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TAKDİM

A

nadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı, çeyrek asrı aşan geçmişi ile
ülkemizin eğitim ve kültür hayatına katkı sunma gayretinde olan
bir sivil toplum kuruluşudur.

Özellikle gençlerimizin milli, manevi ve kültürel değerler çerçevesinde,
kimlik, kişilik ve kariyer sahibi olarak yetişmeleri için maddi-manevi fırsat
ve imkânlar sunarak destek olmak vakfımızın en önemli hedefleri arasındadır.
Çağımızda bilim, sanayi ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla gelişmesiyle modernleşme ve seküler hayatın getirdiği değişim, medya ve kitle
iletişim vasıtalarının küresel etkisiyle toplumumuz bilgi kirliliği ve değerler
erozyonuna uğramaktadır.
Bu sorunlar karşısında millet varlığımızın devamı; milli kimliğimizin korunması, yaşatılması; milli, manevi, dini, sosyal, tarihi ve kültürel değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması ve medeniyetimizin yeniden inşası
görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmemize bağlıdır.
Medeniyetimizin yeniden inşası; kendisine güvenen, sorunları ile yüzleşen, ülkesi için çözüm ve katma değer üreten, bilimin rehberliğinde bilimsel düşünceye sahip vatansever, idealist bir nesil ile mümkündür.
İşte bu amaçla vakıf olarak eğitim ve kültür ağırlıklı çalışmalarla birlikte,
alanında uzman bilim adamı seksen akademisyen bir araya gelerek “Türkiye’nin Temel Meseleleri ve Çözüm Önerileri” konularında yaptıkları
çalıştayla aşağıdaki on temel konuyu belirlemişlerdir.
Bunlar:
1.
2.
3.
4.
5.
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“Türkiye’de Dini hayat”,
“Eğitim ve kültür Politikaları”,
“Yüksek Öğretim ve Bilgi Üretimi”,
“Sağlık ve Sosyal Politikalar”,
“Tarım Çevre ve Su politikamız”,

6.
7.
8.
9.
10.

“Hukuk ve Yargı Sistemi”,
“Türkiye’nin Ekonomisi”,
“Milli Birlik, Kardeşlik ve Barış”,
“İslâm Coğrafyasının Jeopolitiği”
“İletişim ve Medya”dır.

Belirlenen bu konular, akademisyenlerin uzmanlık alanlarına göre oluşturulan komisyonlar tarafından çalışılarak rapora dönüştürülmesi planlanmıştır.
Bu bağlamda oluşan eğitim komisyonu üyeleri, özverili bir çalışma sonucu
eğitimin sorunları ve çözüm önerilerini içeren bu rapor hazırlanmıştır.
Ülkemiz için hayati bir sorun olarak var olan, varlık ve beka derecesinde
önemli olduğuna inandığımız eğitim meselesi üzerinde düşünce üreten,
emeklerini esirgemeyen, büyük bir özveri ile söz konusu raporu hazırlayan
Prof. Dr. Hayati Akyol, Prof. Dr. Yüksel Tufan, Emekli Dr. Öğretim Üyesi İsmail Cansız, Dr. Öğretim Üyesi Necmettin Türinay, MEB emekli Orta
Öğretim Genel Müdürü Kerem Altun, Eğitimci Milli Eğitim müfettişi Yaşar
Boz ve emekli Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Dağlı ’ya teşekkür ederiz.
Ayrıca raporların hazırlanmasında koordinasyonu sağlayan: Prof. Dr. Halis
Ölmez’e teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Gerçek bir fikir, düşünce ve emek mahsulü olan bu raporun, Milli Eğitimin
Siyaset ve Bürokrasi kadrolarının çalışmalarına ufuk açıcı bir katkı sağlayacağı ve dikkate alınarak değerlendirileceği inancı ile ülkemiz için hayırlı
olmasını diliyoruz.

Hayrullah BAŞER
Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı
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GİRİŞ
Modern dünyada eğitimin önemi günden güne artmaktadır. Eğitim uzunca bir süre hayata hazırlık
ve meslek edinme süreci olarak algılanmıştır. Günümüzde ise eğitimin işlevi bundan çok daha
ilerdedir ve hayatla bağ kurmanın en önemli yoludur. Çağımızda eğitim hayat boyu devam eden
bir süreçtir. Yaşadığımız çağın bilgi çağı olması, bilginin insanda son derece büyük farklar oluşturduğunun keşfedilmesi eğitimin önemini daha da arttırmıştır.
Eğitim insanoğluna, mutlu ve kaliteli bir hayat, ekonomik refah, eşitlik ve adalet, bağımsızlık ve
özgürlük, özgüven, medeni bir insan olma, hayalleri gerçekleştirme ve millî kalkınma gibi pek çok
konuda katkı sağlayan bir olgudur. Fakat bütün bu katkıların ötesinde eğitimi insan olmanın bir
gereği olarak görmeliyiz. Ekonomik refaha erişmek hem de o refahı yönetip ondan en iyi şekilde
faydalanmak için eğitim zorunludur. Adaleti sağlayan temel unsur fırsat eşitliğidir. Fırsat eşitliği
ekonomik adaleti getirir. Bunun sonucunda adaletin diğer alanları da gelişir. Eğitim büyük ölçüde
bize fırsat eşitliği sağlar. Dünya’nın neresinde doğarsak doğalım veya yaşayalım eğitimli olmak
bize yeni ufuklar açar.
Bağımsız ve hür bir insan olmak için de eğitim çok önemlidir. Malî açıdan bağımsız olmamıza yardımcı olduğu gibi daha doğru kararlar verebilmemize de katkı sağlar. Bağımsız ve hür yaşamada
bilginin yeri ve önemi büyüktür. Çünkü bilgi her dönemde güçtür. Bu gücü elde etmenin temel yolu
ise eğitimdir. Medeniyet bilgiye dayanan ve eğitimle elde edilen bir kazanımdır. Medeni dünyanın
bir parçası olmak istiyorsak eğitime önem vermemiz gereklidir. Sosyal hayatta uyulması gereken
kurallar, davranışlar, normlar bir kişinin hayat boyu izleyeceği plan eğitimle sağlanır. Medeni bir
insan eğitim sayesinde hayatına nasıl yön vereceğini bilir ve onu bekleyen tehlikelerin, fırsatların
farkında olur. Eğitim birçok hayali daha yakın kılar. Hedefimize giden yolu belirleme ve basamaklara ayırma, bu basamakları doğru bir sırayla izleme hep eğitimle olur. Eğitim bireysel yararın yanında, toplumlarda sorunların kolayca çözülmesini sağlar ve hayat kalitesini de yükseltir. Sosyal
barış, dolayısıyla iç huzur daha kolay temin edilir.
Ülkemizde eğitimi geliştirmek ve gerçekleştirmek için önemli adımlar atılmaktadır. Eğitim milyonlarca öğrencinin değil, bütün ailelerin yani tüm Türkiye’nin de meselesidir. Dolayısıyla eğitim
tüm toplumu ilgilendirmekte ve herkes onu tartışmaktadır. Ayrıca, bu tartışmaya yalnızca aileleri
ve öğrencileri değil, doğrudan okul idarelerini ve öğretmenleri, siyasal partileri, dahası hükümet
yetkililerini de dâhil etmek gerekir.
Dersliklerde öğrenci sayısının düşürülmesi, sınav sistemleri ile ilgili değişiklikler, ilköğretimde birinci kademenin dört yıla indirilmesi, lise eğitiminin mecbur hale getirilmesi, İmam Hatip sisteminin yaygınlaştırılması, sayısız müfredat değişiklikleri, özel eğitim kurumları, öğrencilere ücretsiz
ders kitapları verilmesi, tablet dağıtımı, akıllı tahta uygulamaları, İngilizcenin anasınıflarına kadar
indirilmesi tartışılan bazı önemli konular arasındadır. Fakat bütün bu tartışmalar henüz milletimi-
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zin zihninde tatmin edici bir sonuç doğurmamıştır. Eğitimin Atatürkçü düşünce ve laiklik prensibi
ile alâkasının kalmadığı yolundaki eleştiriler, aksi yönde inançlı ve ahlâklı nesiller yetiştirmek hususundaki arayışlar da ne kadar çok konuşulursa konuşulsun, toplumsal beklentilere dair herhangi
bir cevap verememiştir.
Bu tartışmalar eğitimin rutin alanlarına dönük olduğu için de fazla bir şey ifade etmiyorlar. O
bakımdan rutine dönük problem ve şikâyetlerin çözümü asırlar geçse de bitmeyecektir. Çünkü
bir şeyi yaparken diğer bir şey eskimektedir. Ailelerin ve öğrencilerin, bütünüyle kamuoyunun,
muhalefet ve iktidarın adını koyamadıkları bir beklenti var ki, işte eğitim buna cevap verememektedir.
Eğitimin muhatabı insandır. İnsan maddi ve manevi boyutları olan bir varlıktır. Dolayısıyla insan
maddi ve manevi boyutlarıyla dengelenmiş bir eğitimle düzenli bir insan olur. Toplumun geleceği,
insanlara verilen eğitimin nitelikleriyle şekillenir. Bir millet için en büyük zenginliğin yer altı veya
yerüstü servetleri değil, maddi ve manevi yönleriyle çok iyi yetişmiş insan kaynağı olduğu hiçbir
zaman unutulmamalıdır.
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I.

