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Nermin Öztuş Özel Arşivi
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1963 - 2015
0,15 metre raf uzunluğu
Nermin Öztuş tarafından bağışlandı.
1930 yılında İzmir’de doğdum. İlk ve Ortaokulu İzmir’de
bitirdikten sonra girdiğim İzmir Cumhuriyet Kız Enstitüsü’nü,
1946-1947 döneminde, okul birincisi olarak tamamladım.
Devamında, Kız Teknik Öğretmen Okulu seçme sınavını
kazandım. Dört yıl okuduğum bu okulu 1950-1951 yılı
döneminde “Mesleki ve Tezyini Resim Öğretmeni” olarak pekiyi
derece ile ve başarıyla bitirdim. Türkiye’nin değişik il ve
ilçelerinde öğretmenlik ve idarecilik yaptıktan sonra, Bergama
Kız Meslek Lisesi’ne müdür olarak atandım. Şimdi Bergama
Müzesi olan okulun binasından tahminen yüz metre kadar
ileride, hapishaneden dönme binada, Kız Sanat Ortaokulu’nun
açılmasını sağladım. Sanat okullarının kuruluşunun yüzüncü yılı
nedeniyle Erkek Sanat Enstitüsü ile birlikte, Halk Eğitim
Merkezi’nde sergi açtık. Bergama Kız Meslek Lisesi’nin ve Kız
Sanat Ortaokulu’nun, binaları okul olma özelliği taşımadığından
ve binalar eğitim-öğretim etkinliklerini vermeye uygun
olmadığından, uygun bina yapılması için arsa araştırmalarına
başladım. Bu çabalar sürerken, Kız Teknik Öğretim Genel
Müdürlüğü Merkez Teşkilatında kurulan, her branştan bir kişinin
yer aldığı, yedi kişilik, “ Program Geliştirme” heyetine alındım.
Eğitim uzmanlarınca hazırlanmış programa uygun şekilde
yetiştirildik. Yurt içinde kız ve kadınların eğitim durumlarını
belirlemek, bu konuda bilgilenmek için, yerinde inceleme
yapmak üzere; Diyarbakır, Siirt, Bitlis, Bingöl, Muş, Elazığ
illerinde gerekli ve öngörülmüş çalışmalarda bulunduktan, bu
çalışmaları tamamladıktan sonra, kadın eğitiminin en ileri
düzeyde olduğu İsrail’e U.S.A.İ.D. projesi kapsamında gönderildik.
Orada da Kız Teknik Okullarında incelemelerde bulunduk...
Döndükten sonra MEB Mesleki ve Teknik Etüd ve Programlama
dairesine uzman olarak atamamız yapıldı. Uzman olarak
atanmamı izleyen günlerde, Kız Teknik Öğretim Genel
Müdürlüğünün, Kız Teknik Öğretimin girmediği Hakkari ilinde

açmayı planladığı ilk Kız Teknik Öğretim Kurumunu açmak,
atanan stajyer öğretmene rehberlik yapmak üzere yeni bir görev
üstlendim. Henüz valinin göreve başlamadığı, bu nedenle
askerlerce idare edilen Hakkari’de, Milli Eğitim’e verilmiş at
ahırını, askerlerin yardımı ile temizledik, badanasını yaptırdık,
kapı-pencereleri onarıldı... Elektrik tesisatı yenilendi, tuvaletleri
kullanılır duruma getirdik. Bina eldeki imkanlar oranında işlevini
yerine getirecek duruma geldi. Bina kullanıma hazır duruma
geldikten sonra, okula öğrenci getirip kayıtlarını yapmak için
kapı kapı dolaşıp, hiç eğitim almamış ya da ilkokul eğitimini
yarıda bırakmış kadınları toplayarak 29 Ekim 1965 günü
Hakkari’nin ilk Kız Teknik Öğretim Kurumu’nun açılışını
gerçekleştirdim. Yetişkinlere okuma - yazma kursunu verecek
olan ve benimle birlikte Hakkari’ye gelen stajyer öğretmenin
yetişmesini de sağladım. Bu konulardaki ayrıntılı çalışma dosyası
M.E.B. Atatürk Eğitim Tarihi Müzesi’ndedir. Hakkari’de
üstlendiğim görevi, o günlerin tüm sıkıntılarına katlanarak,
sıkıntıları çözüme kavuşturmanın gönül rahatlığını ve huzurunu
geleceğe uzanan ışıklı günlere dönüştürerek tamamladıktan
sonra M.E.B. Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde
Şube Müdürü olarak atamam gerçekleştirildi. Gazi Eğitim
Enstitüsü Yabancı Diller Okulu’na gönderildim. Geceleri de
Fransız Kültür Merkezi kurslarına devam ettim. Fransız
Hükümetinin verdiği bir burs sınavını kazanarak Fransa ‘ ya
gittim. Fransa’da, “Institut National d’Administration Scolaire et
Universitaire”de staj yaptım. Fransa Milli Pedagoji Enstitüsü ile
Toulause Akademisi ‘nde incelemelerde bulundum... Fransızcamı
ilerletmek için akşamları “Ecole Internationale de langue et de
Civilisation Françaises”e devam ettim. Fransa’dan dönünce
Bakanlığımızın
Hizmet-İçi
Eğitim
Dairesine
atandım.
Öğretmenler için açılan Hizmet içi Kurslarında idareci olarak
görevlendirildim. Gezici Köy Kadınları Kursları öğretmenlerine
yönelik “Yetişkinler İçin Okuma Yazma Teknikleri” kurslarında
idareci olarak görev yaptım. Ayrıca Türkçelerini geliştirmek için
Yugoslavya’dan gelmiş Türkçe öğretmenleri yararına açılan
kursları yönettiğim zaman, programlarına Anıt – Kabirde ziyaret
edilmesini koyarak bu öğretmenlerin Atatürk'ü yakından
tanımalarını sağladım.Bu çabalarım sürerken, Kız Teknik Yüksek
Öğretmen Okulu’na müdür yardımcısı olarak atandım. Bir süre
sonra bu kez M.E.B. Müfettişliği - Başmüfettişlik görevlerim
başladı. Müfettişlik - Başmüfettişlik görevlerim sırasında;
Okullarda, Milli Eğitim Müdürlüklerinde, Halk Eğitim
Merkezlerinde idari denetim ve soruşturmalarda bulundum.
Mesleki ve Teknik Öğretimde “idarecinin El Kitabı” adlı başvuru
kitabının, (ortak derleme) olarak hazırlanıp yazılması amacıyla
kurulan heyette çalışmalara katıldım. Bu çabalarım sürerken,
yönetimi işlemez duruma gelmiş, çevresinde itibar kaybı
yaşayan, sınavların yapılamadığı Bartın Kız Enstitüsünde, “
Tedvire Memur “ olarak görev yapmaya başladım. Okul-Aile

