Komisyon 10
Eğitim Alt Yapı-Donanım Standartları ve Finansmanı
Komisyon Kararları
1. Eğitimle ilgili norm ve standartlar konusunda, Bakanlık bünyesinde sürekli görev yapacak bir
Eğitim, Altyapı ve Donanım Standartları Kurulu oluşturulmalıdır. Kurul, Bakanlık
Müsteşarı başkanlığında ilgili bakanlıklar, sivil toplum örgütleri, sendikalar ve bakanlığın
ilgili daire temsilcilerinden oluşturulmalıdır. Oluşturulacak olan bu kurulun yılda en az iki
kez toplanması tavsiye edilir.
2. Bu kurul başta AB olmak üzere, çağdaş dünyanın kullandığı standart ve normları referans
alarak ülkemizdeki koşulları da gözeterek uygulanabilir, değişim, gelişim ve iyileştirilmeye
açık norm ve standartları ortaya koymalı ve uyumunu kontrol edebilmelidir.
3. Mesleki Teknik Eğitiminin, günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için kampüs şeklinde
yeni modern Meslek Liseleri yapılması, alt yapı, ulaşım ve donanımlarının AB ve gelişmiş
ülkelerdeki norm ve standartlarda olması sağlanmalıdır.
4. “Zorunlu Taşımacılık Tüzüğü”1 kapsamının yeniden düzenlenip, tasarruf edilecek
kaynakların eğitimin diğer ihtiyaç alanlarında kullanılması sağlanmalıdır.
5. Genel bütçedeki yatırım kalemleri içerisinde, eğitim yatırımlarına ayrılan pay artırılmalıdır.
Ayrıca eğitime genel bütçeden ayrılan pay da artırılmalıdır.
6. Tüm okullara türleri ve öğrenci sayıları dikkate alınarak, temel ihtiyaçlarını ve küçük bakım
onarımlarını karşılayabilecekleri, gerekli okul bütçeleri, bakanlık bütçesi içerisinde
oluşturulmalıdır.
7. Meslek liselerinin uygulamalı eğitim giderlerini karşılayacakları bütçeler döner sermaye
imkanları ile birlikte değerlendirilerek okullara sağlanmalıdır.
8. Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel yönetimler arasında işbirliği yapılarak, Yerel yönetimlerin
topladığı emlak vergilerinin %15 lik kısmının, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde
etkin kullanım ve kontrolü sağlanmalıdır.
9. Okullara yapılan her türlü bağışlar ile ilgili kıstaslar belirlenmelidir. Toplanan bağışların
harcanma kıstasları okulda oluşturulacak okul kurullarının önerileri doğrultusunda
harcanması sağlanmalıdır.
10. Okul Bütçeleri oluşturulacak olan Okul Kurulları tarafından yönetilmelidir. Okul Kurulu
Okul Müdürü, idarecileri, öğretmen, öğrenci temsilcileri (Orta öğretim kurumları için) ve
Okul Aile Birliği temsilcisi tarafından oluşturulmalıdır.
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Taşımacılık Komisyonu, Eğitim, Maliye, Ulaştırma ve İçişlerinden sorumlu Bakanlıkların temsiliyetinin yanında, Polis Genel
Müdürlüğü Trafik Şubesinin katılımı ile yeniden oluşturulmalıdır
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11. Okul ortamlarının;
a. Eğitimin her düzeyinde, çağdaş norm ile standartlara kavuşturulması,
b. Yeni okul binalarının, yerleşim
projelendirilerek uygulanması,

yerlerinin

ihtiyaçları

doğrultusunda

c. Çağdaş teknoloji ve ihtiyaçlara göre donatılması,
d. Planlı bakım-onarım programları ile korunarak geliştirilmesi sağlanmalıdır.
12. Merkezi otomasyonun sağlanması ve elde edilecek olan anlık doğru bilgiler sayesinde Eğitim
Politikaları ile Eğitim İstatistiklerinin doğru ve eksiksiz hazırlanabilmesine imkân sağlayan
Eğitim Portalının2 yaygınlaştırılarak kullanımının zorunlu hale getirilmesinin sağlanması.
13. Çağdaş Bilişim ve İletişim imkânlarından faydalanabilmek için, tüm okulların bilgisayar
altyapıları günümüz koşullarına göre geliştirilmeli, hızlı, kesintisiz ve güvenli internet
altyapısı sağlanmalıdır.
14. Tüm okulların çağdaş eğitimin gereği olan bilişim ve sunu teknolojileri ile donatılmaları
sağlanmalıdır.
15. Bilim ve teknolojide çok hızlı gelişmeler yaşanmakta, bu hızlı gelişmelere paralel olarak
Eğitimde yaparak, yaşayarak eğitim ilkesini hayata geçirmek amacıyla, tüm okul
türlerinde ve kademlerinde öncelikle ortaokullardan başlamak üzere Bilgisayar, Fen
Teknoloji, Fizik, Kimya, Biyoloji Laboratuarları, Teknoloji Tasarım ve Resim Atölyeleri,
Müzik Odası ve Sanat Merkezleri öncelikle oluşturulmalıdır.
16. Tüm okulların tamir ve bakımları okulların eğitim yapılmayan sürelerinde yapılması
sağlanmalıdır.
17. Eğitim için ayrılan tüm kaynakların kısa-orta-uzun vadeli hazırlanacak plan-projeler ve
ihtiyaç analizleri doğrultusunda, fayda maliyet ilişkisi gözetilerek, etkin, şeffaf ve hesap
verebilirlik ölçütleri dikkate alınarak harcanması sağlanmalıdır.
18. Yenilenebilir Enerjilerin (güneş, rüzgâr, v.b.) yaygınlaştırılması ve Eğitim Bütçesindeki
enerji giderlerinin yükünün azaltılması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
19. Son yıllarda cami yapımı başta olmak üzere dini yatırımlara harcanan finansmanın eğitime
harcanması gerekmektedir.
20. Spor ve rekreasyon alanlarının yapımı için var olan spor alanlarının sağlığa uygun olarak
düzenlenmesi için bütçe oluşturulmalıdır.
21. Kamu veya vakıf mallarının kar amacı güden eğitim kurumları tarafından kullanılması
engellenmelidir.
22. Ek-2 olarak sunulan “Okul Bilgilerine” ilişkin belge, oluşturulması önerilen ilgili kurulda
okul değerlendirmeleri için kaynak olarak alınabilir.
23. Ek-3 olarak sunulan “Okul Binaları, Derslikler ve Donanımlar Standartlarına” ilişkin
belge, oluşturulması önerilen norm ve standartlarla ilgili kurulda kaynak olarak alınabilir.
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Merkezi Okul Yönetim Sistemi: Öğrenci, Öğretmen özlük bilgileri, devam-devamsızlık, ders notları, envanter-demirbaş takibi,
v.b.
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24. Ek-4 olarak sunulan “Eğitimde Altyapı, Donanım, Norm ve Standartlarına” ilişkin belge,
oluşturulması önerilen norm ve standartlarla ilgili kurulda, kaynak olarak alınabilir.
25. Ek-5 olarak sunulan “Genel Öneriler” başlıklı birleştirilmiş belgelerin oluşturulması
önerilen norm ve standartlarla ilgili kurulda, kaynak olarak alınabilir.
26. Ek-6 olarak sunulan “Genel Norm ve Standartlarına” ilişkin belge, norm ve standartlarla
ilgili kurulda kaynak olarak alınabilir.
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