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SUNUŞ
Türk Eğitim Derneği, 90 yılı aşkın süredir toplumun ortak paydası olan eğitim alanında gelişmeleri takip
ederek, eğitim sistemimizin sorunları ve çözümleri üzerine toplumu bilinçlendirmeyi ve Türk eğitim
politikaları oluşturulmasında söz sahibi olmayı amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda düşünce
kuruluşumuz TEDMEM, 20. Millî Eğitim Şûrası kapsamında yer alan konulara katkı sağlamak amacıyla
bu raporu hazırlamıştır. Kuruluşundan bu yana yakından takip ettiği ulusal ve uluslararası eğitim gündemi
ile ilgili bilgi birikimini bu rapora yansıtarak Türkiye’de eğitimde fırsat eşitliği ile ilgili mevcut durumu
özetlemiş; eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme adına neler yapılabileceğine ilişkin somut çözüm önerileri
sunmuştur.
20. Millî Eğitim Şûrasının ana teması olan “Eğitimde Fırsat Eşitliği” kapsamında “Okul Öncesi, İlköğretim
ve Ortaöğretimde Fırsat Eşitliği”, “Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi” ve “Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi”
olmak üzere üç alt tema belirlenmiştir. Raporda her bir alt tema ayrıntılı bir biçimde ele alınmış, önceki
Şûra kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur. Sunulan tüm önerilerde varlık sebebimize
uygun olarak eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek önceliklendirilmiştir.
Yoğun ve titiz bir çalışmanın eseri olan bu raporda emeği geçen tüm uzmanlarımıza teşekkürlerimizi
sunuyoruz. Ülkemizdeki tüm çocukların her koşulda daha adil ve nitelikli eğitim fırsatlarına ulaşmasını
kolaylaştırmak amacıyla hazırladığımız bu raporun karar alıcılara ve tüm paydaşlara faydalı olmasını
umuyoruz.
Türk Eğitim Derneği olarak, bugüne kadar yaptığımız tüm çalışmalarda çocuklarımızın geleceğine ve
Türk eğitim sisteminin gelişimine katkı sağlamayı hedefledik, bundan sonra da bu amaç doğrultusunda
çalışmaya devam edeceğiz.
Selçuk PEHLİVANOĞLU
Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı
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ÖNSÖZ

Millî eğitim politikalarına yön vermek temel amacıyla gerçekleştirilen Millî Eğitim Şûraları, mevzuattaki
tanımıyla Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur. Buna göre “Şûra, Türk millî eğitim sistemini geliştirmek
ve niteliğini yükseltmek için eğitim ve öğretimle ilgili konuları tetkik eder; tavsiye kararları alır”.
En son düzenlenen Millî Eğitim Şûrası, 2014 yılında “Öğretim Programları ve Haftalık Ders Çizelgeleri",
"Öğretmen Niteliğinin Arttırılması", "Eğitim Yöneticilerinin Niteliğinin Arttırılması" ve "Okul Güvenliği"
konuları odağında gerçekleştirilmiştir. 7 yıl aradan sonra gerçekleştirilecek olan 20. Millî Eğitim Şûrasının
ana teması ise “Eğitimde Fırsat Eşitliği” olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda “Okul Öncesi, İlköğretim ve
Ortaöğretimde Fırsat Eşitliği”, “Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi” ve “Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi”
konuları odağa alınacaktır.
Şûra kararlarının eğitim politikalarına etkisi, Şûra kararlarının niteliği/uygulanabilirliği, Şûranın yöntem
olarak etkililiği, Şûrada katılım temsiliyeti gibi yıllardır süregelen tartışmalar bir yana; 20. Millî Eğitim
Şûrası “Eğitimde Fırsat Eşitliği”nin sağlanması çabalarında ortak aklın işletilmesi açısından oldukça önemli
görülmektedir. En basit ifadeyle; ailenin eğitim durumunun öğrenci başarısında en belirleyici faktörlerden
biri olduğu, farklı bölgelerde aynı sınıf düzeyindeki öğrenciler arasında 3 yıla karşılık gelen bir öğrenme
farkının olduğu ülkemizde en temel sorunların çözümü; eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik
atılacak adımlarla mümkün olabilecektir.
TEDMEM olarak 20. Millî Eğitim Şûrasına yönelik ilk önerimiz, Şûra kapsamındaki konuların çocuklarımızın
geleceği için bilimsel bir zeminde, veri temelli ve kanıta dayalı olarak konuşulmasının ilke kararı olarak
benimsenmesidir.
20. Millî Eğitim Şûrası kapsamında yer alan konulara katkı sağlamak amacıyla TEDMEM olarak, belirlenen
her bir tema odağında öncelikle mevcut durumu ortaya koyabilmek için fırsat eşitliği göstergelerini ve
verileri derledik, ardından çözüm önerilerimizi sunduk. Şûra boyunca sunulan önerilerde aynı dilin
kullanılabilmesi için eğitimde fırsat eşitliğine ilişkin kavramların açıkça ne ifade ettiğini ortaya koyduk.
Bütüncül ilerleyebilmek adına önceki Şûralarda fırsat eşitliğine ilişkin kararları derledik ve 19. Millî Eğitim
Şûrasında alınan kararların genel bir değerlendirmesini yaptık.
Çocuklarımızın, içine doğdukları koşullardan bağımsız olarak potansiyellerini gerçekleştirme çabalarına
emek veren tüm paydaşlarımıza saygıyla, ülkemizin hem geleceğini hem de “biz” olabilmemizi sağlayan
değerleri gözeten bir Şûra diliyoruz.
TEDMEM Ekibi adına;
Sabiha Sunar

20. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI KONULARINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

xi

Fotoğraf: freepik.com

GİRİŞ

20. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI KONULARINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

