilmelidir. 

5. EĞİTİMDE BİLİMSEL BİLGİ BİRİKİMİNİN 
HIZLANDIRILMASI, YAYILMASI VE DOLAŞIMI. 

5.1. Eğitimde bilimsel bilgi üretimini hızlandırmak ve bilginin yayılarak 
uygulamaya geçirilmesini desteklemek ve paylaşımını sağlamak için, Ulusal 
Eğitim Araştırmaları Derneği (UEAD) kurulmalıdır. 

5.2. Türkiye'de yapılan eğitimle ilgili tüm bilimsel toplantı bildirilerinin 
ve makalelerinin elektronik ortama aktarıldığı bir eğitim veri tabanı 
oluşturulmalı ve gerek araştırmacı ve gerekse uygulamacıların bu veri 
tabanından yararlanması sağlanmalıdır. 

5.3. Kesintisiz yayınlanan eğitim bilimleri ve diğer eğitim dergilerinin 
uluslararası indekslerde kabul edilmelerini sağlamak için makalelerin 
kapsamlı bir İngilizce özetinin verilerek dergilerin, eğitimle ilgili sosyal 
bilimler ve eğitim alanı atıf  ve özetleme veri tabanlarında (Social Sciences 
Citation Index, British Education Index, CUE-Current Index to Journals in 
Education vb.), yer almalarını sağlayacak çalışmalar özendirilmelidir. 



5.4. Bilimsel bilginin eğitim uygulamalarına taşınması ve bilgi 
üretiminin yaygınlaşması için alanda çalışan öğretmen, okul yöneticisi, 
psikolojik danışman ve diğer uygulamacıların eğitimde doktora ve yüksek 
lisans programlarına yönlendirilmesi ve desteklenmesi sağlanmalıdır. 

5.5. Alanda araştırma projelerine aktif  olarak katılan öğretmenler ve 
diğer eğitimciler desteklenmeli, özendirilmeli ve ödüllendirilmelidir. 

5.6. Bilimsel araştırma sonuçlarının eğitim uygulamalarına taşınması 
amacıyla, Eğitim Fakültelerinin olduğu illerde bilginin uygulamacılarla 
paylaşılmasını sağlayacak eğitim toplantıları düzenlenmelidir. 



Efendim,  raporların sunumu konusunu tüm grupların raporlarını 
sunarak tamamlamayı daha sonra raporların tümünü tartışmaya açmayı 
planlıyoruz. Tartışmada raporlarla ilgili belirtilecek görüşler; varsa öneriler; 
raportörlerimiz tarafından  kaydedilmeye çalışılacak ve sonuç bildirgesine de 
onların yansıtılması konusunu değerlendirmeyi düşünüyoruz. 

Programda belirlenen sürede çalışmalarımızı tamamlamak temel 
amacımız, bu bakımdan şu anda oturuma katılmış olan arkadaşlarla 
başlamak istiyorum. Daha sonra gelen arkadaşlarda bize katılacaklar, onlar 
da raporlarını sunacaklar. 

Raporları programdaki sıra ile değil, hazır oluş sırasına göre sunma 
durumunda kaldık, onun için önce Yüksek Öğretim ve Yasal Düzenleme 
hazırlıkları çalışmalarını rapora bağlayan grubun raporunu Sayın Prof.Dr. 
Mehmet Ali Kısakürek'in sunmasını rica ediyorum. Buyrun Sayın 
Kısakürek. 

Prof.Dr.Mehmet  A.Kısakürek : Teşekkür ediyorum Sayın Başkan ; 

Saygıdeğer Hanımefendi,  Sayın Rektör Yardımcılarım; Değerli Dekan 
Arkadaşlarım ve Meslektaşlarım; Sevgili Öğrenciler; 

Bu 1,5 gün süren çalıştayımızda bizim grup olarak Yüksek Öğretim ve 
Yasal Düzenleme Hazırlıkları konusundaki çalışmalarımızı satır başlan ile 
özetle size arz etmeye çalışacağım. 

Başkan : Prof.Dr.Mualla  Bilgin 3.konuyu sunmak üzere buyurun. Özür 
diliyorum efendim. 

Prof.Dr.Mehmet  A.Kısakürek : Estağfurullah.  Önce grubumuzun ne 
tür bir çalışma yaptığı üzerinde kısaca durmak istiyorum. İlk günkü 
oturumda arkadaşlarımız son dönemde güncel bir konu olan Yüksek 
Öğretimle ilgili bir çeşit beyin fırtınası  şeklinde sorunları ve ele alınması 
gereken konulan ortaya koydular; daha sonra da belli bir sistematik 
içerisinde Makrodan mikroya doğru ve daha çok da genel çerçeveyi 
ilgilendiren hususları ele almayı uygun bulduk. Bunun bir nedeni tabii çeşitli 
yasa hazırlıkları var; bir çok tasan taslakları var önümüzde. Biz grup olarak 
istemedik ki bir taslak da biz çıkartalım. Bu hem gerçekten bu süreye 
sığmayacak bir şeydi, hem de esasen çeşitli yönleri kamu oyu önünde de 
tartışılmış bir konuya fazla  bir katkı getiremeyecekti diye düşündük. 

Bu nedenle; aşağı-yukarı bir Yüksek Öğretim Yasa Tasarısında veya 
Yüksek Öğretimdeki yenileşme çalışmaları çerçevesinde önemli 
gördüğümüz kilometre taşlarını kısa kısa vermeye çalıştık. Arkadaşlarımızın 
görüşleridir bunlar; dolayısıyla bunları size aynen aktarmak istiyorum : 



YÜKSEK ÖĞRETİM VE YASAL DÜZENLEME HAZIRLIKLARI 
ÇALIŞMA GRUBU RAPOR SUNUMU 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

Başkan : Çok teşekkürler Sayın Kısakürek. Ümit ederiz önerdiğiniz 
Sosyal Bilimler TÜBİTAK'ı, TÜBİTAK'ın başına gelenler ile karşılaşmaz. 

Efendim  şimdi 4.konuyu ele almak istiyoruz. Okul Öncesi; İlköğretim; 
Ortaöğretim; Mesleki-Teknik Eğtim; Özel Eğitim, Yetişkin Eğitimi 
Konularını çalışanı ve bu konuda rapor hazırlayan grubumuzun çalışmalarını 
Sayın Prof.Dr.Aksu  sunacaklar. Buyrun Sayın Aksu. 

Prof.Dr.Meral  Aksu : Teşekkür ederim sayın başkan. Sayın Sezer ; 
Değerli Meslektaşlarım; 

Bizim grubumuz en kalabalık ve en fazla  alt grubu olan gruptu ve 
grubumuzda Okul Öncesinden başlayarak, İlköğretim; Ortaöğretim; Mesleki 
Teknik Eğitim, Yetişkin Eğitimi ve Özel Eğitim alanlarındaki öncelikli 
sorunları tespit etmek, ondan sonra da bu sorunlara çözüm önerileri 
üretmekti görevimiz ve ilk gün büyük grup halinde hep birlikte bütün bu 
düzeylerde eğitimimizin genel sorunları nelerdir acaba diye bir çeşit beyin 
fırtınası  yaptık ve genel olarak Okul Öncesinden başlayarak Yetişkinler 
Eğitimine kadar ve Özel Eğitimi de kapsayacak şekilde eğitimimizin 
sorunlarını tespit etmeye çalıştık. Kocaman, uzun bir listemiz oluştu. Ondan 
sonra, 6 alt gruba ayrıldık ve her alt grup sorumlu olduğu düzeyin sorunlarını 
tespit etmeye çalıştı. Yani Okul Öncesi ayrı bir gruptu; İlköğretim; 
Ortaöğretim; Yetişkin Eğitimi; Özel Eğitim ve Mesleki ve Teknik Eğitim 
olmak üzere sorunlar tespit edildi. Ondan sonra da bu düzeylerde tespit 
edilmiş olunlar sorunlar için çözüm önerileri üretilmeye çalışıldı. 6 grup 
birbirinden bağımsız çalıştılar ve bunların sonra hepsinin bir araya getirilip 
tek bir rapor çıkarılması bekleniyordu. O rapor ileride oluşturulacak, çünkü 6 
grubun çözüm önerileri, genel olanları birleştirilmeye çalışıldı. Ama her 
düzey için ayrı öneriler var. Onlar nihai raporda yer alacak; ben size şimdi 
sadece bütün bu gruplar için ortak olabilecek noktalan bir araya getirip, 
hazırladığımız raporu sunacağım ama bütün bu düzeyleri saptayan sorunlar 
ve çözüm önerileri çok daha kapsamlı, çok daha uzun bir rapor olacak, yazılı 
hale getirildiğinde. Ben size dediğim gibi sadece ortak noktaları alan kısa 
raporu sunuyorum şimdi. 



OKUL ÖNCESİ, İLKÖĞRETİM, ORTAÖĞRETİM, MESLEKİ-
TEKNİK EĞİTİM, YETİŞKİN EĞİTİMİ, ÖZEL EĞİTİM ÇALIŞMA 

GRUBU RAPOR SUNUMU 

Bu okuduğum raporun başında da söylediğim gibi bu bizim 
grubumuzun nihai raporu değil, her kademe için somut öneriler var bu çok 
daha genel bir rapor niteliğinde. O somut öneriler sanıyorum yazılı metinler 
ortaya çıktığında ortaya çıkacak. Onun için biz bu şekilde çok genel 
toparlamaya çalıştık. Teşekkür ederim. 

Başkan : Teşekkür ederim Sayın Profesör  Aksu. 

Böylelikle bir sonraki konuya da pas vermiş oldunuz. Söz hakkı doğdu. 
Eğitimde yönlendirme ve Üniversiteye giriş sistemi konusunu inceleyen 
grubumuzun raporunu sunmak üzere Sayın Prof.Dr.  Uğur Öner'e söz 
veriyorum. Buyrun Sayın Öner. 

Prof.Dr.Uğur  Öner : Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Sezer; 
Sayın Meslektaşlarım; 

Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bizde 2 gün yoğun bir çalışmanın 
ürününü burada sizlere sunmaya çalışacağız. Gerçekten keyifli  bir çalışma 
süreci geçirdik. Eğitimle ilgili bir çok konuları meslektaşlarımızla tartışma 
fırsatı  bulduk ve bu tartışma süreci içerisinde de gerçekten birbirimizin 
görüşlerinden bilgilerinden yararlandık, etkilendik ve kendi görüşlerimizi ve 
bilgilerimizi belki de zaman zaman bir daha bu bilgiler ışığında gözden 
geçirme fırsatı  bulabildik ve şunu anladım ki eğitim süreci gerçekten önemli 
bir etkileşim. Biz bu grup içerisinde bunu bir kez daha yaşadık ve bir kez 
daha eğitimin insanları nasıl etkilediğini görebildik. O nedenle de böyle bir 
yaşantıyı geçirdiğim için kendimi mutlu sayıyorum. Bu uzun çalışmanın bir 
kısmını diğer arkadaşlarımın raporlarında da değindiğini görüyorum. O 
noktaları çok fazla  değinmeden geçeceğim. Bende aynı şeyleri uzun 
raporumuzun içinde yer alacağını belirterek sizi sıkmadan çok ana hatlara 
değinerek geçmeye çalışacağım. 

EĞİTİMDE YÖNLENDİRME VE ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SİSTEMİ 
ÇALIŞMA GRUBU RAPOR SUNUMU 

Bizim de grubumuzun tartıştığımız ve tartışmalarımızın sonucunda 
çıkardığımız öneriler bu bağlamdaydı. Beni dinlediğiniz için teşekkür 
ediyorum. 

Başkan : Teşekkür ediyorum Sayın Profesör  Öner. Efendim  şimdi 6. 
konuya geçmek istiyorum. "Eğitimde Bilimsel Bilgi Üretimi ve Tüketimi" 
konusunda Sayın Prof.Dr.Naci  Ekem, Osman Gazi Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Dekanı; Buyrun Sayın Ekem. 



Prof.Dr.Naci  Ekem : Teşekkür ederim Sayın Başkan; 

Saygıdeğer Hanımefendi,  kıymetli eğitime gönül vermiş bireyler 
diyerek sözlerime başlamak istiyorum, gerçekten son yılların güzel bir 
çalıştayım tamamlamak üzereyiz. Özellikle bu grupta, 26'ya yakın, çoğu 
dekan arkadaşlardan oluşan grubumuz, yoğun fakat  gerçekten içtenlikli ve 
verici olarak bir çalıştay grubu çalışması oluşturdu. Sizlere bunu arz ederken 
ifade  etmeden geçemiyorum. Konumuz "Eğitimde Bilimsel Bilgi Üretimi ve 
Tüketimi" idi. Bu daha önceden belirlenmiş 6 grubun bir tanesi. Grubumuz 
çalışmaya dakik başladı. Önemli bir nokta; diye belirtmek istiyorum. 
Saatinde başladı; tam dakikasında başladı ve çok hızlı bir beyin fırtınası  ile 
sorunları belirledi. Aşağı yukarı 40-42 tane konu başlığı oluştu. Daha sonra 
bunları nasıl gruplandırdınız diye ikinci bir beyin fırtınasına  girişildi ve bir 
ayırıma gidilmeksizin bunları bir üst başlıklar grubu halinde oluşturabilir 
miyiz diye bir çalışmaya yöneldi. Netice de 5 ayrı konu başlığı oluştu. Ben 
sizlere bu 5 ayrı konu başlığında çalıştayımızın almış olduğu kararlan; tesbit 
ettiği sorunları ve önerilerini sunmak istiyorum. 

EĞİTİMDE BİLİMSEL BİLGİ ÜRETİMİ VE TÜKETİMİ ÇALIŞMA 
GRUBU RAPOR SUNUMU 

Çalıştayımız raporunu bu şekilde tamamladı. Arz ediyorum. Teşekkür 
ederim. 

Başkan : Teşekkür ediyoruz Sayın Profesör  Ekem ayrıntılı raporunuz 
için. Efendim  şimdi "Kamu Yönetimi Temel Kanunu Çerçevesinde Eğitim 
Yönetimi" konusunu çalışan grubumuzun raporunu sunmak üzere Sayın 
Prof.Dr.  Mualla Bilgin'e söz veriyorum. Buyrun efendim. 

Prof.Dr.Mualla  Bilgin : Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Sezer; 
Değerli Katılımcılar; 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ayrıca Eğitim Bilimleri Fakültemizi 
de bir ilki gerçekleştirmeleri ve gösterdikleri konuk severlik için teşekkür 
etmek istiyorum. Konumuz "Kamu Yönetimi Temel Kanunu Çerçevesinde 
Eğitim Yönetimi" idi. Bu konu bildiğimiz gibi ülkemizde aylardır 
tartışılıyor. Biz de çok uzun tartışmalar yaptık, ancak bir rapor çerçevesine 
olabileceğimiz kadarıyla bir metin hazırladık. Ben şimdi sizlere onu 
sunacağım. 



KAMU YÖNETİMİ TEMEL KANUNU ÇERÇEVESİNDE EĞİTİM 
YÖNETİMİ RAPOR SUNUMU 

Teşekkür ederim. 

Başkan : Teşekkür ediyoruz Sayın Prof.Dr.Bilgin. 

Efendim  Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Konusunu çalışan 
grubumuz hazırladığı raporu Sayın Prof.Dr.Tanju  Gürkan sunacaklar. 
Buyrun efendim. 

Prof.Dr.Tanju  Gürkan : Teşekkür ediyorum. Hepinize öncelikle 
saygılar sunuyorum. Biz de komisyon olarak tıpkı diğer gruplar gibi çalıştay 
boyunca bir buçuk gün çok yoğun çalıştık, şöyle de bir şey gördük. Çok 
değişik Eğitim Fakültelerinden gelen öğretim elemanları ile fikir  alış verişi 
yaptığımızda çok da farklı  sorunlar ve farklı  çözüm fikirleri  olduğunu 
gördük ve belki de uzun bir süreyi bu konuda tartışarak ve fikir  alışverişinde 
bulunarak geçirdik. Bazı noktalarda tam uzlaştık mı? Soru işareti olabilir. 
Ancak bu rapora da esas olacak bazı noktaları birlikte belirledik ve 
oluşturduk. Tekrar tartışıp rapora girmesinin tüm grup tarafından  uygun 
olacağı kararma vardık. Şimdi bizim grubumuz öğretmen yetiştirme ve 
eğitim bilimleri alanında eğitim uzmanı yetiştirme grubu olduğu için biz 
zaman zaman birlikte, zaman zaman da 2 alt grup halinde çalıştık. Bir 
öğretmen yetiştirme bir de eğitim bilimleri alanında uzman yetiştirme 
konusu olmak üzere. 

