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EGiTiM TOPLAM KALiTE KAVRAMINA UZAK
KALINCA

Yrd.Dof;.Dr. Deniz TA~CI*

OZET

Egitim teknolojilerinin yenilenmemesinden, egitimin
fin ansmaru run sartlara uyarlanamamasmdan ve egitimin
organizasyonunun iyilestirilememcsinden kaynaklanan problemlerin
"Toplam Kalite" anlayisryla l,:oziilebilecegini savunan bu cahsmada
Tiirkiye icin de bazr oneriler getirilmi§. Toplam Kalite Yaklasmu'run
egitime uyarlanmasm: iceren cozum onerisi, baslangic asamasi icin,
secilmis bazi okullarm Toplam Kalite Yaklasirmyla bir sisteme
baglanmasmi ongoriiyor. Bu cahsmanin, egitim sisteminde hangi
degisimlere oncelikle ihtiyac duyuldugunu ortaya koyacagma isaret
ediliyor.

OKUL NEREDEN NEREYE?

Siimerlerin civi yazlsllli ogretmek icin okullar kurduklarrm
biliyoruz (1). Okunan tabletlerden Sumerlerin okullannda profesyonel
ogretmenlerin ogrencilere odev verdigini, bu odevlerin bir tur pratisyen
ogretmen sayilabilecek olan kidemli ogrenciler aracihgryla kontrol

edildigini, okullarda disiplinin brl)'lik onem tasrdigmi ve disiplin arnaciyla
cesitli cezalann verilebildigini de ogreniyoruz. Binlerce yil boyunca egitim
alanmda cok az §ey degisti. XVII. Yiizyrl'rn sonlannda hala cok sirurh bir
miifredat, nufusun cok kuciik bir yiizdesine, cok benzer yontemlerle
aktanhyordu (2). Bugim anladigrrmz anlamda geuellesmis egitim

* Anadolu Universitesi, Iletisirn Bilimleri Fakiiltesi
1 S.N. Kramer (1995). Tarih Siimer'de Baslar. Cev: M. t. Gig. Ankara: Turk

Tarih Kurumu Yayirn.
2 U. Im Hof (1995). Avrupa'da Aydmlanma. Cev: S. Sunar. istanbul: AFA

Yaymlan.
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sistemlerinin dfinyarun bazi yerlerinde yerlesebilmesi icin XIX. YUZyI1'l
beklemek gerekti. Her kusagm butunuyle okul siralarindan gecebilmesi
icin bircok baska seyin yanlSlra, yeni uretim anlayislarirnn gelistirilmesi
gerekti. "Okul'Tar, uretimin ev iclerinden fabrikalara tasmmasma paralel
bir bicirnde, "egitimin fabrikasi" olarak bugunku yapilanru kazandilar.

Okul ile fabrika arasmdaki benzerlikler sasirticidir (3) ama fabrika
mantigmm, ister imalat, ister hizmet olsun butun uretim alanlanna
yayrlrnasi sasrrtrci degildir. Fabrika, iiretim faaliyetlerini belirli bir
mekanda yogunla~tlrarak, urunu ve uretim yontemini standartlasnrarak,
uretim yapanlan uzmanlastirarak, kararlan rnerkezilestirerek ve lire tim
surecindeki faaliyetlerin esgudumunu saglayarak uretim miktannda
onemli artislara yol acabilrnistir. Bugim derme catma gecekondulann
canlarmda TV antenleri olabilmesini saglayanm, fabrikasyon uretim
anlayisi oldugu acikur. Turkiye bir del's yihnda 14 milyon ogrencisine
egitim vermeye kalkabiliyorsa bu da, egitimin fabrikasyon firetirnin in
sonucudur. Her yI1 milyonlarca ogrenci okuma yazma ogreniyor. Her
kusagm neredeyse butfin bireyleri temel matematik becerilerini
kazamyorlar. Hemen herkes ya~amml devam ettirmek icin gerekenden bile
cok tarih, cografya, ogreniyor. Daha yiiz yI1 once, dunyanm 0 donemdeki
gelismis ulkelerinde bile hayal edilemeyecek kadar buyuk miktarlarda
egitim uretiyoruz. Ama memnun degiliz.