GİRİŞ

GIRIŞ
Şûra kapsamında yer alan konuların bilimsel bir zeminde, veri temelli ve kanıta dayalı olarak konuşulabilmesi
için öncelikle “eğitimde fırsat eşitliği” kavramının ne ifade ettiğinin açıkça ortaya konması gerekmektedir.
Yaygın görüşün aksine, eğitimde fırsat eşitliği her öğrenciye eşit fırsatlar sunulması demek değildir.
Eğitimde fırsat eşitliği, her öğrencinin eşit eğitim çıktıları elde etmesi anlamına da gelmemektedir. Bu
ifadedeki “eşitlik”ten kasıt, girdi ya da çıktı eşitliğinin ötesinde bir anlama sahiptir. Eğitimde fırsat eşitliği,
her çocuğun içine doğduğu koşullardan bağımsız olarak eşit gelişim fırsatlarına sahip olabilmesi anlamına
gelir. Bir diğer deyişle, öğrencilerin eğitimle ilgili kazanımlarındaki farklılıkların, öğrencilerin üzerinde hiçbir
kontrole sahip olmadığı ekonomik ve sosyal koşullardan bağımsız olması demektir.1,2
Eğitimde fırsat eşitliğinin yüksek olduğu toplumlarda içine doğduğumuz koşullar hayatta ne kadar başarılı
olduğumuz konusunda daha az etkiye sahipken, bunun aksine fırsat eşitliğinin az olduğu toplumlarda
hayata nereden başladığımız önem taşır.3
Fırsat eşitliği ile sıkça birlikte anılan fırsat adaleti (equity) ve kapsayıcılık (inclusion) kavramlarının ne
ifade ettiği OECD tarafından uyarlanan görselle oldukça açık bir şekilde anlatılmaktadır (Şekil 1).4 Buna
göre hiçbir önlem alınmadığı durumlarda duvarın arkasındaki manzarayı görebilen, yalnızca avantajlı
durumdaki çocuk olacaktır. Eşit ve standart bir destek sağlandığında duvarın arkasını görebilen çocuk
sayısı artacak, ancak avantajlı olan avantajını korumaya devam edecek ve standart desteğin ihtiyaçlarına
göre uyarlanamadığı çocuklar için değişen bir şey olmayacaktır. Adil bir destek sağlandığında daha
çok çocuk duvarın arkasını görebilecek, ancak yine desteğin ihtiyaçlarına göre uyarlanamadığı çocuklar
için değişen bir şey olmayacaktır. Sistemle ilgili engeller ortadan kaldırıldığında ise tüm çocuklar ilave
bir desteğe ihtiyaç duymaksızın manzarayı görebilecektir.4 En genel ifadeyle eğitimde fırsat eşitliğini
sağlamanın yolu, sistemle ilgili engelleri ortadan kaldırmaktan geçmektedir.
Okulun eğitimde fırsat eşitliğini sağlamadaki rolü ise eğitim politikaları araştırmaları içinde bir dönüm
noktası olarak sayılabilecek Coleman Raporu’ndan beri tartışmaların odağında yer almaktadır. 1966’da
yayımlanan, 600.000 öğrenci ile gerçekleştirilen bu araştırmaya göre, okulun öğrenci başarısı üzerindeki
etkisi, aile özelliklerinin etkisine kıyasla göz ardı edilebilecek derecede sınırlıdır.5 Ancak her yıl hâlâ
ortalama 600 atıf alan bu raporun yayımlanmasından bu yana geçen süreçte, raporun bulgularına ve
politika önerilerine ilişkin görüşler oldukça keskin bir şekilde değişmiştir.6 Hangi okul bileşenlerinde ne
çeşit düzenlemelerin fırsat eşitliğini sağlamada etkili olduğuna ilişkin pek çok araştırma gerçekleştirilmiştir.
Dünyada henüz eğitimde sosyoekonomik eşitsizlikleri tamamen ortadan kaldırdığını iddia edebilecek
bir ülke bulunmamaktadır.7 Dolayısıyla her ülkenin eğitimde fırsat eşitliğini sağlama konusunda atılacak
adımları vardır. Bu bağlamda, “Eğitimde fırsat ve imkân eşitliği” ilkesi 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim
Temel Kanunu’na göre millî eğitim sistemimizin temel ilkelerinden biri olup bugüne dek tartışılagelen bir
kavram olmuştur.8 Türkiye’de eğitimde fırsat eşitliğini sağlama konusunda adalet ve kapsayıcılık ilkeleri
açısından bir öz değerlendirme yapmak ve mevcut durumu gözden geçirmek, bu meselenin çözümüne
ulaşma yolunda önemli bir adımdır. Gerek ulusal düzeyde gerçekleştirilen merkezi sınavlar ve ulusal eğitim
istatistikleri, gerekse eğitim sisteminin farklı kademelerinde farklı sınıf düzeyleriyle katıldığımız uluslararası
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ŞEKIL 1

Eşitlik, Adalet, Kapsayıcılık (Kaynak: OECD, 2021)

ölçme-değerlendirme çalışmaları ve uluslararası raporlardaki temel göstergeler, Türkiye’de eğitimde fırsat
eşitsizliğine yönelik mevcut durumu gözler önüne sermektedir. Örneğin;
• Öğrencilerin LGS başarıları ile en güçlü ilişkiye sahip olan değişkenlerden biri okulun ve öğrencinin
sosyoekonomik düzeyidir.9
• Türkiye, 43 ülke arasında PISA’da en iyi performans gösteren öğrencilerinin daha çok sosyoekonomik
olarak avantajlı öğrencilerden oluştuğu ülkelerin başında gelmektedir.10
• Ülkemizde babası ilkokulu bitirmemiş çocuklardan üniversite mezunu olanların oranı %3 iken, babası
üniversite mezunu olan çocuklarda bu oran %72’dir.3

4
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• Babası üniversite mezunu olan bir çocuk, babası ilkokul mezunu olan bir çocuğa göre ortalama sekiz
yıl daha fazla eğitim almaktadır.3
• En düşük ve en yüksek başarı ortalamalarına sahip bölgeler arasındaki başarı farkı, aynı sınıf
seviyesindeki öğrenciler için neredeyse 3 yıllık öğrenme sürecine karşılık gelmektedir.11
• Geçtiğimiz yıl Türkiye’de yaklaşık 676 bin çocuk, zorunlu eğitim çağında olmasına rağmen okul
dışında kalmıştır.
Mevcut veriler, Türkiye’de öğrencilerin başarı seviyelerinin doğuştan gelen koşullardan bağımsız olmadığını
ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına gerekli düzenlemelerin ivedilikle yapılması gerektiğini ortaya
koymaktadır.