Şimdi ben öncelikle komisyonda sonradan belki başa getirdiğimiz, ama 
başa koyduğumuz bir genel ilkeyi belirtmek istiyorum. Ondan sonra önce 
öğretmen yetiştirmeyle ilgili sorunlarımızı ve önerilerimizi sonra da Eğitim 
Bilimleri alan uzmanları ile ilgili sorunları ve önerileri belirtmek istiyorum. 
Belki dinleyen ve diğer komisyonlardan olan sayın hocalarım diyecekler ki, 
sadece bu sorunlar mı var ya da bunlar sorun mu; bu tabii bizim çalışma 
grubunun belirledikleri. Biz de hepsini belirleyemedik, belki hepsinde 
uzlaşamadık ama belli başlılarında uzlaştık diyebiliriz. 

Biz Eğitim Bilimleri alanına uzman yetiştirme ve öğretmen yetiştirme 
komisyonu olarak demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye 
Cumhuriyeti'ne görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline 
getirmiş çağdaş kişiler yetiştirme konusunda bilgi ve beceri ile donatılmış 
kadın ve erkek tüm insanlar arasında her alanda eşitliğin sağlanmasına, 
topluma ve doğaya duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal ve eğitimsel 
gelişmedeki yerini, rolünü kavramış mesleki yeterlik ve etik sorumluluklar 
kazanmış, sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan, bilimsel 
düşünme ve çalışma biçimini benimsemiş, kamusal yararları gözeten, 
yaratıcı ve eleştirel düşünebilen eğitim bilimciler, öğretmenler ve 
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akademisyenler yetiştirmeyi ilke edindiğimizi belirtmek istedik. Şimdi 
öğretmen yetiştirmede karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini üretirken 
biz öğretmeni yetiştiren, öğretmenden yani eğitim fakültelerindeki  öğretim 
elemanından başladık. Daha sonra öğretmen yetiştiren programlara ve 
ortamlara geçtik. Şimdi raporu sunuyorum. 

EĞİTİM BİLİMLERİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME ÇALIŞMA 
GRUBU RAPOR SUNUMU 

Bizim genel önerilerimiz ve tartıştığımız sorunların belli başlıcaları 
bunlar. Ben buradan özellikle komisyonuma katılan zaman zaman hararetli 
tartışmalara giren tüm üyelere teşekkür ediyorum. Ama onlardan da öte 
komisyonumuzun sekreteryasını yürüten canlan çıkan genç arkadaşlarıma ve 
son konuşmacı olarak diğer komisyonların sekretaryalarında çalışan tüm 
genç arkadaşlara çok çok teşekkür ediyor ve grubum adına hepinizi tekrar 
saygıyla selamlıyorum. 

Başkan : Çok teşekkür ediyoruz Sayın Gürkan. Gençlerin hiçbir zaman 
canı çıkmaz onlar geleceğe hazırlanırlar. Öyle değerlendirelim ve bundan 
sonra da bu gayretlerini sürdürmelerini bekleyelim. 

Uzm.İlknur Türkkaan : Saygıdeğer konuklarımız; 

Çalıştayımıza ulaşan telgrafları  size takdim etmek istiyorum. 

Prof.Dr.  Mehmet Aydın; Devlet Bakanı 

Doç.Dr. Hüseyin Çelik; Milli Eğitim Bakanı 

Abdullah Gül; Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. 

Sayın Recep Erdoğan ; Başbakan 

Arz ettim efendim. 

Başkan : Efendim.  Toplantımızın ikinci kısmına geçiyoruz. Bu 
çalışmamızda sizlere biraz önce ilgililer tarafından  sunulan çalıştay 
gruplarının değerlendirilmesi söz konusu. Konuya ilişkin olarak bazı sorular 
aldık yazılı olarak. Onları ilgililere dağıttık. Ancak onlara geçmeden önce 
tekrar soru sormak ve kısaca değerlendirmeye katılmak isteyen varsa onlara 
söz vereceğim, isimleri belirleyerek, zamanımızın elverdiği ölçüde daha 
sonra da ilgililerin o sorulara yanıt vermesini ele almaya çalışacağız. İsminiz 
lütfen? 

-Halil Aytekin, bir önerim olacak benim 

Halil Aytekin : Sayın Başkanım bana söz verdiğiniz için teşekkür 
ederim; 
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Sayın Rektörüm, Değerli Arkadaşlarım; 

Ben Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Dekanıyım. 

Şimdi iki önerim olacak. Bazı önerilere katılmasam da çok önemli 
kararlar alındı; ben kişisel olarak katılmasam bile diyorum. 

Eğer bu toplantı sürekli hale getirilmezse boşlukta kalır diye 
düşünüyorum. Bunun sürekli hale getirilmesini istiyorum, önerilerden bir 
tanesi, eğer sürekli hale getirilirse bizim senato kararımız var; eğer ikinci 
toplantıyı haziran ayı içinde Kıbrıs'ta yaparsanız memnun oluruz. 
Kıbrıs'ında özel durumu var, bu özel durum içinde Haziranda bir destek 
olarak da Dekanlarımızı orada görmek istiyoruz. Birinci önerim bu. 

İkinci önerim de Kıbrıs biliyorsunuz çok özel durumlardan geçiyor; her 
ne kadar eğitim ile ilgili olmasa da konumuzun siyasi boyutu vardır. Acaba 
Sayın Cumhurbaşkanımız Denktaş'a bir destek ifadesi  metinde yer alabilir 
mi diye düşünüyorum. Alırsa ben kişisel olarak teşekkür ederim. Sağolun 
efendim. 

Başkan : Konumuzu daha önce belirleyip duyurduğumuza göre, böyle 
bir önerinizi değerlendirme konusu galiba biraz güçlük yaratacak; 
konumuzun dışına çıkma gibi bir durum söz konusu olabilecek ama ilk 
önerinize candan katılıyoruz. Ümit ediyoruz ki bu tür toplantılar sizin de 
öneriniz çerçevesinde bir süreklilik kazanır ve bu sürekliliği de Eğitim 
Bilimleri Fakültesi Dekanımız sağlayabilir diye düşünüyoruz, öneriniz için 
çok teşekkür ediyoruz ve bundan sonraki gelişmelerde katkılarınızı şimdiden 
kutluyoruz efendim.  Teşekkür ederim. Ersat Bey buyrun. 

Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürü 
Ersat Sağcan : Önelikle bu çalışmada katkısı bulunan değerli hocalarımıza 
teşekkür ediyorum. Yalnız bir iki noktanın düzeltilmesi için bir ekleme 
yapmak istiyorum. 

Bazı hizmetlerden eğitime katkı payı alınması hakkındaki kanun 4306 
sayılı kanunla çıkarılan bu eğitime katkı payında denetim yapılmalı diye bir 
öneri getirdiler. Bu denetim; zaten her yıl yapılır. İki tane Milli Eğitim 
Bakanlığı müfettişi;  İki Maliye Bakanlığı Müfettişi;  4'ü birlikte denetlerler 
ve denetleme raporları da gazetelerde yayınlanır. Onun oradan 
çıkarılmasında fayda  var; bir bilgi eksikliği diye düşünüyorum. 

Diğer bir konuda; eğitim işte bilimsel olmalı, laik olmalı duygularını 
ifade  ettiler. Bunlar hem Anayasada var hem Milli Eğitim Temel Kanununda 
var, dün nasıl uygulanıyorsa eğitim bu günde aynı şekilde uygulanıyor. Bu -
meli-malı- şeklindeki değerlendirmelerde dikkat etmek de yarar var. 



Yeniden yapılanma yasasına gelince; 70 milyonluk bir Türkiye olduk. Bazı 
yetkilerin yerel yönetimlere devredilmesi ile ilgili yıllardır çalışmalar yapılır; 
İçişleri Bakanlığında bir yetkili; Şefi  çağırmış; "Oğlum bana yeniden 
yapılanma" ile ilgili dosyayı getir demiş. O da demiş ki; "Efendim, 
getiremem buyrun aşağı arşive gidelim" demiş; biraz sertçe "Oğlum ben 
senden dosyayı istiyorum". "Efendim  getiremem". Aşağı inmişler. Her taraf 
dosya dolu; "Bunların hepsi yeniden yapılanma ile ilgilidir; her hükümet bu 
konuda çalışma yapmıştır" demiş.Şimdi bu bir ihtiyaç. Türkiye'de yeniden 
yapılanma ile ilgili yapılması gereken çalışmalar var, ancak bunu yaparken 
çok dikkat etmek gerekiyor, Boyner yayıncılığının yayınladığı bir kitap var 
adı "Ye ya da yem ol". Hanvard Üniversitesinden Prof.Dr.Howard 
Stevvenson diye bir Profesör  yazmış. O diyor ki; yeniden yapılanma çok 
dikkatli yapılmalı ve gerektiği kadar yapılmalı. Aksi takdirde evin kapısının 
anahtarını içerde unutup kapıyı dinamitle açmaya benzer diyor. Türkiye'de 
yeniden yapılanma ihtiyacı var her kurumda ama bu çok dikkatli yapılanmalı 
ve sistemlerin hem insanı boyutu, hem yapısal boyutu iyice incelenmeli diye 
düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda yanlış yapmamak için bir 
senedir T.Ü.S.İ.A.D. ile beraber çalışıyor. Performans  değerlendirmeleri 
yapıyor; hangilerini birleştirebiliriz filan.  Tabi bunun sonuçları eğer çerçeve 
kanun çıkarsa o çerçeve kanuna uygun olarak da Milli Eğitim de de bazı 
yeniden yapılanmalar olacak. Ancak hepinizin bildiği gibi o ilk çıkan 
taslakta, kanunun yeniden yapılanması taslağında Milli Eğitim 
Müdürlüklerinin Özel İdareye bağlanması gibi bir görüntü vardı; onları 
değiştirdiler sonradan o hatalar düzeltildi. İnşallah o konuda da bir yanlış 
yapılmadan bir çalışma yapılabilir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. 
Teşekkür ederim. 

Başkan : Teşekkür ediyoruz Sayın Sağcan. Ancak bizim toplantımızın 
temel bir niteliği var; onu da sizinle paylaşmak istiyoruz, belirttiklerinizi; 
tahmin ediyorum ki çalıştay grubunun sunucuları dikkate alacaklardır. Biz 
de Eğitim Bilimleri açısından bazı gerçekleri tekrarlama gereğini duyduysak 
-malı-meli gibi ifadelerle  raporlar hazırladıysak demek ki böyle bir gerek 
var, ülkemizde uygulamaların yeterli olduğuna ilişkin çalıştayımızda ortak 
noktalar oluştu ama yeterli olmadığı yönünde de zaman zaman belirli 
noktalar oluştu. Biz bunları ilgililerle paylaşmak zorundayız. Bilim bunu 
gerektiriyor. Biz Eğitim Bilimleri açısından ülkemizdeki eğitime bakmak, 
gelecekteki eğitime ilişkin görüşlerimizi ilgililerle paylaşmak amacını 
güttük. Bu bakımdan sizin belirttiğiniz bazı konularda farklı  düşüncelerimiz 
olabilir. Bu da çok doğaldır. Bu farklı  düşüncelerimizi sizinle paylaşıyoruz 
ve sizin uygulamalarınıza bunların yansıması ya da yansımaması kararını 
kuşkusuz sizler vereceksiniz ama biz de görevimizi yapmak durumundayız. 
Eğitim Bilimlerinin gerektirdiğini ortaya koymak durumundayız. Biraz önce 
bir yabancı bilim insanından söz ettiniz. Onun sözlerini tekrarladınız. Artık 
bu ülkede bizim de sözlerimizin tekrarlanmasını istiyoruz ve buna hakkımız 



var. Eğitim Bilimleri çalışanları olarak Milli Eğitim Bakanlığında bizim 
bulgularımızın da, bizim görüşlerimizin de geleceğe ışık tutması yönünde 
çalışmalar yapılmasını bekliyoruz. Bu bizim görevimiz, görevimizi böyle 
algılıyoruz. Teşekkür ediyorum efendim.  Sayın Niyazi Bey buyrun. 

Prof.Dr.Niyazi  Karasar : Muhterem Hanımefendi,  Değerli 
Meslektaşlarım, 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Herşeyden önce böyle bir toplantının 
düzenlenmesini görmekten mutluluk duyuyorum ve öyle sanıyorum ki 
düzenleniş tarzı itibariyle de Türkiye de ilkler demek kolaydır; biraz önce 
arkadaşımızın da söylediği gibi bu bir ilk olarak kalmaz umarım. Devamı 
gelen şeyler olur. Sanıyorum 49 fakülte  saydım Türkiye çapında. 49 Eğitim 
Fakültesinin en üst yöneticilerinin katıldığı bir toplantı bu. Son derece 
anlamlı bir toplantı ve bu tür toplantılara ne kadar ihtiyacımız olduğu çok 
açık görüldü. Biraz evvel Sayın Profesör  Tanju Hanım'ın söylediği aramızda 
problemlerin algılanması ve çözüm önerileri açısından da bir takım 
farklılıklar  olduğunu gördük tesbiti bu toplantının bu şekilde 
düzenlenmesinin ne kadar isabetli olduğunu gösteren güzel bir belirti idi 
bana göre. Türkiye'de artık Sayın Özoğlu hocamızın da belirttiği gibi Türk 
Eğitimciler var gerçekten. Var da herşeyden önce onların kendi aralarında 
biraz daha fazla  diyaloga ihtiyaçları var, biraz daha birbirlerini desteklemeye 
biraz daha güç oluşturmaya ihtiyaçları var. Şimdi böyle bir çalışmanın ulusal 
ve uluslarası etkisi olabilecek böyle bir çalışmanın Türkiye'de özellikle tek 
fakülte  olan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde yapılmasının 
ayrı bir anlamı var ve 1965 yılında kurulduğunda bu fakülte  kısa bir süre 
sonra katılmıştım ve 1983 yılına kadar full  time öğretim üyesi olarak 
çalıştım. Daha sonra Türkiye'nin değişik Üniversitelerinde, yurtdışında özel 
sektörde bulundum filan.  O zamanlardan beri arzu ettiğimiz bir şey vardı. 
Türkiye'de bu eğitim sektörünün bir taşıyıcısı olmalı ve bu fakültede  bu 
işlevi yerine getirmeli diye konuşmuştuk. Ama şimdiye kadar çok önemli 
çalışmalar yapılmış olmasına rağmen; böyle tüm sektörü, şimdi çok 
genişledi. O zaman tek fakülteydi  Türkiye'de. Tüm sektörü bu şekilde ülke 
çapında bir araya getirmesi çok önemli bir adımdır. Tabi yöntemde bazı 
iyileştirme çalışmaları yapılabilir. Bunun için çalıştay grup başkanları kendi 
aralarında toplanıp onun yöntemi üzerinde de biraz durabilirler, geleceğe 
yönelik önerilerde bulunabilirler. 

Çok kısa kısa birbirinden güzel sunularla ilgili birkaç hatırlatıcı belki 
dikkate alınabilecek noktalar sunmak istiyorum. 

Sayın Kısakürek'in yapmış olduğu sunu Yüksek Öğretim ile ilgili bazı 
kilometre taşlarından bahsedildi; gerçekten de sınırlıydı, anlamlıydı, 
önemliydi. Katılıyorum bir çoğuna, gerçi sayın başkan bir kısmına 
katılıyorum dedi, bazılarına arkadaşlarımın görüşü dedi filan.  O kendi takdiri 



tabiatıyla ama bir çoğuna katılıyorum. Bir, iki noktada önerim olacak. Döner 
sermayelerden hazineye pay kesilmemesi şeklinde bir önerileri var. Bir de 
araştırma projelerinden, gelirlerden pay kesilmemesi; araştırma fonlarının 
artırılması; bunlara katılırım belki ama şu kayıtla bu tür kesintilerin 
Üniversitelerin araştırma fonlarında  toplanması kaydıyla. Biz kendi 
yaptığımız araştırmalar ile üniversitenin araştırma işlevini de güçlendirecek 
bir şekilde kullanırsak, sanıyorum çok daha iyi noktalara gideriz. Yoksa 
bunları sadece öğretim elemanlarına dağıtmak ya da bir takım araç gereç 
ihtiyacına ayırmak belki yeterli olmayabilir. 