Egitimin derdine teshis koymak konusunda kimsenin pek sakimmh
davranmadigi da goruluyor. Herkes kendi bakngi pencereden hastahgin
adnu koymaktadir. Kimileri egitim icin aynlan kaynaklann yetersizliginden
dem vurmakta ve eger toplum olarak biraz daha fedakarhk yaparsak cok
nitelikli egitim uretilebilecegini one surmektedir. Baskalan politikacilarm
egitimden ellerini cekrnesi durumunda egitim sisteminin yol almaya
baslayabilecegi karusmdadir. Bu ornekler <;ogaltI1abilir. Ancak sozkonusu
yaklasimlarm evrensel degerlendirmeleri yansitmadigr da bir gercektir.
Okul cagrndaki her ogrencisi icin Turkiye'riln harcadigmm 25-30 kauru
harcayan iilkelerde de egitim sistemleri benzer sancilan cekrnektedir.
Egitim ile politikanm biribirinden soyutlanmasi, demokratik ulus-devlet
anlayismin yasadigr yerlerde olanaksizdir. Ancak egitim politikalannm bir
"devlet politikasi" olarak yerlestig! ve toplumsal kesimlerin politik
mucadelesinden kismen soyutlanabildigi ulkelerde de egitim sistemleri
istenen verimi saglayamarnaktadrr.

3 A. Toffler (1971). Future Shock. New York: Bantam Books.
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Yukandakileri soyle ozetleyebiliriz: Her gecekonduda bir TV ahcisi
olmasmi saglayan sistem, her TV ahcismm cahsmasim garanti edemeseydi
nasil bir durumla karsilasacak idiysek, bugiin egitim sisteminin karsilastigi
sorun da budur. isteyen herkese hatta istemeyenler varsa onlara da egitim
verilmektedir, Ancak verilen egitim, verilmesi ve ahnmasi istenen egitim
degildir.

Egitim alarnnda cok miktarda arasnrmalar val'. Ancak okullanrmzm,
Ford'un iiretim bandi yaklasimryla kendi zirvesine ulasrms olan
fabrikasyon uretim anlayismdan hie uzaklasmadigi kolayhkla soylenebilir.
Ashnda Toffler'in ikinci dalgasma ya da daha genel ifadesiyle sanayi
devrimine uyum saglayan ilk sektor olan ve bu konuda bircok sektorden
cok daha btiyiik basari gosteren egitim sistemlerinin rle;:rmcii dalgayi
neden "iska'Tadigi , bashbasma bir arastirma konusudur. Egitim
sistemlerinin, diger sektorlerde son donemlerde yasananlara paralel bir
gelisme gosterememesi, belki de ulus-devlet icin vazgee;:ilmez olmalan ve
siyasi kudret tarafmdan diger alanlardan soyutlanrms olmasirun bir
sonucudur. Belki bunun bir enstrumam olarak egitim kutsallasurilrms ve
toplumsal giindemin disma tasmmisur. Nasil olrnussa olrnus, ancak
onernli olan, butiin dunyada egitim sistemleri sanayi sonrasi uretim
anlayis ve yaklasimlarma kapah kalrmslardir.

HER~EY STANDARTLA~MANIN SINIRLANMASIYLA
BA~LADI

Toffler (4) standartlasmanm ikinci dalga uygarlrgrrun ana
parametrelerinin biri oldugunu, dolayisryla da iie;:iincii dalga uygarligmda
gerileyecegini ve altyaprlarm standartlasmasi surerken ustyaprlarm
cesitlenrneye basladigiru yazmadan once de cesitli isaretler belirmeye
baslarmsti. Ashnda standartlasma, bir yandan buyuk caph uretim olanagi
saglayarak zenginlik kaynagi olurken, bir yandan da kutsal kitaplarda "her
biri ayn bir alem" olarak tammlanan "insan"m bireysel ozelliklertnin
ihmal edilmesine, zaman zaman yok sayilmasma yol acarak, yoksullasma
nedeni oluyordu. Standartlasma iki nedenle yoksulluga yol acryordu,
Birincisi, urunler varsayilan bir ortalama insana gore uretiliyordu ve bu
ortalama insana benzemeyenler -yani hemen herkes- kendilerine gore
olmayan urunleri tiiketmek zorunda kahyordu. Boylelikle urunler,
sagladiklan tatmin kadar tatminsizlige de neden oluyorlardi. ikinci onemli
faktor, fabrikasyon firetim surecinin kendisinin de standartlasnrrlmasmm

4 A. Toffler (1980). The Third Wave. London: Pan.
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sonucuydu. Oretimde kullarn lan i~guculllin gerektigiride ikame
edilebilmesi icin gerceklestirilen bu standartlasrna sayesinde, biiyiik caph
burokratik-merkeziyetci organizasyonlar insa edilebilmis ve iiretim olyegi

buyirtulebilmisti. Ama yine aym nedenle, insangiiciiniin kapasitesinin cok

biiyiik bir boliimu uretim surecinin dismda birakrlmrsn.