BÖLÜM

Geleceğimizin
Eğitimini Planlamak
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GELECEĞİMİZİN EĞİTİMİNİ PLANLAMAK
Eğitim alanında gözlediğimiz tıkanmayı aşma hususunda ne basının, ne de akademyanın yeterli
bir katkısına da şahit olunmamaktadır. Onlar bu meseleye her zaman olduğu gibi sırf değer ve
içerik olarak yaklaşıyor. Problemi bu hususla sınırlıyor, eğitimi adeta içinden çıkılmaz bir hale
sokuyorlar. Eğitimin yegâne görevini öğrenciye değer yüklemekte gören bu anlayışın modasının
geçtiğini ayrıca ele almak gerekmektedir. Bu anlayışın yegâne muradı, on dokuzuncu yüzyıldan
beri sürüp gelen, İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve sonrasında hâkim olan tek tip insan yetiştirmek saplantısından başka bir şey değildir. Bu söylemlerle eğitimin, değer üreten bir yanının
bulunmadığını söylemek istemiyoruz. Diğer fonksiyonlarına ek olarak eğitimin böyle bir yanı da
vardır.
Eğitimde ne kadar insan ve öğrenci merkezli düşündüğümüzü, planlarımızı buna göre yaptığımızı
ifade etsek de bu düşüncelerimiz somut bir plan dahilinde uygulamaya konulamamış ve arzu edilen başarıya ulaşılamamıştır. Çünkü insan ve öğrencilerin ihtiyaçlarından, ilgi ve kabiliyetlerinden
yola çıkılmamıştır.
Eğitimden beklenen, geleceğe dair planlamaların başarıyla gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Oysa
Türk Milli Eğitimi doğrudan bu ülkenin insanı ve şartları ile alâka kuramamakta, “soyut bir insan
ve öğrenci”ye göre kendini dizayn etmektedir. Hâlbuki on dokuzuncu yüzyıldan kalma bu tür bir
eğitimin modası çoktan geçmiş bulunmakta ve vasıfsız, her türlü işe karşı soğuk, üretme heyecanını yitirmiş bir okumuşlar ordusu yetiştirilmektedir. Eğitim politikalarında pozitivist değerleri
öğrencilere yüklemeyi temel amaç olarak almanın sonucu Türkiye’de eğitim milletin değerlerine
bağlı, kültürüne saygılı bir nesil yetiştirme konusunda başarısız olmuştur. Ülkemizde profesyonel
ve bilimsel anlayışla bağdaşmayan eğitim planlamaları ekonomi ve sanayinin ihtiyaçlarını karşılayamamış ve istihdam dengesi yeterli düzeyde sağlanamamıştır. Bu tür sorunlar dile getirildikçe
mesele, ya tehir, ya da üniversite eğitimine havale edilmiştir. Bu yüzden ülkemizin istikbali olan
gençler hayata atılmayı, işe başlamayı sürekli tehir etmektedir. Gençlerin kayıp yılları, aile ekonomilerini çökerttiği gibi, evlilikleri de ister istemez otuzlu yaşlara doğru ötelemektedir. Türkiye’de
yıldan yıla fark ettiğimiz nüfus azalmalarının altında, bu eğitim sisteminin yattığını da söylemek
mümkün görünmektedir.
Türkiye’de hemen her alanda iş gücü ihtiyacını karşılayacak nitelikli eleman bulma konusunda
ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Çalışacak, çalıştıracak kalfa ve usta bulunamamakta bir başka ifadeyle eli bu işlere yatkın insan yetiştirilememektedir. Araba ve motor tamir atölyeleri, boyacılık,
kaportacılık, mobilyacılık ve hemen bütün sanayi dallarında eli işe yatkın, hevesli, çalışacak insan
bulmakta oldukça zorluk çekilmektedir. İnşaat sektöründe de benzeri bir durum söz konusudur.
Bu sektörde sıvacılıktan boyacılığa, her türlü demir işçiliğine kadar çalışanların yeterli vasfa sahip
olmayan vatandaşlarımız olduğu bilinen bir husustur. Hemen her öğrenci iş bulma şansını üniversite mezuniyeti sonrasına tehir etmekte, sonra da hayatın katı gerçeği ile baş başa kalmaktadır.

10

YENİ BİR EĞİTİM MODELİ ÖNERİSİ RAPORU

Buradan iki sonuç çıkmaktadır: Birincisi; hedefine üniversite tahsilini koyduğu için, devlet memurluğundan başka bir iş düşünemeyen nesil. İkincisi de; uzun süren tahsil hayatlarına rağmen uygulamaya dayalı hiçbir meslekî tecrübe kazanmadan yetişen ve kolayca iş beğenmeyen bir nesil.
Buradaki gerçek, uygulanan eğitim sisteminin bu nesilleri vasıfsız bırakmasıdır.
Bu sebeple insanımız bugün hayatını bir işe, mesleğe ve el emeğine göre planlayamıyor. Neticede
de bu tür görevlere karşı soğuk bir tutum takınmakta, el emeğine ve becerisine dayalı mesleklerden olabildiğince uzak durmaktadırlar. Bu halin yaygınlığı, sosyolojik olarak ülkemizin geleceği
bakımından üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir milli güvenlik sorunudur. Genel olarak
insanımız ve eğitim sürecini tamamlamış bireyler, bugün el emeğine ve uygulamaya, üretmeye dayalı hizmetlerden umumi olarak kaçınmaktadırlar. Açıkça ifade etmek gerekirse, her türlü
mesleğe ve sanata karşı duyulan yaygın bir soğukluk, millet olarak geleceğimizi tehdit eden bir
seviyeye yükselmiş bulunmaktadır.
Türk eğitim sisteminin farklı alanlarda ve boyutlarda sorunları olduğu bilinmektedir. Bu sorunların
bireysel girişimlerle ve sistemi bir bütün olarak ele almayan yaklaşımlarla çözülemeyeceği de
kabul gören bir düşüncedir. Farklı alanlardan uzmanların, işbirliği içerisinde kademeleri ve kademeler arası geçişleri de göz önüne alarak, eğitimin felsefesi, ortamları, materyalleri, programları,
öğretmen yetiştirilmesi gibi önemli boyutlarını irdeleyerek sistematik bir yaklaşım ortaya koymasının gelecek açısından daha tutarlı olacağı düşünülmektedir. Dünyadaki değişimler, dijital teknolojinin yaygınlaşması ve bu yolla bilgi üretim ve paylaşımının evrensel hale gelmesi, ekonomik
küreselleşme, enerji üretimi ve paylaşımıyla ilgili problemler, çevre sorunları, iç ve dış göçler ve
bunların doğurduğu sorunlar eğitimin önemini daha da artırmıştır. Bu çalışma genel hatlarıyla bir
eğitim felsefesi çerçevesi belirleme ve öğretmen yetiştirme konularına odaklanmış durumdadır.

GEREKÇE
İnsanlığı; hedeflenen barış, hoşgörü, empati, adil paylaşım gibi kavramların özüne yeterince ulaştıramayan ve sürekli şikâyetlere neden olan eğitim sistemlerinin çoğunluğu, esasen Batı kaynaklı
düşünce akımlarının ürünüdür. Batı felsefesi, insanın diğer varlıklardan farkının ne olduğu, bu
dünyaya neden geldiği ve öldükten sonra ne olacağı gibi temel konularda insanlığı tatmin eden bir
çözüm ortaya koyamamıştır. Bu soruların cevabı dönemden döneme, hatta hâkim grupların istek
ve arzularına göre değişebilmektedir. Bu durum eğitimin evrensel ve tüm dönemlerde geçerli
olacak temel amaçlarını belirlemeyi imkânsız kılmaktadır. Özellikle ahlakî ve inanç boyutundaki
temel kavramların tanımlanmalarındaki bu boşluk, siyasî, etnik ve sözde dinî grupların eğitimi kullanarak kendi iktidarına uygun insanlar yetiştirmesine kapı aralamıştır. Günümüzdeki eğitim anlayışı, insanları güç odaklarına gönüllü köle haline getiren bir süreç haline dönüşmüştür.
Çocukların nasıl eğitileceği konusunda tartışmalar sürerken, ailenin ve devletin sorumluluklarının ne olduğu konusunda bir kafa karışıklığı yaşanmaktadır. Şuurlu aileler, çocuklarının ahlakî ve
meslekî eğitiminde, örgün eğitimi yeterli görmemekte, fakat alternatif olarak ne yapabilecekleri
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konusunda da yeterli profesyonel desteği bulamamaktadırlar. Aileler bu konuda rehberliğe ve
alternatif yaklaşımlara ihtiyaç hissetmektedirler.
Hayata merak ve sorgulama özellikleriyle başlayan çocukların her birinde keşfedilmeyi bekleyen
farklı yetenekler ve beceriler vardır. Fakat okullarda çocukların merakı ve doğal yatkınlıkları
köreltilmektedir. Yaratılış özelliklerinin farkına ergenliğe kadar varamayan çocuklar, büyüyünce
gelecekleriyle ilgili bir vizyon geliştirememektedirler. Gençlerin çoğu, yeteneklerinin farkında olamadıkları için müteşebbis olmaya cesaret edememektedirler. Bu düşünce yapısı, ekonomik ve
sosyal gelişmenin önüne set olmuş ve olmaktadır.
Eğitim sürecinde öğrenmenin nasıl ölçülmesi ve değerlendirilmesi hususu hâlâ sağlıklı, akılcı ve
tatmin edici bir düzeye ulaştırılamamıştır. Eğitim “ezbere”, başarı da “puana” endekslenmiş, öğrencinin karakteri, sorumluluğu, samimiyeti ve azmi gibi özellikleri ölçme ve değerlendirme dışı
bırakılmıştır. Böyle olunca çaba, sabır, sorumluluk ve azim gibi değerleri kazandırma gereksiz görülmüş kolaycılık ve ‘test’çilik öne çıkmıştır.
Batılılaşma sürecinin baş aktör ve yöntemi olarak eğitim kurumlarımız kullanılmıştır. Kültürümüze
ve ailelerimize rağmen kabuk ve kimlik değiştirmenin en kestirme yolu olarak okullar görülmüş ve
bu amaçlara uygun okul müfredatları oluşturulmuştur. Kültür, karakter, inanç bağlamında gerektiği şekilde sorgulanmadan, yabancı eğitimcilere hazırlattırılan raporlar doğrultusunda pragmatist
ve pozitivist bir eğitimin temeli atılmıştır. Faydacılık temeline dayalı bu anlayış insanımızı tamamen çıkarcılığa odaklamıştır. Çıkarcı ve hedonist (hazcı) anlayış bireysel ve toplumsal sosyalleşmeyi erozyona uğratmıştır.
Eğitim sistemlerinin insanlığın genelini mutlu edememesi, eğitim alanında bilimden, hikmetten ve fıtrattan genel bir kopuş olduğuna işaret olarak ele alınabilir. Eğitimi ıslah etmede medeniyetimizin evrensel ölçüleri dikkate alınmalıdır. İnsanımızın karakter ve mizacını bir bütün olarak ele almayan yaklaşımlar ortaya koymak, bunları kabul ve uygulamaya mecbur etmek
başarısızlığın esasını oluşturmaktadır.
Çocukların gelişimsel özellikleri de dikkate alınarak hangi yaş aralıklarında nelerin ve nasıl öğretilmesi gerektiği konusu da cevap bekleyen hususlar arasındadır. Daha çok din eğitimi alanında bu
sorunun yaşandığı gözlemlenmektedir. Ailelerin çoğu, kendilerini din eğitimi vermeye yeterli görmedikleri için, geleneksel din eğitimi anlayışını sürdüren kaynaklara yönelmektedirler. Geleneksel
din eğitimi, aslî kaynaklardan uzak olduğu için, çocuklara çelişkilerle ve adetlerle dolu bir din ve
kader anlayışı aşılamakta ve Allah’a olan inanç ve güvenlerini daha yolun başında sarsmaktadır.
Allah’a güvenini kaybeden çocuk, yavaş yavaş kendisine de güvenini kaybetmektedir. Dolayısıyla çocuklarımız büyüyünce pısırık, tembel, aklını kullanamayan veya sınır tanımayan, paylaşmayı bilmeyen, empati kuramayan, hoşgörüden uzak, kıskanç, güveni sürüyle hareket
etmede bulan kişiler haline gelmektedirler.
Yukarıda izah edilen sebeplerden dolayı yeniden gözden geçirilmiş ve düzenlenmiş bir eğitim
felsefesi, eğitim vizyonu ve misyonu oluşturulmalıdır.
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Eğitim felsefesi; eğitimin amaçlarının, içeriğinin ve öğretim yöntemlerinin belirlenmesinde temel
teşkil eder. İnsanın gelişmesini besleyen aklî, kalbî ve bedenî yetenekleri vardır. Bu kadar çok
kabiliyet ve farklılığa sahip insana tek tip eğitim ve müfredat uygulamanın insanı kısırlaştırmaktan
başka bir sonucu yoktur. İnsanın yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyen değil; kilitleyen bir sistemle
karşı karşıyayız.
Eğitim sistemimizin felsefesi;
1.