İkincisi Meral Hanımın söylediklerine katılmamak mümkün değil. 
Türkiye'nin eğitimde bana göre en büyük çıkmazlarından biri bence 
misyonsuzluk. Yani misyon dediğimiz zaman şöyle birkaç kelime, cümle ile 
anlatmakta güçlük çekiyoruz. Acaba düşünen insan yetiştirmek gibi bir 
misyonumuzu öngörsek burada ifade  ettiğimiz bir çok şeyi de içermez mi; 
diye düşünüyorum. Rapora da sanki düşünen insan kavramının 
yerleştirilmesinde fayda  var diye düşünüyorum. 

Eğitimde yönlendirme ile ilgili Sayın Öner'in sunduğu kuşkusuz 
önemli. Yönlendirme, programlar arası geçişler, program türü uygulamaları. 
Türkiye'de yaşanan okullarla ilgili sıkıntıyı sanıyorum ki çözebilecek gibi 
gözüküyor. 

Sayın Ekem'in Kitle İletişim Araçlarının rolü ile ilgili vurgulaması 
güzeldi. Eğitim Araştırma Yöntemleri konusundaki eksikliği vurgulaması 
önemliydi. Eğitim Araştırmaları Derneği, bazıları var tabi, ama tekrar dile 
getirmesi güzel bir şey. 

Biraz önce yine Sayın Özoğlu'nun belirttiği gibi görüşmelerimizde bu 
olasılıklı yapıyı bir türlü hazmedemiyoruz. Hepimiz olmalı, yapılmalı. 
Acaba olabilir mi, yapılabilir mi şeklindeki ifadelere  kendimizi 
alıştıramıyoruz. Bu tabi yine eğitimcilerin gerçekleştirmesi gereken bir nokta 
gibi geliyor bana. 

Sayın Bilgin'in yasa tasarısı üzerinde yaptığı ayrıntılı değerlendirme 
çok çok güzeldi. Sanırım ki şimdiden o konunun üzerinde ayrıntılı durulması 
önemli. Artısı eksisi ile üzerinde ciddiyetle durulması gerekiyor. Bir takım 
sıkıntılar olacağa benziyor ama kuşkusuz avantajları da olabilir. 

Öğretmen yetiştirme konusundaki o boşluklarda özellikle araştırma 
görevlilerine öğretmenlik bilgisi verilmesi yanında üniversitenin iki temel 
işlevinden biri olan araştırma yeterliklerinin de kazandırılması, düşünülebilir 
mi; oraya koyulabilir mi? Bir ikincisi Türkçe dergilerdeki yayınların da 
değerli sayılması ama bu dergilerinde nitelikli hale getirilmesi kaydıyla 
desek mi acaba ? 



Ve nihayet son Sayın Başkan; 

Türkiye'nin yine çok önemli bir sorunu olmaya devam eden Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi konusundaki öneri. Tabi düşünülebilir ama 
bu şekliyle kalırsa eğitim fakültelerinde  verilmesi olarak kalırsa gerektiğinde 
İlahiyat Fakülteleri ile işbirliği içinde demekte fayda  var mı düşünüyorum ve 
takdirlerinize sunuyorum. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum efendim. 

Başkan : Şimdi sunu da bulunan gruplar sırasıyla sorulan yazılı 
sorulara yanıt verecekler. Bu arada başkan olarak benim de onlara birkaç 
sorum olacak. Bir grupta eğitim bilimleri yapıldı; eğitim bilimlerinin sosyal 
bilim alanı olduğu vurgulandı. Ancak aynı grupta buna ters düşen bir öneri 
geldi. Onu açıklamasını arkadaştan rica edeceğiz. Hem sosyal bilim alanında 
olalım hem de Eğitim Bilimleri Enstitülerini arttıralım. Bu galiba en azından 
bir çelişki. Biz eğer sosyal bilim olarak sosyal bilimlerle beraber etkileşecek 
isek eğitim bilimleri enstitülerini en kısa zamanda kapatmamız gerekir. Bunu 
kuranlar da pişmandı ama kapatamadılar. Biz hiç olmazsa bu gelişmeyi bu 
durumu ortaya koyalım. Eğitim Bilimleri alanı tek başına üniversitede 
yaşayamaz. Diğer bilim alanları ile etkileşme, bütünleşme durumundadır. 
Acaba bu konuyu ilgili arkadaşımız nasıl ele alacaklar. Bir diğer husus; 
Eğitim Fakültesi öğretmen yetiştirme programlarında dersler ile ilgili 
belirlenen görüşler; orada çok ilginç bir belirleme var. Kendi programlarını 
yürütmesi evrensel, temel bir değerdir. Eğer üniversitedeki, fakültedeki 
programlan onun dışındaki kurumlar hazırlıyor ise acaba bu uygulamaya 
üniversiter bir uygulama diyebilir miyiz? Bu konuda da o komisyonun 
görüşlerinin alınmasında yarar görüyorum. 

Başkan Prof.Dr.  Süleyman Çetin Özoğlu : Efendim  şimdi sunu 
sırasına göre kendilerine yöneltilen sorulan yanıtlamak ve gerekirse diğer 
gruplara sorular yöneltmek veya onların sorularını değerlendirmek üzere 
grup sözcülerine söz vermek istiyorum. Buyrun Sayın Kısakürek. 

Prof.Dr.  Mehmet A. Kısakürek : Teşekkür ediyorum Sayın 
Başkanım. Efendim  dört soru var elimde yazılı. Aslında tabii burada biz grup 
raporunu sunduk. Grup sözcüsü olarak arkadaşlarımızın ortak kanaatlerini 
belirttik. Şimdi sorulara cevap vermek zorunda olunca onların görüşlerini 
almadan ben kişisel görüşlerimi belirtiyorum. Onu peşinen ifade  edeyim. 

Başkan : Grubunuzda kabul eder diye düşünüyoruz. 

Prof.Dr.  Mehmet A. Kısakürek : Sanıyorum. Bir orta yol, cevap 
vereceğim. Sabri Güngör Bey sormuş. 

Soru : Üniversite ve fakülte  kurullarına öğretim üyesi dışında diğer 
üniversite çalışanlarının ve öğrencilerin katılımını oy kullanma hakkına 



sahip olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Üniversitelerin daha demokratik 
bir yapıya kavuşması açısından değerlendirir misiniz? 

-Efendim  üniversite senatolarının tabi yapısı belli yasada yapılacak bir 
düzenleme özellikle öğrencilerin kendileriyle ilgili kararlar konusunda bu 
kurullarda yer alması aslında bir çok üniversite yönetimi tarafından  da 
benimseniyor. Bu oy hakkı olması veya olmamasını da çok önemli 
görmüyorum. Çünkü eğer öğretim üyeleri sayısınca öğrenci 
sokmuyacaksanız zaten bununda bir anlamı da olmayacaktır, oylama 
açısından baktığınızda. Fakat yasa da olsa veya olmasa da öğrenciler buna 
göre üniversite yönetimlerince kendileriyle ilgili konuşulan konular 
görüşülürken senatolara çağrılabilir. Bu görüşmeleri izleyebilirler. Burda bir 
sakınca görmüyorum. Bir çok üniversitemiz de sanıyorum yavaş yavaş bu 
adımları atmaya başladılar diye düşünüyorum. Çalışanlardan kastınız nedir, 
onu bilemiyorum. Çalışanlar herhalde konuyla ilgili taraflar  olarak 
akademisyenler olması lazım, öğrenciler olması lazım. Buraya bütün 
kesimleri üniversitede istihdam edilen bütün kesimlerin katılması gibi bir 
durumun olmaması gerektiğini şahsen düşünüyorum. Bir diğer soru, 
Prof.Dr.Nevzat  Battal sormuş. 

Soru : Seçim yoluyla rektörlerin belirlenmesi bunca yıldır 
üniversitelerin gelişmesine ne derece katkı sağladı? Yoksa üniversitelerde 
öğretim üyeleri arasında çatışmalar ve politik yapılanmalara mı zemin 
hazırladı? Rektörlerin seçim yoluyla iş başına getirilmesinin üniversitelere 
çok zarar vereceğine Sayın İhsan Doğramacı savunduğunda bizler 
eleştiriyorduk. Ancak zaman Sayın Doğramacı'nın ne kadar haklı olduğunu 
göstermedi mi?Kendi seçmenini kendisinin oluşturduğu bir sistemde 
demokrasiden söz edilebilir mi? Şimdi dekanların da seçim yoluyla 
belirlenmesi fakültelerdeki  öğretim üyelerini birbirleriyle çatıştırıp 
çatıştırmayacak mı? Saygılarımla. 

Başkan : Sayın Kısakürek çalıştayımızda böyle bir konuyu ne ele aldık 
ne de sunularda bu konuda herhangi bir belirleme yapıldı. Dolayısıyla 
konuyu yanıtlamak isterseniz yanıtlayın ama çalıştayımızla ilgili bir konu 
değil. 

Prof.Dr.  Mehmet A. Kısakürek : Evet ben tabi genelde bir cevap 
vermek istiyorum. 

Başkan : Evet. Buyrun. 

Prof.Dr.  Mehmet A. Kısakürek : Madem ki soruldu, cevaplandırayım. 
Efendim  ben şöyle düşünüyorum. Tabii seçim sisteminin ve atanma 
sisteminin mahsurları olabilir. Önemli olan uygun demokratik insanı seçmek 
ya da atamaktır diye düşünüyorum. Fakat seçim Yüksek öğretim 



kurumlarının yapısına daha uygun düşen birşeydir. Hocaların hoşuna giden 
ve benimsedikleri bir yaklaşımdır. Onun için ben şahsen seçim veya atama 
mı? Hangisi? Derseniz. Orada farklı  şeyler söyleyebilirim. Ama ben uygun 
insanın seçilmesinin ve atanmasının sorunu çözeceği kanaatindeyim. 
İkisinde de bazen yanılgılar olabilir diye düşünüyorum. Bir diğer soru Sayın 
Prof.Dr.Nejla  Tural'dan geliyor. 

Soru : Yüksek öğretimde eğitim giderlerinin eğitimden 
yararlananlardan alınması gerektiği ilkesini belirlemişsiniz. Burada eğitimin 
tüm maliyetinin öğrencilerden karşılanması mı isteniyor? Kamu+Öğrenci. 
Bunun fırsat  eşitliği ilkesini zedeleyeceğini düşünüyorum. Türkiye'de burs 
ve kredi sistemlerinin yönetiminde çok ciddi sorunlar var. Bu da endişemi 
arttırıyor. 

Prof.Dr.Mehmet  A. Kısakürek : Tabii sorunlar olduğu muhakkak, bir 
gerçek ama ben öğrencilerimizin kafasında  aldıkları eğitimin bir maliyeti 
olduğu fikrinin  yerleşmesi gerektiği kanaatindeyim. Mevcut sistemde de 
herkese kredi vermenin yahut burs vermenin bir fırsat  eşitsizliği yarattığı 
kanaatindeyim. Çünkü maliyetinin yeteri kadar bilincinde olmayan bir 
öğrenci eğer 4 yıllık kurumu 5 yılda, 6 yılda bazen aflarla  bu 8-10 yıla kadar 
çıkabiliyor. Çıkıyor bize. Kapı önünde bekleyen 1,5 milyon öğrenciden 
birinin veya birkaçının hakkını yiyor diye düşünüyorum. Üstelikte biz bunu 
devlet eliyle finanse  ediyor duruma düşüyoruz.. O bakımdan grubumuzun 
genel görüşü şu. Bunun cari giderlerin karşılanması anlamında bir katkı 
olması gerekir. Tabii yatırımları, amortismanı v.s.'yi tabiiki düşünmüyoruz. 
Ama ödeyebilecekler buna katkıda bulunmalı. Çünkü Türkiye'nin sosyo-
ekonomik koşulları belli. Ödeyemeyecek durumda olanları da devlet mutlaka 
eğitimde fırsat  eşitliğini teminen kredi vermeli, burs vermeli ve bunlarda bir 
süre sonra tekrar sisteme dönüştürülebilmelidir diye düşünüyorum. Bu 
benim şahsi görüşüm. Bir başka soruya geçiyorum. Sanırım burada kamusal 
bir duruş gerekiyordu. Öyle olduğunu düşünüyorum. 

Soru : Ortaöğretimde ve yükseköğretim kurumlarında özellikle 
yükseköğretim kurumlarında yabancı dilin öğretim dili olarak öğrenim dili 
olarak kullanılmasının eğitim bilimleri açısından değerlendirilmesi nedir? 
(isim belirtilmemiş) 

Prof.Dr.Mehmet  A. Kısakürek : Tabii aslında bu soru ve benzeri bir 
çok sorunun cevabını üniversitemizin web sayfasında  Ankara 
Üniversitesi'nin Türk Yüksek Öğretimi'nde yenileşmeye ilişkin görüşleri 
başlığı altında çok detaylı olarak bulabilirsiniz. Biz tabi ona oradaki ortaya 
konan konulardan atıflar  yaptık. Ama bizim görüşümüz Türkçe bir bilim dili 
olmalıdır. Aksi takdirde bir millet kendi dilini kullanmadan eğitim 
yapıyorsa, yabancı dille eğitim yapıyorsa, zaten orada özgürlükten de söz 
edilemez, bir millet olmanın da gereği yerine gelmez diye düşünüyorum. 



Ama bu şu demek değildir. Tabii ki yabancı dili her öğrencimiz öğrenmeli. 
Sadece yükseköğretimde değil, ilkokuldan itibaren, okul öncesi, okul öncesi 
diyorum. Temel eğitimden itibaren öğrenmeye ve kaliteli dil öğrenmeye 
mümkünse birkaç dil öğrenmeye, özel bir itina göstermeliyiz. Ama öğretim 
dili mutlaka kendi dilimizde olmalıdır. Bununla şunu da kastetmiyorum. Bir 
kısım kurumlarımızın yabancı dilde eğitim yapması, yapmaması gibi bir 
şeyde söylemek istemiyorum. Bunlar gelişmiş, çağdaş dünya'nın çeşitli 
ülkelerinde, üniversitelerinde benzer uygulamalar var. Ama ekseriyeti ana 
dilde olması gerektiği konusunda bir görüşe sahibim. 

Bir diğer soruda; Yükseköğretimde yatay ve dikey geçiş olanaklarının 
değerlendirilmesi denmiş. Soru olarak sormamış bunu konu başlığı olarak 
atmış. Nasıl bir sorun var burada bilemiyorum ama yatay ve dikey geçiş 
olanakları bildiğiniz gibi bizim mevcut mevzuatımızda da başarılı öğrenciye 
bu tür yatay ve dikey geçişler sağlanıyor. Ama kotalar sınırlı % 10 gibi. 
Genellikle fakültelerin  veya üniversitelerimizin ilgili kurulları bunlara karar 
veriyorlar. Her halükarda kapı açık ama eşik bir miktar yüksek olabilir. 
Önemli olan üniversitelerimizin imkanları arttıkça sanıyorum bu eşikler 
biraz daha aşağıya çekilebilir. Yani daha çok deplazma olabilir. Birde tabi 
Avrupa Birliği Eğitim Programları çerçevesinde özellikle ECT sistemini 
uygulayan ülkelerde öğrenci mübadelesine başladığımızda ben bu tür bir 
mübadelenin yani eş değer kurumlar arasındaki bir mübadelenin yurt içinde 
de yaygınlaşacağını, ordan alınan sinerjiyle bunun yeni bir boyuta 
ulaşabileceğini de tahmin ediyorum. Önümüzdeki dönemde bu bakımdan 
arkadaşımızın sorduğu sorunun veya sormak istediğinin ne olduğunu tam 
anlamamış olmakla birlikte yatay ve dikey geçiş olanakları var ama 
sorunlarda var. Mutlaka bunların aşılması gerektiğini düşünüyorum Sayın 
Başkan. 

Başkan : Teşekkür ediyorum. 

Prof.Dr.  Mehmet A. Kısakürek : Bana sorulan yazılı sorular bunlardı. 