Standartlasma, kendilerine uyulacak normlar gerektirir. Uzunca bir
donern boyunca kalite, normlara uygunlugun bir fonksiyonu olarak
tanrrnlandi. Uretilen fislerin iiretilen prizlere uygun olmasi ve fislerdeki
gerilimin beliili arahklann disma cikmamasi, kalitenin gostergeleriydi.

Ayni yaklasim egitime uygulandigmda, ornegin kitaplann boyutlanndan
siitun geni~liklerine, ogl'etmenin del's saatinin baslangrc ve bitislerine

uymasmdan, dersliklerin buyukhiklerine kadar bircok Iaktor, egitimin
kalite normlari olarak kabul edilebilir. Kuskusuz yeni aldigrrmz bir cihazm

evlerirnizdeki prizlere uymamasl ya da voltajm sik sik oynamasi rahatsiz
edicidir ve uretim sureclerinin normlara uygun urunler (iretmesini garanti
edecek bicimde denetlenmemeleri katlamlabilir degildir. Benzel' bicirnde
egitim sisternlerinde de cesitli norrnlarm varhgr zonmludur ve uretilen
egitimin kalitesine katki saglar. Ancak insanoglunun uretim kabiliyeti
o laganustu boyutlarda artrrnstir ve bu potansiyelin bir bolfimunun
rniisterinin bireysel ihtiyaclarnun karsrlanmasi icin seferber edilmesinin

de her anlamda biiyiik kazanclar saglayabildigi goriilmii~tiir. Gunumuzde

kaliteyi urunim, musterinin bireysel ihtiyaclarrna uygunlugu olarak
tammlamak daha dogru bir yaklasnndrr. Ote yandan projektorleri uretim

sureclerinin keridilerine yorielttigimizde farksiz bir tabloyla karsilasrrrz.

oretirn surecini bir iirun ve uretici i~giiciinii de bu iuunu tuketen
musteriler olarak degerlendirecek olursak -ki oyledir- siirecin kalitesi,

tiiketici konumundaki i~giiciine uygunlugunun bir fonksiyonudur.

Kalite kavrammm bu degisirni, daha once de degindigimiz gibi,
ashnda uretim kabiliyetinin olaganustu artismm sonucunda miimkiin
olabilrnistir. Pazar nicel olarak doymus, bu arada kartopu gibi biiyiimeyi
surduren iiretim kabiliyeti, tuketicinin "kapris'Terini dikkate alabilecek bir

fazlahk vermeye baslarmsur. Hernen hernen birtim sektorlerde neredeyse
eszamanli olarak ortaya crkan bu geli~me, uretimin organizasyonu ve
yorietiminde yeni arayislarr kiskirtrrns ve "Toplam Kalite Yon etimi" bu

arayislarin bir sonucu olarak bicirnlenrnistir.
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EGiTiM SiSTEMi MO!;iTERisiNE NE KADAR YAKIN?

Egitim sektoruride de diger sektorleri andrran geli§meler
yasanrmstir. Batih ulkelerde nufus arus luzmm dusmesi sonucunda, egitim
talebinin biryume hizi nice! olarak dusmus, buna karsihk egitim uretim
kabiliyeti artmayi siirdurmustur. Sozkoriusu olan sadece klasik egitim

kaynaklan olan okul binasi, laboratuvar, kitap, ogretmen gibi kaynaklann
nice! ve nitel olarak geli§mesi degildil'. Butim bunlann yamsua ve

hepsinden daha onemli olarak, yeni egitim ortamlan gelistirilmis, insarnn
zihinsel sureclerinin daha iyi anlasrlrnasi saglanml§ ve bir anlamda
egitimde kullarulabilecek teknoloji de hizla gelismistir. Buna karsihk
egitim sistemlerinin yeni kaynaklan degerlendirmekte aym olcude basari
gosterdigini one surrnek zordur. Dunyarun bircok iilkesinde egitim
sistemleri kendilerini, aglrhkh olarak klasik yaklasimlarla sirurlandrrrms
durumdadirlar.

