
                             EĞİTİMDEKİ  SIKINTIMIZIN SEBEPLERİ 

Eskiden tavuk kümesi gibi yapılan TİP proje okullar yerine şimdi saray gibi  

okullar yapılırken, okullar açıldığında  öğrenciler   ders kitaplarını  sırasında 

bulan dünyada iki ülkeden biriyken, akıllı tahtanın, internetin köy okullarına 

kadar girerken, modern  ders araç ve gereçlerin okul laboratuarlarını süslerken 

neden bir türlü  eğitimde  belimizi doğrultamıyoruz?      Uluslararası Öğrenci 

Performansı Değerlendirme yani PİSA’ nın  5 Aralık 2016 raporunu   okuyup da 

 eğitimimiz adına üzülmemek mümkün mü? 

 Daha önceki bir yazımda da sözünü ettiğim gibi 2016’da PİSA nın 

değerlendirme raporunda ülkemiz, önceki yıllara göre daha da geriledi. 

Matematikte ise yine Asya ülkeleri ilk sıralarda yerini aldı.  

PİSA’nın “Uluslararası eğitim değerlendirme testi, 72 ülkede 15 yaşındaki 

540 bin öğrenci arasında yapıldı. Bu 72 ülke ve ekonomik bölgeden 35’ini 

(OECD) ülkeleri oluşturuyor. Türkiye 72 ülke arasında 50. sırada yerini 

aldı. 

Araştırmanın sonuçlarına göre, Singapurlu öğrenciler matematik, bilim ve 

okumada en yüksek notları alarak en başarılı öğrenciler oldu. Japonya, 

Estonya, Finlandiya ve Kanada da 35 OECD ülkesi arasında en başarılı 

ülkeler oldu. Türkiye ise en alt sıralarda yer aldı.” 

 Bütçede en büyük payı eğitime ayırırken, Eğitimin alt yapısında bugüne kadar 

görülmemiş yatırımlar yapılırken öğretmene ve öğrenciye ücretsiz kitabın 

yanında tablet bilgisayarlar dahi verilirken “ Eğitim” konusu açıldığında 

birbirimize sorduğumuz soru: “ Neden eğitimde belimizi doğrulta mıyoruz? 

Neden?.. Neden?... Neden?... Hasbel kader işin içinde biri olarak benim 

gördüğüm çeşitli sebeplerin yanında çok önemli iki sebep var:  Banlar da : “  

VEKÂLET ve LİYAKAT” 

Manisa Valilik binamızın ikinci katında Atatürk’ün çok güzel bir sözü var. “ 

İcra yapan el, karar veren elden üstündür” Siz ne kadar güzel kanun 

yaparsanız yapın, o kanunları uygulayacak olan hâkimlerdir.  Yine siz, eğitimde 

ne kadar güzel kararlar alırsınız alın, ne kadar güzel müfredat hazırlarsanız 

hazırlayın, onu okullarda uygulatacak İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile okullarda 

uygulayacak olan okul müdürleridir. Bu iki birim, eğitimin çekirdeğidir. Eğitim 

bu iki makamda oturan insanların omuzları üzerindedir. Bu iki makamda oturan 

insanlar hem vekil, hem de liyakatsiz ise o ilçede ve ilde eğitimden 

umduğumuzu bulamayız.  Maalesef eğitimde vekâletle görevlendirme 

uygulaması eğitimde büyük sıkıntılar oluşturmuştur.   Yurt dışı dahil olmak 

üzere Trabzon’dan İstanbul, Ankara, İzmir’e kadar verdiğim 350 yi aşan 



seminerlerim vasıtasıyla gözlemlerim budur. Ama bunun istisnası yok mu? 

Elbette var. Hem liyakatli, hem de işini seviyor, oturduğu koltuğun kaygusunu 

yüreğinde taşıyorsa bu vasıftaki meslektaşlarımın bulunduğu il veya ilçelerde de 

iyi sonuçların alındığını görüyoruz. Zaman zaman gerek ilimizde, gerekse 

Türkiye genelinde gördüklerimi de bu köşemde çekinmeden yazıyorum. Bu tür 

yazılarımı da sitemde açıkça görebilirsiniz. 