20. Millî Eğitim Şûrasına katkı sağlamak amacıyla hazırladığımız raporumuzun ilk bölümünde, bugüne
kadar gerçekleştirilen Şûralarda fırsat eşitliğine ilişkin alınan kararları derledik ve 19. Millî Eğitim Şûrasında
alınan kararların genel bir değerlendirmesini yaptık. Bu amaçla, bir önceki Şûrada her bir tema için alınan
kararların uygulamaya yansıma durumlarına ilişkin örnekler paylaştık. Ardından, 20. Millî Eğitim Şûrası
kapsamında belirlenen ‘Okul Öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretimde Fırsat Eşitliği’, ‘Mesleki Eğitimin
İyileştirilmesi’ ve ‘Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi’ konularını odağımıza aldık. Her bir konu için öncelikle
Türkiye’nin mevcut durumunu ortaya koyabilmek adına verileri derledik, mevcut sorun alanlarını ortaya
koyduk. Bu konularla ilgili ülke görünümünü netleştirdikten sonra atılması gereken adımlara ilişkin çözüm
önerilerimizi sunduk.
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MILLÎ EĞITIM ŞÛRALARINDA FIRSAT EŞITLIĞI
Millî eğitimin temel ilkelerinden birini oluşturan “fırsat ve imkân eşitliği” özellikle bu ilkelerin yasalaştığı
1973 yılından bu yana eğitim tartışmalarında doğrudan veya dolaylı olarak kendine yer edinmiştir. Bölgeler
ve okullar arası başarı farklılaşmalarının yüksek olduğu ülkeler için eğitim sisteminin iyileştirilmesinde
kritik bir öneme sahip olan fırsat eşitliği, 20. Millî Eğitim Şûrasının da başlığını oluşturmaktadır. Eğitimde
fırsat eşitliği daha önce gerçekleşen Millî Eğitim Şûralarında ana gündem maddeleri içinde yer almamıştır.
Buna karşılık özellikle millî eğitimin temel amaç ve ilkelerini belirlemeye ve eğitim kademelerine ilişkin
düzenlemelere yönelen Millî Eğitim Şûralarında fırsat eşitliğini sağlamayı amaçlayan kararlara yer verilmiştir.
Bunlardan bazılarında “fırsat eşitliği” ifadesi doğrudan karar cümlesi içinde yer almıştır. Bazılarında ise
kavram doğrudan kullanılmamış ancak fırsat eşitliği ile ilişkilendirilebilecek kararlar alınmıştır.
Eşit eğitim vurgusu ilk olarak 7. Millî Eğitim Şûrası raporunda “herkese kabiliyetine göre eşit eğitim”
bağlamında ele alınmıştır. Daha önceki Şûralarda ise fırsat eşitliği ile ilişkili olarak genellikle eğitimde
standartlaşmanın sağlanması yönündeki kararlara yer verildiği görülmüştür. 7. Millî Eğitim Şûrasında “millî
eğitimin temel ilkeleri” başlıklı gündem maddesi kapsamında temel ilkeler, amaçlar ve bunlara ulaşmayı
kolaylaştıracak koşullar ele alınmıştır. Bu kapsamda “Her yaştakileri eşit eğitim imkânları içinde, istidat ve
kabiliyetlerine göre en üst seviyede yetiştirmek” amacı ortaya konmuştur. Belirlenen temel ilke ve amaçlara
ulaşmayı sağlayacak koşullar kapsamında şehirler arası sosyo-kültürel farklılıkların azaltılması ve kadının
eğitim ortamındaki rolünün güçlendirilmesi üzerinde durulmuştur.1 8. Millî Eğitim Şûrasında ise nüfusu
az olan yerlerde kurulacak okullarda “fırsat ve imkân eşitliği” ilkesine uygun hareket edilmesi kararı ile bu
ilkeye yapılan vurgu artırılmıştır.2
Daha sonraki Şûralarda, öğrencilerin bulundukları çevrenin olanaksızlıkları, ailelerinin işlerinden kaynaklı
okula devam sorunları, özel gereksinimli öğrencilerin eğitim koşulları, maddi olanaksızlıklar, kız öğrencilerin
okula devam sorunları ve öğrencilerin akademik eksiklikleri gibi sorun alanlarında önleyici ve iyileştirici
kararlar alındığı görülmüştür. Bu kapsamda dikkat çekici kararların alındığı Şûralardan biri, 10. Millî Eğitim
Şûrasıdır. 10. Millî Eğitim Şûrasında; okul öncesi ve temel eğitimin ekonomik ve sosyal koşullar dikkate
alınarak daha dezavantajlı bölgelerde yaygınlaştırılmasına öncelik verilmesi, fırsat eşitliğini sağlamada
okullar arası farklılıkların giderilmesi ve ortaöğretimde kapsayıcılığın sağlanması için yaygın eğitim ile ilgili
düzenlemeler yapılması yönünde kararlar alınmıştır.3
1939 yılından bu yana gerçekleştirilen Millî Eğitim Şûralarında doğrudan veya dolaylı olarak yer verilen
fırsat eşitliği, genel olarak öğrenciler arası farklılıkları gidermek bağlamında ele alınmıştır. Eğitime erişim
konusunda yaşanan sorunların giderilmesini odağına alan kararların, koşulları daha olumsuz olan öğrenciler
lehine düzenlemeler yapılması çerçevesinde şekillendiği görülmektedir. Bu kararlar içinde öne çıkanlara
Tablo 1’de yer verilmiştir.4
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TABLO 1

Millî Eğitim Şûralarında Fırsat Eşitliği Kapsamında Alınmış Kararlardan Örnekler
Şûralar

İlgili Kararlardan Örnekler

1. Millî Eğitim Şûrası
(17-29 Temmuz 1939)

• Üç sınıflı köy okullarının beş sınıfa çıkarılması.

4. Millî Eğitim Şûrası
(22-31 Ağustos 1949)
7. Millî Eğitim Şûrası
(5-15 Şubat 1962)

• Tek tip kitap (devlet kitabı) sistemine gidilmesi.
• Köy enstitüleri ile ilk öğretmen okullarının öğretmenlerinin aynı kaynaktan yetiştirilmesi amacıyla
birleştirilmesi
“Her yaştakileri eşit eğitim imkânları içinde, istidat ve kabiliyetlerine göre en üst seviyede yetiştirmek”
amacına yer verilmiştir.
• Mecburi ilköğretimin önümüzdeki 10 yıllık dönem içinde bütün yurdumuzda yayılması ve gelişmesi

8. Millî Eğitim Şûrası
(28 Eylül-3 Ekim 1970)

9. Millî Eğitim Şûrası
(24 Haziran-4 Temmuz 1974)
10. Millî Eğitim Şûrası
(23-26 Haziran 1981)

• Nüfusu az olan yerlerde, ortaokuldan sonraki mesleki ve genel öğretim kurumları aynı çatı altında
toplanan çok gayeli bir okul olarak kurulmalıdır. Çünkü ayrı ayrı genel ve mesleki öğretim verecek
okulları besleyecek sayıda öğrenci çıkarmayan bu gibi küçük yerlerde bu tip okullar ekonomik olduğu
kadar eğitim ve demokrasi ilkelerine de daha uygundur. Bu bakımdan bir denemeye geçilmeli ve bu tip
okullar teşmil edilmelidir.
• Nüfusu az olan yerlerde, ikinci devre orta öğrenimin genel mesleki ve teknik öğretim programları,
bir yönetim altında toplanan çok gayeli bir okul olarak kurulabilir. Ayrı ayrı genel, mesleki ve teknik
öğretim verecek okulları besleyecek sayıda öğrenci çıkarmayan bu yerlerde bu tip okullar ekonomik
olduğu kadar fırsat ve imkân eşitliği ve sosyal adalet ilkelerine uygun olarak eğitimin düzenlenmesine
de daha elverişlidir.
Ortaokulda seçmeli derslerin amaçlarından biri şu şekilde belirlenmiştir:
• Okul ve çevrenin olanaksızlıklarından doğan eşitsizlikleri gidermeye yardımcı olmak.
• Okul öncesi eğitimi ana sınıfının kırsal ve gecekondu yörelerinde, Türkçe eğitimine ağırlık verilecek
şekilde öncelikle yaygınlaştırılması.
• Temel eğitim uygulamasının kademeli olarak yaygınlaştırılmaya başlanması, yaygınlaştırmada değişik
ekonomik sosyal yapıya sahip olan yerleşim birimlerinin öncelikle ele alınması.
• Temel eğitimin yaygınlaştırılmasında yerel özelliklere göre yatılılık, araçla taşıma ve benzeri
yöntemlerden yararlanılması.
• Fırsat eşitliğini sağlamada, okullar arası farklılıkları görmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla
karşılaştırmalı sınavlar yapılması.
• Orta eğitimden yararlanma hakkı konusunda, temel eğitimi bitirerek orta eğitime girmeye hak
kazanmış her birey ile yaygın eğitimden yararlanmak isteyen her bireyi kapsayacak biçimde yeniden
düzenleme yapılması.
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TABLO 1