Birliği ile yapılan işbirliği sonucu, okulda sürüp giden sorunları
çözmeye başladık. Öncelikle okulun onarımı ile ilgilendik. Boya badana ve benzer eksiklikler giderildi. Sınavların yapılmasını
sağladım... Okulun çevre ile olumlu ilişkiler kurulmasına katkıda
bulundum ve bu amaçlara katkı sağlayacak özellikte okul
sergisinin açılması gerçekleştirildi. Bu çabalarım karşılığında
Bakanlıktan teşekkür aldım. Program geliştirme çalışmalarını
birlikte yürüttüğümüz Uygulama Öğretmenim Sayın Ülker
Muncuk Okçuoğlu’nun hayatının kitaplaştırılması ve okul
müzesine adının verilmesi teklifinde bulundum. Öğrencileri ile
birlikte gerçekleştirdiği “Resim Teknikleri Ders Levhaları“nı
çerçevelettirip M.E.B. Eğitim Tarihi Müzesi’ne armağan ettim. O
günlere kadar edindiğim bilgiler, yaşadığım olaylar, beni farkla
kılan deneyimlerimin çokluğu gibi varlığımı bulunduğum eğitim
dünyasında görünür kılan genel durumumu göz önünde tutarak,
12 Eylül Anayasası’nı hazırlayacak Danışma Meclisi’ne üye
seçilmek için başvuruda bulundum. Başvurum kabul gördü,
seçildim. 1981 yılı eylül ayından itibaren görevim sona erinceye
kadar Danışma Meclisi Üyesi olarak Eğitim Komisyonunda görev
yaptım. Eğitim - Öğretim, Kadın Eğitimi, Özel Dershaneler ile ilgili
görüşlerim, gazete ve dergilerde yayınlandı.
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Fonun Kullanımı

Arşivde; anket, afiş, bağış formu, broşür, çizelge, ders planları,
fotoğraf albümü, harita türünden efemeralar; çalışma
programları, konuşma metinleri; çeşitli dergi ve gazeteler; kitap,
kitapçık ve yönetmelikler bulunmaktadır.
10056
Türkçe, İngilizce, Almanca, İtalyanca
Nermin Öztuş Özel Arşivi’nde; Kadın kurslarında kursiyer ve
öğretmenlerin diploma alırken çekilmiş oldukları fotoğrafların
yer aldığı albüm, Nermin Öztuş tarafından öğretmeni Ülker
Muncuk Okçuoğlu’na yazılmış mektup; mesleki resim dersine ait
ders planları; çeşitli kurumlara ait afiş, anket, broşür ve raporlar;
kadın ve eğitim konulu çeşitli yayınlar, Milli Eğitim Bakanlığı Kız
Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü ile yapılan çeşitli yazışmalar;
Türk Kadınları Konseyi Derneği ve Gezici Kadın Kursu
hakkındaki çeşitli belgeler; Köy Kursları ve Özel Elele Çiçek
Kursu’na ait yönetmelikler yer almaktadır.
Nermin Öztuş Özel Arşivi’nin 119 belgesi Saadet Yüce tarafından
kataloglandı.
Nermin Öztuş, Ülker Muncuk Okçuoğlu, Türk Kadınları Konseyi
Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel
Müdürlüğü, Gezici Kadın Kursu, Özel Elele Çiçek Kursu, köy
kursları, el işi kursları, kadın emeği, el işi, el emeği
Fonun üzerinde herhangi bir kısıtlama yoktur.

*Kataloğa Yönlendirecek Bir Tıklama Alanı Yaratılacak
Sorular ve yorumlar
Telif Hakları ve Kullanım izni
Web sitesi yapılırken kullanıcıların soru ve yorumları ve
kullanım izni ile ilgili bir iletişim alanı yapılacak.