Başkan : Teşekkür ediyorum efendim.  Şimdi Profesör  Aksu'dan 
kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermesini bekleyelim. Yalnız benim bir 
ricam var. Zamanımızı biraz dikkatlice kullanmakla karşı karşıyayız. Çünkü 
sonuç bildirgesini veya basın duyurusunu ben okuyacağım. Programımızı o 
yönüyle izlemek durumundayız. O bakımdan mümkün olduğu kadar zamanı 
dikkatli kullanmak eğilimini gösterelim diye düşünüyorum. Teşekkür 
ederim. Buyrun. 

Prof.Dr.Meral  Aksu : Teşekkür ederim. Bana yöneltilen 4 soru var. İki 
ayrı katılımcıdan, fakat  birbirine benzer sorular ve yetişkinler eğitiminin 
benim sunduğum raporda yer almadığıyla ilişkin ama yine de ben soruları 
okumak istiyorum. 



Soru: Çeşitli nedenlerle zamanında eğitim alamamış, eğitimi gecikmiş 
yetişkinlerin eğitiminde eğitim fakültelerinin  rolü ve katkısı ne olmalıdır? 
Raporunuzda yetişkin ve yaşam boyu eğitim sürecine yer verilmedi gibi 
geldi. Sayın Akçamete'nin sorusu. İkinci grupta yine aynı konuda, çalıştay 
konuları kapsamını yetişkin eğitimi adıyla giren halk eğitimine ilişkin durum 
saptaması yapılmadı. Öneriler geliştirilmedi. Oysa geniş bir okumaz-yazmaz 
kitlesi eğitimde fırsat  eşitliğinden yararlanamamış olan yetişkin yurttaşlara 
yönelik halk eğitim çalışmaları ülkemizde büyük önem taşıyor. Bu bağlamda 
daha çok piyasaya yönelik kurslar düzenleyen halk eğitim merkezlerinin 
demokrasi, yurttaşlık, insan hakları gibi konulara yönelik izlenceler 
düzenlenmesi konusunda görüşünüz nedir? Üçüncü bir soru yine aynı 
konuda. Halk eğitim bölümlerinin kapatılmasıyla bu konuda yetişkin 
eğitimcisi olarak öğretmenlerin çalıştırılması uygulaması sürüyor. Halk 
eğitimi ayrı bir meslek alanı değil mi? Sayın Prof.Dr.  Cevat Geray. 

-Şimdi ben raporumu sunarken size açıklamıştım. Bizim grubumuz en 
kalabalık ve en çok alt grubu olan gruptu ve 6 grup ayrı ayrı çalıştı ve 
bunları bir araya getirip genel bir rapor hazırlamaya çalışıldı. Fakat gruplar 
raporlarını yetiştiremediler. Onun için de biraz sıkıntı yaşadık ve yetişkin 
eğitimiyle ilgili belli noktaların ana raporumuzda olmadığını biliyoruz. 
Şimdi benim elimde yetişkin eğitimi rapor özeti var. Bu soruların cevaplan 
bu önerilerin içinde yetişkin eğitimi alt grubunun hazırladığı önerilerin 
içinde hepsi var. Onun için de ben kişisel görüşlerimi söylemek yerine 
raporda sadece bu sorulara cevap niteliğinde olabilecek önerilerden iki, üç 
tanesini size okumak istiyorum. "Yetişkin eğitiminin en temel sorunu bu 
alanın eğitim bilimlerinin özgün bir alt alanı olduğunun yeterince kabul 
görmemesidir. Bu sorun alanla ilgili aşağıdaki sorunlarında temelini 
oluşturmaktadır" deyip sorunlar dizilmiş. Bir tanesi; Yetişkin Eğitim 
Örgütleri çoğunlukla kadın el sanatlarına yönelmekte, kısmen piyasanın 
gereksinimlerini dikkate almaktadır. Barış, çevre, yurttaşlık, demokrasi, 
insan hakları gibi toplumsal gelişme gereksinimleri ise ihmal edilmektedir. 
Tüm eğitim fakülteleri  bölgelerindeki halkın eğitim gereksinimlerinin 
saptanılması ve giderilmesinde, çevrelerindeki kuruluşları güdüleyici ve 
yönlendirici bir rol almalıdırlar. Halk eğitim merkezlerinin çalışmalarında 
özellikle ve öncelikle gönüllü usta öğreticilerden yararlanılması ve bu yönde 
gönüllü örgütlerle işbirliği yapılması yeğlenmelidir. Halk eğitim 
merkezlerinde halkın eğitim gereksinimleri doğrultusunda istemde 
bulunmaları ve yönlenmeleri amacıyla etkin bir rehberlik hizmeti 
verilmelidir. Bunun gibi diğer önerilerde yetişkinler eğitimi alt grubumuz 
tarafından  hazırlanmıştır. Raporun tümüne bakıldığında bunlar görülecektir. 
Teşekkür ederim. 
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Başkan : Teşekkür ederim. Sayın Profesör  Aksu. Efendim  şimdi Sayın 
Profesör  Öner'in kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermesini istiyoruz. 
Buyrun efendim. 

Prof.Dr.  Uğur Öner : Evet. Bende de 3 tane soru var. Bu 3 sorunun 
2'si birbirini içeriyor. Kısaca şudur sorular. 

Sayın Sabri Güngör'ün Sorusu : Üniversite giriş sınavının iki aşamalı 
olmasının yararını açıklar mısınız? Üniversite'ye girişin sınavsız olması 
tartışılırken siz neden iki sınava çıkarılmasını istiyorsunuz? 

-Şimdi daha önceki sunduğumuz raporda da belirttik. Yönlendirme, 
etkili bir yönlendirme, üniversiteye giriş sınavında belirli sorunları 
çözebilmemizde yardımcı olabiliyor ama tüm sorunları yönlendirmeyle 
çözebilmemiz olanaksız. Varsayalım ki kaynaklarımız sınırsız. Şu anda öyle 
bir durumla karşı karşıya değiliz. Yani üniversitede belli sayıda öğrencinin 
gereksinmesini karşılayabilecek kadroya ya da kontenjana sahibiz. Bu 
kontenjana doğru insanları, kendi ilgi ve yeteneklerine uygun programlara 
girebilmelerini amaçlıyoruz. Bu yönde, bu nedenle etkili bir yönlendirmeyi 
vurguluyoruz. Ama şunu ileri süremeyiz, yönlendirmeyle bütün üniversiteye 
giriş sorunlarını çözebiliriz ve herkes bir programa yerleşebilir diyemiyoruz. 
Çünkü neden kaynaklarımız sınırlı, bu sınırlı kaynaklara doğru insanları, en 
fazla  verim sağlayabileceğimiz insanları yerleştirmek zorundayız. Bu 
nedenle de sınırsız bir yerleştirmeyi, sıralamayı düşünemeyiz. Bundan da öte 
sınırlarımız, kaynaklarımız sınırsız olsa da yine bir sınava ihtiyacımız var. 
Çünkü her üniversite programı kendine uygun öğrenciyi istiyor. Yani fen 
alanında belli temel bilgi ve yeteneklere sahip olan insanları seçmek 
istiyorum diyor. Bir programda sosyal yetenekleri, ilgileri, bilgileri gelişmiş 
bireyleri seçmek istiyorum diyor. Gene bir sıralama yapmak zorundayız. Her 
program kendine uygun insanların kendine gelmesini ve bu programlardan 
yararlanmasını istiyor. Öyleyse sınavsız bir üniversite giriş sadece politik bir 
yanıltma olur bireylere. Sınavsız, sıralamasız bir yerleştirme yapabilmemiz 
mümkün değil. Ama buradaki sorunları göz ardı edeceğimiz anlamına 
gelmiyor bu. Tabii ki üniversiteye girişte bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Bunların 
bir kısmını da yönlendirmeyle kaldırabiliriz ya da hafifletebiliriz  önerilerini 
verdim. Diğer bir soruda... 

Soru : Yönlendirmeleri sağlıklı yapabilmemiz için kullanacağımız 
psikolojik ölçme araçlarının biz Milli Eğitim bünyesi içerisinde belirli bir 
birimde, merkezde ya da bir yeni kuruluşta toparlanmasını önermiştik. 
Bununla ilgili bir soru var. Bu soruyu da şöyle yanıtlayabiliriz. Milli Eğitim 
Bakanlığı'nda bu tür çalışmaları yürüten çeşitli birimler var. Bizim burdaki 
önerimiz bu birimlerin hepsinin bir merkez bir çatı altında ya da bir genel 
müdürlük altında toparlanması ve daha etkili hizmet sunması. Tüm 
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gereksinme duyan kişilere bu araç gereçleri sağlaması bağlanımdaydı. 
Teşekkür ediyorum. 

Başkan : Teşekkür ediyorum efendim.  Bu konuda Sayın Sunucu'nun 
belirttiği konularda oluşan grubumuzda ele alındığı veya alınmadığı yönünde 
bir soru var onu da ben yanıtlamaya çalışacağım. 

Sayın Prof.Dr.  Cevat Geray'ın Sorusu : Ortaöğretimle ilgili açıklamada 
yalnızca okul yerine program ve lise kavramı savunulurken İmam-Hatip 
Liselerine değinilmedi. Oysa bunların meslek programları ne olacak? 

1) Meslek programı olarak kız öğrencilerin alınması sürecek mi? 

2) Lise kapsamına alındığında yükseköğretime geçiş nasıl olacak? 

-Efendim  bildirimizde de daha doğrusu raporumuz da da 
vurguladığımız gibi biz lise kavramıyla artık uğraşmıyoruz. Programa, 
program türüne dayalı ortaöğretim kurumundan söz ediyoruz. Böyle olduğu 
sürece ve bu ortaöğretim kurumunda yatay geçişler, esneklikler söz konusu 
olacak. Programlara geçiş yönlendirmenin bir ürünü olarak ele alınacak. 
Sekiz yıldan sonra dokuzuncu sınıfa  geçerken, dokuzuncu sınıftaki 
programlara açılmış olan programlara katılacaklar. Programlarda yeterince 
memnun olmazlar, başarılı olmazlarsa diğer programlara geçebilecekler. O 
yönüyle biz İmam-Hatip Liseleri kavramını raporumuzda ele almadık ve bu 
konuyu çözebilmek içinde programa dayalı ortaöğretim türünü vurgulamaya 
çalıştık ve böylelikle yönlendirme sisteminin ayrılmaz bir öğesi olan böyle 
bir okulda programlar arası geçişler sağlandığı için kız öğrencilerin alınıp 
alınmaması artık politik kararlarla değil öğrencilerin kararlarıyla, velilerin 
kararlarıyla ve yönlendirme kararlarıyla ele alınabilecek. Dokuzuncu sınıftan 
sonra, pardon sekizinci sınıftan  sonra karar verebilme yeteneğini 
kullanabileceğini düşündüğümüz öğrencilerin karar vermelerine 
yönlendirme sisteminde yardımcı olduğumuzda tahmin ediyoruz ki kız 
öğrenciler kendilerinin gelecekleri için İmam-Hatip programı diye nitelenen 
programlara girip girmeme konusunda herhalde farklı  tavırlar 
verebileceklerdir. Bunu sağlayabilmeyi amaçlayan bir program önerdik. Bir 
program olarak oluşturulmasını öneriyoruz. Bu programın devamı olan 
yükseköğretime girmesine de diğer programlarda olduğu gibi benimsiyoruz 
veya böyle bir önerimiz var. Programların dışında yeni programlara, farklı 
programlara katılmak isteyenlerin de o programların gereği olarak bazı 
değişik uygulamalara tabi olmasını da öneriyoruz. Yani A programında 
devam etmesi söz konusuyken, B programına gitmek isterse B programının 
gereği olarak farklı  bir değerlendirmeye tabi tutulmasını da ön görüyoruz. 
Dolayısı ile bu konuda bizim önerdiğimiz programa dayalı ortaöğretim 
kurumu şu anda karşılaştığımız bir çok sorunu yönlendirme amacına dayalı 
olarak uygulanacak programlarla veya yaklaşımlarla çözebilir diye de ümit 
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ediyoruz. Teşekkür ederim efendim.  Sayın Ekem'e bir sorum var. Eğitim 
sosyal bir bilimdir. Ayrıca Eğitim Bilimleri Enstitülerinin kurulması 
konusunda ne diyorsunuz? Yanıt vermesini bekliyoruz. Buyrun efendim. 

Prof.Dr.  Naci Ekem : Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan'ın 
bana yönelttiği sorunun tıpa tıp aynısı, yazılı olarak elimde var. Sayın 
Yıldırım bu soruyu sormuş. 

Soru : "Eğitim Sosyal Bir Bilimdir" dediniz öyleyse. Niçin ayrıca 
Eğitim Bilimleri Enstitüleri kurulsun? Sosyal Bilimler Enstitüsü içinde 
olmalı eğitimin gelişmesi açısından bu değerlendirilebilir mi? 

Başkan : Ben bunu görmediğim için sordum. 

Prof.Dr.  Naci Ekem : Teşekkür ederim. Ama soru üst üste olması, 
gerçekten bunun önemli olduğunu da vurguluyor diye ben ikisini de ayrıca 
okumak istedim. 

Başkan : Evet Başkan sorusu olarak yanıtlayın. 

Prof.Dr.Naci  Ekem : Teşekkür ederim. Efendim  ben başkan sorusu 
olarak veyahut Sayın Yıldırım'm sorusu olarak değil her şeyden önce bu 
günümüzün bir sorunu olduğu için yanıtlamak istiyorum ve bunu yanıtlarken 
de şahsi fikrim  değil, çünkü ben bir fenciyim  temelde grubumuzun, 
çalıştayımızın aldığı kararları bu doğrultuda sizlere ileticem. Yani aldığımız 
kararlan biraz daha açarak sizlere sunmak istiyorum. Tartışmamız bu 
konuda bir hayli uzun sürdü çünkü. Bilindiği gibi doğa bilimleri bunun 
yanında birde beşeri bilimler bilirdik. Daha büyük hocalarımız. Öyle mi? 
Doğa Bilimleri, Beşeri bilimler sonradan Sosyal Bilimler oldu. Yanına birde 
Tıp Bilimleri girdi. "Tıp Bilimlerini de Sosyal Bilimlere Alalım" denildi. 
Veyahut Tıp Bilimlerinin artık Sosyal Bilimlerden veyahutta Doğa 
Bilimlerinden bir parçası ayrıldı. Doğa Bilimler, bir parçası Sosyal Bilimler 
içerirken birdenbire nasıl ayrıldı. Bugün niye kimse karşı çıkmıyor. 
Bilimlerde tabi evrim geçirecek. Daha ne çok bilim dallarımız çıktı ve bizim 
eğitimde de çıktı. Buyrun önümüzde açtık, baktık. Eğitim Fakültelerinin 
öğretmen yetiştirme programlarıyla ilgili yeni düzenlemesinde bilim alanları 
veyahut bölümler aşağı-yukarı 15 tane bölüm var. Bunları bölüm olarak 
baktığımızda bir fakültede  örneğin; benim fakültemde  İlköğretim Bölümü 
var, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bilgisayar Teknolojileri Eğitimi Bölümü var. 
Ortaöğretim, dikkatinizi çekerim. Fen ve Matematik alanları eğitimi bölümü 
var. Sosyal alana geliyorum. Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü 
var. Bunlar aynen İlköğretim Bölümü içerisinde de sınıflanmış.  Bu neyi 
getiriyor. Demek ki illaki Eğitim, eğitim başta yönetsel anlamda bir 
toparlanmak için parçalanmayı gerektiriyor. Bizde bunu aynen ifade  ettik. 
İkinci paragrafımızda  yönetsel anlamda Eğitim Bilimleri Enstitülerinin 

10 



kurulması teşvik edilmeli. "Eğitim Bilimlerinin diğer bilim alanları ile 
etkileşimini güçlendiren yaklaşımlar vurgulanmalıdır" dedik. Şöyle dedik; 
aynen alıyorum. Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümünde tarih 
öğretmenliği programı var. Bu alanda yetişecek bir yardımcı doçent sosyal 
alanlarla ya da diğer disiplinlerle, eğitim bilimleri ile ilişki içinde olacak. 

Başkan : Sayın, Sayın Ekem. Zamanı hatırlatmak zorundayım. 