Devamı
Şûralar

İlgili Kararlardan Örnekler

12. Millî Eğitim Şûrası
(18-22 Temmuz 1988)

• Gezici tarım işçileri ve göçer ailelerin mecburi öğrenim çağındaki çocuklarının eğitim problemlerini
çözmek üzere gezici okulların kurulması.
• Yatılı ilköğretim bölge okullarından mezun olan kız öğrencilerin, meslek kazandırıcı okullara imtihansız
alınmaları; kız öğrencilerin okula devamlarının özendirilmesi.
• Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimine önem verilmesi; zekâ seviyesi yüksek çocuklar için üst özel
sınıfların açılması; zihin ve beden bakımından özürlü çocukların eğitiminin yaygınlaştırılması.

15. Millî Eğitim Şûrası
(13-17 Mayıs 1996)

• Örgün eğitim dışında kalmış veya çalışma hayatına atılmış kişilere, eğitim seviyesinin yükseltilmesi
ve fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla, okul dışından ortaöğretim öğrenimi görme imkânı vermek
üzere, her çeşit ortaöğretim seviyesindeki programlarını uzaktan eğitim yolu ile diğer kitle iletişim
araçlarından da yararlanmak suretiyle gerçekleştiren merkezlerin kurulması.
• Yoğun göç alan illerde eğitim yatırımlarına öncelik verilerek derslik ihtiyacı karşılanmalıdır.
• Okul binalarının yapımında özel eğitim ve okul öncesi çocuklarının ihtiyaçları doğrultusunda gerekli
fiziki düzenlemeler (Rampa, Asansör, Sıra, Oyun bahçesi vb.) yapılmalıdır.
• Küçük yerleşim birimlerindeki öğrencilerin 8 yıllık zorunlu ilköğretimden yararlanabilmeleri için
taşımalı, YİBO ve pansiyonlu okul sistemlerinden yararlanılmalıdır.

17. Millî Eğitim Şûrası
(13-17 Kasım 2006)

18. Millî Eğitim Şûrası
(1-5 Kasım 2010)

• Kaynaştırma eğitiminden yararlanan engelli öğrenciler için kendi düzeylerine uygun sınıf programları
hazırlanmalıdır.
• Uluslararası hareketlilikte yararlanıcıların seçiminde fırsat eşitliği sağlanmalıdır.
• Öğrenci niteliğini artırmak amacıyla bölgeler arası farklılıklar dikkate alınmalı, bölgelere ait
sosyal, ekonomik ve kültürel yapının eğitim yöneticileri ve öğretmenler tarafından iyice tanınması
sağlanmalıdır.
• Okullar arası başarı farkları ve eşitsizlikler azaltılmalı ve her bir okulun eğitiminde asgari bir kalite
standardının sağlanabilmesi için okulların fiziksel yapı ve donanımları ile insan kaynakları bakımından
mevcut durumlarını gösteren envanterler daha detaylı çıkarılmalı; tüm okulların en yüksek standardı
hedeflemesi için orta vadeli bir eylem planı hazırlanarak hayata geçirilmelidir.
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19. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASINDA ALINAN KARARLARIN UYGULAMALARI
BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
19. Millî Eğitim Şûrası bugüne kadar düzenlenen en son Şûra olup, 2-6 Aralık 2014 tarihleri arasında
gerçekleştirilmiştir. 19. Millî Eğitim Şûrasında “Öğretim Programları ve Haftalık Ders Çizelgeleri”,
“Öğretmen Niteliğinin Artırılması”, “Eğitim Yöneticilerinin Niteliğinin Artırılması” ve “Okul Güvenliği”
olmak üzere dört ana gündem maddesi yer almıştır.5 Bu ana gündem maddeleri alt maddelere ayrılarak
ihtisas komisyonları tarafından odağa alınmış ve Şûra sonunda Genel Kurul tarafından toplam 185 tavsiye
karar alınmıştır (Tablo 2).
TABLO 2

19. Millî Eğitim Şûrasında Alınan Kararların Gündem Maddelerine Göre Dağılımı
Ana gündem maddeleri

Öğretim Programları ve Haftalık Ders Çizelgeleri

Öğretmen Niteliğinin Artırılması

Eğitim Yöneticilerinin Niteliğinin Artırılması

Okul Güvenliği

Alt gündem maddeleri
Okul Öncesi Eğitim
İlkokul
Ortaokul
Ortaöğretim
Öğretmen Aday Adaylarının Niteliği ve Seçimi
Öğretmen Eğitiminde Hizmet Öncesi Eğitimin Niteliği
Öğretmen Aday Adaylarının Mesleğe Seçimi
Öğretmen Adaylarının Yetiştirilmesi
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi (Hizmet İçi Eğitim) ve
Kariyer Sistemi Yapılandırılması
Öğretmenlik Mesleğinin Toplumsal Statüsü
Diğer
Eğitim Yöneticisi Adaylarının Seçilme Ölçütleri
Eğitim Yöneticiliğine İlk Görevlendirme
Eğitim Yöneticiliğine Yeniden Görevlendirme
Hizmet İçinde Yetiştirme
Diğer Konular
Okul Güvenliği Eylem Planı
Okullarda Fiziksel Güvenlik
Okullarda Psikolojik Güvenlik
TOPLAM

Alınan karar sayısı
10
11
11
17
3
16
1
1
17
2
2
10
13
8
8
8
6
24
17
185

Millî Eğitim Şûrası kararları; 08 Temmuz 2014 tarih ve 29054 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî
Eğitim Şûrası Yönetmeliği’nin 18. maddesinde belirtildiği üzere “Bakan oluru ile Tebliğler Dergisinde”
yayımlanmaktadır. Ancak 19. Millî Eğitim Şûrası kararlarının; 2014 yılı ve sonrasında yayımlanan son sekiz
Tebliğler Dergisi fihristi incelendiğinde Tebliğler dergisinde yayımlanmadığı belirlenmiştir. Bununla birlikte
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yine Yönetmelikte Şûranın dört yılda bir toplanmasının esas olduğu belirtilmesine karşın 19. Millî Eğitim
Şûrası için bir önceki Şûradan ancak yedi yıl sonra toplanma kararı alındığının altını çizmek gerekir.
Şûra kararları, kimi zaman yasal düzenlemeleri ve uygulamaları etkilese de tavsiye niteliğinde olmaları
bakımından her zaman yasa ve uygulamaya dönüşmemeleri beklenen bir durumdur. Nitekim bazı Şûra
kararları arasında tutarlılık sorunları olması6, bazı kararların uygulamada somut bir karşılığının olmaması,
bazı kararlar ve eğitimin öncelikli sorunları arasında kopukluklar olması gibi nedenler kararların uygulamaya
konulmasını etkilemektedir. Bugüne kadar gerçekleştirilen diğer Şûralarda olduğu gibi 19. Millî Eğitim
Şûrasında da alınan kararlardan bir kısmı uygulamalara yansımış, bir kısmı kısmi olarak uygulanmış, bir
kısmı ise hiç uygulamaya alınmamıştır. İlerleyen bölümlerde 19. Millî Eğitim Şûrasında dört ana gündem
maddesi altında alınan kararlardan bazıları ele alınarak uygulanma durumlarına örnekler verilmiştir.

