
TÜRK EÖtTtM sasTEMİNDE TEMEL
SORUNLAR, PLANLAMA VE UYGULAMA

Alper DIKENOOLu (*)

son yan ylzylldln beriTIft tOPIUmUAda meydana8e1en yaplS8l dclifiklik bütün
elin,.. dikt8Iini ç8ecck bir fJitCIik YüzyıII81n ıcliftirdili büyük bir
ı~ kunII c.Muri~ kuruiupuiaaeçit lCkIindekarabeıize.edilen
bu yapı dcI~.biıey ve toplumylPlftmı büyük ÖIçOdC.eIkiIemettedir.

ÇalIIDIZIftIr.eAdintöz" yapualoIQIIIIDve .~n.etkisiyle sosyal.ekono-

-. tahlRt ve si,.. "ır IW-i.piipcter doJaIoIemkelitim sisteminide büyük
ötç8deCtkiICnMıbedir... ~en betir... Üriino~.kOtlUedbideri gerekti-
ren birseri clitim Gelenekselve Ç8Idat t(ltenti.deliştenlerin etkisi

TQIt top ,elitimi içinbu 8OI'Ualannçözümlenmesi
AUrtIudw.

.

cundauriyetin ilk y.iMd8CIan~ elitimen-ımi tonuiiidanbiri.~ ele
aImnUf OI-ıtIa drooomit JdiImC. ı.&ıtuna.lIII8)'ilepleve SIMIIIID8Pbi
CI8hahayl8i ve öncelik yan son-ıar aıasmda ciitime lCfCIi kadar önem vennek
l8IIRkIn Bu ~li adURIIrôtItIauf."ma raJmen kısmen

~ defr ~ belidelneye ı..&ayan çeptli sorunlarıyla.

Oltemiz..~ dbcyincullptnıunqhr (1).

. "Uzun Dönemli Kalkınmanın ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının Temel

Hedctlcri ve Stratejisi". TM .tOphimununuzun dönemde çözOntlenmesi gereken
teme1lO1'URl1nnı:

1. HIZb .Ui ertıfi.

2...DaIm*YerICtInevedbenliz~.
3. Ycceniz elilim ve -thk.
4. 1piz1ik.istihdamve ııosyat,üvenlik.

_..._-



.
S. Yaşama düzeyinin düşüklügü ve dengesiz daAılımı.

6. Üretim ve verim düşüklügü.

7. Teknolojideki yetersi~lik.

8~Masraflı ve yavaş işleyen_u.ytSnetin1i.
. ,

9. İç tasarruf ve Avrupa TopluluAu if~ ilişkiter;

olarak.belirlemektedir.

Bu sorunlar ile sosyal gelişme ve ekonomikkalkınmanınyeni ihtiyaçları ,

karşısında egitim sistemini. kalkınma hedeflerini gerçekleştirecek ve sorunlara çözüm

getirmede etken bir roloynayabilecek güç; yapı ve içerige bvuştU11iıak en önemli

bir egitim sorunu olmaktadır (2). EAitimsisteminin kalkınmayı destekleyebilmesi

ve hızlandırabilmesi için plan hedefleriyle. e~tim hedefleri arasında tutarlı ilişkiler
kuı1nakgerekmektedir. . .

Oysa. Birinci ve İkinci Beş Yıllık ~nmaPıanIarı ve bu konuda yapılan çeşidi

araşbnnalar egitim sisteminin sosyo-ekonom'ikve komitel kalkınma ihtiyaçlarını
. karşılamabakımından yetersizOldulu ve bazı dar bOlazl3riçinde bulunduAunu ortaya

koymaktadır. Mevcut egitim sistemi; merkezi örgOtteki bfirOkrasi.kaynak yetersiz-

liAi.
.
heyetsiz okul ve 'Ölrencidagılımı. statik yapısı. belirlenmiş hedeflere hizme,t

edemeyen programları. geleneksel yöntemleriyle çaldaş egitim anlayışı. ve'. toplum
ihtiyaçlanyİı. baldaşacak nitelikten yoksuaıdur~Nitekim XIIL Milli Elitim Şilrasının
açış konuşmasında zamanlıQMilli ~Iitiı;n Bakanı b-ı.durumu şusözlerlebeıirtm~te-

dir:
.

'

"... Elitim hizmetlerininekonomik kalkınnıayayardllDcı olma yerine onu adeta
frenleyen bir durumageldili. yapılan amştı:rm8larile tespitedilmiştir" (3).

Bu konuda, Üçüncü Beş Yillik Kalkınma ~ında aynen şöyle denilmektedir:

"Planlı dönemde elitim sistemi; 1) ekonomik ve sosyal kalkı~anın gerektirdili
nitelik ve nicelikteki insangücünü yetiştirme. 2) fertlerin bilgi ve maharetlerini,
arttırarak ve deler yargılarını etkileyerek ka1kınmadandogan degişikliklere uyma-
larını ve kalkınmaya olumlu katkılarını sallama. 3) sosyal ada1~tve fırSat eşitlilini
gerçekleştirme fonksiyonlarını tam oIaıak yeriı;ıegetirememiştir.Elitimde bu fonk-
siyonları etken bir biçimde gerçekleştirecek köklü bir sistem ve muhteva degişiklili
sallanamamıştır" (4). .