Prof.Dr.Naci  Ekem : Pardon. Kısa keseceğim. Yüksek lisansa bir 
eleman yetişecekse bunun iki boyutu var. Bir sosyal bilim alanı var. Birde 
eğitim alanı var. Eğitim Bilimlerin Bölümü ki dört tane ana bilim dalı var. 
Orada o anabilim dallarında yani eğitim bilimlerinde ki hocalarıyla, sosyal 
bilimlerdeki hocalarının biraraya gelerek bir birliktelik getirmesi,nerede 
Eğitim Bilimleri ve Fen Bilimleri birlikte. Belki biz bunu daha fazla 
açmadık. Yalnız bu birlikteliği yaklaşımla vurgulansın dedik. İleride belki 
bir üst enstitüler kurulu oluşarak orada birliktelik ayrıca sağlanabilir. Ama 
bunu biz tartışma ortamına açtık. Disiplinleri, pardon birde "Eğitim Bilimleri 
disiplinler arası bilgi üreten bir sosyal bilim alanıdır" diye noktayı koyduk. 
Bu bizim çalıştay grubumuzun kararıdır. Şans yoktur. 26 hocanın ortak 
kararıdır. Ancak o paragrafın  son cümlesini, son kısmını okuyorum. "Diğer 
disiplinlerle etkileşim ve kesişim alanları akademik platformlarda  yeniden 
tartışılmalıdır." Nasıl birbiriyle ilişkilenecekler, hangi yani bir yetişecek 
doktorantı Eğitim Bilimleri ve buna bağlı olarak Fen Bilimi alanından 
dersler alacak, bunları burada oturup tartışmamız gerekir. Enstitüler 
içerisinde tartışmamız gerekir diye bizim çalıştayımızın görüşleri budur. Arz 
ederim. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Başkan : Teşekkür ediyorum Sayın Ekem. Efendim  şimdi 5'inci olarak 
Sayın Prof.Dr.Mualla  Bilgin. Buyrun. 

Prof.Dr.Mualla  Bilgin : Teşekkür ederim. Eğitim Bilimleri 
Fakültesi'nden bir öğrenci arkadaşımız bana şöyle bir soru yöneltmiş. 

Soru : Tasarı halinde olan Kamu-Personel Rejimi çerçevesinden 
bakıldığında toplam kalite yönetimi yeni bir argüman olarak ortaya 
çıkmaktadır. Eğitim çalışanlarının örgütlü olduğu çeşitli demokratik kitle 
örgütlerince toplam kalite yönetimi bir sömürü argümanı olarak sunulmakta, 
oysa pek çok öğretim görevlisince olumlu olarak algılanması kafa  karışıklığı 
yaratmakta bu duruma ne diyorsunuz.? 

-Yanıtlaması oldukça güç bir soru ama biz bunu daha öncede kendi 
aramızda konuştuğumuz için birşeyler söyleyebileceğim ama eğer 
arkadaşlarım olsaydı belki daha tatmin edici yanıtlar verebilirlerdi. Bende bir 
öğretim üyesi olarak bu konuda çalışmalar yapan biriyim. Ancak bizler bu 
olaya bakarken tabi biz eğitim yönetimi alanında çalışanlar bir çok kuram ve 
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yaklaşım öğretiriz öğrencilerimize, bu karar ve yaklaşımların her birinin 
olumlu ve olumsuz yanları vardır ve uygulamalara göre değişir bunlar ve 
bizler bu konularda çalışırken devletin okulları, devletin öğretmenleri olarak 
çalıştığımızı düşündük ve tam istihdam anlayışı içerisinde işte ömür boyu 
istihdam, devlet memuru anlayışı içerisinde çalışan, iş görenler olarak acaba 
biz daha iyi nasıl hizmet verebiliriz diye ben şahsen olaya öyle baktım, öyle 
yaklaştım. Ve hiçbir zaman kar amaçlı bir yaklaşım içinde olmadık. Çünkü 
böyle bir şey söz konusu değildi. Ancak tasarıda getirilmeye çalışılan, 
yerelleşme ve özelleştirme anlayışı bizi böyle bir tutkuya götürüyor ve 
örgütlerinde yaklaşımının bu nedenle olduğunu düşünüyorum ben kişisel 
olarak ve olaya şöyle bakılması gerektiği inancının taşıyorum. Takım 
çalışması, takım ödülü, paydaşlarım gereksinimlerine karşı duyarlı, örgüte 
bağlılık, veriye dayalı karar verme gibi uygulamalar aslında bizim eğitim 
örgütlerimizde de gerçekten çok yararlı olarak kullanılabilecek uygulamalar. 
Ancak bunu iyi niyetlide kullanabilirsiniz, kötü niyetlide kullanabilirsiniz. 
Size söylediğim gibi örgütte her amaçlılık ile bunun dışında davranışlar 
arasında fark  olduğunu düşünüyorum ve biz öğretim üyeleri olarak eğitimde 
olaya bu açıdan yaklaşıyoruz ama diğer taraftan  getirilmeye çalışılan ile 
karşılaştırdığımız zaman bu sorunların bizimde karşımıza çıktığını 
görüyoruz. Bu nedenle bu konuda kafanızın  karışması belki doğal. Ancak 
olaya başka bir perspektiften  bakıldığında bunlardan yararlanılabileceğini 
düşünüyoruz. Ancak onların getireceği söylediğimiz, bizim burada 
sunduğumuz sakıncaları giderecek önlemler alınması kaydıyla. Hiçbir 
modeli olduğu gibi uygulamak veya olduğu gibi reddetmekten ben kişisel 
olarak yana değilim. Bilmiyorum ne ölçüde tatmin edici oldu. Başka soru 
yoktu. Ancak belki daha önce söz edilen bir şey vardı. Burada biz Kamu 
Yönetimi Yasa Tasarısını tartışırken birşeyleri hiç değiştirmeyelim 
anlayışından çok katılımın tüm kesimlerce özellikle tüm ilgililerce yapılması 
gerektiği anlayışından yola çıktık. Yani kimseleri ilgilendiriyorsa ki 
özelliklerde eğitim örgütleri, eğitim çalışanları, eğitim fakülteleri  bu işin 
içinde olmalıydı. Ya da Kamu Yönetimi Yasa Tasarısı bütünüyle tüm 
çalışanların özgürce tartışılabileceği platformlarda  uzun uzadıya ele 
alındıktan sonra böyle bir şey getirilmeli diye düşünüyoruz. Burada 
bitiriyorum sayın hocam. Ben bir duyuru yapmakla bitireceğim. Eğitim 
Fakültesi İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesiyim ve bu yıl 
Temmuz ayında 6-9 Temmuz 2003 tarihlerinde Eğitim Bilimleri Kongremiz 
var. Bu konuda bir çok arkadaşımızın haberdar olmadığını öğrendim 
aralarında ki konuşmalarda. Bunu duyurmak istiyorum. Eğer 
Üniversitemizin web. sayfasına  ulaşırsanız bu konuda bilgi alabilirsiniz. 
Hepinizi o tarihlerde, Malatya Çok güzel, hepinizi Malatya'ya bekliyorum. 

Başkan : Teşekkürler. Efendim  bu reklama girmiyor. Bilimsel bir 
duyuru. Sayın Gürkan size yöneltilen sorulara yanıtlarınızı alabilir miyiz. 
Buyrun. 



Prof.Dr.Tanju  Gürkan : Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ben 
öncelikle sözlü, gerek mikrofonla  gerek yerinden konuşanların benim 
grubuma ilişkin söyledikleri birkaç noktaya değinip sonrada hemen bir 
soruyu yanıtlayıp bitireceğim. Sayın Kavcar hoca dediniz ki "Düşünen İıjsan 
Kavramından Bir Yerlere Yerleştirin" valla hindide düşünüyo. Biz onun için 
düşünen insan kavramından çok sayın Ersan'ın her ne kadar eleştirmiş 
olsada bilimsel düşünen, yaratıcı, inceleyici diye hani uzun uzun yasalarda 
var, gerek yok dediği şeyleri yazdık. Daha detaylı yazdık ve eğitimce ve 
öğretmen için bununda çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Araştırma 
yetersizliklerine gelince sayın hocam o eksik değil, çünkü biz derslerin ve 
programların gözden geçirilmesi gerektiğini söylediğimizde eğitim bilimleri 
alanında eksikliklerin ve derslerin gözden geçirilerek eğitim fakültesi 
programlarında özellikle eklenmesi gerektiğini belirtmiştik. Sayın Başkanım 
İlahiyat Fakülteleriyle işbirliği yapılarak eklenmesi için, teşekkür ediyorum. 
Biz zaten onu kast etmiştik. Yani Din Bilgisi ve Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi Öğretmenliği mutlaka Eğitim Fakültelerinin bünyesine alınmalı. 
Ancak diğer branş öğretmenliklerinde olduğu gibi oradaki fakülte 
hocalarının da işbirliğiyle birlikte yürütülmeli dedik. Komisyon olarak. 
Çünkü bunu çok önemli görüyoruz. Aynı şey Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği içinde gerekli. Adı ve başı ne olursa olsun öğretmenlikse 
eğitim fakültelerinde  olmak durumunda, diğer fakültelerle  tabii ki işbirliği 
yapılacak. Alan dersleri açısından. Ben şimdi birde Sayın Çetin Özoğlu 
hocama takılıcam. Hınzır bir sorusu vardı. Aslında cevabı biliyor. Dediki 
hocam Eğitim Fakültelerinin acaba dersleri üniversite dışında mı 
hazırlanıyor? Ben cevabını da bildiğini biliyorum. Ne yazık ki şu an eğitim 
fakültelerinde  uygulanan bütün öğretmenlik lisans programlan tamamen 
dayatmacı bir yaklaşımla 7 yıldır sürdürülmektedir ve bunu biz her zaman 
eğitim bilimleri fakültesi  olarakta kınamaktayız. Bu komisyona gelen tüm 
dekanlarım ve öğretim üyesi arkadaşlarımda, hepsi de bunun mutlaka 
gözden geçirilip geliştirilmesi gerektiği üzerinde duruyorlar ve bunun çok 
önemli olduğunu düşünüyoruz. Yazılı olarak soru soran Sayın Çoban hani 
halk deyimi varya demiş ki "hiç aklımdan çıkmıyor ki" o da yükseltilme ve 
atamalarda hiç akıldan çıkmayan yine o çok detaylı anlattığımız yabancı 
yayın, Türkçe yayınla ilgili soruya özet söylüyorum. Nitelik çok önemli. 
Amerika'da yayınlanmış olması bence onu yayınlayan insanı nitelikli 
kılmaz. Ölçütler yeniden gözden geçirilmeli dedik. Yabancı ve Türkçe 
Yayınların Puanlanması bir dengeye oturtulmalı diye zaten raporumuzda 
vardı. Ben bir duyuru yapmak istiyorum. Bu bir dilek ve temenniydi bizim 
komisyonun. Ben sunum sırasında üzerinde durmamışım. Çıktılarda ufak  bir 
eksikliğimiz vardı. Bizim komisyonumuz şöyle bir şey önerdi. Biliyorsunuz 
öğretmen yetiştirme Türkiye Milli Komisyonu diye bir Komite, Komisyon 
var. Eğitim Fakülteleri Dekanlarından ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın 
öğretmen yetiştirme genel müdürlüğü ile YÖK'ten temsilcilerin katıldığı bir 
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komisyon. Ancak bu komisyon işlemiyor. Eğer bu komisyon işlese zaten 
bizim burada yapılsın dediğimiz pek çok şeyi onların dikkat edip yapması 
gerekiyor. Onun için biz dedik ki eğitim fakültelerinde  eğitim alanında 
gelişmeleri, eğitim politikası ve sorunlarını tartışan, öneriler getiren eğitim 
fakültelerinden  seçilmiş öğretim üyelerinden oluşan tüm eğitim fakülteleri 
kapsayın bir kurul kuralım dedik, komisyon olarak ve kurul daha sık 
aralıklarla toplansın ve öğretmen yetiştirme politikalarını gözden geçirsin ve 
bu Türkiye Öğretmen Yetiştirme Milli Komisyonu'na raporlar sunsun 
görüşü benimsendi. Burada dekanlar dememizinde özel bir nedeni var. 
Türkiye gerçeğinde Eğitim Fakültelerinin dekanlarının büyük çoğunluğu 
demeyim ama büyük bir kısmı belki eğitim ya da öğretmen kökenli olmadığı 
için ki bu kökenden gelmeyen dekanlarda bunu önerdi. Dediler ki"Her 
fakülte  kendisi seçim yapsın. Bu kurula kim girsin istiyorsa eğitim 
fakültesinden  kendileri belirlesinler."dediler. Onun için böyle bir komisyon 
kurulmasını da kurulumuz önerdi. Grubumuz. Eğer bu genel kurulda 
belirlenirse de eğitim bilimleri fakültesi  dekanlığının öncülük ederek böyle 
bir kurulun kurulmasında yardımcı olması istendi. Teşekkür ediyor, saygılar 
sunuyorum. 

Başkan : Teşekkür ederim. Sayın Gürkan. Başkanı değerlendirmenize 
herhangi bir yanıt vermicem ama verdiğiniz yanıta da teşekkür etmek 
istiyorum. Efendim  çalışmalarımızın nerdeyse sonuna geldik. Ben bildiri 
sunan ve verilen sorulara yanıt veren arkadaşların emeklerine, onların bu 
hazırlığı yapmada yardımcı olan grupta çalışan arkadaşlara, özellikle grup 
çalışmalarını bu düzeye getiren gençlere teşekkür etmek istiyorum. 
Türkiye'nin ilk ve tek fakültesinin  böyle bir konuyu bilimin ışığında eğitim 
bilimleri ışığında ele almasının ürünlerini bugün hep beraber paylaştık. 
Sayın Dekanlarımızın katkıları, Eğitim Fakültelerinden gelen öğretim 
üyelerimizin katkıları ve ümit ediyoruz ki büyük yankılar uyandıracak ve bu 
yankılarda belirli sonuçları sağlayacak. 

Şimdi kapanış konuşmasının planlandığı 18.00'den önce eğer Sayın 
Sezer izin verirlerse 5-10 dakika alarak sonuç bildirgesini okumak istiyorum. 

Sonuç bildirgesi kamu oyuna, basınımıza duyuru amacını taşıyor. 
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ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİNİN SUNUMU 

Eğitim sistemimizde yaşanan sorunların artması ve bu sorunların ele 
alınmasında bilimsel bakış açısının benimsenmemesi Eğitim Fakültelerini 
eğitimde yaşanan sorunları irdelemek için bir araya getirmeyi zorunlu 
kılmıştır. Bu amaçla 10-11 Şubat 2004 tarihinde Ankara Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Fakültesinde ülke genelindeki Eğitim Fakültelerinin dekanlarının 
katılımıyla "Eğitim  Bilimleri  Bakış Açısıyla Eğitimin  Güncel  Sorunları  ve 
Çözüm Önerileri"  konulu iki günlük bir çalıştay ve bir değerlendirme 
toplantısı düzenlenmiştir. Türkiye'de öğretmen yetiştiren fakültelerin 
yöneticileri ilk kez Türkiye'nin gündemindeki önemli eğitim sorunları 
konusunda ortak bir değerlendirme yapmışlardır. Toplantı 6 ayrı çalıştay 
olarak yürütülmüştür. Çalıştaylarda şu konular ele alınmıştır: 

1. Eğitim Bilimleri-Öğretmen Yetiştirme 

2. Yüksek Öğretimin Geleceği ve Yasal Düzenleme Hazırlıkları 

3. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Çerçevesinde Eğitim Yönetimi 

4. Okul Türü ve Kademeleri 

5. Yönlendirme ve Üniversiteye Giriş Sistemi 

6. Eğitimde Bilimsel Bilgi Üretimi ve Tüketimi 

İki günlük çalışmaya 49'u eğitim fakültesi  dekanı olmak üzere toplam 
167 öğretim üyesi katılmıştır. Bu çalışmanın en önemli sonucu, Dekanların 
ve öğretim üyelerinin eğitim sorunlarının eğitim bilimleri bakış açısıyla ve 
eğitim bilimleri çerçevesinde ele alınmasının önemini ve gerekliliğini tüm alt 
gruplarda vurgulamış olmalarıdır. Alınan kararların Milli Eğitim 
Bakanlığına, Yüksek Öğretim Kuruluna ve kamuoyuna duyurulması uygun 
bulunmuştu 

• Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün yurttaşları, Cumhuriyetin temellerine, 
Atatürk ilkelerine ve demokratik hukuk devleti esaslarına bağlı olarak 
yetiştirilmelidir. Bu çerçevede bütün eğitim kademelerinde yürütülen 
eğitim programlarının içerikleri çağdaş ve bilimsel olmalıdır. Bu 
programlarla laik ve demokratik bir toplumun temelini oluşturan 
sorumluluk bilincine sahip, eleştirel düşünme gücü gelişmiş bireyler 
yetiştirilmelidir. Ulusal eğitim politikamız her türlü siyasi ve ideolojik 
düşünceden arındırılmalıdır. 
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Eğitim konulan bir "sistem yaklaşımı" içinde, bilimin ve özellikle 
eğitim bilimlerinin ışığı altında ele alınmalıdır. Bu konuda Milli Eğitim 
Bakanlığı ve Üniversiteler başta olmak üzere ilgili taraflar  etkili bir 
işbirliği içinde olmalıdır. 

