
Ortaöğretim Sorunları ve Çözüm Yolları

Komisyon Raporu

Demokratik Eğitim Kurultayının 2. oturumunda seçilen «Or-
taöğretim sorunları ve çözüm yolları komisyonu» olarak toplandık.
Konu üzerinde gerekli incelemeleri, araştırmaları ve değerlendir-
meleri yaptık. Panelde sunulan bildirileri tek tek inceledik. Komis-
yon olarak yaptığımız incelemeler, Kurultay delegelerinin eleştiri-
leri, katkıları, önerileri ışığında bildirileri geliştirdik. Bildiriler ve
komisyon raporu ile konunun bir bütünlük kazanmasını sağlamaya
çalıştık. Bu nedenle, konu üzerinde tam bilgilenmeyi sağlamak
için, raporla birlikte tüm bildirilerin okunması gerekmektedir. Bu-
na ise zaman yönünden olanak yoktur. Panelde özetlenerek de ol-
sa, bildirilerin sunulduğunu düşünerek yalnız komisyon raporunu,
Kurultayca karar altına alınmasını yararlı gördüğümüz konuları
bilgilerinize sunuyoruz.

Panel konularımızda da yer yer belirttiğimiz gibi, sınıflı top-
lumlarda siyasal iktidar, toplumun egemen sınıflarının elindedir.
Egemen sınıf, devlet çarkını kendi çıkarları doğrultusunda döndü-
rür. Devlet aygıtının işleyişini sağlayan kurumlar tek tek egemen
sınıfça denetlenir, yönlendirilir. Doğal olarak, eğitim kurumlan da
bu işleyişin dışında değildir. Bu nedenle önerilerimizi saptarken,
toplumumuzun sınıflı toplum olduğu ye siyasal iktidarların nitelik-
lerinin gözden ırak tutulmaması gerektiği gerçeğinden hareket
ettik.

Önerilerimiz var olan siyasal ve toplumsal yapının içinde daha
demokrat, dinamik, bilimsel ve özgür düşünmesini bilen insanı, yi-
ne var olan eğitim kurumlarında yetiştirebilmek için kısa sürede
gerçekleşebilecek somut koşullara uygun düşten ırak nitelikte ol-
malıdır inancındayız.

Bu ilkeler ışığında, önerilerimizi şöyle sıralayabiliriz ;
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1 — Politeknik eğitimin gerçekleşmesi için mücadele edilme-
lidir.

2 — Ortaöğretimde görülen en önemli sorunlardan biri de
okul, öğrenci, öğretmen üçlüsünün dağılımdaki düzensizlik ve eşit-
sizliktir. Okullarda öğrenci sayısı hızla artmakta, siyasal amaçlı da
olsa okul sayısı da artış göstermektedir. Oysa, aynı artışa öğret-
men sayısı ayak uyduramamaktadır. Sayısal veriler, bu saptamayı
doğrulamaktadır. Temelli olmasa da birtakım önlemlerle çözümler
getirilebilir. Bunun için de :

a — Öğretmen, öğrenci, okul üçlüsü arasındaki oransızlık gi-
derilmeli, okul binaları eğitim-öğretime uygun olarak yaptırılıp do-
natılmalıdır. Bina yapımı Bayındırlık Bakanlığından, M. Eğitim
Bakanlığına devredilmeli, M.E. Bakanlığı merkez teşkilatmd.a bir
okul ofisi kurulmalıdır. Böylece, müteahhitlerin sömürüsü önlene-
rek okulların daha ucuz, daha kullanışlı olması sağlanmış olacaktır.

b — Bölgeler arasındaki öğretmen dağılımındaki eşitsizlik gi-
derilmelidir. Bu düzenlemeyi sağlamak için, öğretmenlerin atanma-
ları demokratik ilkelere bağlanmalıdır.

3 — Çağımızda bilimsel ve teknik ilerlemelere uygun olarak,
eğitim-öğretim yapmanın yolu ders araç ve gereçlerinin çokluğuna
ve kullanırlılığma bağlıdır. Okullarımız, nitelikli, sayıca yeterli ders
aracına kavuşturulmalıdır. Ders araçlarının saptanmasında, edi-
nilmesinde ders okutan öğretmenlerin düşüncesi alınmalı, öğret-
menler bu konuda etkin olarak görevlendirilmelidir/Bunun için de
ders araçları yapım merkezi dışa bağımlılıktan kurtarılarak geliş-
tirilmeli, bütçelerden ayrılan ödenekler arttırılmalıdır.

