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Gelişnişlik sevlwsi çoğu zımaİ ekoİomik pa.ametek.]e ölçülse de. işsizlik ve $ç
olaılaın,n ddşiL oLdugu, ıeİöİ olaylania ra§lınn,yan ülkd*jn orıak öz.lIiği eğnine ıyrdül]ar
büıçe ve dğretıen başünA düşei öğEi.isıy§,dtr, Di'Em]i]z çüde egiıime,lair pek çok dğğişjklik.
ıgknolöjik !a!nm, soşzl dev]eı kayg[ıyla ücre6iz dss kibplan. ık]uı lalrıala lahlet bilcjsa]arlar
hata okuLsüllerine katlareeni§rolpazlde bulçe aynldj9nl gömetle}]z. Hel biiia}.| ayn iinediohx
dı, ecnimii ıeneli ölrefuğndir. ÖErefuende» E9mf ediLmesiİi]r ofu Ve ua, Vıd.de çok daha
pahall latun edikceği,l] Anlamak, 3örnek eerekir

Uzun },]lar boyuİ.a sinni§ ohn YÖK Ve MEB aİarid j [ooı]ine eksik]iği E si§eİl
degi§]kIikIeri ile .trnas yap] ama}an öğrctmer sa) §, yüzbjn]eliaşm§durumdadtr
AIln d§ KPss s ial, ic ijlçme ve elem9 yİpmanm daçöZüm olnradjğ,, brmşı bağ]ü o]arak
planla
93
alanamayailann ya0Dda l0 puonla kodİo}a kıvu§anlğln lalLlğü biljn,ncktdi.. s Dar

erVei]]ğjned.3öigedüştiğübiIotr.nda.Onar,ae$sKPsspuan,leçe.ıiliğinin]}ülaindnil,esiyle
mrı bekleyen öğelnenleri,njz, kıpaiaclğj sörlenei de6haEleriİ sıjrekli öğrcncisidir. Alınna
yarnj gcçmeklc olan, UDanhğı d§ırda çaLüşnaktı zorlan5İ. .400 liız),ı Ücrenj ögrttmeD]ik lapai.
,u\a kuramayan, iilcsin9 },iik olduğnnU düşünen ]6 öğretme| intihal ehiş, pek çoklaı dı $glügrij
kıybdmiin, Hıljhefta KPss snı!$a eilip aEjna blkleten öğe!İ say, 350 bi,lin iizeinde
ik.n eğiıin liıktillğsi mğzuİu olup üla alaİla yaşİ] geçirmi§. öğ.etmeİ o]»a umudutr! koJbs,niş
olai]ar ek]ğndiğinde 600 bine ]rakD ijğrehen olm. yetl]jLiğini laşı}an İiteliklj i§ !ücü olduğu

Ygni eğitinr sisEmine eeçiş]e Mi]li l]ğilil" IlıkarrüğDnzn öğ.dmor ihıitaondı biylrk
,jeği§iklik olsa da Ağusos 20]2 döncnindc sadece t0 bijr ilrİ raplld,§ oh,p gcçk ilııj}aç
Ba§bakanhğfuL * bakaİhğ,m,z,n aç,kla]nalany]a da ona$ kontrLduğu q]b !üz bii rakomnn
aizeri,ıdedir, oEcD İanülatlM göz öniiırde bülıtrrJfulJuğİİd. me!.ut öğdme. ilrıiyadm,z235 bj,
olamk hsıplanmaİdtr oedci iiihda[tr rman ntr biraida sa_ğ]anJnı)acağ ı bilneklo bnlikıe.
iincelikLe ye ivedilikle Şubıtıyünd9 ]0 bii et oğİelnen alanD! yıp,]İ]sn n ıciliıdlivaİdtr.
o9çmı !,jLarda ki öi.etme| aday]an Kıss p!anlmn, ]-4 hata 5 defa ku]LaDıbilmett jk.i
20t2 KPss 'd.tr l gün önc. yıpllrn bn }öngımğlik dcği§ikliğiJle puan geçerliik süresi sadece
öğrolnen adarhn içnr ] y,]a diişü.ülm$ror EJ-iül 20]2 de }apılan ıtımala.da kodeıjanlanı
ıdı]esiz dıgülnaı bu ! ld iizgi] ,nağdurilellüi daha da atr.im §lİ. Yakfk püanLa d.ma d\ lda
kı]anlann sıy6,.ekol seliyeJe çrkN§ıtr,
Eğilimc dıi. p]anlımaİ İ, bütçe Pay]aymln,n don5nın ve ıeknolo.]ideİ ço
amelik gö@terek ).aprlmas durumunda akademik başaıİn] e]bcağ,n,, nesi
yğlişeceği,li öngörmekıeyiz. Hcn öğrencih.jmizin ihljlacr hem dğ r-etjşmi§
ilihdafr, nokıannda bi. aül,m o]arak
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