Turkiyede ise egitim talebinin nice! olarak doygunluga ulasmadigr
acikur. Egitim c,;agllldaki niifusumuzun temel egitim ihtiyaclarmm
karsrlanmadrgi dikkate ahrnrsa, egitim sistemi icin yeni arayislarin luks

oldugu dusunulebilir ve genellikle boyle yaprlmaktadrr. Bu yaklasimm
gozardl ettigi iki olgu vardir: Birincisi, egitim disindaki sektorlerin hizh bir
bicimde degi§mekte oldugudur ve egitim, bu sektorlerin tukettigi bir
iiriindiir. Kendi musterilerine her gec,;en giin daha cok "yaklasan"
sozkonusu egitim-dl§l sektorler, egitimden de aym tavn beklemektedir. Bu

basit bir beklenti degildil'. Teknolojik gelisrne hizla nitelik gerektirmeyen
isleri otomasyona terketmektedir ve geriye kalan isler hep daha yiiksek
beceri gerektirmektedil'. Kaldi ki sadece is yasammda degil, insanlann i§

drsi yasamda da karst karsiya kaldiklarr kosullar her gec,;en giin biraz daha
karrnasrklasm aktadir. Sozge lisi demokratik sistemlerde merkezi
yorietimlerin otoritesi her gec,;en giin biraz daha erozyona ugramakta,

yerinden yorie timlerin aglrhgl artmakta, sivil inisiyatifler onem
kazan m ak tadrr , Biitiin bu geli§melerin daha nitelikli vatandaslar
gerektirdigi ise acikur,

Ikinci onemli nokta ise, yeni "teknoloji"ler -ki Toplam Kalite
Yo n e ti m i gibi yo n e tirn an layis lari da bir teknoloji olarak
degerlendirilmektedir-sadece klasik problemler asrldrgrnda yarar
saglamazlar. Aksine, teknolojik gelisme, klasik problemlerin cozumi) icin
de yeni olanaklar sunar. Diger bir deyisle, eger uygulamrsa, Toplam Kalite

Yon e tirn i an layisi sadece egitim urununun mus te ri taleplerine
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uygunlugunu saglamakla kalmayacak, mesela egitim sistemi icin aynlan
kaynaklanmn verimli kullamrmru saglayacagi icin, egitimin kaynak
sorununu da hafifletecektir.

Egitim sistemlerinin musterilerinin ihtiyaclari, diger sektorlerin
musterileririin ihtiyaclarmdan daha onemlidir. Cunku diger sektorlerin
musterileri, ya egitim sisteminin musterileridir. ya da hayatlarirnn bir
bolumirnde olmuslardir. Diger bir deyisle tuketici olrnayi bile egitim
sistemlerinde ogrenmi§lerdir. Bu yuzden diger sektorlerin tatmin uretmeyi
siirdurebilmeleri, ancak egitim sisteminin tatmin uretmesiyle saglanabilir.
Kaldi ki egitim sisteminde insan faktoru, diger sektorlerin hepsinden cok
daha yogundur. Dolayisiyla insan faktorunu ve insanm cesitliligini on
plana cikaran anlayrslarm egitim sistemlerinde cok daha derin ve cok
daha genis karsihklan vardir.

Egitim urununun belirli normlara uygun olmasi, okuldan cikan bir
ogrencinin ve onu istihdam eden firmalann beklentileri acismdan
oriernlidir' ve ihmal edilemez. Ancak egitimin kalitesini sozkonusu
normlarla srmrIandrrmak mumkun degildir. Ogrencilerin ilgi ve
yeteneklerini dikkate almayan bir egitim sistemi, dunyanm her yerinde
buyiik caph zaman israfma yol acmaktadir, Ortalama bir lise mezunu, en
egitilebilir oldugu c;;aglannda toplam olarak 700 saat sureyle ingilizce dersi
gormekte ve "Yes, this is a pencil"den oteye gec;;ememektedir. Bu
ogrencinin ingilizce smavlarrnda gec;;er notlan almasi ve normalara
uymasl, onun zamanmm verimsiz kullamldigi gercegini degistirmez. israf
edilen, giiniimllziin rekabet kosullarmda en kritik toplumsal kaynak
oldugu konusunda herkesin gorii§ birligi yapugl "zaman'xhr.