Medeniyetimizden ilham alan,

2.

İçinde yaşadığı çağı okuyan,

3.

Geleceği inşa edebilen,

4.

İnsanî, ahlaki, sosyal, adil ve millî,

5.

Yeteneklerini keşfedip geliştiren

6.

Üretim ve teknoloji becerileriyle donanmış

bireyler yetiştirmek olmalıdır.
Aklın, tecrübenin ve kalbin ittifak sağladığı hususlarda meydana gelen görüşler ilmî bir hüküm
kazanır. İlmin faydalı olabilmesi ve taassubun önlenebilmesi için bu üç hususun birlikte düşünülmesi gerekir. Eğitim süreçleri; kültürel, bireysel, kurumsal ve toplumsal unsurlardan etkilenir.
Fonksiyonu; bireyi ve toplumu değiştirmek olan eğitim sürecinin kendisi de aynı süreç içinde değişir. Eğitim kuramcısının/kurgulayıcısının görevi makbul olan değişim ile mümkün olan gelişimin
buluşmasını tasarlayıp gerçekleştirmektir.
Eğitimdeki temel hedef “iyi insan” yetiştirmek ise “iyinin” evrensel ve zamanlar üstü tanımı belirlenmeli ve eğitim içeriği oluşturulurken bu durum dikkate alınmalıdır. Günümüzde “iyi” “egemenlerin” insanları sömürmek için ihtiyaç duyduğu şeylere endekslenmiş görünmektedir. Eğitim bütün
varlıklar açısından bir temel oluşturmaktadır. Bu varlıklar içerisinde insan akıl ve mantık sahibi
olduğu için diğerlerinden farklı ve üstündür. Bu farklılık ve üstünlük insanoğluna bir sorumluluk
yüklemekte ve sorumluluğun en iyi şekilde yerine getirilmesi de eğitimle mümkün olabilmektedir. Bundan dolayı insanı temele alan bir eğitim anlayışı ile yola çıkmak en önemli ilk adımlardan
birisidir.
İnsanı temele alan bir eğitimden bahsediyorsak öncelikle insanı tanımalıyız. İnsanı tanımak için
bazı temel sorulara cevap verilmesi gerekiyor. Birincisi “insan” denen varlık yeryüzünde niçin
vardır? Hayatının amacı nedir? Sadece kendi için yaşamak mı? Toplum için yaşamak mı? Kendisine, herhangi birine veya bir şeye karşı sorumluluğu var mıdır? Bu tür sorular insanoğlunun var
oluşundan beri değişik şekillerde sorulmuş ve cevaplar aranmaya çalışılmıştır. Bu sorular dünyadaki sistemleri de derinlemesine etkilemiştir. Bu sistemlerden birisi de eğitim sistemidir.
O halde nasıl bir eğitim sistemi? İnsanı Tanrı’laştıran bir sistem mi yoksa insanı kendi dairesi içerisinde hür kılan, sınırlılıklarının farkına varmasına ve sorumluluklarını kazanmasına katkı sağlayan
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bir sistem mi? Anlayışımız, insanı yetenekleri ve zihinsel kapasitesi çerçevesinde, belirli sınırlılıklar içerisinde hür fakat sorumlu gören bir anlayış olacaktır. Şu halde sistem insana hem maddi
hem de manevi dünyası için gerekli bilgi, beceri ve anlayışı kazandırmayı esas almakla birlikte;
toplum içerisinde yaşama, topluma ve kendisine karşı olan sorumluluklarını yerine getirme amacını da kazandırmayı planlamalıdır.
Verimli bir insan yetiştirme sisteminin maddi ve manevi iki temel boyutu olmalıdır. Maddi
boyut ekonomik ve sosyal-kültürel ilişkileri derinlemesine ele alırken, manevi boyut da
inanç ve ahlak boyutunu irdelemelidir. Sonuç olarak, inançlı, ahlaklı, ekonomik yönden
üretken, sosyo-kültürel ilişkilerde başarılı, sorumluluk sahibi, kendisini, ülkesini ve dünyayı tanıyan, müsamaha ve hoşgörü sahibi, hak ve hukuk kavramlarına aşina insanlar
yetiştirmek eğitim anlayışının temeli olmalıdır.
Yukarıda özetlenen insan tipini yetiştirebilmek için eğitim kademelerinin her biri için nitelikli içeriğe, ortama, mali kaynağa, materyale, süreye ve eğiticiye ihtiyaç vardır. Aşağıda bu kademeler
irdelenecektir.
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OKUL ÖNCESİ
Okul öncesi alanı 0-6 yaşı kapsamalıdır. İlk altı yıl için geliştirilen programlar oldukça nitelikli ve
eğitici olmalıdır. Özellikle kırsal kesimde, ilkokula hazırlayıcı olmalı, diyalog becerilerinin kazandırıldığı, kelime hazinesinin geliştirildiği, değerlerin temellerinin atıldığı ve sosyal davranışların
kazandırıldığı bir dönem olmalı. Özel yetenekli öğrencilerin tespitine ve izlenmesine okul öncesi
eğitim döneminde başlanılmalıdır.
Okul öncesi programı çocuklarımızı hayata hazırlama ve insanî değerleri kazandırma amaçlarına
odaklanmalıdır. Oyunla eğitim ve öz bakım becerilerini geliştirme temel unsurlar arasında yer
almalıdır.
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İLKOKUL
İlkokul 5 yıl olmalı ve yedi yaşından gün alan veya kayıt yılında 31 Aralık tarihine kadar 7 yaşından gün alacak çocuklar bu okullara kayıt olmalıdır. Çocukların psikolojik, sosyolojik, zihinsel
ve fiziksel gelişimleri açısından ilkokul 5 yıl olmalıdır. İlkokul dönemi özellikle duygusal açıdan
çocukların, öğretmenlerini ailelerinden daha önde ve bilen pozisyonunda gördükleri bir dönemdir.
Kişisel gelişim açısından duygusal gelişim vazgeçilmez bir boyuttur. Bu nedenlerden dolayı, çocuğun öncelikle duygusal açıdan ve diğer boyutlardan gelişiminin pekiştirilmesi bu yolla da kişisel
gelişimine katkı sağlanması açısından, çocuğun ikinci aile ortamı olan ilkokulun 5 yıl olması ayrıca
bir önem arz etmektedir.
İlkokulun 1-3. sınıfları süresince okuma ve yazma becerileri bütün çocuklara iyi bir düzeyde kazandırılmaya çalışılmalıdır. Okuma ve yazma becerilerine ek olarak dört işlem becerileri, sosyo-kültürel davranışlar, oyun, sanat (el becerileri, müzik, resim vb.), spor ve düzeylerine uygun
teknoloji kullanım becerileri kazandırılmalıdır. Çocukların sorumluluk bilinci içerisinde öz bakım
becerilerini geliştirmelerine ve çevre bilinci oluşturmaya dönük çalışmalarına rehberlik edilmelidir. Bu düzeyde asla sınav düşüncesiyle hareket edilmemeli ve çocuklar birbirleriyle değil, kendileriyle yarıştırılmalıdır.
Özel yetenekli öğrencilerin izlenmesine devam edilmelidir. Okul öncesi ve ilkokul dönemleri
için okullarda kooperatif başarıya önem verilmelidir. Bu düzeydeki okullarda sınıf öğretmenlerinin yanında “okuma uzmanı, dil terapisti, psikolog, rehber öğretmen” gibi uzmanlar istihdam edilmelidir. Bu uzmanlardan bazılarının (Örneğin, okuma uzmanı) istihdam
edilmesi ve yetiştirilmesi için yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Temel eğitimde çocuklara hiçbir zaman sınav kaygısı yaşatılmamalı ve her birey kendi gelişim takvimi içerisinde değerlendirilmelidir. Özellikle not değerleri üzerinden karşılaştırmalardan uzak durulmalıdır.
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ORTAOKUL
Ortaokul 3 yıl olmalı. Ortaokullarda da sınav kaygısı ön plana çıkarılmamalıdır. Altıncı sınıflarda
genel derslere yer verilirken, 7 sınıftan itibaren seçmeli dersler sunulmaya başlanılmalıdır. Yedi
ve sekizinci sınıfta sunulan seçmeli dersler vasıtasıyla öğrencilerin yetenekleri ve ilgi alanları
belirlenmeye çalışılmalıdır. Özellikle meslek liselerine veya genel liselere yönlendirmenin temeli
yedinci sınıfta atılmalı ve sekizinci sınıfın sonuna büyük oranda karar verilmelidir.
Ortaokullardan Liselere geçişlerde zümre öğretmenleri kararı + okul başarıları (üç yıllık ortalama)
+ geçiş sınavı yüzdelikleri dikkate alınmalıdır. Belirtilen üç faktörün yüzdelikleri alınarak genel başarı ortalaması belirlenmelidir. Özel yetenekli öğrencilerin imkânları artırılmalı ve performansları
ölçüsünde her tür esneklik sağlanmalıdır.
Yukarıda kısaca özetlenen ortaokullardan liselere geçişte yapılan üç kademeli değerlendirmeye
itirazı olanlar (genel liseye veya meslek lisesine gitme tartışması yaşandığında) ek dersler ve
sınavlar yoluyla istenen kriterlere ulaştıklarında okul değişimi yapabilirler.
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LİSELER
Liseler 3 yıl olmalıdır. Ortaokullardan ilgi alanlarına göre öğrenciler yönlendirileceği için liselerde eğitim programları ve ortamları modüler programlar yoluyla öğrencilerin ilgi alanlarına daha
fazla yoğunlaşmasını ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Meslek
lisesini bitiren bir kişi seçtiği branşla ilgili üretim yapabilecek becerilere sahip olarak diplomasını
alabilmelidir.
Liseler zorunlu olmamalı ve seçilen alana katkı sağlamayan dersler müfredattan çıkarılmalı. Bütün liselerde uygulama ağırlıklı eğitim verilmelidir.
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II.