Öğretim Programları ve Haftalık Ders Çizelgeleri
Öğretim programları ve haftalık ders çizelgeleri kapsamında genel olarak okul öncesi eğitim, ilkokul ve
ortaokullarda tekli öğretime geçilmesi, ders saatlerinin düzenlenmesi, bazı ders isimlerinin değiştirilmesi
ve değerler eğitimine yer verilmesi gibi çeşitli tavsiye kararlar alınmıştır. Bu kararlar incelendiğinde büyük
çoğunluğunun hayata geçirilmediği/geçirilemediği sonucuna ulaşılmaktadır. Ayrıca, Şûrada alınan kararlar
kimi zaman üst politika belgelerinde de yer almaktadır. Örneğin MEB 2019-2023 Stratejik Planı’nda7 “İkili
eğitim kapsamındaki okulların sayısının azaltılması” hedefi bulunmaktadır. Bu hedefe ilişkin göstergeler
incelendiğinde 2018 yılında temel eğitimde ikili eğitim kapsamındaki okullara devam eden öğrenci
oranının %33,83; ortaöğretimde ise %3,99 olduğu görülmektedir. 2023 yılında bu değerlerin sırasıyla 0 ve
%2 olması hedefi ortaya konmuştur. Tablo 3, 19. Millî Eğitim Şûrası kapsamında incelenen bazı kararların
uygulamaya konulma durumlarını göstermektedir.

TABLO 3

19. Millî Eğitim Şûrasında Öğretim Programları ve Haftalık Ders Çizelgelerine İlişkin İncelenen Bazı Kararların
Uygulamaya Konulma Durumları
Tavsiye karar

Mevcut uygulama

Kararın uygulanma
durumu

İlkokulda verilen Oyun ve Fizikî Etkinlikler dersi ile
ortaokulda verilen Beden Eğitimi ve Spor derslerinin
isminin ‘Beden Eğitimi ve Oyun’ olarak değiştirilmesi.

2018 yılında yapılan değişiklikle ilkokuldaki Oyun ve
Kısmen uygulandı.
Fiziki Etkinlikler dersinin adı “Beden Eğitimi ve Oyun”
olarak değiştirilirken, ortaokulda Beden Eğitimi ve Spor
olarak aynı kalmıştır.8
İlkokullarda haftalık ders saati sayısı toplamının 30 ders İlkokullarda haftalık ders saati sayısı toplamı 30
Kısmen uygulandı.
saati olması (25 saati zorunlu, 5 saati serbest etkinlikler olmasına karşın, serbest etkinlik saati 1. sınıflarda 4; 2.
olarak yürütülmesi).
sınıflarda 2; 3. sınıflarda 2 ve 4. sınıflarda 0 olmak üzere
tüm sınıf düzeylerinde 5 saatten azdır.8
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TABLO 3

Devamı
Tavsiye karar

Mevcut uygulama

Görsel Sanatlar ve Müzik derslerinin haftada en az 2’şer
ders saati olması.
Gerekli yasal düzenleme yapılarak, Trafik Güvenliği
ile İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi derslerinin
haftalık ders çizelgelerinden kaldırılması.
“Fen Bilimleri” dersinin adının “Fen Bilgisi” olarak
değiştirilmesi.
Bütün ortaokullarda haftalık ders saati sayısı toplamının
en fazla 30 ders saati olması.
Ortaokullarda 5, 6 ve 7. sınıflara birer ders saati süreli
rehberlik dersinin konulması.

Görsel sanatlar ve müzik dersleri ilkokullarda haftada
1’er saattir.8
Trafik Güvenliği ile İnsan Hakları, Yurttaşlık ve
Demokrasi dersleri ilkokul ve ortaokulların haftalık ders
çizelgelerinde yer almaya devam etmektedir.8
İlkokul ve ortaokulların haftalık ders çizelgelerinde hala
“fen bilimleri” dersi adıyla yer almaktadır.8
Ortaokullarda haftalık ders saati sayısı toplam 35
saattir.8
Ortaokullarda 5, 6 ve 7. sınıflarda rehberlik dersi
olmayıp yalnızca 8. sınıf programında rehberlik ve kariyer
planlama dersi yer almaktadır.8
Ortaöğretimde haftada 2 saat olan Dil ve Anlatım dersi
ile haftada 3 saat olan Türk Edebiyatı dersi birleştirilerek
tüm sınıf düzeylerinde haftada 5 saat Türk Dili ve
Edebiyatı dersi olarak uygulanmaktadır.9
Osmanlı Türkçesi dersi sosyal bilimler lisesi ile Anadolu
imam hatip liselerinde zorunlu ders olup diğer lise
türlerinde seçmeli derstir.10

Ortaöğretimde Dil ve Anlatım dersi ile Türk Edebiyatı
derslerinin birleştirilerek Türk Dili ve Edebiyatı şeklinde
adlandırılması.
Osmanlı Türkçesi dersinin sosyal bilimler lisesinde
olduğu gibi, Anadolu imam hatip lisesinde de zorunlu
ders olarak, diğer ortaöğretim kurumlarında ise seçmeli
ders olarak okutulması.
Özel yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik bir
yönetmeliğin hazırlanması ve anaokulundan itibaren
geçerli olacak şekilde yeni bir öğretim programının
yapılması.

Kararın uygulanma
durumu
Uygulanmadı.
Uygulanmadı.

Uygulanmadı.
Uygulanmadı.
Uygulanmadı.

Uygulandı.

Uygulandı.