Egitim sistemi, sadece Turkiye'de degil, dunyanm her yerinde
benzer sikmtrlarla yiizyllZedir. Sozkonusu sikmtilarm yogunlugu,
toplumlann gelir duzeyleri gibi bazi faktorlere gore degiskenlik
gosterebilir. Ancak evrensel olarak gec;;erliligini koruyan egitim anlayrsi,
dunyamn her yerinde benzer rahatsizhk belirtilerini sergilemektedir.
Fransa'da genc;;ler anne-babalan kadar Fransizca ve matematik
bilmemekte, ABD'de biiyuk firmalar istihdam ettikleri personeli iki ya da
iiC;; yI1 sureyle kendileri egittikten sonra kullanmaktadrrlar. Egitim,
etkilerini buyiik bir hizla artiran kendiliginden kultiirleme araclarr,
ozel li kle de kitle ile tisirn araclari karsrsmda gorece olarak
etkisizlesmektedir, Okula devamsizhk, dimyamn her yerinde artma
egilimindedir, cimku okullar toplumsal hayatin diger unsurlanndan cok
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daha soluk, sikicr ve rahatsiz edicidir. Devamsizhk yapabilecek kadar
cesaret sahibi olmayanlar, heyecanlarmi yitirrnis olarak devam ettikleri
derslerden hie; bir sey kazanamamaktadir.

Egitim sistemleri, genelle§mi§ kitle egitimine ilk gecildiginde, diger
bir deyisle bugun yaygm olarak kullarulan egitim anlayisi ilk kullanilmaya

basladigmda, bugunkunden cok farkh kosullarla karst karsrya idiler. Bir
kere ogrencilere kazandmlmasi hedeflenen beceriler cok simrhydi ve

okuryazarhk, teme1 aritmetik beceriler gibi birkac konu, e;ogunluk icin

yeterliydi. Ikincisi, nufusun oldukca dar bir kesimi egitimin daha ileri
basamaklanna urrnanabiliyordu. Secilenlerin egitilebilirligi, genellikle
toplumun diger kesimlerine gore daha yiiksek oluyordu ve bu kesimlere
bilgi ve beceri kazandirmak da daha kolaydr. Ancak her gee;en giin
toplumun cok daha genis kesimleri cok daha yiiksek egitim basamaklarmi
talep etmektedirler. Bir anlamda, yiiksek randunanh ham petrolu basarryla

isleyen okul, dusuk randirnanh ham petrolle karsrlasmca caresiz
kalmaktachr. Egitim -eger tek degilse-s- en onemli sosyal mobilizasyon
aracidir. Talep edenlere egitim olanagi saglanmamasr, toplumsal

gerilimleri nrrnandmr ve diger sektorlerin performansmi da olumsuz
yonde etkiler.

Yukanda kisa bashklar halinde deginilen uzun liste, kolayhkla daha
da uzatilabilir. Cunumuzde egitim sisteminin urununun kalitesi, olmasi
gerektiginden dusuktur. Oretilen egitim hizmeti, ne egitim goren bireyi,

ne de 0 bireyin icinde yer aldigr toplumu tatrnin etmemektedir. Egitim
urununun kalitesinin du§uklugil, sadece egitim sistemi icin degil, butun
toplumsal faaliyetler icin cok ciddi sakmcalara yol acar.

EGtTiMtN DEGiSMESi tCiN

Ashnda egitim sistemlerinin problemlerini ue; ana baslik altmda
toplamak mumkundur: Egitim teknolojisi yenilenememektedir, egitimin
finansmam sartlara uydurulamamaktadir ve egitimin organizasyonu
iyilestirilemernektedir. Sozkoriusu ue; problem alam, birbirine dayanarak
varhklanm sfirdurmektedirler.

Egitimin teknolojisi yenilenememektedir. Ayrmtih arastirmalarm
so nunda gelistirilen bircok egitim yaklasirm ve ortami, yaygm bir bicimde
uygulanamamaktadlr. Bunun bashca nedeni, egitime iliskin kararlann
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merkezi bir bicirnde ve genellikle han tal burokratik rnekanizmalar icinde
uretiliyor olmasi , yani egitim organizasyonunun degi~tirilernernesidir.

