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Adları dershane değil 
‘takviye kursu’ olacak

ANAYASA Mahkemesi’nin 
dershanelerin özel okullara 
dönüşmesini öngören yasayı 
iptalinin ardından eğitimciler 
ve veliler açısından birçok 
soru işareti ortaya çıktı. İptal 
kararının “dershaneleri” 
tamamen ortadan kaldırdığı 
da iddia edildi, tam tersi 
dershanelerin devam etme-
sinde bir engel olmadığı da. 
Önümüzdeki çarşamba günü 
beklendiği gibi mahkemenin 
gerekçeli kararı açıklandığı 
zaman hangi maddelerin iptal 
edildiği de ortaya çıkacak. 

Ancak gerek Millî Eği-
tim Bakanı Nabi Avcı’nın 
açıklamaları gerekse görüştü-
ğümüz sektör temsilcilerinin 
dile getirdiklerinden adında 
“dershane” geçmeyecek yeni 
bir tür “sınava hazırlık” için 
takviye kursları açılacağı 
ortaya çıkıyor.  

Dershane kurucuları mah-
kemenin kanundan “dersha-
ne” adını çıkaran maddeyi 
iptal etmediği duyumunu 
aldıklarını söyleyerek, gelecek 
senaryolarını şöyle anlatıyor. 

DERSHANE ADINI 
KULLANMAYIZ: Dershane 
adı artık yoksa kayıtlarımızı 
bu adı kullanarak alamayız. 
Adımız takviye kursu olur. 
Bu kurslar da dershanedeki 
gibi “TEOG” ya da “üniversi-
teye hazırlık” adını taşımaz. 
Ders bazında takviye kursları 
açılır. Örneğin “Biyoloji, fizik, 
matematik, Türkçe takviye 
kursları” diyebiliriz. Bunun 
önünde bir engel yok. Zaten 
devlet okullarında da Milli 
Eğitim Bakanlığı ders bazında 
takviye kursları açıyor, biz de 
aynı yöntemle ders, ders bu 
kursları açmış oluruz. 

BAKANLIK DA ‘TAKVİYE’ 
DİYOR: Milli Eğitim Bakanlığı 
da tıpkı devlet okullarında-

ki gibi takviye kurslarının 
açılabileceğini söylüyor. 
İptalden sonra ya özel okul, 
ya etüt merkezi ya da kurs 
olmanız gerekiyor. Nasıl ki 
KPSS kursu açılamayacağına 
ilişkin bir kural yoksa ‘fizik’ 
ya da ‘matematik’ kursunun 
da açılamayacağına ilişkin bir 
yasak yok. 

TEMEL LİSELER SÜRER: 
Mahkemeye temel liselerin 
iptal edilmesiyle ilgili bir 
başvuru olmadığına göre bu 
liseler devam edecek. Öğren-
ci kayıtlarını almamızda bir 
sorun yok. Zaten bakanlık 
da bu liselerin süreceğini ve 
teşvik verileceğini açıkladı. 

İSTEYEN BAŞVURUSUNU 
GERİ ÇEKECEK: Toplam 3 bin 
107 dershaneden dönüşüm 
için 2 bin 280’i başvurdu. 
Bunların 967’si aralarında 
temel liselerin de yer aldığı 
özel okullara dönüştü. 
Dönüşüm için başvurmayan 
ya da henüz başvurusu 
sonuçlanmayanlar isterlerse 
“kurs” için başvurabilecek. 
Bakanlık zaten henüz ruhsat 
almayanların başvurularını 
geri çekmelerine izin veriyor. 

ÖĞRETMENLERE 
İPTAL: MEB, dershane 
öğretmenlerinden 6 yıl 
sigortalı çalışma şartını 
taşıyanların bakanlığa 
atanmasıyla ilgili projeyi 
gerçekleştirmeyecek. Proje 
yaklaşık 40 bin öğretmenin 
ancak 5 binine devlette  
kadro verecekti. 

Bakanlık da dahil eğitim 
camiası mahkeme kararının 
ardından hep “senaryolar” 
üzerinden konuşuyor. Bu 
senaryoların ne kadarının 
gerçekleşeceğini de 
ancak iptalin gerekçeli 
kararı açıklandıktan sonra 
göreceğiz. 