2017-2019 yılları arasında TÜBİTAK ve MEB iş birliği ile Uygulandı.
özel yetenekli öğrenciler için öğretim programı geliştirme
çalışmaları yürütülmüş, okul öncesinden ortaöğretime
kadar tüm kademeler için 28 farklı öğretim programı
hazırlanarak Talim ve Terbiye Kurulu tarafından kabul
edilmiştir.11

Öğretmen Niteliğinin Artırılması
Bugüne kadar gerçekleştirilen Millî Eğitim Şûralarında en çok odaklanılan ana gündem maddelerinin
başında öğretmenlere ilişkin konular gelmektedir.12 19. Millî Eğitim Şûrasında da öğretmen niteliğinin
artırılması ele alınarak, öğretmen adaylarının niteliği ve seçimi, yetiştirilmesi, öğretmenlerin mesleki gelişim
ve kariyer sistemi ve öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü gibi konulara değinilmiştir. Bu kapsamda,
öğretmen adaylarının mesleğe seçiminde çoklu değerlendirme sistemleri içeren bir model oluşturulması,
öğretmen yeterliklerinin güncellenmesi, eğitim fakültelerinde uygulanan öğretim programlarının yeniden
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yapılandırılması, yeni eğitim fakülteleri açılmaması ve var olan eğitim fakültelerinde yeni programlar
açılmaması, öğretmenlere 3600 ek gösterge hakkı tanınması ve öğretmenlik meslek kanunun çıkarılması
gibi kararlara yer verilmiştir. Tablo 4, incelenen bazı kararların uygulamaya konulma durumlarına ilişkin
örnekler içermektedir.
TABLO 4

19. Millî Eğitim Şûrasında Öğretmenlere İlişkin İncelenen Bazı Kararların Uygulamaya Konulma Durumları
Tavsiye karar
Öğretmen yetiştirmeye yönelik öğretim programlarında
uygulama derslerinin oranının %50’ye yaklaştırılması.

Mevcut uygulama

Bir dönem olan “Öğretmenlik Uygulaması” dersi,
Öğretmenlik Uygulaması 1 ve Öğretmenlik Uygulaması
2 olmak üzere iki döneme çıkartılarak, öğretmen
adaylarının daha uzun bir zaman dilimi içinde okulda
bulunması ve daha çok öğretmenlik uygulaması
yapmaları amaçlanmıştır.13
Eğitim fakültesi dışında öğretmenlik atamasına kaynaklık 2021 yılında yapılan düzenleme ile pedagojik formasyon
teşkil eden lisans programlarından mezun olanlara
eğitimi sertifika programının süresi en az iki yarıyıl olup
uygulanacak öğretmen yetiştirme programlarının
bir öğretim yılında tamamlanması mümkündür. Program
uygulamalı ağırlıklı ve en az iki yıllık olacak şekilde
içinde uygulama ders saatleri programın yaklaşık
yeniden düzenlenmesi.
%33’üne denk gelmektedir.14
Eğitim fakültelerinde öğrenci kontenjanlarının
Yıllar içinde eğitim fakültelerinin kontenjanını
azaltılması.
azaltılması sık sık gündeme gelse de uygulamadaki
en net örneği 2019 yılında yaşanmıştır. Buna göre
2018 yılında 53.796 olan öğretmenlik programlarının
kontenjanları 2019 yılında %10 azaltılarak 48.456
olmuştur.15
MEB’in geliştirdiği genel öğretmen yeterlilikleri ve özel 2017 yılında Öğretmen Strateji Belgesi’nde yer alan
alan yeterliklerinin güncellenmesi.
Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri yeniden
tanımlanmıştır.16
Eğitim fakültelerinde uygulanmakta olan öğretim
2018 yılında öğretmenlik lisans programları
programlarının yeniden yapılandırılması.
güncellenmiş, 2020 yılında Eğitim/Eğitim Bilimleri
Fakültelerinin öğretmenlik lisans programlarının
geliştirilip güncellenmesi ilgili yükseköğretim
kurumlarına bırakılmıştır.13,17
Öğretmenlik mesleğine ilişkin farklı mevzuatları
11. Kalkınma Planı, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi, 2020
birleştiren ve öğretmenlik mesleğinin uzmanlık
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçe Sunuşu, 2020 Millî Eğitim
statüsünü geliştirecek bir ‘Öğretmenlik Meslek
Bakanlığı İdare Faaliyet Raporu gibi pek çok üst politika
Kanunu’nun çıkarılması.
belgesinde yer almasına karşın henüz Öğretmenlik
Meslek Kanunu çıkarılmamıştır.

Kararın uygulanma
durumu
Kısmen uygulandı.

Uygulanmadı.

Uygulandı.

Uygulandı.

Uygulandı.

Uygulanmadı.
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Eğitim Yöneticilerinin Niteliğinin Artırılması
Eğitim yöneticilerinin niteliğinin artırılması kapsamında eğitim yöneticisi adaylarının seçilme ölçütleri,
görevlendirilmeleri ve hizmet içinde yetiştirilme süreçleri ile ilgili hususlar ele alınmıştır. Eğitim yönetimi
alanında alınan kararların çoğu yönetici görevlendirme konusundadır. Yönetici yetiştirme merkezleri,
okul yöneticiliğinin “görev” olarak görülmesi, yöneticilikte kariyer basamakları, kadın yönetici sayısını
artırma, dezavantajlı bölgelere yönetici atama gibi konulara ilişkin kararlara yer verilmiştir. Şûrada “Eğitim
Yöneticisi Adaylarının Seçilme Ölçütleri”ne ilişkin alınan tavsiye kararların pek çoğu uygulanmıştır. Ancak
kadın yönetici sayısının artırılması ya da dezavantajlı bölgelere yönetici atamaya ilişkin somut politikalara
rastlanmamıştır. Tablo 5 incelenen bazı kararların uygulamaya konulma durumlarını göstermektedir.
TABLO 5

19. Millî Eğitim Şûrasında Eğitim Yöneticilerine İlişkin İncelenen Bazı Kararların Uygulamaya Konulma
Durumları
Kararın uygulanma
durumu

Tavsiye karar

Mevcut uygulama

• Okul yöneticilerinin lisans derecesine sahip olması,

5 Şubat 2021 tarihli Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı
Uygulandı.
Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme
Yönetmeliği incelendiğinde mevcut durumda söz konusu
tavsiye kararların uygulandığı görülmektedir.18

• Okul yöneticilerinin yazılı sınavda başarılı olması,
• Okul yöneticiliğine atanmada öğretmen olarak
atanma şartının aranması,
• Okul müdürlerinin, belirli bir süre görev yapmış
müdür yardımcıları arasından seçilmesi,
• Yönetici görevlendirmede okul türüne uygun
branşlardan yönetici görevlendirilmesi
Yöneticilerin seçiminde, ulusal düzeyde yapılandırılmış
Ulusal Eğitim Yöneticiliği Yeterlik Programı'ndan Eğitim
Yöneticiliği Yetkinlik Belgesi almış olmasının tercih
sebebi olması.
Okul yöneticiliğine atanmada eğitim yönetimi alanında
lisansüstü eğitim almış olmanın okul yöneticisi
seçiminde tercih sebebi olması.
Okul/kurum yöneticiliğinin “görev” olarak görülmesi ve
belli bir süre ile sınırlandırılması.

Yönetici olarak görevlendirmede Eğitim Yönetimi
Sertifika Programını başarıyla tamamlayarak Eğitim
Yönetimi Sertifikası sahibi olma şartı aranmaktadır.18

Uygulandı.