BÖLÜM

Öğretmen
Yetiştirme
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ÖĞRETMEN YETİŞTİRME
Okul Öncesi ve İlkokul
Okul öncesi ve ilkokul düzeyleri için liseden sonra 4 yıllık fakülte eğitimi oldukça yeterlidir. Her
iki düzey için seçilecek öğretmen adayları Üniversite giriş sınavını geçtikten sonra farklı sınav
veya seçme uygulamalarına tabi tutulmalıdır. Seçme aşaması oldukça önemlidir. Fakültelerde her
iki düzey için öğretmenlik uygulamaları artırılmalıdır. İlk sınıf dersleri öğretmenliği tanıtıcı olmalı
ve adayların bu işi yapıp yapamayacakları konusunda karar vermelerinde etkili olacak şekilde
düzenlenmeli. Öğretmenliğin kendisine uygun olmadığını düşünen adaylar için yatay ve dikey
geçiş imkânları sunularak başka alanlara geçmelerinin önü açılmalı. Öğretmen atamalarında da
bir dizi kıstas geliştirilmeli ve bu kıstaslar yasal temellerle güçlendirilmeli ve siyasal etkilerden
arındırılmalıdır.
Eğitimin evde başladığı gerçeğinden hareketle, çocuklarımızın ilk eğitim kurumu olan ailede bütün gelişim ve eğitim sorunlarını çözerek, okula zihinsel ve fiziksel olarak hazırlıklı hale getirmeyi amaçlayan bütün tedbirler alınmalıdır. Sorumluluk bilinci ailede kazandırılarak, okul ve çevre
yoluyla geliştirilmelidir. Bu süreçte millî ve milletlerarası birikimlerden de olabildiğince yararlanılmalıdır. Okul öncesi eğitim zorunlu değil fakat isteyen herkese verilebilen, gelir düzeyi
düşük olan aile çocuklarının da devlet tarafından desteklendiği bir anlayışla yürütülmeli.

Ortaokul ve Lise
Ortaokul ve liselerde görev yapacak öğretmenler için dört yıllık fakülte mezuniyetinden sonra
alanlarında Yüksek lisans eğitimi aranmalı. Görevdeki öğretmenlere belirli bir süre verilerek (mesela 5 yıl içerisinde fiilen devam ederek veya uzaktan eğitim yoluyla) yeni atanacak öğretmenler
için de Yüksek lisans zorunlu tutularak bu amaca ulaşılmaya çalışılmalı
İçinde bulunduğumuz çağda eğitim sürdürülebilir kalkınmanın ve hayatın anahtarı olarak kabul
görmektedir. Eğitimin temel mekânları olan okulların ilgi çekici, eğitsel açıdan zevk alınan, uygulama imkânlarıyla donanımlı ve değer verilen yerler haline getirilmesi gerekmektedir. Bunun için
neler yapılabilir:
Öğretmen eğitimine özel önem verilmelidir. Okul ve öğretmen liderliğinde çocukların gelişimi ve
eğitimi konularında aile eğitimleri gerçekleştirilmelidir.
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Bu konuda yapılabilecekler:
1.

Öğretmen atamalarında KPSS tek belirleyici olmamalı. KPSS için etki yüzdeliği belirlenmeli,

2.

Lisans eğitimi boyunca yapılan çalışmalar ve uygulamalardan elde edilen birikim belirli bir
düzeyde öğretmen alımında etkili hale getirilmeli,

3.

Mülakat yapılmalı fakat bu mülakatlar öncelikle bilgiyi ölçmeyi değil konuşma becerilerini ve
adabını anlamayı amaç edinmelidir. Bunun için de mülakatlarda iletişim becerilerini kullanabilme, kendine güven, beden dilini kullanma, psikolojik istikrar vb. durumlar üzerinden değerlendirme yapılmalıdır. Fakültelerde adayların öğretmenlik davranışları konusunda bilimsel
ölçüm ve gözlemlere dayalı veriler toplanmalı ve bu veriler istihdam da göz önüne alınmalı.

4.

Okul öncesi ve ilkokul öğretmenleri göreve atandıktan sonra mesleki ve profesyonel gelişim
açısından Yüksek lisans ve Doktora eğitiminin yolları açılmalıdır. Bunun için de Üniversiteler
ve MEB işbirliği halinde hafta sonu veya gece programları açarak öğretmenlerin akademik
gelişimlerine katkı sağlanmalıdır. Yüksek lisans ve doktora eğitimi alan öğretmenlere MEB
çeşitli imkânlar (derece, kademe, uzman veya başöğretmen statüsü verme vb.) sunmalıdır.

5.

Özellikle okul öncesi ve ilkokulda test sınavların ve derslerin en aza indirilmesi, bunların yerine gerçek hayatla ilişkili projelerin verilmesi ve öğrencilerin bu projeleri gerçekleştirmeleri
sürecinde yardımcı olunmalıdır.

6.

İçinde yaşanılan çağ ile bağdaşmayan ve geleceğe dönük mesajlar ve beceriler kazandırmayan dersler ve diğer çalışmalar programlardan kaldırılmalıdır.

7.

Öğrencilerin öğrenme ortamındaki özgürlüklerinin arttırılması ve problem çözme, tartışmalara katılma vb. becerilerinin geliştirilmesi gerekir.

8.

Yerel, millî ve uluslararası güncel ihtiyaçlara cevap verebilme anlayışı içerisinde çalışılmalı ve
bu doğrultuda gerekli beceriler kazandırılmalıdır.

9.

Eğitim düzeylerine göre öğretim yılları yeniden düzenlenmeli ve 1+5+3+3 şeklinde olmalıdır.

10. Teknolojiye ulaşılabilirlik ve kullanımı her yönüyle artırılmalıdır.
11. Bütün düzeylerde ikili öğretime son verilmelidir.
En alt düzeyden en üst düzeye kadar karar verenlerin, eğitim politikası üretenlerin, öğretmenlerin, idarecilerin vb. zihinsel kurguları yenilenmeli. Stratejik düşünme becerileri
bütün eğitimcilere ve ilgili yöneticilere kazandırılmalı bu düşünme tarzı eğitimdeki bütün
reformları uygulamada kullanılmalıdır. Nihai hedef daha bütüncül, kapsamlı ve yetkin düşünen, yarışabilen, kendinden emin, adanmış bireyler yetiştirmenin yanında; ahlaki ve
etik değerleri, prensipleri içselleştirmiş, bütün bu bilgi, beceri ve tutumları kendisini, ailesini, çevresini, ülkesini ve dünyayı değiştirebilecek en azından değişime katkı sağlayabilecek tarzda donanımlı eğitimciler yetiştirmek olmalıdır.
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Dersliklerdeki öğrenci sayıları gelişmiş ülkelerdeki gibi mutlaka öğretmen tarafından ulaşılabilirlik
ilkesine göre düzenlenmelidir. Kalabalık sınıfların ulaşılabilirlik, disipline etme, rehberlik etme vb.
sorunlara neden olmasından dolayı eğitimde verimi düşürdüğü genel olarak kabul görmektedir.
Eğitim programları çocuklarımıza neyi, niçin ve nasıl yapacakları konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazandırmalıdır. Eğitim sistemi, çocuklarımıza kendilerini düşündüğü kadar toplumu da
düşünmeleriyle ilgili becerileri kazandırarak, toplum-birey dengesinin sağlıklı bir düzlem içerisinde devam ettirilmesine imkânlar sunmalıdır. Uygulamaya dayalı ve ulaşılabilirlik çerçevesinde bir
eğitim için aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır.
1.

İlkokula başlama yaşı 7 olmalı

2.

Dersliklerdeki öğrenci sayısı 20-24 arası düzenlenmeli

3.

İlkokul 5 yıl olmalı

4.

İlkokulda hiçbir şekilde test olmamalı ve yarışmacı eğitimden uzaklaşılmalı

5.

Özellikle konuşma becerileri ana sınıfı ve ilkokulda geliştirilmeli

6.

Sorgulama becerilerine önem verilmeli

7.

Alternatif sınav ve değerlendirme yöntemleri kullanılmalı

8.

Ev ödevleri 2. sınıftan itibaren verilmeli

9.

Ev ödevleriyle ilgili çocuklara yardımcı olma konusunda aileler eğitilmeli

10. Özellikle temel eğitim düzeyinde okul liderliğinde okul-aile işbirliği plan ve programları yapılarak, eğitim öğretim açısından ailelerden maksimum düzeyde yararlanılmalıdır.
11. Ortaokul düzeyinde eğilimlerin ve becerilerin tespitine azami önem verilmelidir.
12. Ortaokul sonunda mesleki ve diğer liselere gidecek öğrencilerin ayrımı veriye dayalı olarak
gerçekleştirilmelidir.
13. Liseler seçilen dallarda veya alanlarda gerekli becerileri kazandırmak için her tür donanıma
(program, öğretmen, materyal, laboratuvar vb.) sahip olmalıdır. Ayrıca okulun özelliklerine
göre okul dışında gerçek hayatta uygulama çalışmaları okulun koordinatörlüğünde yürütülmelidir.
14. Çocuklarımız sınav kâğıtlarıyla değil hayatla nasıl yüzleşecekleri konusunda eğitilmelidir.
Öğretmenler ve diğer okul yöneticileri eğitim sistemini dönüştürmede ve değiştirmede sorumlu
tutulmaktadırlar fakat çalışma şartları dikkate alınmadan bu beklentilerin gerçekleştirilmesi oldukça zordur. Öğretmenlerden beklenen en önemli hususlardan birisi öğrencilere 21. yüzyılın gerekli bilgi ve becerilerini kazandırarak, toplumsal etkinliklere aktif bir katılımcı yetiştirmektir. Bunu
yapabilmek için öğretmenlerin öğrencilerin ihtiyaçlarını da dikkate alarak öğretimi bireyselleştirmesi, öğrenme stillerini dikkate alması, teknolojiyi yetkin bir şekilde kullanması gerekmektedir.
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Eğitim süreçlerinin nitelikli bir şekilde yürütülebilmesi profesyonel şekilde eğitilmiş öğretmenlerle
mümkündür. Bu husus hızlı ve sürekli değişimin yaşandığı günümüz dünyasında geçmişte olduğundan daha önemli bir hale gelmiştir. Öğretmenlik mesleğinin merkezinde artık sadece bilginin
aktarılması veya buna aracılık yapmak bulunmamaktadır. Öğretmen günümüzde öğrencinin gelişim düzeyini de dikkate alarak, öğrenme sürecinde onu destekleyen, bağımsız hareket ederek risk
alabilme becerilerini geliştiren bir rol üstlenmelidir.
Temel mesele sadece bir kısım öğretmenin değil tamamının etkili öğretimi gerçekleştirme becerileriyle donatılmasıdır. Bunu yapabilmek için değişik açılardan öğretmen eğitimi ele alınmalıdır.
Öncelikle öğretmenlerin bir takım yasal düzenlemelerle emirler zinciri içerisinde çalıştırılmasının ve sürekli üst yönetimin direktifleri doğrultusunda eğitim öğretim yaptırılmasının başarıyı
sağlamayacağı gerçeği göz ardı edilmemelidir. Bununla birlikte öğretmenler eğitim öğretim işini
sahiplenmeli ve sorumluluk alarak reform ve değişimlerin merkezinde bir liderlik sergilemelidir.
Bahsedilen liderlik özelliklerine sahip öğretmenlerin yetiştirilmesinde bir takım aşamaların gerçekleştirilmesi önemlidir. Bunları belirli başlıklar altında toplayabiliriz.
1.