   İşte geçtiğimiz hafta Alaşehir kapalı cezaevindeki konferansım üzerine 

gittiğim Alaşehir’de tanıdığım İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Sayın Hüseyin 

Güneş kardeşim de bunlardan biri.  Benim Alaşehir’e geleceğimi duyunca, 

Alaşehir’in  tanınan avukatlarından eski öğrencim Sayın Harun YÜCEL beyi 

bularak, fen lisesinde  de bir konferans vermemi  talep etmesi üzerine  ben de 

seve  seve kabul ettim. Konferansıma ilçenin bütün okul müdürlerini davet 

ederek, yoğun işleri asında kendileri de katıldılar. Okul müdürleri ile 

konferansımı dinledikten sonra: “Sayın Hocam biz,  öğretim yılı başında Gazi Ü. 

Eğit. B. A. Dalı Başkanı Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU’nu  davet ederek, toplamda 

1200 öğretmen ve eğitim yöneticisine  seminer verdirdik. İlçemizde görev 

yapan yönetici ve öğretmenlerin tamamı bu seminerden geçti. Müdür, müdür 

yardımcılarına “Yönetim ve Liderlik”,  tüm öğretmenlere ise, “Lider 

Öğretmenlik” konulu konferansı okul müdürleri ve öğretmen arkadaşlarım için 

oldukça yararlı geçti. Ben sizin öğrenciye yönelik eğitim seminerlerinizi 

duyuyordum. Kısmet oldu, bugün sizi dinleme imkânım oldu. Gördüğüm 

kadarıyla sizin eğitim seminerleriniz de tamamen öğrenciye yönelik bir eğitim 

faaliyeti. Hem okul müdürü arkadaşlarım, hem de ben şahsen biz seminerinizi 

öğrencilerimiz açısından çok yararlı gördük.  Müdür arkadaşlarım da  isteklerini 

bana ilettiler. Kısmet olursa önümüzdeki günlerde yapacağımız bir planlama ile 

öğrencilerimizi de bu seminerlerden geçirmek istiyoruz. Bu konuda bize de 

zaman ayırabilir misiniz?   diye teklifte bulunurken enerjik,  heyecanlı, gönlü 

görev aşkı ile kıpır kıpır kıpırdayan, sireti suretine yansıyan yakışıklı genç müdür 

Sayın Hüseyin Güneş beyin tatlı çehresinde kendi gençliğim aklıma geldi. Aynı 

yaşlarda ben de aynı heyecan içindeydim Zaten o heyecan beni nefes 

aldırmadan buralara kadar getirdi. Hala da ileri yaşıma rağmen eğitimde nefes 

tüketmeye devam ediyorum çok şükür.   

 Büyük bir görev heyecanı içinde gördüğüm bu genç meslektaşımın öz 

geçmişini merak ettim. Cumhuriyet Üniversitesinden mezun olduktan sonra 

Rize- Fındıklı’da Felsefe Grubu Öğretmeni,  Bartın Merkezde yazılı sınavla müd. 

yardımcılığı, ve uzman öğretmenliği, yine yazılı sınavla Denizli Merkez Nevzat 



Karaalp Anadolu Lisesi Müdürü, Salihli’de A. Yesevi Mesleki ve teknik Lisesi 

Müdürü, Manisa Yunusemre Ticaret Lisesi Müdürü ve Alaşehir  İlçe Milli Eğitim 

Müdür vekili. Geldiği eğitim kademelerine hep sınavla gelmiş, bugüne kadar 

çalışma hayatında alınabilecek takdir ve teşekkürleri de almış bir yönetici.  Eylül 

2016 yılından itibaren de vekil olarak Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü  

görevini vekil olarak  yürütmektedir.  