4 — Toplumumuzda belli nedenlerle 5 yıllık ilköğretimi bile
hala gerçekleştirilmiş değildir. Halbuki çağımızda 5 yıllık zorunlu
eğitim yetersiz kalmaktadır. İlkeleri ve amaçlarıyla gerici ve faşist
düşüncelerin yerleşmesine yol açan temel eğitim yasası 8 yıllık te-
mel eğitimi öngörmesine rağmen, sözde kalmıştır. Temel Yasa de-
ğiştirilmeli, okuma-yazma sorunu halledilmeli, koşullarımıza uygun
zorunlu temel eğitimin 8 yıla çıkarılması için mücadele verilmeli-
dir. Kırsal bölgelerde yaşayanların, emekçilerin çocuklarının eğiti-
mi için devletçe gerekli önlem alınmalıdır.

5 — Okul kitaplıkları geniş ve kullanışlı olarak yeniden dü-
zenlenmelidir. Okul kitaplıkları gerici kitapların işgalinden kurta-
rılmalı, orta öğretim öğrencisinin okuyabileceği bilimsel, ilerici ni-
telikteki kitaplar okul kütüphanelerine kazandırılmalıdır.
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6 — Ortaöğretim için, bütçedeki ödenek arttırılmalı, ayrılan
ödeneğin bütününün bu doğrultuda gerçekleştirilmesi için müca-
dele edilmelidir.

7 — Ortaöğretime öğretmen yetiştiren kurumların tezelden
faşist işgalden kurtarılması gereklidir. Özellikle eğitim enstitüleri
ve öğretmen liseleri faşist yuvalar durumundadır. Bu okullarla il-
gili Danıştay kararları uygulanmalıdır.

8 — Bilimsel, mali ve yönetsel özerkliği olan öğretmen akade-
mileri gerçekleştirilmelidir.

9 — Çağdışı eğitim kurumu niteliğinde olan İmam-Hatip lise-
leri kaldırılmalıdır. Çünkü bu kurumlar, laiklik ilkelerine ters, sö-
mürücü güçlere koltuk değnekliği yapacak kitleler yetiştirme ama-
cına yönelmiştir.

10 — Ahlak dersleri kaldırılmalıdır.

11 — Din dersleri «çocuğuma din dersi okutulsun» diye dilek-
çe veren velilerin çocuklarına okutulur biçime getirilmelidir.

12 — Ortaöğretim programlarından ırkçı, şoven, asimilasyon-
cu öğeler çıkarılmalı, bu doğrultudaki uygulamalara son verilme-
lidir.

13 — Talim Terbiye kurulunun yapısı değiştirilmeli, kurul
üyelerinin çoğunluğu demokratik öğretmen örgütünün seçeceği
üyelerden oluşmalıdır. Bu kurulun işleyişi özerk bir yapıya kavuştu-
rulmalıdır.

14 — M. Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında TÖB-DER tem-
silcileri ile Bakanlık temsilcilerinden olan bir «ders kitabı hazırla-
ma kurulu» kurulmalı, bu kurul, yasal güvence altına alınmalıdır.

15 — MC döneminde hazırlanan ve halen okutulan gerici, ırk-
çı, şoven nitelikteki ders kitapları, hemen toplatılarak okutulma-
ları yasaklanmalıdır. Yeni ders kitapları hazırlanıncaya kadar yar-
dımcı kitaplardan yararlanılmalıdır.

16 — Çok yönlü bir ölçme-değerlendirme tekniği geliştirilmeli,
ölçme, tek merkezden yapılmalı, değerlendirmede öğretmene ağır-
lık tanınmalıdır. ESSE tipi sınavlar kaldırılmalıdır.

17 — Ortaöğretime ilişkin bütün anti-demokratik yasa, tüzük
ve yönetmelikler gibi her türlü mevzuat kaldırılmalı ve bu konuya
yeni ve demokratik düzenlemeler getirilmelidir. Okul disiplin ku-
rulları, demokratik işleyişe kavuşturulmalı, bu kurallarda öğren-
cilerin temsil edilmeleri de sağlanmalıdır.
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18 — «Öğrencilere yardım» aldatmacası espirîsi içinde velile-
ri soyma aracı olarak kullanılan eğitimin temel ilkelerine ve peda-
gojik esaslara ters bir işlevi sürdüren «Okul Koruma Dernekleri»
kaldırılmalıdır.

19 — Okul Aile Birlikleri mevcut yapıya uygun çarpık işlevin-
den arındırılmalı ve «Demokratik eğitim kavramına» uygun eği-
tim-öğretime yardımcı olabilecek bir örgütlenmeye kavuşturulma-
lıdır.

20 — Genel olarak bütünüyle eğitimde özel olarak ortaöğre-
timde, özellikle de mesleki teknik ortaöğretimde eğitimle üretim
arasında sıkı ve sağlıklı bir ilişki kurularak, hem eğitimdeki uzun
zafcnan süresini kısaltmak ve hem de savurganlığı gidermek amacını
gerçekleştirmek üzere, mesleki-teknik ortaöğretime ağırlık vermek
günümüz Türkiye'sinde kaçınılmaz bir zorunluluktur. 10.2.1978
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