Öğretmen adaylarının seçilmesi meslek öncesi eğitimleri: En iyileri öğretmenlik mesleğine
alabilmek sadece ödemeleri yükseltmekle sağlanamaz. Ödemelere ek olarak itibarın da yükseltilmesi gerekir. Öğretmen araştırmacı ve keşfedici bir tarzda yetiştirilerek reformların lideri haline getirilmeli. Öğretmen sadece hazırlanan öğretim programlarının sunucusu olarak
düşünülmemeli.

2.

Öğretmenlere düzenli hizmet içi eğitim ve görev başında destek sağlanmalı.

3.

Öğretmenler planlı ve adaletli bir değerlendirmeye tabi tutulmalı ve değerlendirme sonucu
elde edilenler verilmeli. Olumlu veya olumsuz değerlendirme kazanımları üzerinde durulmalı.

4.

Eğitimde reform öğretmenle başlatılmalıdır. Öğretmen değişim ve dönüşümün motoru işlevini üstlenmelidir. Öğretmenin gönüllü ve etkin bir şekilde katılmadığı değişim ve dönüşüm
hareketlerinin başarı şansı oldukça azdır.

Öğretmenler sürekli olarak eğitim öğretim sistemindeki problemlerin bir parçası olarak görülür ve
üst yönetimin emirleriyle problemleri çözme ve bu yolla performansı artırma beklentisine girilirse
bunun sonucu hayal kırıklığı olacaktır. Böyle bir anlayış ve uygulama da en yeteneklilerin öğretmenlik mesleğine yönelmesini de olumsuz yönde etkileyecektir.
Öğretmenlik mesleği bazı temeller üzerine inşa edilmelidir. Bunlar;
1.

Yenilikçilik/değişimcilik

2.

Bütünleştiricilik ve

3.

Gelişimcilik

Bu özelliklere sahip bir öğretmen eğitimi,

23

ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI

Eğitim çalışmalarının odağında olan öğreneni merkeze alan, profesyonel bir planlama ve araştırma sonuçlarına dayanan, öğretmenliğin ve öğretmenlik eğitiminin hayat boyu öğrenme süreci
olduğunu kabul eden, eğitsel öncelikleri, öğretmenlerin profesyonel ve kişisel gelişimlerini önceleyen, öğrenme sürecini sevdiren ve araştırmacılık ruhu kazandıran, araştırma temelli öğrenmeyi
teşvik eden, farklı bilgi ve öğrenme perspektifleri kazandırmayı amaçlayan, öğrenmeyi kolaylaştırıcı ve ulaşılabilirliğin ön plana alındığı bir öğrenme ortamı sunan, öğrenme sürecindeki paydaşların işbirliğini esas alan, öğretmen ve okulun ihtiyaçlarını dikkatlice tespit edip gidermeye çalışan,
öğretmene ve öğrenciye sorumluluklar yükleyen, yapılan bütün faaliyetlerin adaletli bir şekilde
değerlendirilmesini öngören, ahlakî ve millî gelişimi önemseyen nitelikte olmalıdır.
Eğitim Fakülteleri yeniden yapılandırılmalıdır. Eğitim fakülteleri sadece temel eğitim (okul
öncesi ve ilkokul) ve özel eğitime öğretmen yetiştiren, eğitim fakültelerinin öğretmen yetiştirmediği alanlar için pedagojik formasyon veren bir yapıya kavuşturulmalıdır. Branş
öğretmenleri alan derslerini kendi fakültelerinde almalı formasyon derslerini ise eğitim
fakültelerinde almalıdırlar.
Öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinin sayıları sınırlanmalı, eğitim fakültelerinde öğretmen adayları uygulama ağırlıklı yetiştirilmeli ve temel eğitim düzeyinde fakültelerin
uygulama okulları olmalıdır. Fakültelerin eğitim bilimleri bölümleri eğitim araştırmaları,
planlaması ve yönetimi üzerinde yoğunlaşırken, öğretmen yetiştirme bölümleri de hem
öğretmen yetiştirme hem de öğretim ve değerlendirme boyutları üzerinde araştırma ve
eğitim hizmetlerini yürütmelidir.
Eğitim fakülteleri BİLGİ ÜRETEN, ARAŞTIRMA YAPAN VE BU BİRİKİMLERİ PİYASAYLA,
HAYATLA buluşturan bir yapıya kavuşturulmalıdır. Bir başka ifadeyle eğitim fakülteleri
üçüncü nesil üniversite anlayışına uygun kurgulanmalıdır.
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III.

