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maliyetleri çok yüksek olmamal›. Yat›r›m yapaca¤›m›z ülkenin en az›ndan orta düzeyde geliﬂmiﬂ bir
biliﬂim endüstrisi bulunmal›. Bu ﬂartlarda k›sa dönemde Türkiye, yat›r›m yapaca¤›m›z ülkeler aras›nda bulunmuyor.” [...]

“Matemati¤i iyi olmayan
ülkeye yat›r›m yapmay›z”
Hürriyet, 8 May›s 2005, Cüneyt Uzuno¤ullar›
Yaratt›¤› teknolojik platformlar ve çözümlerle
tan›nan mikroçip üreticisi Intel’in Baﬂkan Yard›mc›s› Stacy Smith, bir ülkeye yat›r›m yaparken öncelikli olarak matematik e¤itimi düzeyine bakt›klar›n› söyledi. Smith,
“Türkiye, k›sa dönemde yat›r›m
plan›m›zda yok” dedi.
Dünyan›n en büyük mikroçip
üreticisi Intel’in bilgi teknolojilerinden Sorumlu Baﬂkan Yard›mc›s›
Stacy J. Smith, Intel’in matematik
e¤itimi iyi olmayan ülkelere yat›r›m
Stacy Smith
yapmad›¤›n› söylerken, Intel yat›r›mlar›n› çekmek isteyen ülkelerin öncelikle e¤itim
sistemini gözden geçirmesi gerekti¤ini vurgulad›.

Ö¤rencilerine sahtekârl›k
ö¤reten baﬂka ülke var m›?
Radikal, 12 May›s 2005, Nesrin Coﬂkun
‹ZM‹R - Lise son s›n›f ö¤rencileri okul defterini kapatt›, 19 Haziran’daki ÖSS’ye kilitlendi. Ö¤rencilerin 20 gün raporsuz, 25 gün de raporlu devams›zl›k hakk› var. Paras› olan parayla, olmayan
tan›d›k yard›m›yla sa¤l›k raporu al›rken, Bornova
Belediyesi Sa¤l›k ‹ﬂleri Müdürlü¤ü doktoru Alim
Mutlu, sekiz lisedeki binlerce ö¤rencinin kurtar›c›s› haline geldi. Dr. Mutlu, ö¤rencilere toplu halde
sa¤l›k raporu vermeye baﬂlad›.
Bu y›l ilçede, 10 bin lise ö¤rencisini kapsayan
hepatit B taramas› yaparken okul yöneticileriyle
tan›ﬂ›p iletiﬂim kurduklar›n› belirten Dr. Mutlu,
ﬂunlar› anlatt›: “Müdürler, bakanl›¤›n, ‘Bu y›l sorun olmayacak’ dedi¤i halde, yine pek çok ö¤rencinin ma¤dur olaca¤›n› söyleyip, yard›m istedi. Yani, kendili¤imizden karar almad›k. Hepimizin çocu¤u var, bu sorun bir ﬂekilde giderilmeli. Elbette,
bu, sorunu çözücü bir yöntem de¤il. Bizim yapt›¤›m›z, paras› olmayan, rapor alamayan ö¤rencilerin
ma¤duriyetini önlemek.”
Cem Bakio¤lu, S›d›ka Rodop, Yunus Emre
Anadolu, Suphi Koyuncuo¤lu, Mustafa Kemal, Çimentaﬂ liseleriyle ﬁükrü-Seher Ergil Ticaret ve Mimar Sinan Endüstri Meslek liseleri yöneticileri, Dr.
Mutlu ile iﬂbirli¤i yapt›. Sekiz lisenin son s›n›ftaki
ö¤renci listeleri Dr. Mutlu’ya gönderildi.
Ö¤rencilere beﬂer günlük rapor verdi¤ini belirten Dr. Mutlu, ﬂöyle devam etti: “Bornova’da 22
lise, 20 bin 398 ö¤renci var. Bunlar›n en az yüzde
10’u son s›n›f ö¤rencisi. Ö¤rencilere 15-20 günlük
rapor veremiyoruz, çünkü haftasonlar› say›l›yor,
aleyhlerine kay›p oluyor. Genelde hafta içi beﬂ
günlük raporlar veriyorum.
Okul kapan›ncaya kadar yaklaﬂ›k 1000 ö¤ren-