İlk sekiz yılı kesintisiz olmak üzere, zorunlu eğitim süresi 12 yıl 
olarak düzenlenmelidir. Zorunlu eğitim modeli aday olduğumuz 
Avrupa Birliği ülkeleri ve gelişmiş ülkeler düzeyinde hedef  alınmalıdır. 

Ülke genelinde ilköğretim düzeyinde okullaşma sorunu çözümlenmeli, 
kız, erkek, kır-kent, doğu-batı arasındaki eğitim eşitsizliği ortadan 
kaldırılmalıdır. Bunun için her türlü bilgi teknolojilerinin sınıf 
ortamında ve sınıf  dışında öğrenci ve öğretmenlerce kullanıldığı, 
öğrencinin bireysel özelliklerinin ve gereksinimlerinin temel alındığı, 
yönlendirme yaklaşımına dayalı uygulamaların eğitim uzmanlarınca ve 
psikolojik ölçme araçlarından yararlanılarak, "Öğretim Birliği 
Yasasına" uygun bir biçimde gerçekleştirildiği bir eğitim sistemi ve 
uygulaması hedef  alınmalıdır. 

Okullar her türlü eğitim ve yönlendirme işlevi ile donatılmalıdır. 
Dershaneler, kurslar, özel okullar ve yayınevleri gibi okul dışı kurum ve 
kuruluşların eğitim politikalarını yönlendirmelerine izin verilmemelidir. 
Eğitim sistemimiz her türlü siyasi ve ekonomik çıkardan 
arındırılmalıdır. 

Eğitim Bilimleri-Öğretmen Yetiştirme: 

Eğitim Fakültelerinin plansız bir biçimde artan sayısının niteliği 
olumsuz etkilemesi nedeniyle, hangi üniversitelerin bünyesinde Eğitim 
Fakültesi açılacağı, Yüksek Öğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından  ortaklaşa hazırlanacak kısa ve uzun vadeli öğretmen 
gereksinimi projeksiyonlarına göre belirlenmeli, bir Eğitim Fakültesi 
açılmadan önce, o üniversitedeki öğretim elemanı, fiziki  koşullar, araç-
gereç ve laboratuvar gibi özellikler açısından uygunluğu Yüksek 
Öğretim Kurulu tarafından  çok titiz bir biçimde incelenmeli, ikinci 
öğretim kapsamında öğrenci almak isteyen fakülteler,  öğretim 
elemanlarının öğretimdeki verimliliği ve kendilerini bilimsel yönden 
geliştirme çabaları gibi temel noktalar göz önüne alınarak çok iyi 
sorgulanmalıdır. 

Öğretmeni yetiştirecek nitelikli öğretim elemanının yetiştirilmesinde 
varolan nitel ve nicel sorunlar nedeniyle, gelişmekte olan üniversitelere 
öğretim elemanı alınırken ve daha sonra 2547 Sayılı Kanunun 35. 
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maddesi kapsamında yüksek lisans ve doktora yapmak üzere gelişmiş 
bir üniversiteye gönderilecek olan kişilerin belirlenmesinde; 

a)Kendi üniversitesi ve eğitimini yapacağı üniversite öğretim 
üyelerinden oluşan bir seçme komisyonu oluşturulmalı, 

b)Öğretim elemanı adayının seçiminde; Türk Milli Eğitiminin genel 
amaç ve ilkelerine uygunluk, akademik temel beceri ve yeterliliklere 
sahip olma vb. koşullar temel alınmalı, 

c) Yurtdışına lisansüstü eğitim için gönderilecek olan öğrencilerin 
alan ve sayıları, güncel gereksinimlere uygun olarak Yüksek 
Öğretim Kurulu Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim Fakülteleri 
koordinasyonu ile yeniden belirlenmelidir. 

• Eğitim bilimlerinin bir sosyal bilim alanı olduğu gerçeğinden hareketle, 
eğitim bilimleri alanındaki akademik yükseltilmelerde sosyal bilimler 
alanındaki ölçütler esas alınmalıdır. 

• Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra örgütlerinde, eğitim 
bilimlerinin çeşitli dallarında uzman elemanlara ihtiyaç olduğu 
bilinmektedir. Bu ihtiyaçtan hareketle, Eğitimde Program Geliştirme, 
Eğitim Yönetimi ve Teftişi,  Ölçme ve Değerlendirme, Rehberlik ve 
Psikolojik Danışma, Özel Eğitim, Yetişkin Eğitimi alanlarında yetişmiş 
uzmanlardan eğitim sistemimizde etkili bir biçimde yararlanılmalıdır. 

• Geleceğin çağdaş, düşünen nesillerini yetiştirecek öğretmenlerin, 
eğitimleri sırasında alan bilgisini içeren derslerle birlikte, eğitim 
bilimlerine ve dünyaya bakış açılarını geliştirecek temel dersleri 
yeterince almamış olmalarından hareketle, programlarda gerekli 
düzenlemeler yapılmalıdır. Öğretmen yetiştirme programlarında 
yapılacak olan bu düzenlemeler Fakülte Kurullarının teklifi  ve 
Üniversite Senatolarının onayıyla gerçekleştirilmeli, program 
geliştirme çalışmaları sırasında izleme ve değerlendirme esas alınarak, 
Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu verilerinden 
yararlanılmalıdır. 

Eğitim Fakülteleri arasındaki iletişim ve işbirliğinin yetersiz olması 
nedeniyle eğitim politikalarını, eğitim alanlarındaki gelişmeleri ve sorunları 
tartışmak, ortak stratejiler ve öneriler geliştirmek üzere Eğitim Bilimleri 
Fakültesi önderliğinde eğitim fakültelerinin  öğretim üyeleri arasından 
seçecekleri birer üyenin temsil ettiği sürekli bir "Eğitim Fakülteleri 
Kurulu" oluşturulmalıdır. 
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Bu kuruldan en az iki üye "Öğretmen Yetiştirme Türk Milli 
Komitesi"ne katılmalı ve kurul kararları "Komite" tarafından  dikkate 
alınmalıdır. 

Öğretmen adaylarının staj ve uygulama okulları fiziksel  durum ve 
personel açısından donanımlı olmalı, bu okullardan Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından  belirlenen "uygulama öğretmenlerinin" staj ve 
uygulama ile ilgili oryantasyon eğitimleri Fakülteler tarafından 
yapılmalı, Eğitim Fakülteleri-Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği işlevsel 
hale getirilmelidir. 

İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 
Bölümü Lisans Programına devam eden öğrencilere tanınan yan alan 
programı olarak Türkçe Öğretmenliğini seçme uygulamasına ivedilikle 
son verilmelidir. 

Hangi kademe ya da alan için olursa olsun, öğretmen yetiştirme görev 
ve sorumluluğunun eğitim fakültelerine  ait olması gerektiği gerçeğinden 
hareketle, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 
Bölümü Lisans Programı ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 
Programı, Eğitim Fakültelerinin bünyesi içinde yer almalı ve öğretim 
Eğitim Fakülteleri ile ilgili fakültelerin/yüksekokulların  düzenlediği 
ortak bir programla yürütülmelidir. 

Öğretmen yetiştirme programları sürekli olarak değerlendirilmeli ve 
geliştirilmeli, öğretmenler hizmet içi ve işbaşı eğitimlerle 
desteklenmelidir. 

Yüksek Öğretimin Geleceği ve Yasal Düzenleme Hazırlıkları 

Yüksek Öğretim Kurulu, görevini bir planlama ve koordinasyon 
kurulu olarak sürdürmeli, görev tanımlamaları bu işlevleri ön plana 
çıkaracak şekilde yeniden yapılmalıdır. 

ÖSYM'nin mevcut yapısı korunmalı, kurumun ve çalışan personelin 
statüsü yasal açıdan tanınıp güvence altına alınmalıdır. 

Bütçeden yükseköğretime ayrılan pay artırılmalı, Global Bütçe 
uygulamasına geçilmeli, başka bir deyişle üniversite bütçeleri, genel 
bütçe uygulamalarının tâbi olduğu serbest bırakma, kesinti vb. 
uygulamalar dışında tutularak, ihtiyaçlar doğrultusunda 
kullanılabilmelidir. Üniversite bütçelerinin kullanım esasları daha esnek 
ve özerk bir statüye kavuşturulmalı, denetimi iyi yapılmalıdır. 

Üniversite Döner Sermaye İşletmeleri yeniden yapılandırılmalı, 
üniversitelerin elde ettiği gelirlerden hazineye ayrılan pay 
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alınmamalıdır. Üniversitelerin çeşitli yollarla (döner sermaye, eğitim, 
proje, danışmanlık vb.) elde ettiği gelirlerin, kendi ihtiyaçları için bütçe 
prosedürlerine bağlı olmadan kullanılmasına ve sonraki yıllarda 
harcanmak üzere devredilmesine olanak tanınmalıdır. 

Son yıllarda genel bütçeden yükseköğretime ayrılan kaynakların 
azalması üniversitelerdeki araştırma etkinliklerini olumsuz yönde 
etkilemiştir. Genel bütçelerden ve döner sermayelerden araştırmaya 
ayrılan paylar artırılmalıdır. 

Gelişmiş bir çok ülkede olduğu gibi üniversitelerin sanayi ve iş 
hayatı ile Ar-Ge konusunda işbirliği teşvik edilerek, bu işbirliğinden 
elde edilen kaynakların ihtiyaçlar doğrultusunda kamu bütçe 
prosedürlerine ve kısıtlamalara tâbi olmaksızın kullanılmasına olanak 
verilmelidir. İş hayatının Ar-Ge konusunda üniversitelerle işbirliğini 
teşvik edecek vergi indirimi vb. kolaylıklar teşvik edilmelidir. 

Genel olarak Eğitim Bilimleri konularındaki bilimsel çalışmaları 
içeren, Sosyal Bilim Alanları çerçevesinde hizmet veren bilimsel 
araştırma kurumlarının olanakları geliştirilmeli ve üniversitelerle daha 
sıkı işbirliği teşvik edilmelidir. 

Vakıf  Üniversitelerine bütçeden yapılan devlet yardımı 
kaldırılmalıdır. 

Üniversitelere unvanlara göre değil, global anlamda kadro 
verilmelidir. Verilen kadroların kullanımı genel personel rejimi 
uygulamalarına tâbi olmamalıdır. Üniversiteler, kendilerine verilen 
kadroları hangi birimde, hangi unvanlardaki akademik personel için 
kullanacaklarına kendi yetkili kurullarında karar vermelidir. 

Üniversite personel rejimi yeniden düzenlenmeli, yetenekli ve 
donanımlı gençlerin araştırma görevlililiğine yönelmelerini sağlayacak 
bir ücret politikası benimsenmelidir. Üniversite personel rejiminde 
sözleşmelilik esası isteğe bağlı olarak getirilmeli, performansa  dayalı 
ücretlendirme politikaları oluşturulmalıdır. 

Öğretim elemanlarının Avrupa Birliği Eğitim Programları'ndan 
yararlanmaları teşvik edilmeli, yurt dışında bilimsel çalışma olanakları 
geliştirilmelidir. 

Avrupa Birliği'nin, "Avrupa Yükseköğretim Alanı" çalışmalarına 
paralel olarak Türk Yükseköğretiminde de gerekli çalışmalar 
yapılmalıdır. 



• Üniversitelerarası Kurul'un belirlediği asgari standartları karşılamak 
koşuluyla, eğitim programlarının geliştirilmesi konusunda Fakülte 
Kurulları ile Üniversite Senatoları tam yetkili olmalıdır. Tek tip 
programlar uygulayan yükseköğretim kurumlan yerine belli standartları 
karşılayan, farklılıklar  oluşturabilen ve kaliteyi arayan kurumlar 
yaratılmalıdır. 

• Yükseköğretimde "e-yönetim ve yazışma" uygulaması yasal bir zemine 
kavuşturulmalıdır. 

• Eğitim öğretim ortamlarında Bilgi İletişim Teknolojileri'nden (ICT) 
daha yaygın ve etkin bir biçimde yararlanılmalıdır. 

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Çerçevesinde Eğitim Yönetimi 

• Merkezî idare ve mahallî idarelerin, kendilerine ait hizmetleri, 
"üniversitelere, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, 
hizmet birliklerine, özel sektöre ve alanında uzmanlaşmış sivil toplum 
örgütlerine" gördürebilmesine olanak sağlayan Kamu Yönetimi 
Temel Kanunu Tasarısı ile, devletin temel görevlerinden biri olan 
eğitim hizmetlerinin sunumunun, özel sektör ve Sivil Toplum 
Örgütlerine (STÖ) devredilmesi konusu gündeme gelmektedir. 
Türkiye'nin özgün koşulları ve siyasal kültürü dikkate alındığında, bir 
yandan hükümeti kuran siyasal partilerin kendi oy potansiyellerini 
oluşturan, bir başka deyişle kendi siyasal görüşlerine yakın STÖ, şirket 
ve hizmet birliklerini seçebilmesinin önü açılmakta, diğer yandan 
öğrenme ortamları bu çevrelerin etkisine bırakılmaktadır. Bu nedenle, 
Tasarının 11. maddeyi içerecek biçimde yasalaşması halinde "merkezî 
idarenin, hizmet gördürme yetkisini eğitim ile ilgili görev ve hizmetler 
için kullanamayacağı" hükmü kanunda yer almalıdır. 

• Tasarıda hakim olan ve eğitim hizmetinin piyasa koşullarında 
sunulmasına dayanan anlayış, eğitim hakkının kullanımının önüne ciddi 
engeller koyabilecek uygulamaların önünü açmaktadır. Bu anlayış 
doğrultusunda eğitimde verimliliği artırmak ve maliyeti düşürmek için 
eğitim hizmetinin yaygınlaştırılmasını sınırlama, nitelikten ödün verme 
veya öğretmen/öğretim elemanı maaşlarını düşük tutma yoluna 
gidilmemelidir. 

• Eğitimde bölge, cinsiyet, kır-kent farklılıklarının  ne denli yoğun 
olduğu dikkate alındığında, Tasarıda öngörülen yerelleşmenin 
Türkiye'deki eğitim eşitsizliklerini daha da artırması kaçınılmaz 
olacaktır. Bu nedenle, eğitim yönetiminde yerelleşmeden çok, merkezi 
idarenin görev alanı içerisinde yer alan yerinden yönetime ağırlık 
verilmesi gerekmektedir. Ancak, bu amaçla bir yandan yukarıda 
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belirlenen Türkiye'ye özgü koşulların ortadan kaldırılmasına, uzman 
kadroların yetiştirilmesine, hak ve sorumluluklarının bilincinde bir 
toplum oluşturulmasına yönelik çabalara öncelik verilirken, diğer 
yandan eğitim yöneticilerinin atanmasında eğitim yönetimi alanında 
lisansüstü eğitim almış, yetki ve sorumluluklarını başarı ile yerine 
getirecek görevlilerin seçilmesinde duyarlı olunmalıdır. 

Tasarıda öğretmen/öğretim elemanı ve öğrencilerin sürece ve 
kararlara aktif  katılımlarını sağlayacak eğitim yönetiminin 
iyileştirilmesine yönelik maddeler yer almalıdır. 

Okul Türü ve Kademeleri 

Tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranlarının artırılması, eğitim-
öğretim hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi gerekliliklerinin bir 
sonucu olarak öncelikle; eğitime ayrılan kaynakların artırılması ve 
kaynakların yerinde ve zamanında kullanılması sağlanmalıdır. 

Öğretmenlere ve öğretmen adaylarına "öğrenciyi merkeze alan 
öğretim yöntemleri" konusunda eğitim verilmelidir. Bu yaklaşımın 
uygulamada başarıya ulaştırılması konusunda yöneticiler 
bilinçlendirilmen ve okulların fiziksel  donanım eksiklikleri 
giderilmelidir. 