.

Bu ve benzeri resmi belgelerle de re'lirtildiAigibi elitim sistemi ülkemizin nüfus
artışına. politik. sosyal ve ekonomik gelişmelerine yeterince ayak uyduramamıştır.
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B1ı1nunS9nucu olarak da gerekkuramsal yönden, gerekse yapı ve işleyiş bakımı~dan
birçok sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır.

Cumhuriyet. döneminin başlangıcında elitimin temel sorunları; Millt birlili

sallamak, elitimi demokratlaştmnak, layikleşıirmek ve devletleştirine sorunlarıydı
(S). Günümüzde, bu konudaki ilgili incelemC, rapor ve araşbnnalardan anlaşıldılına

göre günümüzde elitimin başbca temel sorunları 1UfIlard11'(6):

1. Egitim politikası, felsefesi ve kuramlarının henüz gereli gibi kristalize edile-.
memiş olması,

2. Merkez ve taşra örgütünün reorganizasyonu,

3. Kaliteli lider, ,yönetici, kadrogeliştinne ve bazı bölgelerle, branşlatda
ölretmen yetersiziili,

4. Kaynaklahn yetersizlili ya da ye~ ıwnanılamadılı,

S. Nüfus arbŞınaparalelolarak ölrenci sayısının hızla artması,
, 6. Etkenbir finansmansistemig~liştinn~,

7. Fonksiyonel bina, tesis, araÇve gereç yetersizlili,

8. Kıt, kent elitiminde ve bölgelerarasındaki dengesizlik,

9. Çeşitli ölrenim kademelerindekız ve erkek ölrenci datılımında dengesizlik,

10. Mevcut imkanlarve ihtiyaçlarauygun programların,geliştirilmesi, ,

11. Elitim sistemininkendi içinde ve diler sektörlerleelitim arasındakikoordi-
nasyon eksikiili,

12. Ölrenme-ölretme süreçlerive yöntemlerinietkinleştinne,

13. Belirli tercihleri yapma ve öncelikleri tespitetme zorunlululu,

14. pünlük kararlaragöre uygulama ve proje çabşmalarındakiyetersizlik.

15. Araştmna, geliştinne ve delerlendinne bizmederineönem verme vb.

Bu sorunlarlistesini daha da uzatmakve detaylandırmakmümkündür.Ancak, bu
kadarı ile dahi bu sorunlar Türk MilIt. Elitim sisteminin cumhuriyet döneminin
başlangıcından beri devam eden çabalara ralmen istenilen've beklenilen hedeflere
ulaşamadılını göstermeye yeterlidir.Önemli olan bütünbu sorunlarabir anda çözüm
bulmanın mümkün olmayacalıdır. Ayrıca, mevcut yapısı ve işleyiş biçimi ile
egitim sistemindenbu konuda çok şeyler beklemenin de fazla iyimserlik olacalı bir
gerçektir.
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Elitim sadece elitimcilerin sorumlululuna terk edilecek ve onIann görevleriyle
.

smırlandınlabilecekkadar.darve basitbir hizmetdelildir. Bu sebeple.toplumdaki
bütün ilgili taraflar ve kurumların hizmetin yürütülmesindeki sorumluluk'almaları
ve katkıdabulunmalarıelitim Jıizmetiiçintemelkoşuldur.

'

Elitimhizmetlerinin gerek pJanlanriıasında.gerekseuygulamada Anayasa. Mil~
Elitim Temel' Kanunu. ilgili diler kanunlar. kiıkmma planları. ylM programlar.
icra planları ve şUrakararlarıesas alınmak~. Ancak. eıitim planlaması,ve uygula-
maların yürütülebilmesi, için-araştırma çalışmalarına yeterince önem verildili' 'de
söylenemez.

Ülkemizde halen il ve ilçe birimlerinegöre :mevcutelitim durumunu(okul. bina
tesis. personel. araç-gereç vb.) ortaya koyan ve elitim ihtiyaçimDI belirleyen
araştırmalar bulunmamaktadır.Durum böyle olunca. yapılan p~lama ve uygulama-
lar sonucu elitimde beklenen.hedeflereulqılamamaktadlr. Ayrıca. yürütülen elitim
hizmetleri ve temel sorunlarprojeler halindeele alınmamaktadır.

.
,

Elitiinde mevcut sorunlann çözümü. ülke gerçeklerine uygun plAniann
hazırlanması ve uygulamasında ~ilimsel araştırmalar esas alınmalıdır. Bütün temel

konular ve sorunlar da proje bazında ele alınarale yürütülmelidir. Bunun için

ülkemizde yetişmiş insangncü potansiyeli ve üniversiteler yeterince vardır. Yeterki.

bu potansiyeli harekete geçirebilelim ve yeterince kullanabilelim.
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