Maliyete De¤il, Bilgiye Bakar›z.
Forum ‹stanbul toplant›lar›na kat›lmak için ‹stanbul’a gelen Smith, Intel’in dünyan›n en büyük
mikroçip (iﬂlemci) üreticisi oldu¤unu hat›rlatt›.
Smith, yüksek teknoloji gerektiren yat›r›mlar için,
bu teknolojiyi geliﬂtirip üretebilecek mühendisler
bulunmas› gerekti¤ini söyledi. Intel’in yat›r›m yapaca¤› ülkede öncelikle iyi yetiﬂmiﬂ mühendis arad›¤›n› belirten Smith, ﬂöyle devam etti: “Intel yüksek teknoloji üreten bir ﬂirket. Dünyada devletler,
belediyeler ve bölgelerden, ‘Gelin bize yat›r›m yap›n’ daveti al›yoruz. Ancak bizim yat›r›m yapmak
için baz› önceliklerimiz var. Bu önceliklerimizin birincisi maliyet de¤il, bilgidir.”
Öncelik Matematik E¤itimi
Intel’in ABD’nin d›ﬂ›nda ‹rlanda, ‹srail, Çin ve
Rusya’da Araﬂt›rma Geliﬂtirme (Ar-Ge) ve üretim
merkezleri bulundu¤unu vurgulayan Smith, “Bu
ülkelerin tümünde matematik e¤itimi çok iyidir,
Çin’deki
matematikçi
say›s›
ABD’nin 6 kat›d›r” diye konuﬂtu.
Smith, yat›r›m için di¤er önceliklerini ﬂöyle s›ralad›: “Yat›r›m yapaca¤›m›z bölgenin iletiﬂim altyap›s› çok
iyi olmal›. Vergiler ve di¤er yat›r›m
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ciye toplam 4 bin rapor verilmiﬂ olacak. Ö¤renciler
bize gelip kay›t yapt›r›yor, isimleri listeden kontrol
ediliyor. Listede varsa, raporu veriliyor. Liste göndermemiﬂ okullar›n ö¤rencileri sevk kâ¤›d›yla geliyor. Kamu kurumuyuz, ücret de alm›yoruz.”
Rapor için sa¤l›k ocaklar›na 6,5 YTL, özel sa¤l›k kuruluﬂlar›na ise en az 25 YTL ödemek zorunda kald›klar›n› söyleyen ö¤rencilerse, olay›n duyulmas›ndan rahats›z: “Böyle rahat ve bedava rapor
ald›¤›m›z duyulursa, ‹zmir’in her yan›ndan ö¤renci
buraya gelecek. Belki de biz rapor alamayacak duruma düﬂece¤iz ya da Milli E¤itim Bakanl›¤› soruﬂturma açacak, raporu engelleyecek. Bunu duyurursan›z, ma¤dur edilebiliriz. ÖSS dönüm noktas›,
çok kayg›l›y›z.”
Bornova Belediyesi Sa¤l›k ‹ﬂleri Müdürlü¤ü sorumlu hekimi Do¤an Demir de, rapor da¤›t›m›na
destek verdi. Dr. Demir ﬂunlar› söyledi: “Belediye,
rapor verilmesiyle ilgili kurumsal bir karar alamaz.
Dr. Mutlu arkadaﬂ›m›z, hekim olarak kendisini duyarl› hissetmiﬂ. Yani kiﬂisel bir uygulama. Ö¤rencilerin bol bol duas›n› al›yor. Bizce bir sak›nca yok.”