BÖLÜM

Mesleki Eğitim ve
Mesleğe Yöneltme
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MESLEKİ EĞİTİM VE MESLEĞE YÖNELTME
Osmanlı İmparatorluğu döneminde halk askerlik ve memuriyet dışında yerleşik ise çiftçilik, göçebe ise hayvancılıkla meşgul olurdu. Büyük şehirler dışında; küçücük kasabalar da dahil olarak,
her türlü sanatlar Ermeni ve Rumlar tarafından icra olunurdu. Demircilikten, tahta-oyma işlerinden, taş ve maden işlerinden tutun da her türlü emtia üretimine kadar. Varını yoğunu savaşa ve
güvenliğe, tarımsal üretime kurgulamış olan devlet, gündelik hayatın ihtiyaç gösterdiği her türlü
emtia üretiminin azınlıkların tekelinde bulunduğunu, ancak ve ancak Tanzimat’tan sonra Ahmet
Mithat Efendi’nin feryatları ile fark edebildi. Bu feryadı ilk işitenlerden biri şüphesiz II. Abdülhamit
oldu. Fakat problemin ilk şuuruna varanlar ise kuşkusuz ittihatçılardı. Türk ve Müslüman esnaf ve
sanatkârları örgütlemek, türlü meslek okulları açmak ve bunları çoğaltmak onlara nasip oldu. Dolayısıyla millet olarak geleceğimizin planlanması, yeniden masaya yatırılması için Ahmet Mithat
Efendi’ye yeni baştan kulak verilmesi icap ediyor.
Ahmet Mithat Efendi diyordu ki: Türk nüfuslar arasında yegâne alternatif olarak devlet memurluğuna yönelmek, insan yetiştirme tarzımızdaki bir yanlışlıktan ileri gelmektedir. Tanzimat’tan sonra
açılan yeni okulların hemen tamamı, devletin ihtiyaçlarına göre insan yetiştirmeye dayalıdır. Soyut bilgi edinmeye dayalı bu eğitim insanı hayata hazırlamıyor, herhangi bir işe ve mesleğe uygun
vasıflarla donatmıyor. Onlara kendi işini kurma ve üretme heyecanı vermediği gibi, tam tersine
işten ve meslekten, üretme heyecanından da alabildiğine soğutuyor. Dolayısıyla bu iş böyle devam edip giderse, Osmanlı ekonomisi devamlı azınlıkların tekelinde kalır. Biz Türkler de onların
kurduğu işletmelerin düşük ücretli işçileri olmaya devam ederiz.
Burada dikkat edilmesi gereken husus, Mithat Efendi’nin müteşebbis insan yetiştirilmesi, ülke
ekonomisi ve kalkınması ile eğitim arasında doğrudan ilişki kurmasıdır. Dolayısıyla o devirde olduğu gibi bugünkü eğitimin en büyük marazı da burada yatmaktadır.
Türkiye’de Temel Eğitim (okul öncesi ve ilkokul) millî eğitiminin temelini oluşturmaktadır. Daha
sonra da ortaokul ve lise teşkil etmektedir. Lise modeli dünyada, on dokuzuncu yüzyıldan itibaren
yaygınlaştı. Özünde insan düşüncesini dinî düşünceden bağımsızlaştırmak için üretilmiş bir model.
Öğrenciye dinin dışında bir dünya algılaması yüklemek, onu bu yolda eğitmek. On dokuzuncu yüzyılda buna bir de bilimsel düşünme, din dahil sosyal bilimlerin determinist yorumları eklendi. Böylece eğitim, rasyonalist ve pozitivist bir tutumu hakim kılmanın aracına dönüştü. Batı aracılığıyla
da bu model bütün dünyada yaygınlaştırıldı. Ayrıca gelişmiş Batının seviyesine ulaşmak için bu tür
bir eğitim zaruri olmalıydı. Aydın ve münevver bir sınıf yetiştirmek de ancak bu yoldan mümkün
olabilirdi. Günümüzde bu modelin eksikliğini ve yanlışlığını çoğu çevreler tartışıyor. Eğitimin içeriğinin değiştirilmesi, müfredat yenilemelerine başvurulması buradan kaynaklanıyor. İnançlı, millî
değerlere bağlı yeni bir insan arayışının altında yatan da budur.
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Namık Kemal fedakâr, cesur, vatansever, siyasî veya fikrî idealizmi yüksek insan yetişmesini
amaç edinirken, Mithat Efendi ona soruyordu: “Peki bu insan ne yapacak? Fikri olan fakat mesleği, herhangi bir alanda ihtisası, iş tecrübesi olmayan bu insan ne yapacak? Retorik paralamanın
dışında elinden ne gelir bu insanın?...
Bu konularda aynen Ahmet Mithat gibi düşünen Mehmet Akif, Fatih Kürsüsü’nde adlı eserinde,
bu tür bir eğitimden geçmiş aydın sınıfları şöyle eleştirmektedir:
Sabahleyin mütefelsif (felsefeci), ikindiüstü fakih
Sular karardı mı, pek yosma bir edîb-i nezih
Yarın müverrih (tarihçi), öbür gün siyasetin kurdu
Bakarsın ertesi gün içtihada pey vurdu.
İşte, her şeyi bilir geçinen fakat hiçbir işten anlamayan bu sınıf, Tanzimat sonrası eğitiminin ürettiği insan modelidir.
Bu yaygın modelin ve eğitim sisteminin pek de işe yaramadığının farkına geç de olsa varıldı. En
çok işsizlik lise mezunları arasında görülüyordu. Bunun üzerine lise mezunlarına meslek edindirmek amacıyla altışar aylık kurslar açılması düşünüldü. Mezunlara eğitim aşamasında kazandırılması gereken iş ve meslek tecrübesini, mezuniyetten sonra edindirme arayışı. Lise Mezunlarına
Meslek Edindirme (LİMME) Projesi, kuşkusuz rutin dışı bir arayışa dayanıyordu. Ancak daha sonraları bu standart dışı uygulamaya son verilmiştir.
Fakat benzeri arayışlardan da vaz geçilmeyen ülkemizde eğitimin kazandıramadığı, üzerini örttüğü ihtiyaçlarımızdan kaynaklanıyor bütün bunlar. Bütün bunlar zaman ve enerji kayıpları göze
alınarak, şahıslara ve kamuya ek maddi külfetler yüklenerek oluyor. Bu durum eğitimin vasıfsızlaştırdığı insana yeni bir iş ve meslek edindirmeye dayalı sonu gelmez gayretdir. Başta İstanbul
ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin açtığı meslek edindirme kursları hâlâ devam etmekte ve bu
kurslara devam edenlerin çoğunluğu ortaokul ve lise mezunudur.
Diğer taraftan bakanlığa bağlı Halk Eğitim Merkezleri başlangıçta okul dışı okuma yazma büroları
olarak görev yaparken, son yıllarda tamamıyla iş ve meslek donanımı kazandırmaya dayalı faaliyetlere odaklanmışlardır. Türkiye’de kamu veya özel sektörün ihtiyaçlarına göre eleman alınır ve
bunlar için hizmet içi kurs açılır ve vasıfsız insana yeni bir donanım kazandırılmaya çalışılır. Ülke
kaynakları durmaksızın heba edilir. Türkiye’nin eğitime harcadığı kaynak, Millî Eğitim Bakanlığının
bütçesinden ibaret değildir. Aileler, belediyeler, çeşitli işletmeler, üniversiteler ve özel kursların
da harcadıklarını hesaba katmak gerekir.
Bütün bu örnekler, eğitimin nasıl vasıfsız bir insan yetiştirme sistemine dönüştüğünü göstermek
için verilmektedir. Türkiye’nin 2023 hedefleri ve dünyanın büyük ekonomileri arasına girme arzusu, çevre ve bölge ülkelerine dönük kültür ve medeniyet hamleleri, dahası bunca ihracat seferberliği ile eğitim ilişkisini kurma kabiliyeti maalesef yitirilmiş görülmektedir.
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Meslek Liseleri ve Ortaokulları
Meslek liselerinden; çırak, kalfa ve usta yetiştirmeyi amaçlayan eğitim merkezlerinden, ya da organize sanayi bölgelerinde yeni yeni açılmaya başlayan liselerden de söz etmemiz gerekir. Mazisi
İttihat ve Terakki yıllarına uzanan meslek okullarının günümüzde fonksiyonlarının zayıf ve yetersiz
hale geldiği görülmektedir. Ötelenmiş veya gözden çıkarılmış öğrencilerin barınağı durumuna
düşmüş olan bu okullar yeni baştan ele alınıp cazip hale getirilmelidir.
Bizde meslekî eğitimin önemini kavrayan ve onu yaygınlaştıranlar hiç kuşkusuz İttihat ve Terakki
iktidarlarıdır. Onlarda bu şuuru uyandıran, bir yandan Emrullah Efendi gibi bir Maarif Nazırına
sahip olmaları bir yandan da Birinci Dünya Savaşı’nın ortaya çıkardığı zaruretlerdir. İş bilen, üretici, teşebbüs kabiliyetine sahip, vasıflı insanlara duyulan ihtiyaç bu konuyu ön plana çıkarmıştır.
İttihatçılar, mesleki ortaokul ve liseleri bakanlığa değil vilâyetlere, il özel idarelerine bağladılar. Bu
tür okulları açma yetkisini de kendilerine verdiler.
Böylece Tanzimat’tan beri ilk defa, Maarif Vekâletinin dışında bir yapılanma doğdu. Şimdiki mevcut anlayışın tamamen dışında bir deneme idi bu. Altında yatan sebep de, ilgili vilâyet bölgesinin
şartlarına, ihtiyacına dayalı bir eğitim yapılanması. Yeni kurulan Cumhuriyet ise, bu uygulamayı
kendi mantığına uygun bulmadı. Bütün meslek okullarını tekrar Maarif Vekâletine bağladı (1927).
Fakat 1929-1930’larda vuku bulan Dünya Ekonomik Buhranı, Türkiye’de mesleki eğitime olan
ihtiyacı yeniden kamçıladı. Erkek-Kız Sanat Okulları, Yapı Enstitüsü, Ticaret Okulları, Kız Teknik
ve Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulları o yılların eseridir. (1934-1937). Aynı yıllarda mesleki
ve teknik eğitim, genel müdürlük seviyesine yükseltildi. Bütün bu uygulamalar ekonomik buhran
yıllarında mesleki ve teknik eğitime verilen önemin bir işareti idi. İkinci Dünya Savaşı, Türkiye’de
mesleki eğitim ihtiyacını daha da kamçıladı. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, bakanlık
bünyesinde ikinci bir müsteşarlık seviyesine yükseltildi ki, bu tarihi bir adım oldu.
Demokrat Parti’nin bu alandaki uygulaması ise daha farklı gelişti. İttihat ve Terakki’den beri meslek okullarına ilkokul mezunları alınıp, her bir öğrenci yüksek bir mesleki idealizmle yetiştirilirken,
1957’den itibaren bu usule maalesef son verildi ve meslek okullarına ilkokul değil, ortaokul mezunlarının alınmasına başlandı, meslekî eğitim lise seviyesine çıkarıldı. Bu uygulamanın, ülkemize
yönelik bir ABD dayatması olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır. Nitekim aynı yoldaki dayatmalar 27
Mayıs 1960 ihtilali sırasında da devam etti. Sonunda da Mesleki ve Teknik Öğretim Müsteşarlığı
tamamen lâğvedildi.
Görüldüğü gibi insanı mesleksizleştirme, mesleği yukarı yaşlara, üniversiteye doğru çekme projesinin altında doğrudan dış telkinler yatmaktadır. Aynı projenin devamı olarak 1970’lerden itibaren,
diğer bakanlıklara bağlı meslek lisesi eğitimleri ortak bir müfredata ve programa bağlandı. Bu arada 1977’de çıkarılan Çıraklık, Kalfalık ve Ustalık Kanunu önemli bir adım sayılır. 1987-1988’den
itibaren, sanayileşme ve kalkınmanın da zorlaması ile mevcut 21 Endüstri Meslek lisesine tekrar
ilkokul mezunu öğrenciler alınmaya başlanmıştır. Bu teşebbüs kuşkusuz batılı dayatmanın dışına
çıkmanın bir tür denemesi olmuştur. Ancak arkadan gelen 28 Şubat darbesi, İmam-Hatiplerle
birlikte bu uygulamanın da sonunu getirmiştir. Fakat yıllar içinde Türkiye’de mesleki eğitim ortaokuldan liseye, liseden üniversiteye doğru çekilerek temeli çökertilmiştir.
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Bilindiği gibi bugün ailelerin ve öğrencilerin bütün dikkati ve emeği, iyi bir liseye yöneliktir. Üniversite sınavlarında olduğu gibi öğrenciler, merkezi sınavlarda aldığı puanlara göre okullara yerleştirilmektedir. Bu yerleştirmeler sırasında meslek liselerinin adı pek anılmadığı gibi çocuklarımızı işe, mesleğe, türlü sanatlara özendiren bir yetkiliye de rastlanılmamaktadır. Yaygın bir sessizlik
ve unutulmuşluk söz konusudur. Bu okullara mevcut halleri ile Türkiye’nin en itibarsız eğitim kurumları nazarıyla bakılmaktadır. Bu okullar, çocuğuna özel ders aldıramayacak, normal lise eğitimini sürdüremeyecek, üniversiteye dönük hayaller kurmaktan vazgeçmiş kesimlerin sığındığı son
bir liman konumuna getirilmiştir. Haliyle Türkiye’nin de onlara dönük bir hayalinin bulunmadığını
söylemek bir gerçektir.
Diğer bir husus ise, bu tür meslek liselerinin çoğunun, model olarak çok eskidiği gerçeğidir. Türkiye’de meslek, iş ve sanat çeşitlerinin henüz gelişmediği, İkinci Dünya Savaşı yıllarının mecbur
bıraktığı üç-beş meslek dalında toparlanabilen mekteplerden ibaret olduğu söylenebilir. Yapı, torna-tesviye, elektrik, bazen de ağaç işleri vs. alt yapı olarak çökmüş, makine ve ekipman olarak
modası geçmiş malzemelerle sürdürülen bir eğitim durumu mevcuttur.
Meslek liseleri geliştirilebilir mi? Alt yapıları, makina ve ekipmanı yenilenebilir mi, diye düşünmek
de gerekmektedir. Meselâ kullanılan telefon ve bilgisayarlara bakıldığında, sık sık yeni bir modelin, daha gelişmiş sistemlerin ortaya çıktığı görülmektedir. Bunlara yetişmek oldukça maliyetli
bir iştir. Bunun gibi okullara alınacak yeni bir makine veya malzemenin maliyeti milyonlarla ifade
edilebilir. Bütün makinalar elektronik sistemlerle donatılmış ve sistemdeki arızaların, okul bölgesinde tamirleri asla mümkün değildir. Yani mesele, basit bir kimya laboratuvarı, deney malzemesi
seviyesini çoktan aşmış bulunmaktadır.
Bu açıdan düşünülünce, ilgili meslek liselerinin yüksek teknolojik donanımlarla takviyesi, ciddi bir
maliyeti gerektirecektir. Buna ise ne bakanlığın bütçesi kafi gelir, ne de arıza yapacak makina ve
ekipmanın servis ve bakım hizmetlerinin altından kalkmak mümkün olacaktır. Gündelik hayatın
yani hizmet sektörünün, iş hayatının ve ekonominin, sanayinin kaydettiği mesafelere bakılarak,
Türkiye’de yeni meslek liselerinin açılmasına ihtiyaç vardır.
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Çalışmak, Üretmek ve Kazanmak
Türkiye’de binlerce çeşit üretim ve mesleğin olduğu bilinmektedir. Toplum, ekonomi ve ihtiyaçlar
o kadar hızlı gelişiyor ki, buna yetişmenin imkânı neredeyse yok gibidir. İş hayatı, ekonomi, sanayi
ve el becerilerine dayalı sanatlar hızla gelişip, çeşitlenmektedir. Toplumsal ihtiyaçların, ekonomi
ile sanayinin tekerini döndüren, kullandığımız her türlü malzeme ve eşyayı üreten meslek gruplarının tamamından söz etmiş olunmaktadır.
Devlet ve hükümetler Tanzimat’tan beri, kendi ihtiyaç duyduğu memur sınıfların yetişmesi bakımından eğitime rol biçer, ona göre eğitimi planlarlar, ihtiyaca göre öğretmen, doktor, hukukçu,
maliyeci veya asker yetiştirilir ve istihdam edilirdi. Devlet kapısı, devlete kapılanmak ya da devlete kapağı atmak gibi deyimlerin altında yatan mantık da budur. Geri kalanlara okuma-yazma
öğretmek, genel kültür kazandırmak, çağdaş vatandaşlık bilgileri ile donatmak ve modern adabı
muâşerete göre terbiye etmek kalıyordu. Eskiden halk eğitiminden maksat bu idi.
Dolayısıyla bu yaklaşımın eskidiğini bugün daha iyi fark ediyoruz. Fark ediyoruz fakat eğitimi, iş
hayatını ve ekonomiyi besleyen, insanımızı elinin emeğini yemekten haz duyan, müteşebbis kabiliyetlerle takviye etmekten de o kadar uzak duruyoruz. Nedense eğitimi bu yönde ve amaçlar
doğrultusunda yeniden planlayamıyoruz.
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Ne Yapılmalı?
Günümüzde devasa holdingler bazı sektörlerden çekilmeye karar verdiklerini açıklıyorlar. Bu
söylemler, işletmeleri elden çıkarmak, kapatmak veya satmak anlamlarına gelebilir. Bu durum
bir küçülme politikasından ziyade yeni ve daha yüksek sektörlere yönelmeye işaret etmektedir.
Gerekçe ise, uluslararası ihracat pazarlarına daha fazla açılmaktır. Bunun özü iç pazara dönük
üretimle yetinmemek ve yüksek teknoloji gerektiren bir üretim ve dijital alanda boy göstermektir.
Eski kafayı, eski üretim alışkanlığını sürdürmenin kendilerini küçülteceğini hesap eden bir anlayıştır. Onları buna sevk eden, elektronik alandaki uluslararası gelişmeler ve çağı iyi okumak, kendini
çağa göre yenilemektir.
Sonuç olarak yenilenmesi ve ihtiyaçlarımıza göre çeşitlendirilmesi kolay kolay mümkün olmayan
meslek liseleri ile karşı karşıyayız. Diğer taraftan, Türkiye›nin ve üniversitenin ihtiyaçlarının çok
ötesinde nispetlere ulaşmış akademik liselere sahibiz.
Diğer bakanlıklara bağlı türlü meslek liselerinin müfredatlarını tek elde toplamak, onları genel
liselere benzer hale getirmek, Türkiye’de meslek eğitimine vurulan üçüncü büyük darbe olmuştur.
Türkiye’deki bütün eğitim kurumları, genel lise mantığına teslim edilmiştir. Bu durum, insanın
meslekten ve mesleki idealizmden koparılmasını, genel soyut bir eğitim anlayışının hemen her
alana hâkim kılınmasını doğurmakta, eğitimi buna göre dizayn etmektir.
Bütün bu gelişmeler arasında Milli Eğitim Bakanlığı mesleki eğitimi, ortaokuldan liseye, YÖK sisteminin ardından da liseden üniversiteye havale ederek, omuzları üzerindeki tarihi bir yükten
kurtulmuş bulunmaktadır.
Fakat Dünya Dijital bir devrime erdi. Bilişim, haberleşme ve internet çağı gibi kavramlara bu
yüzden başvurulmaktadır. Türkiye bu gelişmeye paralel olarak, devlet yazışmalarının tamamını
dijital sisteme aktarmış bulunmakta, silah sistemlerini, her türlü eşya üretimini çağın gereklerine
göre yenilemektedir.
Bu gelişmeler ne kadar faydalı ve lüzumlu olursa olsun, Türkiye’deki eğitim kurumları üzerinde
sarsıcı ve olumsuz tesirler de meydana getirmiştir. Okul ve öğretmen, öğrencisi üzerindeki otorite ve yönlendirme gücünü bütünüyle yitirmiştir. Bugünkü ortamda öğrenci ne öğretmene, ne de
öğrettiği bilgiye ihtiyaç duymakta, aynı bilgilerin daha geniş olarak, internette de bulunduğunun
bilinci ile öğretmenin rolünü sorgulamaktadır. Nitekim bugün öğretmen ve okul eski saygınlığını
yitirmiş durumdadır. Onların verdiği ve vereceği her şey internette bulunduğuna göre, okula devamın lüzumu, okulun ve öğretmenin oluşturduğu bir periyodun takibi mecburiyeti, ister istemez
sorgulanmaktadır. Dolayısıyla bugün okul yönetimleri eskiden olduğu kadar rahat değildirler. Bu
gelişmenin altında başka bir şey daha yatmaktadır. O da okulun ve ders kitaplarının aktardığı
bilgilerin yüzeyselliği ve eskimişliğidir.
Bir insan yüz cilt usul ve metot kitabı okusa, kendi kendine gene de bir müzik aleti çalmayı öğrenemez, o alanın ustası seviyesine yükselemez. Aynı şekilde yüzme ile ilgili kitaplar okumakla da
yüzme öğrenilmez. Uygulamaya dayanan bilgi ile herhangi bir alana dönük felsefe ve genel kültür
bilgisini birbirine karıştırmamak gerekir. Tecrübeler, sayısız denemelerle, yaparak-bozarak, uygu-
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layarak kazanılır. İnsanın elinin, el becerilerinin, tasarım kabiliyetinin, zihinsel tasarımları şekil ve
forma dönüştürme tecrübesinin geliştirilmesi, apayrı bir öğrenme biçimidir. Bu tür alanlarda kitap
gibi, internet de bize yardımcı olabilir.
Özetle, içinde bulunduğumuz dijital çağın, on dokuzuncu yüzyılın armağanı okul sistemini zorladığı, okulda öğretilen çoğu bilgiye insanın internet vasıtası ile kolayca ulaşabildiği, öğretmen ve
okulun işlevlerini sorgulanır hale getirdiği meydandadır.
Bu şartlarda eğitimin tek tek problemlerinden değil makro seviyede, bütüne ilişkin şeyler söylemenin uygun olacağı düşünülmektedir. Akademik lise eğitimi seviye kaybetmiş ve yıpranmış durumdadır. Bu eğitim tarzının aşırı derecede yaygınlaşması üniversite eğitimini de zora sokmaktadır. Böyle bir eğitimi sürdüremeyecek öğrencileri üniversite kapılarının önüne yığmak kaynak ve
emek israfından başka bir şey değildir. Milli Eğitim Bakanlığının kendi üzerindeki mesleki eğitim
sorumluluğunu üniversitelere devretmesi kaliteyi artıramamıştır. Dolayısıyla önümüzde iki önemli
mesele bulunmaktadır.
Birincisi lise eğitimine gerekli özenin gösterilmesi ve okul sayısındaki enflasyonun derhal
önüne geçilmesi, ikincisi de mesleki eğitimin yeni baştan nitelik ve nicelik boyutuyla ele
alınması lüzumudur.
Yukarıdan beri söylenenlerin esası, akademik liselerin yaygınlaştırılması ve özendirilmesi sebebiyle, mesleki eğitim veren okullara ilgi azalmıştır. Akademik liselerdeki teorik eğitim öğrencilerimizi hayat ve iş karşısında donanımsız bırakmakta ve bu sebeple öğrenciler ister istemez üniversiteye yönelmektedir. Kaldı ki oradaki çoğu bölümlerden mezun olanlar istihdam edilemediği için
öğrenciler hayal kırıklığına uğramaktadır. Sürecin uzunluğu sebebiyle aile ve ülke ekonomisine
gereksiz maliyet yüklemektedir. Ekonomi, sanayi ve işletmeler bu tür vasıfsız elemanları istihdam
etmediği için, üniversiteyi bitiren çoğu gencimiz gururunu incitecek işlerde çalışmak zorunda kalmaktadır.
Bu sebeple evlilikler gecikmekte, yapılan evlilikler düşük gelir sebebiyle sürdürülememekte, sonuçta Türkiye’deki doğurganlık oranları tahminlerin ötesinde seviye kaybetmektedir. İşte bu manzarayı nazarı dikkate alarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın, lise eğitimini yeni baştan ele alması ve
gereğinde de ciddi bir sınırlamaya başvurması lâzım gelmektedir.
Bu açılardan düşünülünce liselerde ancak yaratıcı, soyut düşünme kabiliyetine sahip, meselelere
analitik yaklaşabilen, tasarım kabiliyeti yüksek ve bilime yönelmeyi düşünen öğrenciler okuyabilmelidir. Bu bakımdan bakanlığın ve eğitim kadrolarının, lise algılamasını acilen gözden geçirmesi
gerekir. Bir öğrencinin lise eğitimini yürütüp yürütemeyeceği hakkında, ilköğretimin ikinci
kademesinde okul idarelerinin bir tespiti bulunmalıdır.
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IV.