Orr'negin , Turkiye 'de bilgisayann bir egitim araci olarak kullamlmasi

konusundaki cabalar, Bakanhk burokrasisinin carklari icinde ogiltiI1mil~

ve so nucsuz kalrrnstir. Satrn alrn an bilgisayarlar, neredeyse
Iaboratuvarlarm kapilan acrlmadan demode olmustur. Baslangicta projeye

karst cikan ve karst c,;lkl~ gerekcesi olarak da bu bilgisayarlann israf
edilecegini one suren biirokrasi, kendi kcndisini hakh cikarrmsur.

Egitimin merkezi yorietim anlayisi degi~tirilememektedir, cunku
cgitimin fin ansmarn ru n cok buyuk bolillnii devletin kasasmdan
cikrnaktadrr. Parayi devlet verdigi icin, yorietim de clevletin tekelinde
kalmaktadir, Egitim maliyetlerine dogrudan katilan ailelerin, cocuklarmm
karst karsrya kaldig; kosullara cok daha rahathkla tepki gosterebildigi
d ikkate alm nsa, egitim finansmamru n c,;e~itlendirilmesinin ne tiir

dcgi~imlere yol acabilecegi gori'tlebilir. Aynca egitim finansmaru
cesitlendirilip, merkezi karar yaplsl kirildigmda, farkh okullar daha yiiksek
performans gosterebilmek icin yeni teknolojik arasurrnalara yonelebilirler
ve egitim yeni perspektifler kazanabilir. Ancak giinilrniizde merkezi olarak
bc1irlenen normlar, ozel okullann bile arayislara girmesine izin

vermemektedir. Bir derslikte nelerin bulunabilecegine, yani nelerin del's
aracr sayilabilecegine Talirn Terbiye Kurulu karar vermektedir ve
bilgisayann bir del's araci sayi lmasi o ldukca yen idir. Daha o n ccki

uygulamalar, aslinda yasalara aykmdir.

Toplam Kalite Yonetimi yaklasirmnm uygulanabilmesi icin oncelikle
uygun bir zemininin olusturulmasi gerekir. Belki bir ozel okulun
yemekhanesinin, varsa yurtlarrm n, servis araclarm m , forrnalarrrun,

dersliklerinin, ogretmen davramslarinm, kitaplarimn ve benzer iiretim
faktorleririin, iirimiin kalitesi iizerindeki etkileri analiz edilebilir ve her

faktorun daha yuksek kalitenin saglanmasi icin yeniden tasarlanrnasi
saglanabilir. Bu tiir bir gdi~tirme faaliyeti icin , okul yortetiminin ,
ogretmenlerin, ogrencilerin, velilerin, destek hizmetleri saglayanlarm

hepsinin katI!chgl sureclerin tasarlanrnasi zorunludur. Ancak bu tur
~:ah~ma gruplanllln icinde ogretmen, ogrenci ve velilerin yer almasi, yasal
olarak sakmcali olabilir, e;;imkii okullar ile velilerin iliskileri bile merkezi

olarak duzenlenrnistir.

Egitimin iie;; ternel problem alaru arasmdaki "dayarnsma" konusunda

da cok sayida orrick bulunabilir. Problem alan larm m birbirlerini
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besleyerek, olasi cozumlerin oniinii ukamasmm omine ancak Toplam
Kalite Yorietirni'yle gecilebilir. ilgili biitun taraflan duzenli ve verimli bir

isbirligi icinde bir araya getirmeden, sorunlann asil kaynaklan hakkmda
saglikh bir gorii§birligi saglanmasi imkansiz goriinmektedir. Saghkh bir
gorrl§birligi saglanmadrkca da kararh yoziim adimlarirun atilrnasma
olanak yoktur.

Kolayhkla goriilebilecegi gibi, tek tek okullarimizm problemlerini,
busbunin bir Bakanligm problemlerinden, onlari da evrensel egitim

anlayrsmm asmmishgmdan soyutlamak gercekci degildir. Bu tablo baska
sansi kalmadigi icin, Toplam Kalite Yonetimini hayata geyiren ilk

orneklerin karst karsiya kaldiklari tabloyu cok andirmaktadir. Baslangicta
Milli Egitirn Bakanhgr'run butun okullarirn kapsayacak bir cahsmanm
yapilmasi kolay degildir. Ama secilen bazr devlet okullannda ve goniillii

ozel okullarda yapilacak cahsmalar, egitim sisterriinde hangi degisimlere
oricelikle ihtiyac oldugunu ve bunlann nasil gerceklestirilebilecegini
gostereceklerdir.

Surnerlerden bu yana kazarnlanlara yenilerini eklemenin baska yolu
yoktur.
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