Müdürlüğe, müdür başyardımcılığına ve müdür
yardımcılığına yeniden görevlendirmede puan eşitliği
halinde eğitim yönetimi alanında lisansüstü eğitim alan
adaylara öncelik verilmektedir.18
Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları
ikinci görev kapsamında görevlendirilmektedir.

Kısmen uygulandı.

Yöneticilerin görevlendirme süreleri dört yıldır, fakat
sekiz yıldan fazla süreyle aynı eğitim kurumunda aynı
unvanla görev yapılamamaktadır.18

18
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TABLO 5

Devamı
Kararın uygulanma
durumu

Tavsiye karar

Mevcut uygulama

Eğitim yöneticiliğinin ilk basamağı olan müdür
yardımcılığı konumlarına yapılacak görevlendirmelerde
okul müdürünün takdirinin öncelikli olması.

Müdür yardımcılığına görevlendirme ve yeniden
Uygulanmadı.
görevlendirmeye esas puan (yazılı sınav puanın %50’si,
değerlendirme puanının %30’u ve sözlü sınavın %20
’si) üzerinden yapılmakta ve okul müdürünün takdiri yer
almamaktadır.18
Dezavantajlı bölgelere yönetici atamalarında pozitif
Uygulanmadı.
ayrımcılığa dayalı özendirici önlemlere yönelik herhangi
bir uygulama bulunmamaktadır.

Bölgesel ve yerel özellikler dikkate alınarak başta
dezavantajlı bölgeler olmak üzere yönetici atamalarında
pozitif ayrımcılığa dayalı özendirici önlemler alınması.