BÖLÜM

Yeni Model:
Mesleki Eğitimi
Okulun
Dışına Taşımak
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YENİ MODEL:
MESLEKİ EĞİTİMİ OKULUN DIŞINA TAŞIMAK
Meslek liseleri meselesi ise Türkiye’nin en netameli mevzusu sayılır. Çünkü bu okul türü şimdiki
hâliyle bütünüyle eskimiş, modası geçmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla bakanlığı zorlayacak, bir
asırlık mesleki eğitim geleneğinin yeni baştan ele alınması zaruretini doğuracaktır.
Buradaki temel sorun, gelişmiş Türkiye’nin ihtiyacı olan meslek çeşitlerine okulun cevap veremez
hâle gelmesidir. Sosyal hayatın, işletmeler sektörünün, sanayi ve ekonominin kalifiye eleman
ihtiyacı o kadar artmış ve çeşitlenmiştir. Dolayısıyla yirminci yüzyıl başları ile ortalarının klasik
meslekleri artık Türkiye için yeterli olmamakta, çağdaş hayata ve toplumsal ihtiyaçlara cevap
verecek şekilde mesleki eğitimin de yenilenmesi lüzumu doğmaktadır.
Kuşkusuz bu tür ihtiyaçları göz önünde bulundurarak, her meslek için ayrı bir okul kurulması düşünülemez. Zira sayısız çeşitteki meslekler için okul kurmaya kalkışmak, onları makina ve teknik
alt yapı ile donatmak hem bakanlık, hem de Türkiye adına altından kalkılması mümkün olmayan
bir yük anlamına gelir.
Diğer bir husus da her iş ve mesleğe uygun öğretmen, usta öğretici bulmanın güçlüğüdür. Ülkemizde bu kadar farklı meslek eğitimcisi yetiştirmek ve kadrolu elemanlar olarak istihdam etmek
çok zor görünmektedir. Bu mantığa göre yeni açılacak, sayıca çok fazla meslek liseleri için, asgari
300-500 bin öğretmene daha ihtiyaç duyulacaktır. Bu yol hem Türkiye ekonomisi için altından
kalkılmaz bir yük, hem de uzun yıllara mal olabilecek nafile bir külfetten başka bir anlam taşımaz.