Öğretmene rotasyon başlıyor
Kademeli olarak başlayacak ve ilk olarak aynı 
kurumda 15 yıl çalışan eğitimcileri kapsayacak rotas-
yon için öğretmenden tercih başvuruları bugün alın-
maya başlayacak 24 Temmuz’da son bulacak. 

e-içerik eğitimleri başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı’nın bin öğretmene yönelik düzen-
lediği ve 8 hafta sürecek “e-içerik geliştirme” eğitimleri 
bugün başlıyor. Akademisyenlerle birlikte öğretmenler 
dijital içerik, tasarım konularında çalışacak. 

IB’de yüzde 100 başarı gösterdiler
Eyüboğlu Koleji Uluslararası Diploma (IB) 
Programı Koordinatörü Gaye Önol bu programa 
katılan öğrencilerin yüzde 100 başarıyla diploma 
aldıklarını söyledi. 

Sahte diplomalar bir ‘tık’ 
ile belirlenecek 

DİPLOMA 
ÇIKMAZSA  
NE OLACAK?

TSK KISA DÖNEM-UZUN 
DÖNEM AYRIMI YAPACAK

4 AŞAMALI SİSTEM GÜVENLİĞİYLE KORUNUYOR

TC kimlik numa-
rasının yaygın olma-
dığı dönemde mezun 
olanlar için sisteme 
farklı bir uygulama 
yüklendi. Diploma-
sını almak isteyen 
kişi sistemde ken-
dini bulamazsa ona 
yeni bir ekran açıla-
cak. Ekranda hangi 
okulun hangi bölü-
münden mezun oldu-
ğunu yazabileceği 
bir buton çıkacak. 
Öğrencinin girdiği bil-
giler üniversitenin 
ekranına otomatik 
uyarı olarak gidecek. 
Üniversite kişi doğru-
lamasını yapıp öğren-
ciyi sisteme girecek. 

DSS ile Türk Silahlı 
Kuvvetleri asker alımla-
rında uzun dönem-kısa 
dönem ayrımını rahatlıkla 
yapabilecek. YURTKUR, 
yüksek lisans ve dok-
tora öğrencilerinin yurt 
ve burs işlemlerini DSS 
üzerinden gerçekleştire-
cek. SGK ise öğrenciliği 
döneminde anne-baba-
sının sigortasıyla tedavi 

olan gençlerin mezun 
olup olmadığını anında 
sistemden görebilecek. 
Mezun olan öğrenciye 
Genel Sağlık Sigor-
tası yaptırması için uyarı 
gönderilecek. Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı yeni 
alacağı personel için sis-
temi şimdiden talep etti. 
Başbakanlık da sistemi 
kullanmak için başvurdu.

YÖK sahte diplomaları belirlemek üzere başlattığı çalışmayı 
tamamladı. Diplomalar e-devlet üzerinden kişiler ve kurumlar 
tarafından kontrol edilecek. Diploma sorgulama sistemine 
son 5 yılda verilen 6 milyon diploma yüklendi

MİLLİ Eğitim Bakanı Nabi Avcı 
ÖSYM ile gerçekleştirdikleri top-
lantıdan sonra üniversite sınavları-
nın sorularının öğretmenler tarafından 
sorulmasına karar verdiklerini açıkladı. 
Avcı, “Derslerin kazanımlarının en iyi 
nasıl sorulacağını en iyi o dersleri oku-
tan öğretmenler bilir” dedi.

Bir televizyon kanalında konuşan 
Avcı’nın üniversite sınavlarına ilişkin 
açıklamaları şöyle: 

ÖSYM İLE KARAR ALDIK: Üniver-
site sınavı için hemen değil, ama şimdi 
önümüzdeki yıldan itibaren şuna baş-

ladık. ÖSYM ile yaptığımız toplantı-
larda şu karara vardık. Bugüne kadar 
üniversite giriş sınavlarındaki sorular 
daha çok akademisyenler tarafından 
hazırlanıyordu. Sorular büyük ölçüde 
dershanede tekniği öğretilmiş sorular 
oluyordu. Şimdi önümüzdeki yıldan iti-
baren bu soruların, yani üniversite giriş 
sınavında sorulacak olan soruların 
hazırlanmasında, okullarımızda, sınıf-
larda o dersi okutan bizim öğretmen-
lerimiz de görev alacak. 