Öğretmenler etik ve mesleki etik, değerler ve mesleki değerler 
(şiddete, her türlü istismar ve ihmale, cinsel ayrımcılığa karşı olmak; 
öğrenciye saygı duymak, değer vermek; eşitlik, çağdaş bilgi ve 
uygulamaları öğrenmek ve öğretmek vb.) konusunda ulusal ve evrensel 
değerlerin ışığında kendilerini ve yetişmekte olan kuşaklan 
geliştirmelidir. 

Tüm eğitim kademelerinde, maddi olanaksızlıklar nedeniyle 
eğitimini devam ettirmekte zorlanan ya da engellerle karşılaşan 
öğrencilerin sistemden kopmadan öğrenimlerini sürdürmelerini olanaklı 
kılan "destekleme programları" geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. 

Bir üst öğretim düzeyinde başarıyı artırmak ve öğrenciler arasındaki 
farklılıkları  azaltmak ve öğrenmeye hazır olarak ilköğretime gelmelerini 
sağlayabilmek için okul öncesi eğitim kurumları 36-72 ay arasındaki 
çocuklar için yaygınlaştırılmalı ve 60-72 ay arasındaki çocuklar için 
zorunlu hale getirilmelidir. 

Okul öncesi eğitim kurumlarında çalışacak öğretmenler alanında 
yetişmiş olmalı, farklı  alanlardan mezun olan personel okul öncesi 



öğretmeni olarak görevlendirilmemeli ve kurumda çalışan personelin 
düzenli olarak hizmet içi eğitim çalışmalarına katılmaları sağlanmalıdır. 

• Özel eğitim konusunda erken tanılama, erken müdahale, kaynaştırma 
eğitimi, öğretmen ve ailelere gerekli hizmetlerin verilmesi, engellilerin 
genel ve mesleki eğitimleri, istihdamı ile toplumsal yaşama geçişleri ve 
uyumları konusunda uygulamada gerekli düzenlemeler yapılmalı, özel 
eğitim öğretmenlerinin niceliksel ve niteliksel sorunlarını çözmek üzere 
acil çözüm önerileri uygulamaya konulmalıdır. Engelli çocukların 
akranları ile birlikte eğitilmesini öngören kaynaştırmanın 
yaygınlaştırılabilmesi ve okullaşma oranlarının artırılabilmesi için, özel 
eğitim öğretmenleri ile birlikte genel eğitim öğretmenlerinin, rehberlik 
ve psikolojik danışmanların ve yöneticilerinin de gerekli mesleki 
donanıma ve tutuma sahip olmaları için düzenlemeler yapılmalıdır. 

Her kademedeki eğitim denetçileri, eğitim denetimi ve denetleyecekleri 
öğretim alanında uzmanlaşmış olmalıdırlar. 

• Mesleki ve teknik eğitimde sosyal taraflar  ve eğitim kurumları 
arasında eşgüdüm konularında sorunlar çözümlenmeli, Mesleki ve 
Teknik Ortaöğretim kurumları, mesleki teknik eğitim programları 
şeklinde yeniden yapılandırılmalıdır. 

• Mesleki ve teknik eğitimde meslek tanımları, meslek standartları, 
beceri ölçme-değerlendirme ve belgelendirme sistemi oluşturulmalıdır. 
Sürekli eğitim olanakları mesleki eğitimin bir parçası olarak 
tamamlayıcı nitelikte görülmelidir. 

• Örgün eğitim kurumları kadar önemsenmeyen yetişkin eğitimi alanı 
çağın gereksinimlerine göre düzenlenmeli, eğitimin yaşam boyu 
sürekliliği sağlanmalıdır. 

• Halk Eğitim Merkezlerinde sunulan genel eğitim programları, 
topluma ve gelişmeye yönelik olarak barış, çevre, insan hakları, 
demokrasi, yurttaşlık, kadın-erkek eşitliği, emeklilik, yaşlılık, ana-baba 
eğitimi gereksinimlerine yanıt verecek biçimde çeşitlendirilmelidir. 

• Eğitim Fakültesi öğrencilerine ulaşım, burs gibi olanaklar sağlanarak 
halk eğitimi ile ilgili projelere katılmaları sağlanmalıdır. 

• Tüm Eğitim Fakülteleri, bölgelerindeki halkın eğitim 
gereksinimlerinin saptanması ve giderilmesinde çevrelerindeki 
kuruluşları güdüleyici ve yönlendirici rol almalıdırlar. 
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Yetişkin eğitimi programlarında görev alacak gönüllü ve ücretli tüm 
öğreticilerde "yetişkin öğreticisi" sertifikasına  sahip olma özelliğinin 
aranması yasal zorunluluk haline getirilmelidir. 

Yönlendirme ve Üniversiteye Giriş Sistemi 

Öğrencinin eğitim süreci içinde, bireysel ve toplumsal gereksinimleri 
çerçevesinde yönelmesine yardımcı olmak, kendisini ve meslekleri 
tanımasına, meslek gelişimine ilişkin davranışları kazanmasına, kararlar 
vermesine, geleceğini planlamasına yönelik bilimsel hizmetleri, 
süreklilik içinde öğrenciye sunmayı amaçlayan yönlendirme 
etkinliklerine okul öncesi dönemden itibaren başlanmalıdır. 

Eğitimin çeşitli alanlarındaki hizmetleri yürütecek olan uzmanların 
yetiştirilmesi, görev tanımları ve istihdamı gibi hususlar yasal bir 
çerçevede düzenlenmelidir. Tüm uzmanlıklar sistemde gerçek yerini 
almalı, "atamalı uzmanlık" değil, bir yetiştirme programından 
(tercihen Yüksek Lisans) geçmeye dayanan, "yeterliliğe dayalı 
uzmanlık" esas alınmalıdır. Bu doğrultuda yönlendirme hizmetleri, 
"kendilerine özgü" kadrolara atanan, alanında yetişmiş elemanlarca 
[Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)] yapılmalıdır. 

Eğitim uygulamalarında, her eğitim kademesinde "yönlendirme" 
hizmeti sunan uzmanların, mesleklerinin gerektirdiği psikolojik ölçme 
araçları konusunda merkezi bir kuruluşça desteklenmeleri onların 
mesleklerini evrensel düzeydeki uygulamalarla bütünleşebilecek bir 
düzeyde yapabilmelerinin temel bir koşulu olarak kabul edilmelidir. Bu 
temel koşula dayalı olarak; değişik eğitim kademelerindeki öğrencilerin 
yönlendirilmesinde kullanılabilecek psikolojik ölçme araçlarını 
geliştiren, uyarlayan ve bunların Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
kuruluşlarda dağıtım, uygulama ve kullanım sistemini, psikolojik ölçme 
araçları için öngörülen bilimsel ve etik standartlara uygun olarak kurup 
geliştiren ve denetleyen "Psikolojik Ölçme Araçları Geliştirme 
Merkezi" kurulmalıdır. 

Üniversiteye giriş; ÖSYM tarafından  "İki Aşamalı Sınav Sistemi" 
biçiminde yeniden ele alınmalı, bu sınav sistemi ile birlikte, bazı 
yükseköğretim programlarına (Tıp Programları, Öğretmen Yetiştirme 
Programlan vb.) ek sınav-mülakat yapma olanağı sağlanmalıdır. 

Etkili bir yönlendirme için ortaöğretim, okul türü yerine, program 
türü esasına göre örgütlenmelidir. Mesleki ve teknik lise türleri 
içerisinde yer alan ve işlevini yitiren programlar kaldırılmalıdır. 
Yönlendirme esaslarına ve uygulamalarına göre oluşturulan ortaöğretim 



programlarından mezun olan öğrenciler, kendi alanlarına uygun 
programlara yönlendirilmelidirler. 

Mesleki ve teknik lise (program) mezunlarının kendi alanlarında 
yükseköğretim kurumlarına devam edebilmelerine özendirme 
yöntemleri ile işlerlik kazandırılmalı; bunlar arasından üniversiteye 
girmek isteyenlerin "lise fark  programı"na katılarak, genel lise 
öğrencilerinin de yine "fark  programı"na katılarak mesleki ve teknik 
eğitim programına geçişleri karşılıklı olarak sağlanmalıdır. 

Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS), 
üniversiteye girişte dikkate alınacak bir biçimde yeniden 
düzenlenmelidir. 

Eğitimde Bilimsel Bilgi Üretimi ve Tüketimi 

Eğitim bilimlerinin disiplinlerarası bilgi üreten bir sosyal bilim alanı 
olması nedeniyle, eğitim sorunları bütünsel bir yaklaşımla ele alınmalı, 
eğitim araştırmaları, toplumsal ihtiyaçlara yönelik olarak tasarlanmalı, 
çok yönlü bir akademisyen bakışının ve kimliğinin geliştirilmesi için, 
eğitim bilimlerinin alt disiplinlerinin neler olabileceği, sınırları, diğer 
disiplinlerle etkileşim ve kesişim alanları akademik platformlarda 
yeniden tartışılmalıdır. 

Üniversite dışındaki diğer kurumların da araştırma yapması teşvik 
edilmelidir. Özellikle eğitim alanındaki araştırma ve geliştirme 
konusunda çeşitli kamu ve özel kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının 
kendi araştırma gündemlerini oluşturmaları ve bunun için kaynak 
yaratmaları özendirilmelidir. 

Başta Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu, özel kurum ve kuruluşların 
bilimsel araştırmalara parasal ve diğer destekleri artırılmalı, eğitim 
sisteminin ihtiyaçları çerçevesinde bilimsel araştırma projeleri 
üniversiteler ile ortaklaşa yürütülmelidir. 

Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında yürütülen bilimsel 
araştırmalarda araştırma izni, veri sağlama, nicel ve nitel araştırma 
yöntem ve tekniklerinin kullanılmasında araştırmacıların çalışmaları 
kolaylaştırılmalıdır. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığında eğitim 
araştırmalarını desteklemeye yönelik prosedürler gözden geçirilmeli ve 
araştırmaların niteliğine göre farklı  ihtiyaçları giderecek biçimde 
yeniden oluşturulmaları sağlanmalıdır. 
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Tüm fakültelerde  araştırma konularının seçilmesinde, araştırmanın 
yürütülmesinde ve araştırma sonuçlarının yayılmasında doğrudan ya da 
dolaylı müdahale anlamına gelen toplumsal ve politik baskıları ortadan 
kaldırabilecek bir bilimsel özerklik anlayışı yerleştirilmeli; bilimsel 
özerklik ve akademik özgürlüklerin taşıdığı anlam topluma iyi 
anlatılmalıdır. 

Yönetsel anlamda eğitim bilimleri enstitülerinin kurulması teşvik 
edilmeli, eğitim bilimlerinin diğer bilim alanları ile etkileşimini 
güçlendiren araştırmalar planlanmalıdır. 

Araştırma yeterliliklerinin geliştirilmesi lisans ve lisansüstü eğitim 
programlarının önemli bir parçasını oluşturmalıdır. Öğretim 
elemanlarının bakış açılarını ve araştırma yeterliliklerini geliştirecek ve 
araştırma süreçlerinde kullanılacak bilgi teknolojilerinden 
yararlanmalarını sağlayacak öğrenme ortamları hazırlanmalıdır. 

Eğitim fakültelerindeki  öğretim elemanlarının araştırma işlevini yerine 
getirirken yayın sayısını akademik yükseltme ölçütleri doğrultusunda 
çoğaltma amacına göre değil, toplumun eğitim ihtiyaçlarını temel alan, 
alana katkı getiren kuramsal ve uygulamalı nitelikli çalışmalara 
yönelmeleri sağlanmalıdır. 

Eğitimde bilimsel bilgi üretiminin hızlandırılması ve bilginin yayılarak 
uygulamaya geçmesini desteklemek ve paylaşımını sağlamak için, 
ulusal düzeyde üniversite temsilcilerinin de katılımıyla akademik 
nitelikte bir "Eğitim Araştırmaları Derneği" kurulmalıdır. 

Türkiye'de yapılan eğitimle ilgili tüm bilimsel toplantı bildirileri ve 
makale metinlerinin elektronik ortama aktarılacağı bir eğitim veri tabanı 
oluşturulmalı, uluslararası geçerliliği olan yayın ilke ve standartlarının 
Türkiye'de yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. 

Bilimsel bilginin eğitim uygulamalarına taşınması ve bilgi üretiminin 
yaygınlaşması için alanda çalışan öğretmen, okul yöneticisi, psikolojik 
danışman ve diğer uygulamacıların yüksek lisans ve doktora 
programlarına yönlendirilmesi ve desteklenmesi sağlanmalıdır. 

Eğitimde bilimsel bilgi üretiminde etik kuralların benimsenmesi ve 
yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. 



KAPANIŞ KONUŞMASI 

Sayın Semra Sezer 

Ankara Üniversitesi'nin Saygıdeğer Yöneticileri, 

Saygıdeğer Dekanlar, 

Değerli Konuklar, 

"Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitimin Güncel Sorunları ve Çözüm 
Önerileri" konulu Çalıştay'da sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk 
duyduğumu belirterek sözlerime başlamak istiyorum. 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nin, eğitim konuları ve 
sorunları üzerine araştırmalar ve düzenlediği toplantılarla bilimsel etkileşim 
ortamı yaratarak, bu konudaki duyarlılığın artmasına önemli katkı 
sağladığına inanıyorum. 

Atatürk devrimlerinin aydınlığında, çağdaş ve evrensel ilkelerle 
geleceğe yönelen Türkiye Cumhuriyeti'nin, dünyanın güçlü ve saygın 
ülkeleri arasına girmesi, 21. yüzyılın yoğun rekabet ortamında ön sıralarda 
yer alması, amacımızdır. 

Ülkemizde okuma-yazma oranının yükselmesi, eğitim hizmetlerinin 
yaygınlaştırılması ve örgün eğitim kalitesinin artması bu amacımıza ulaşmak 
için öncelikli koşuldur. 

Akıl, sağduyu, bilgi ve birikimleri doğrultusunda, geleceğe yön veren 
eğitilmiş yurttaşlarımız, çağdaşlaşma ve kalkınma yolunda en büyük 
güvencemizdir. 

Çocuklarımızın ve gençlerimizin, Atatürk ilke ve devrimleri 
doğrultusunda özgür ve bilimsel düşünme gücüne sahip, insan haklarına 
saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan, laikliği yaşam biçimi olarak 
benimseyen, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve üretken 
bireyler olarak yetiştirilmeleri ancak çağdaş eğitimle olanaklıdır. 

Toplumsal gönencin arttırılmasında, yaşam kalitesinin 
yükseltilmesinde, bilimsel ve teknolojik alanda ilerlemede, ekonomik ve 
toplumsal gelişmenin sağlanmasında, eğitime yapılan yatırımlar belirleyici 
rol oynamaktadır. 

Çağdaş dünyadaki ilerleme yarışına etkin biçimde katılmayı, uygarlığa 
katkıda bulunmayı amaçlayan ülkelerin, insan kaynaklarını en iyi biçimde 
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değerlendirmesi, geliştirmesi ve doğru yönlendirmesi, günümüzde 
zorunluluk durumuna gelmiştir. 

Bilgi toplumu düzeyine ulaşabilmek için, bilim ve teknolojideki 
yenilikleri herkesin kullanımına sunmak, bireyin, kurum ve kuruluşların 
bilgi çağının koşullarına ve değişimlere ayak uydurmalarını, sürekli gelişim 
ve yenilenme içinde olmalarını sağlamak gerekmektedir. 

Bilgi toplumunun oluşabilmesi, temelde bilgiyi öğrenecek, öğretecek ve 
kullanacak bireylerin yetiştirilmesi gerçeğine dayanmaktadır. Bireysel 
gelişimin, bilimsel gelişmenin itici gücü olduğu unutulmamalıdır. 

Bu nedenle, eğitimde köklü değişime gereksinim bulunmaktadır. Bilgi 
toplumunun dinamiği olan eğitimli insanları yetiştirebilmek için eğitim 
kurumlarımız yeniden yapılandırılmalı, eğitim sistemi ve yöntemleri bu 
değişimlere olanak tanıyacak biçimde geliştirilmelidir. 

Eğitim kurumlarının yalnızca bilgi aktaran yer olmaktan çıkarılıp, bilgi 
üretebilen bireyler yetiştirilen kurumlar durumuna getirilmesi gerekmektedir. 