Onun için önerimiz, meslekî eğitim hususunda, klasik toplu okul eğitimi mantığının tamamen dışında bir yolun düşünülmesi gerektiğidir. Yani öğrenciye meslekî donanımı okulda
kazandırmak mantığından büsbütün vazgeçmek, onun yerine eğitimi hayata, iş yerlerine,
fabrikalara, atölyelere ve yerine göre de usta sanatkârların yanlarına taşımak en iyisidir.
Çünkü bu usûl ile öğrenci işten ve uygulamadan uzak kalmayacak, iş akışı içinde kariyerini
kazanabilecektir. Yarın okulunu bitirdikten sonra da ne yapması, nasıl çalışması gerektiği
hususunda bir tereddüt yaşamayacaktır. Diğer bir husus da, küçük veya büyük atölye ve
işletmeler, ihtiyaç duydukları elemanları bu sınıflar arasından rahatlıkla temin edebilme
imkânı bulabileceklerdir.
Bu usûle göre okul adeta bir santral görevi yapacaktır. Bulunduğu il veya bölgenin ticaret, sanayi
ve kalkınma seviyesini bilen, iş ve meslek çeşitlerini tablolara dönüştüren, piyasanın ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanları hesap edebilen bir merkez olmalıdır. İyi hesap edilirse, bulunduğumuz
her muhit, böyle sayısız meslek ve iş çeşidi ile doludur. Onları toplu olarak sıralamak, gruplandırmak, kaçar öğrencinin ilgili iş alanlarında eğitim yapabileceği bilgisini önceden hazırlamak gere-
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kir. Kaldı ki bu iş için il ve ilçelerde, her türlü Ticaret ve Sanayi Odaları temsilcileri ile bir araya
gelinebilir, beraber çalışılabilir.
Söylenmek istenen; çeşitli ülkelerde türlü uygulamalarına şahit olduğumuz bu sistemi, meslek
liselerine taşımaktır. Bu okullarda her yılı üç dönem olarak bölümlemek, iki sömestri iş yerlerinde verilecek uygulamalı eğitime ayırmak ve bir dönemi de okulda teorik çalışmalara ayırmaktır.
Fakat bütün öğrencileri aynı sömestir içinde okulda toplamamak, farklı farklı sömestirlerde, grup
grup çağırarak eğitimlerini tamamlamak en uygun yol olacaktır.
Dolayısıyla bu öğrencilerin iki tür hocaları bulunacak demektir. Birinci grup hocaları yanlarında
çalıştıkları, iş ve meslek öğrendikleri usta-öğreticiler, diğerleri de okulda kültür ve matematik
derslerini verecek öğretmenleridir. Bu bakımdan o usta öğreticileri branş dersi hocaları olarak
mütâlaa etmek, verecekleri rapor ve belgelerin bu işin temelini teşkil edeceğini kabul etmek gerekir. Böyle bir uygulama esas alınacak olursa, bir meslek lisesinin yüz veya üç yüz çeşit öğrencisi
bulunabilecek demektir. Dolayısıyla bu okullara devam eden öğrenci çeşidini çevre şartları, iş ve
işletme çeşitleri, daha doğrusu da her türlü istihdam alanları belirleyecek anlamına gelir.
Türkiye’de bakanlık, okul üniteleri ve iş yerlerinin böyle bir eğitim anlayışına tam olarak hazır oldukları söylenemez. Dolayısıyla bu hususta ciddi bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç bulunmaktadır.
Bu hususta bakanlığın ve okul idarelerinin sınırlılığı; eğitimin kendilerinde başlayıp, kendilerinde
biten bir süreç olduğu kanaatidir. Zaten aşılması gereken on dokuzuncu yüzyılın eğitim anlayışı da
bu merkezde toplanır. Fakat çağımızda eğitim eskiye oranla büyük çapta değişmiş, farklı kurum
ve bakanlıklarla bir arada yürütülmesi icap eden bir sürece dönüşmüştür. Nitekim yukarıda olduğu gibi eğitimin iş yerlerine, atölyelere doğru kaydırılması buradan doğan bir zarurettir.
Fakat üretim faaliyetinin yanında, küçük-büyük işletmelerin eğitim alanı olarak vazife görmeleri,
alışık olduğumuz bir yöntem değildir. Onun için iş yerlerini, atölyeleri, fabrikaları zora sokmayacak, iş ve hizmet akışlarını sekteye uğratmayacak şekilde, kaldırabilecekleri bir kapasite dâhilinde
öğrenci kabullerini sağlamak için yeni bir yasaya da ihtiyaç duyulmaktadır.
Diğer bir husus, ilgili uygulamadan sözü geçen işletmelerin de fayda görmesi gerekir. Onun için
yetiştirdikleri, eğittikleri öğrenci başına bir ücret almaları önerilebilir. Dolayısıyla o usta öğreticilerin hem bu işe arzulu hâle gelmeleri, hem de yetiştirdikleri elemanlarla gurur duymaları muhakkak ki sağlanmalıdır.
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SONUÇ
Önerilen sistemin amacı, okulun bulunduğu çevre ve mesleklerle, iş yerleriyle okulu ve öğrenciyi
ilişkili kılmak; okul ve çevreyi birbirini besleyecek bir noktada buluşturmaktır. Okulu bu bilinç ile
donatmak, onu muhitin beyni ve kalbi seviyesine yükseltmektir. Özellikle de öğrenciyi daha lise
çağında hayatın, işin ve ekonominin içine çekmektir. Böyle bir mesleki eğitime tabi tutulan öğrencilerin, kendi yörelerindeki iş ve hizmetleri öğrenmeleri, yapabilir hale gelmeleri dolayısıyla,
kolaylıkla istihdam edilecekleri aşikârdır. İstihdam ihtiyacı duyan kuruluşlar, eğitimine ve yetişmesine katkı verdikleri elemanları performansları bakımından da tanıdıkları için, lâzım gelen iş
ilişkileri otomatik olarak olumlu bir süreç oluşturabilecektir.
Bu mesleki eğitimin bir yanı da, mezun olmuş elemanlara kendi yörelerinde iş temin etmek, onların kendi bölgelerinde hayatlarını sürdürmelerine yardımcı olmaktır. Özetle, soyut, sonunun nereye varacağı kestirilemeyen bir eğitim sürecinden aileleri aşırı ekonomik yükten uzak tutmaktır.
Bu şekildeki bir eğitim sisteminin, ülke çapında yaygınlık kazandığını düşündüğümüzde yüzde
20-25’lik bir dilimin, yani ciddi bir lise eğitimini göze alacakların dışında hemen bütün Türkiye
vasıfsız, iş ve meslek tecrübesi edinmemiş hiçbir gencin kalmadığı bir ülke haline gelebilir. İster
kendi işine yönelsin, ister herhangi bir işletmede istihdam olunsun, Devlete muhtaç olmayan,
siyasi nitelikteki aracıların karşısında ezilip büzülmeyen bir neslin böyle yetişebileceği düşünülmektedir. “Ne iş olursa çalışırım” diyen mahcup tavırlar yerine, “ben şu işi yaparım, şu işten
anlarım ve mesleki kariyerim budur” diyebilen alnı açık bir nesil yetiştirilmelidir. Yeni neslin bu
tarz bir eğitime ve donanıma ihtiyacı vardır. Sahibi olduğu öz güveni yaptığı işten alan, o alandaki
başarısından dolayı gurur duyan bir kişiliğe ihtiyacımız vardır. İnsanımızın siyasete, himayeye,
aracı sınıflara borçluluğunu sona erdirmemiz gerekiyor. Çünkü insanın hürriyeti dediğimiz husus,
buradan başlar. Dolayısıyla milletimiz için bu imkânları hazırlamak en büyük vazifelerimiz arasında bulunmaktadır.
Sistem kademeler arası geçişi de gösterecek şekilde aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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ÜNİVERSİTE 4 YIL (TIP VE DİŞÇİLİK HARİÇ)
1. Üniversitelere giriş sınavı olmayabilir. Her üniversite kendi öğrencisini seçebilir. Kriterler
MEB ve YÖK işbirliği içerisinde belirlenir. Üniversitelere belirli bir oranda esneklik tanınır.
Başarıdan taviz verilmemeli.
2. Sınavla geçiş olacaksa sınav, yüzdelik olarak etkili olmalı
MESLEK YÜKSEKOKULLARI 2 YIL
1. Meslek Yüksekokullarından üniversiteye sınav ve not ortalamasıyla geçiş olmalı
2. Liselerden Meslek Yüksekokullarına merkezi sınav + okul not ortalamasının yüzdelikleri ile
geçilmeli
LİSE 3 YIL
Liseden üniversiteye geçişte: Merkezi sınavın belirli bir yüzdeliği + üç yılın ortalamasının belirli
bir yüzdeliği alınır.
Meslek Liseleri
Liseler
1. Teknik ve Mesleki Liseler
1. Mühendislik Liseleri
a. Moduler Programlar (Makine, torna
2. Sağlık Bilimleri Liseleri
tesviye, elektirik elektronik vb.)
3. Sosyal Bilimler Liseleri
2. Ticaret Liseleri
4. Spor Liseleri
3. Kız Meslek Liseleri
5. Öğretmen Liseleri
4. Turizm Meslek Liseleri
6. Güzel Sanatlar Liseleri
5. Tarım ve Hayvancılık Liseleri
7. Anadolu Liseleri
6. İmam-Hatip Liseleri
8. İlahiyat Liseleri
Kademeler arası geçişler alınması gerekli derslerin ve yapılması gereken çalışmaların sonucu
olmalıdır.
ORTAOKUL 3 YIL
1. Çalışkan olan ve her iki tür liseyi seçebilecek NOT barajını aşanlar istedikleri liseyi tercih
edebilmeli
2. Liselere geçiş; merkezi sınav yüzdeliği, not ortalamaları ve zümre öğretmenlerinin
görüşmeleriyle
3. Seçmeli derslere 7 ve 8. sınıfta ağırlık verilmeli
4. Zorunlu eğitim 8 yıl olmalı ve Ortaokul ile son bulmalı
5. Lise zorunlu olmamalı
İLKOKUL 5 YIL (Başlama yaşı 7)
1. Okuma ve yazma becerilerinin nitelikli şekilde kazandırılması
2. Matematik becerilerinin kazandırılması
3. Değer eğitimi ve buna bağlı olarak kişilik gelişimine odaklanılması
4. Sağlık, sanat, sosyal ve fen becerilerinin kazandırılması
5. Düzeyine uygun teknoloji becerilerinin kazandırılması
6. İnanç ve ahlak boyutlarının vurgulanması
OKUL ÖNCESİ (0-6 yaş)
Dil ve değer eğitimini önceleyen, kelime hazinesini geliştirmeyi ve güzel konuşmayı (telaffuz ve
konuşma kuralları vb.) ön plana alan oyun ağırlıklı eğitim.
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