 Gördüğüm kadarıyla işgal ettiği koltuğun kaygusunu, hizmet aşkını yüreğinde 

taşıyan, okuyan, kendini yenileyen, yoğun mesaisi arasında Pamukkale Ü. Eğit 

Yönetimi Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi alanında yüksek Lisansını 

tamamlayan, eğitime dair her kesimden gelen sorunları çözme gayretinde, 

eğitim için çırpınan bir yürek. Olaylara bakışı ve duruşuyla, uyumlu kişiliği, kılık 

kıyafeti, beşeri münasebetleri ile hem personeli, hem veliler, hem de Alaşehir 

halkıyla saygı ve sevgiye dayalı ilişkiler içinde buldum. Takım çalışmasına önem 

veren, çevre imkanlarını eğitime kanalize  eden, genç yaşına rağmen eğitimdeki 

tecrübe ve birikimiyle  çevresine  rehberlik yapan,  devletini ve milletini seven, 

devlet adabını bilen,  gönlü görev aşkıyla çırpınan  bir delikanlı. Bir insan işinin 

kaygusunu yüreğinde taşıyorsa o insan mutlaka işini en iyi yapandır. Nitekim 

Hüseyin Bey kardeşim de işini en iyi yapanlardan biri. 

Vekil olarak bulunduğu bir yıl içerisinde o kadar güzel işler başarmış ki yukarıda 

da arz ettiğim gibi Alaşehir’de görev yapan Müdür, müdür yardımcılarına 

“Yönetim ve Liderlik”,  tüm öğretmenlere ise, “Lider Öğretmenlik” konulu 

eğitim seminerler verdirmesi, İlçede görev yapan eğitim çalışanlarına objektif 

kriterler gözetilerek, konferans salonunda,     “Toplu Ödül Töreni” düzenleyerek 

işinde başarı gösteren personeline  “Başarı Belgesi” vererek personelini motive 

etmesi, mesaisinin büyük bir kısmını koltuğunda değil  eğitimin mutfağında  

okullarda geçirmesi, çoğu ilçede görmediğim eğitim faaliyetleri arasında takdir 

edilecek bir çalışma örneği. 

  Genç meslektaşım Hüseyin Bey bana aynı zamanda rahmetli Ayhan SONGAR 

hocamızı hatırlattı. Rahmetli derdi ki : “ Gençler bu memleketin en büyük 

problemi koltukla yükselen bürokratlar. Yarın kısmet olursa her biriniz bir 

koltuk sahibi olacaksınız. Sakın koltukla yükselmeye çalışmayın,  sonra 

düştüğünüzde sırtınız taşa toprağa gelir ve  acır.  Gurur ve kibire kapılıp da tek 

başınıza çalışmayın.  Takım çalışması yaparak koltuğu yükseltmeye çalışın,   o 

zaman koltuktan düşseniz bile kucaklar üzerine düşersiniz sırtınız acımaz”  

derdi.”  Seminerlerimde öyle koltuk sahipleri görüyorum ki oturduğu koltuğa  “ 



Ben  ne verdim? “ diye vicdani muhasebe yapmadan bir üst koltuğa nasıl 

çıkarım kaygusuyla işinden çok başka yerlerde mesai harcayan koltuk 

sahiplerini görüyorum ve mesleğim adana üzülüyorum. Hüseyin Bey kardeşim 

gibi koltuk hesabı yapmadan  “ Ben bu koltuğa ne verebilirim? “ düşüncesiyle 

çırpınan meslektaşlarımı görünce de içim açılıyor, gönlüm ferahlıyor. 

İnşallah atama mevkiinde bulunan üst bürokratlar, liyakat ve asalete dikkat 

ederek atama yaparlar da eğitimde belimizi doğrulturuz. 

Tebrikler genç meslektaşım Sayın Hüseyin GÜNEŞ Bey kardeşim.  Sizin gibi 

idealist gençleri gördükçe eğitimimizin geleceğinden umutlanıyoruz. İnşallah siz 

ve sizin gibi gençler sayesinde eğitim adına umduklarımız, gelecekte Türk milli 

eğitimi adına bulduklarımız olur. 

 Selam ve dualarımla başarılarınız daim olsun kardeşim. 

Not: Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Hüseyin Güneş  “ TOPLU 

ÖDÜL TÖRENİNDE” personeli ile beraber. 

 