Nas›l m›? Onu da tekraren anlatay›m: Milli
E¤itim Bakanl›¤›m›z, ö¤rencilerin okula gelmesini
zorlamak yerine onlara ‘kolayl›k’ gösteriyor ve lise
son s›n›flar için hastal›k raporuyla okula gelinmeyebilinecek süreyi ola¤anüstü miktarda uzat›yor.
Böylece, y›l›n ikinci yar›s›n› okul yerine üniversite kursunda geçirecek ö¤renciler doktorlar›n yolunu tutuyor, onlardan türlü çeﬂitli gerekçelerle
sahte raporlar al›yor ve bu raporlar› okul idaresine
vererek s›n›fta kalmaktan kurtuluyorlar.
Burada sadece ö¤rencilerimiz de¤il doktorlar›m›z ve bu raporlar›n hepsinin yalan oldu¤unu bilen okul idareleri de sahtekârl›¤a kat›lmakta beis
görmüyorlar.
Yani esas›nda hayli örgütlü, devlet taraf›ndan
desteklenen bir sahtekârl›ktan, sahtecili¤in kural
haline gelmiﬂinden söz ediyoruz burada.
Bilmiyorum, bu durum sadece bana m› tuhaf
ve kabul edilemez geliyor? Çünkü iﬂin içindekilerin
bu durumdan bir ﬂikâyeti varm›ﬂ gibi gözükmüyor.
Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik bu durumdan ﬂikâyetçi oldu¤u izlenimini veriyor ama maalesef o da bunca zamand›r sorunu çözecek bir ﬂey
yapmad›, yapamad›.
Sorunun çözüm yollar›ndan biri ve baﬂl›cas›
kuﬂkusuz lise e¤itimiyle üniversite s›nav›n› birbirine entegre edecek yeni bir düzene geçmek. Bakan’a
göre bunun için s›nav› düzenleyen ÖSYM’nin lise
son s›n›f derslerinden de soru sormas› gerekiyor.
ÖSYM bunu yapmay›nca da Bakan, bu özerk kurumun Milli E¤itim’e ba¤lanmas› gerekti¤ini söylemeye baﬂl›yor.
ÖSYM’nin bu görece basit çözümü neden uygulamad›¤›n› bilmiyorum ama bana iﬂin çözümü
daha derin olmal›ym›ﬂ gibi geliyor. Bence bizim
bütün üniversiteye giriﬂ sistemimizi gözden geçirip
yeniden düzenlememiz gerekiyor.
Her neyse, böyle büyük projeler de havada
uçuﬂuyor ama nedense hiçbir ﬂey de yap›lm›yor,
yap›lam›yor. Bari bakanl›k bir ﬂeyler yap›lana kadar mesela lise son s›n›flar›n ikinci yar›s›n› iptal etse ve milyonlarca insan sahtekârl›ktan kurtulsa hiç
de¤ilse. Ve bu arada da meseleye gerçekten köklü
ve kal›c› bir çözüm bulunsa, çözüm de imam-hatiplerin vs. gölgesinde kalmasa...
Boﬂa m› temennide bulunuyorum sizce? Galiba
öyle... ♠

Sahtekârlar kuﬂa¤›
‹smet Berkan
Her y›l bu vakitler ayn› yaz›y›
yazar oldum. Konumuz bir kez daha lise son s›n›flar›n boﬂalmas›. Türkiye’de y›llard›r lise e¤itimi fiilen iki
y›la düﬂmüﬂ durumda. Önümüzdeki
y›llarda sözde lise dört y›la ç›kacak.
Bilmiyorum nas›l olacak...
Liselerin neden fiilen iki y›la düﬂtü¤ünü san›r›m
herkes biliyor ama ben tekrar edece¤im: Çünkü üniversite s›nav›nda lise son derslerinden soru ç›km›yor. Eh, yerleﬂik de¤er yarg›lar›m›za göre üniversiteyi kazanmak liseyi do¤ru dürüst bir biçimde bitirmekten daha önemli oldu¤una ve üniversite kazanm›ﬂ birini bütün liselerin mezun edece¤ine dair bir
inanca sahip oldu¤umuza göre, son s›n›fta dersleri
as›p onun yerine üniversiteye haz›rlanmak gerekir.
‹ﬂte bu yüzden ö¤renciler lise son s›n›fta, özellikle de y›l›n ikinci yar›s›nda okul yerine üniversite
kursuna gidiyorlar.
Onlar böyle yap›yor diye sistem de onlara yard›mc› olmaya çal›ﬂ›yor. Ve yard›mc› olay›m derken
gençlerimize yap›labilecek en büyük kötülü¤ü yap›yor, onlara sahtekârl›¤›n gerekti¤inde makul bir
hayatta kalma yolu oldu¤unu ö¤retiyor.
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