MÜFREDAT AĞIRLIKLI 
OLACAK: Bundan sonra üniversite 

giriş sınavlarında lise müfredatında 
işlenen konular daha ağırlıklı olarak 
sorulacaktır. O kazanımların nasıl 
sorulacağını da en iyi bizim o dersleri 
okutan öğretmenlerimiz bilirler. Onun 
için akademisyenlerin yanı sıra, 
sahadan gelen, bu çocukları yetiştiren, 
bu çocukların eğitimini birebir 
gözlemiş, değerlendirmiş olan bizim 
öğretmenlerimizin de o soru hazırlama 
komisyonlarında yer almaları 
sayesinde, üniversite giriş sınavlarında 
dershane ihtiyacı göstermeyecek 
türden sorular olacak. n EĞİTİM 

Lütfi ERDOĞAN/ANKARA

Y ÜKSEKÖĞRETİM 
Kurulu (YÖK) kamu ve 
özel sektörde sahte dip-

lomaları ortaya çıkaracak “Dip-
loma Sorgulama Sistemi” (DSS) 
çalışmalarını tamamladı. Tür-
kiye’deki tüm üniversitelerin 
son 5 yılda verdikleri diploma-
ların kayıtlarını sisteme giren 
YÖK, sistemi eylül ayında e-dev-
let üzerinden kullanıma açacak. 
6 milyon diplomanın yer aldığı 
sisteme, e-devlet üzerinden kişi-
ler ve kurumlar girebilecek ve 
diplomaları kontrol edebile-
cek. Sistemden alınan belge, iş 
başvurularında diploma yerine 
geçecek. Türk Silahlı Kuvvet-
leri asker alımlarında, YURT-
KUR yurt ve burs işlemlerinde, 
SGK sağlık hizmetinden yarar-
lanan öğrencilerin işlemlerinde 
DSS’den sorgulama yapacak. 
Sistemin ilk toplu sınav uygula-
ması gelecek yıl KPSS’ye girecek 
adayların diplomasının deneti-
minde uygulanacak.

Eski Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı Nihat Ergün’ün yeğe-
ninin eşi Hasan Başaran’ın sahte 
diploma ile TÜBİTAK’ta işe gir-
diğinin belirlenmesi ve sahte 

doktor Ali Haktan Yılman’ın 16 
yıl boyunca 16 özel hastane, bir 
ambulans firması, 3 devlet has-
tanesi ile üniversite hastanele-
rinde çalıştığının ortaya çıkması 
YÖK’ü harekete geçirdi. Önce 5 
bin çalışanı olan TÜBİTAK’ta 3 
sahte diplomalı kişi belirlendi. 
YÖK, 3 milyon 600 bin kişinin 
istihdam edildiği kamu kurumla-
rında en az bine yakın sahte dip-
lomalı çalışan olduğunu tahmin 
ediyor. Sistemin yazılımı TÜRK-
SAT ile yapıldı. 

HER DİPLOMAYA BARKOD
Sistem şöyle çalışıyor: 
n Üniversiteler diplomada 

yazılı olan tüm bilgileri sisteme 
giriyor. 

n E-devlet kapısından TC 
kimlik numarası ve şifresi ile 
giriş yapan kişi, Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığı adı altında 
yer alan bölümde Diploma Sor-
gulama Sistemi’ni tıklıyor. Bura-
dan kendi diplomasını bastırıyor 
ve diplomayı işe gireceği kamu 
kurumu veya özel şirkete veriyor. 

n Diplomanın sağ üst köşe-
sinde bir barkod bulunuyor. 
Barkod üzerinde kişiye özel bir 
numara bulunuyor, sorgulama bu 
barkod numarası ile yapılıyor. 

Sorular öğretmenden gelecek

Sistem e-devlet kapısı koruması altında. 
Korunma yöntemleri ise şöyle: 

1 Üniversiteler sadece YÖK’ün belirlediği inter-
net IP’lerinden bilgi aktarımı yapabilecek

2 Her bilgisayardan ve her yerden diploma bil-
gileri girilemeyecek. 

3 Her üniversiteye ayrı  
şifre verilecek. 

4 Giriş izni verilen birimler her fakülte ve bölüm 
için belirlenen kodları kullanacak. 

Nabi Avcı 