Bireysel ve toplumsal olarak sahip olduğumuz yetenek ve nitelikleri 
eğitim ile harekete geçirdiğimiz ölçüde, geleceğimizi de güvence altına 
alabileceğimizi unutmamalıyız. 

Değerli Konuklar, 

Eğitim genel anlamıyla, davranışların bilinçli bir biçimde geliştirilmesi 
ya da değiştirilmesi demektir. Hedef,  bireyin kişiliğinin gelişmesi, topluma 
uyumun sağlanması, mesleki becerilerinin arttırılması ve bireyle birlikte 
toplumun moral değerlerinin yükseltilmesidir. Eğitimin içeriği ve yönetimi 
toplumsal ve ekonomik koşullara, kültüre ve toplumun değer yargılarına, 
ülkedeki insan haklarının ve eğitim bilimlerinin gelişmişliğine bağlı olarak 
belirlenir. 

Eğitim ve öğretimin amacı, çocuklarımız ve gençlerimizi zihinsel, 
bedensel ve duygusal alanda geliştirmek; yaratıcı, üretici, çok yönlü 
düşünebilen, etkili iletişim kurabilen, kendisiyle ve çevresiyle barışık, hak ve 
sorumluluklarının bilincinde, mutlu bireyler yetiştirmektir. 

Eğitimin her aşamasında çocuğun kişiliğinin ve araştırma yeteneğinin 
geliştirilmesine öncelik verilmeli, araştırarak bilgiye ulaşmasına, çalışma 
disiplini edinmesine öncülük edilmeli, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, 
özgüvenli, zaman, kaynaklar ve çağdaş teknolojiyi iyi kullanan bireyler 
yetiştirilebilmelidir. 

Erken yaşlarda çocuğun içinde bulunduğu çevre ve aldığı eğitimin 
niteliği onun başarılarını ve dolayısıyla da yaşam kalitesini belirlemektedir. 
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Bedensel ve duygusal gelişimini gözardı ederek, yalnızca bilgi yükleyip, 
zihinsel gelişimi hedeflemek  yanlıştır. Çünkü, çocuğun bilgi düzeyinin yanı 
sıra, sevgiyi öğrenmesi, kendisi için doğru hedefler  belirlemesi, bunlara 
ulaşma kararlığı, disiplinli çalışması büyük önem taşır. 

Öğretmenlerimiz, çocuklarımızı düşünmeye, araştırmaya, sorgulamaya 
yönlendirmeli, ezbercilikten uzaklaştırıp, kaynaklara ulaşmayı ve öğrenmeyi 
öğretmeli, eleştiriye açık ve duyarlı olmalı, sınıfta  demokratik katılıma 
elverişli bir ortam yaratmalıdır. 

Çocuklarımızın ailede ve okulda görüşlerini ve düşüncelerini açıkça 
dile getirebilmeleri ve görüşlerine saygı gösterilmesi, onların özgüvenlerini 
geliştirecek, çevresine saygılı olmayı öğretecek, kendisiyle ve çevresiyle 
barışık bir yaşam sürmesini sağlayacaktır. 

Bu bağlamda, eğitimin, insan ve doğa sevgisine, bilimsel, sanatsal, 
felsefi  bir temele ve özgürlüğe dayandırılması gerekmektedir. 

Eğitim kurumlarımızda, bireyin kendini, özelliklerini ve yeteneklerini 
tanımasına olanak tanıyan programların izlenmesi, öğretmenlerimizin 
öğrencilerine bilgi aktarırken aynı zamanda tüm yaşamlarını etkileyecek 
kararlarında yol gösterici olmaları, çocuk ve gençlerimizin özgüvenli, 
sorumluluk sahibi ve sorunlara duyarlı bireyler olarak yetiştirilmelerinde 
etkili olacaktır. 

Ülkemizde ne yazık ki, kalabalık sınıflar  ve öğrenci başarılarının kısa 
zamanlı sınavlarla ölçülmesi, öğretmenlerimizin öğrencileriyle ilişkilerini 
sınırlamakta, onları tanımasına olanak vermemektedir. Özellikle 
ortaöğretimde, öğretmenlerin öğrencileriyle birebir iletişim kurabilecekleri 
ve yeteneklerinin, becerilerinin ortaya çıkmasını, yönlendirilmesini 
sağlayacak bir ortam yaratılmalıdır. 

Eğitimin kalitesinin artırılmasında, nitelikli, çağdaş ölçütlere uygun 
olarak eğitilmiş insan gücünün önemi yadsınamaz. Ülkenin gereksinim 
duyduğu öğretmen açığının kapatılmasının yanı sıra, öğretmenlerimizin 
kendilerini geliştirmek ve yenilemek amacıyla inceleme ve araştırma 
yapması, eğitim bilimlerindeki yenilikleri izlemesi de gerekmektedir. 

Bunun için, eğitim fakültelerinde  teorik bilgilerin yanı sıra uygulamaya 
da olanak yaratılması ve öğretmenlik mesleğinde bir standart oluşturulması 
zorunludur. Öğretmen adaylarımızın eğitimi kadar, öğretmenlerimizin 
meslek yaşamları boyunca eğitim bilimlerindeki gelişmeleri yakından 
izlemeleri, öğrenmeye ve gelişmeye açık olmaları, eğitim kalitesinin 
arttırılmasında önemli etkenlerdir. 
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Büyük sorumluk ve özveri isteyen bu kutsal görevi üstlenen 
öğretmenlerimizin sorunlarını dile getirebilmeleri ve çözümü için destek 
görmeleri eğitimin kalitesini artıracak bir diğer etkendir. 

Çalışma koşullarındaki olumsuzluklar giderilerek, başarılı öğrencilerin 
öğretmenlik mesleğini seçmeleri sağlanmalı, nitelikli ve deneyimli 
öğretmenlerin başka alanlara yönelmesi engellenmelidir. 

Öğretmen adaylarımızın, genel kültür ve yeteneklerinin, eğitme ve 
öğretme becerilerinin, insan ilişkilerini geliştirmek amacına yönelik 
programlarla arttırılması; çalışma koşullarının iyileştirilerek, zamanlarını 
daha verimli biçimde mesleksel uğraşlara ayırmalarına olanak verilmesi 
gerekmektedir. 

Öğretmenlik, sınırları olan, kalıplara göre davranılabilecek bir meslek 
değildir. Her yeni öğrenci, öğretmene yeni bir bakış açısı kazandırır, yeni bir 
dünyanın kapılarını açar. Öğretmen, öğrencilerine temel kavramların yanı 
sıra yaşama ilişkin birçok bilgi aktarır, onların sorgulanmadan kabul edeceği 
birçok bilginin kaynağı olur. Bu nedenle, öğretmenlerimizin örnek bir yaşam 
sürmeleri ve her konuda kendilerini yetiştirmiş olmaları büyük önem taşır. 

Değerli Meslektaşlarım, 

Sayın Konuklar, 

Bilgi çağını özümseyip yaşama geçirerek, gelişen dünyada hak ettiğimiz 
yeri almak için eğitim kalitesini sürekli artırmak, çağdaş eğitim 
olanaklarından yurttaşlarımızın yararlanmasını sağlamak zorundayız. Bu 
nedenle, eğitim çalışmaları duraksamadan sürdürülmeli, eğitim hizmetleri 
herkese ulaştırılmalıdır. 

Ulusal Eğitime Destek Kampanyası bu adımlardan biri olarak 
öngörülmüştür. Kampanyanın amacı, çağdaş eğitimden yoksun kalmış 
yurttaşlarımıza eğitim olanağı sunmaktır. 

Kampanya'nın bir diğer amacı, yeteneklerini geliştirme fırsatı 
yakalayamamış yurttaşlarımızı, yaratıcılıklarını ortaya çıkararak üretken 
kılmak ve Türkiye'nin aydınlık geleceğine katkıda bulunmasını sağlamaktır. 

İki yılı aşkın bir süredir yürütülen Ulusal Eğitime Destek Kampanyası, 
toplumun her kesiminden gelen ilgi ve destekle büyük bir gelişim 
göstermiştir. 

Ulusal Eğitime Destek Kampanyası'nın başarıyla yürütülmesinde, 
Bakanlıklarımızın, Valiliklerimizin, Kaymakamlıklarımızın, üniversite-
lerimizin, yerel yönetimlerimizin, sivil toplum örgütlerimizin, 
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eğitimcilerimizin, basınımızın ve yurttaşlarımızın gönüllü, sorumlu ve 
duyarlı işbirliği önemli rol oynamaktadır. 

İnsanın en temel ve vazgeçilmez kaynak olarak değerlendirildiği 
Kampanya'da, yüksek öğrenim kurumlarının ve eğitimcilerimizin de etkin 
görev almaları, bizleri güçlü kılmış, umutlarımız artmıştır. 

8 Eylül 2001 gününden bu yana Türkiye genelinde açılan kurslarda 
toplam 2.821.558 yurttaşımız eğitim görmüştür. 

Ulusal Eğitime Destek Kampanyası benzeri girişimler, toplumumuzun 
aydınlanmasında ve ulusal kalkınmada büyük yarar sağlamaktadır. 

Değerli Konuklar, 

Devletimiz, yurttaşlarımızın ve gönüllü kuruluşlarımızın işbirliğiyle, 
ülkemizde eğitimin kalitesinin yükseltilmesi ve yurt düzeyinde 
yaygınlaştırılması yönündeki çalışmalarını sürdürmektedir. 

Eğitim politikamız çerçevesinde, okul öncesi eğitimin yaygınlaşması, 
zorunlu temel eğitimin 12 yıla çıkarılması, eğitimin her kademesinde 
bilgisayar destekli rehberlik yoluyla öğrenciyi tanıma tekniklerinin 
kullanılmaya başlaması ve gönüllü kuruluşlar ile özel sektörün katkısının 
sağlanması önemli yer tutmaktadır. 

Ülkenin eğitim düzeyi yükseldikçe eğitimden beklentiler de artmakta, 
eğitimi içeriği ve yöntemiyle çağın gereklerine uygun duruma getirmek, yeni 
çabaları ve çalışmaları zorunlu kılmaktadır. 

Üniversitemizin, eğitim fakültelerimizin,  eğitim alanında hizmet veren 
kurum ve kuruluşlarımızın, bilimin aydınlığını özümsemiş eğitimcilerimizin 
bu süreçte yol gösterici rol üstleneceklerinden kuşku duymuyoruz. 

Ülkemizdeki 66 eğitim fakültesinin  katkıları ve 49 eğitim fakültesinin 
katılımıyla gerçekleştirilen, "Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitimin 
Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu Çalıştay'm yerinde bir girişim 
olduğunu düşünüyor, Çalıştay'da elde edilen sonuçların çocuklarımız, 
gençlerimiz, eğitim dünyamız ve ülkemiz için yararlı olmasını diliyorum. 

Dileğimiz Çalıştay raporlarında önemle vurgulanan önerilerin kısa 
sürede yaşama geçirilmesidir. Çalıştay'da emeği geçenlere, çalışmalarıyla 
katkıda bulunan değerli katılımcılara teşekkür ediyor, hepinize saygılar 
sunuyor, esenlikler diliyorum. 

1 



1 



ÇALIŞTAY KATILIMCILARI 

KATILIMCININ ADI 
SOYADI 

Prof.Dr.  Abdullah Çavuş 

Prof.Dr.  Adnan Şişman 

Prof.Dr.  Ahmet Günses 

Prof.Dr.  Ali Balcı 
Prof.Dr.  Ali Güler 

Prof.Dr.  Baki Azer 

Prof.Dr.  Bilal Dindar 
Prof.Dr.  Bülbin Sucuoğlu 
Prof.Dr.  Cahit Kavcar 
Prof.Dr.  Cevat Geray 
Prof.Dr.  Dilek Gözütok 
Prof.Dr.  Erdoğan Başar 

Prof.Dr.  Erdoğan 
Büyükkasap 
Prof.Dr.  Eyüp Bedir 
Prof.Dr.  Ezel Tavşancıl 
Prof.Dr.  Ferda Aysan 

Prof.Dr.  Feyzi Öz 
Prof.Dr.  Füsun Akarsu 
Prof.Dr.  Gökay Yıldız 

Prof.Dr.  Hacı Duran 

Prof.Dr.  Hakan Poyraz 
Prof.Dr.  Haluk Soran 
Prof.Dr.  Hasan Akgündüz 

KURUMU 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim 
Fakültesi Dekanı 
Afyon  Kocatepe Üniversitesi Uşak Eğitim 
Fakültesi Dekanı 
Atatürk Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi 
Dekanı 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dekanı 
Zonguldak Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi 
Dekanı 
19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
19 Mayıs Üniversitesi Sinop Eğitim Fakültesi 
Dekanı 
Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi Dekanı 

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dekanı 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi 
Dekanı 
Emekli Öğretim Üyesi 
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim 
Fakültesi Dekanı 
Gaziantep Üniversitesi Adıyaman Eğitim Fakültesi 
Dekan v. 
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı 
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı 
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi 
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Prof.Dr.  Haydar Yüksek 
Prof.Dr.  Hüseyin Kıran 
Prof.Dr.  Hüseyin Korkut 
Prof.Dr.  Işıl Ünal 
Prof.Dr.  İnayet Pehlivan 
Prof.Dr.  İsa Eşme 
Prof.Dr.  İsmail Doğan 
Prof.Dr.  Latife  Bıyıklı 
Prof.Dr.  Mehmet Ali 
Kısakürek 
Prof.Dr.  Mehmet Aydın 

Prof.Dr.  Mehmet Durdu 
Karslı 
Prof.Dr.  Mehmet Günay 
Prof.Dr.  Meral Aksu 

Prof.Dr.  Meral Uysal 
Prof.Dr.  Mine Tan 
Prof.Dr.  Mualla Bilgin Aksu 
Prof.Dr.  Muhsin Macit 

Prof.Dr.  Musa Gürsel 
Prof.Dr.  Mustafa  Ergün 

Prof.Dr.  Naci Ekem 
Prof.Dr.  Nejla Tural 
Prof.Dr.  Nevzat Battal 
Prof.Dr.  Nihat Mert 
Prof.Dr.  Nilgün Köklü 
Prof.Dr.  Nuray Senemoğlu 
Prof.Dr.  Oktay Torul 

Prof.Dr.  Ramazan Abacı 
Prof.Dr.  Remzi Y. Kıncal 

Kafkas  Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı 
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı 
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 

Mustafa  Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dekanı 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dekanı 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dekanı 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Eğitim 
Fakültesi Dekanı 
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Afyon  Kocetepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dekanı 
Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Karedeniz Teknik Üniversitesi Artvin Eğitim 
Fakültesi Dekanı 
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Çanakkale Üniversitesi 18 Mart Eğitim Fakültesi 
Dekanı 
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Prof.Dr.  Rıfat  Miser 
Prof.Dr.  Sabahattin Balcı 
Prof.Dr.  Samih Bayrakçeken 

Prof.Dr.  Sedat Sever 
Prof.Dr.  Selahiddin Öğülmüş 
Prof.Dr.  Sema Ergezen 

Prof.Dr.  Servettin Bilir 
Prof.Dr.  Ş. İlknur Okatan 

Prof.Dr.  Şefik  Yaşar 
Prof.Dr.  Şemsettin Civelek 
Prof.Dr.  Tanju Gürkan 
Prof.Dr.  Tayyip Duman 
Prof.Dr.  Uğur Öner 
Prof.Dr.  Üstün Dökmen 
Prof.Dr.  Yahya Akyüz 
Prof.Dr.  Yıldız Kuzgun 
Prof.Dr.  Yusuf  Avcı 

Prof.Dr.  Zekiye Suludere 
Doç.Dr. Ahmet Duman 
Doç.Dr. Ahmet Işık 

Doç.Dr. Ahmet Mahiroğlu 
Doç.Dr. Ata Tezbaşaran 
Doç.Dr. Aydın Ankay 
Doç.Dr. Ayşe Çakır İlhan 
Doç.Dr. Ayten Ulusoy 
Doç.Dr. Cengiz Akçay 
Doç.Dr. Çağlayan Dinçer 
Doç.Dr. Gelengül Haktanır 
Doç.Dr. Halil Aytekin 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 

Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksek Okulu 

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim 
Fakültesi Dekanı 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 
Dekanı 
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Dekanı 
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 
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