Okul Güvenliği
19. Millî Eğitim Şûrasında dördüncü bölüm olarak ele alınan okul güvenliği başlığında ise okul güvenliği
konusunun toplumun pek çok kesimini ilgilendirdiğinin altı çizilerek bütün paydaşların desteği ve iş
birliği ile çözülmesi gereken toplumsal bir mesele olduğu ve bu konuda uzmanlar yetiştirilmesi gerektiği
vurgulanmıştır. Bu kapsamda, okul güvenliği eylem planının hazırlanması, okullarda fiziksel ve psikolojik
güvenliğin sağlanması konularında pek çok tavsiye karar alınmıştır. Şûrada okul güvenliği meselesine ilişkin
alınan kararların uygulanmasına yönelik bugüne kadar çeşitli yasalar, yönetmelikler, genelgeler ve projeler
hayata geçirilmiştir. Uygulamaya yönelik bu adımların pek çoğunun okulların fiziksel güvenliğini sağlamaya
yönelik olduğu söylenebilir. Örneğin; 26 Nisan 2018 tarihinde “Okullarda Güvenlik Önlemlerinin Alınması”
konusunda bir genelge yayımlanmıştır.19 İllere gönderilen genelge ile; okul giriş ve çıkışlarında gerekli
kontrollerin yapılması, çevre trafiğinin gözetim altına alınması, okul ziyaretçilerine giriş çıkış kartı verilmesi,
okullarda görevli özel güvenlik görevlilerine eğitim verilmesi gibi çeşitli konulara yer verilmiştir. Genelgede
yer alan hususların Şûrada okulların fiziksel güvenliğe yönelik alınan kararlarla paralellik gösterdiği
görülmektedir. Yine 2018 yılında İçişleri Bakanlığı ve MEB iş birliği ile “Güvenli Okul Güvenli Gelecek
Projesi” hayata geçirilerek okulların çevre güvenliğine yönelik yerel emniyet güçlerinden destek alınması,
denetimi artırmak amacıyla okullara kamera sistemi kurulması gibi Şûra kararlarının uygulanmasına yönelik
adımlar atılmıştır.20 Şûrada alınan kararların uygulaması niteliğindeki diğer yasa, yönetmelik, genelge ve
projelerden bazıları ise şunlardır:
• Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Artırılmasına
İlişkin İşbirliği Protokolü.19
• Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Özel Güvenlik Görevlilerine Eğitim Verilmesine İlişkin İşbirliği
Protokolü.19
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• Okul Servis Araçları Yönetmeliği.21
• Okul Servis Araçları Şoförleri ve Rehber Personeline Yönelik Bilgilendirme Eğitimleri.
• Afet ve Acil Durum Yönetimi Genelgesi.22
• Okullardaki Ortak Kullanım Alanlarının Hijyeni Genelgesi.23
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ERKEN ÇOCUKLUK EĞITIMINDE FIRSAT EŞITLIĞINE YÖNELIK DEĞERLENDIRMELER
Erken çocukluk dönemi, 0-8 yaş aralığını kapsayan ve çocukların sonraki yaşamını şekillendiren deneyimleri
içeren kritik bir dönem olarak tanımlanmaktadır. Beyin gelişiminin büyük ölçüde tamamlandığı bu sürede
çocuklara sunulan farklı öğrenme deneyimleri ve etkileşimli öğrenme zamanları, erken çocukluk eğitimi
kapsamında çocukların iyi olma halini merkeze alarak hayata güçlü bir başlangıç yapmalarını sağlar. Bu
kapsamda, eğitime erişimin bir hak olduğu gerçeği, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi dahil
birçok uluslararası dokümanda belirtilmiştir. Özellikle daha dezavantajlı ve kırılgan gruplarda yer alan
çocukların bu haktan yararlanması ve yaşamın ilk yıllarında nitelikli, eşitlikçi, kapsayıcı ve adil bir eğitime
erişmesi toplumların sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan gelişmeleri açısından önemlidir. Bu kapsamda
Birleşmiş Milletler, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından Amaç 4: Nitelikli Eğitim ile eğitimde kaliteye
vurgu yaparken, Hedef 4.2 ile 2030 yılına kadar tüm çocukların nitelikli erken çocukluk eğitimi ve bakım
hizmetlerine erişmeleri için dünya ülkelerine eyleme geçmeleri çağrısında bulunmaktadır.
Türkiye’de erken çocukluk eğitimi ve bakım hizmetlerine erişim yıllar içinde sistematik bir artış
gösterse de hala hedeflenen ve istenen düzeyde değildir.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleriyle kıyaslandığında erken çocukluk eğitimi ve
bakım hizmetlerinden faydalanan çocuk oranının en düşük olduğu ülke Türkiye’dir.1 Okul öncesi eğitimin
yaygınlaştırılması hedefi yıllardır eğitimle ilgili tüm üst politika belgelerinde yer almışken okul öncesi
okullaşma oranlarında gelinen nokta hedeflenenin oldukça gerisindedir:
• Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 2010-2014 Stratejik Planı, erken çocukluk eğitimi için okul öncesi
eğitimde net okullaşma oranını dezavantajlı çocukları da gözeterek %70’in üzerine çıkarmayı
hedeflemesine rağmen2, 2014 yılı net okullaşma oranı %37,46’da kalmıştır.3
• MEB 2015-2019 Stratejik Planı’nda ise yine erken çocukluk dönemi eğitiminin önemine vurgu
yapılmıştır. Buna göre 2019 yılı için net okullaşma oranı (4-5 yaş) %70 olarak belirtilmiş ancak istenen
düzeye ulaşılamamıştır (%44,02).4
• MEB 2019-2023 Stratejik Planı4 çerçevesinde ise erken çocukluk eğitiminin niteliğinin artırılması
ve yaygınlaştırılması hedef olarak gösterilmiş ve toplum temelli erken çocukluk eğitimi anlayışına
geçilmesine vurgu yapılmıştır. Bu bağlamda, 2019 ve 2020 yılı 3-5 yaş grubu için ulaşılması
hedeflenen net okullaşma oranları sırasıyla %45,4 ve %46 olarak belirtilirken bu oranlar hedeflenen
düzeyin altında kalarak 2019 yılı için %43,2 ve 2020 yılı için %28,95 olmuştur (Grafik 1).5
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GRAFİK 1
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COVID-19 salgını, erken çocukluk eğitimi ve bakım hizmetlerine erişimi ciddi boyutlarda kısıtlamıştır.
Salgınla birlikte 3-5 yaş okullaşma oranı, son on yılın en düşük değerine gerilemiştir.
COVID-19 salgını Türkiye’de ve tüm dünyada eğitim sistemlerinin değişimler karşısındaki savunmasızlığını
ve eğitime erişimin her çocuk için aslında güvence altında olmadığını ortaya koymuştur. 2019-2020 eğitim
öğretim yılında 3-5 yaş için %43,2 olan net okullaşma oranı, salgının ortaya çıkmasıyla birlikte 20202021 eğitim öğretim yılı için oldukça keskin bir düşüş yaşayarak son on yılın en düşük okullaşma oranına
gerilemiştir. 2020 verilerine göre net okullaşma oranının 3-5 yaş için %28,95 ve 5 yaş için ise %58,53
olması, ülke çocuklarının yaklaşık yarısının sadece bir yıl kadar ve çok daha azının 3-5 yaş dönemi süresince
erken çocukluk eğitimine erişebildiği gerçeğini göstermektedir.5
Türkiye’de 0-3 yaş dönemi çocuklarına ve ailelerine sunulan erken çocukluk eğitimi ve bakım hizmetleri
yetersizdir.
Yaşamın ilk yılları çocuklar için kişilere ve çevresine uyum sağlama zamanıdır. Anne karnından sonra
gelişimin ve öğrenmenin en hızlı olduğu bu dönemde çocuğun bütüncül gelişimi, aldığı bakım ve
çevresindekilerle olan etkileşimiyle desteklenir. Bu dönem süresince çocuğa sunulan zengin uyaranlar,
çocuk için eşsiz öğrenme fırsatlarıdır. Yaşamın ilk yıllarının nitelikli erken çocukluk ve bakım hizmetleriyle
desteklenmesi, kişilerin gelecekte sahip olacağı bilgi ve yaşam becerilerinin temelini oluşturacağı ve
toplumsal yaşama ve refaha katkı sunacağı için de oldukça değerlidir.6 Diğer ülkeler ile kıyaslandığında
Türkiye’nin 0-3 yaş çocukları için sağlanan erken çocukluk eğitimi ve bakım hizmetlerinin mevcut durumu
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pek iç açıcı değildir. OECD verilerine göre üç yaşın altında olan çocuklar Danimarka, İsrail, Kore ve
Norveç gibi ülkelerde %50’nin üzerinde eğitime katılım gösterirken, Türkiye’deki 0-3 yaşın altında olan
çocukların sadece %0,3’ü erken çocukluk eğitimi ve bakım hizmetlerine erişim sağlayabilmektedir.1 2013
yılı Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) verileri kullanılarak yürütülen Türkiye’de Erken Çocukluk
Bakımı ve Okul Öncesi Eğitime Katılım Araştırması ise 0-3 yaş dönemi çocukların bakımından birincil
olarak annelerin sorumlu olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Çalışma bulgularına göre çalışmayan
annelerin %42,5’i çalışamama nedeni olarak küçük yaşta çocuklarının olduğunu belirtmiştir (2018 yılında
bu oran TNSA verilerine göre %31 olmuştur). Çalışan annelerin %32’sinin çocuklarına ise büyükanneleri
bakmaktadır. Çalışan annelerin sadece %15’i küçük çocuklarının bakım ve eğitim hizmeti için bir yuva veya
kreşe gönderdiklerini belirtmiştir. Türkiye’de 0-3 yaş için nitelikli eğitim ve bakım hizmetlerine erişimin yok
denecek kadar az olması, hizmet veren toplum temelli ve kamu destekli kurumların yetersizliği ve birçok
kurumun özel ve ücretli olması ile ilgilidir. Dolayısıyla, 0-3 yaş dönemi içinde bir çocuğun erken çocukluk
eğitimi kurumuna devam edebilmesi, ailenin sosyoekonomik durumu, ebeveynlerin eğitim düzeyi ve
istihdam durumu ile yakından ilişkilidir. Erken çocukluk ve bakım hizmetlerine erişimin sosyoekonomik
düzey temelinde değişkenlik göstermesi, bu hizmetlere erişemeyen çocuklar için sonrasında telafisi zor
farkların oluşmasına neden olmaktadır.6
Erken çocukluk döneminde eğitim dahil temel ihtiyaçlardan yoksun bırakılan çocuklar, çocuk
yoksulluğu ile mücadele etmeye devam etmektedir.
Erken çocukluk yıllarından itibaren sağlık ve beslenme ihtiyaçları giderilen ve zihinsel, psikomotor ve
sosyal-duygusal gelişimi bütüncül bir şekilde desteklenmiş olan çocuklar hiç şüphesiz ekonomik, sosyal ve
kültürel gelişmeye ve beşerî sermayeye katkıda bulunacaklardır. Bir çocuğun iyi olma hali, içine doğduğu
çevre ve aileyle ilişkilidir. Bu noktada, erken çocukluk eğitimi sahip olduğu yüksek katma değerle eğitimde
fırsat eşitliğinin önündeki sosyoekonomik engellerin ve çocuk yoksulluğunun yol açtığı eşitsizlikleri
gidermek adına değerlidir. Öte yandan, eğer önlem alınmazsa çocuk yoksulluğunun neden olduğu eşitsizlik
daha da derinleşmektedir. Yetişkin yoksulluğundan farklı olarak çocuk yoksulluğunun etkileri uzun süreçte
daha yıkıcı sonuçlara neden olmaktadır.7
Türkiye’de;
• Her üç çocuktan biri yoksullukla mücadele etmektedir.
• 0-5 yaş arası yoksulluk çeken çocukların oranı %30,9’dur.
• 5 yaş altı her on çocuktan biri yetersiz beslenmektedir.
• Çocukların toplamda %6’sında büyüme geriliği vardır.
• Her iki ebeveyni de çalışmayan çocuk oranı %11’dir.
OECD verilerine göre Türkiye’deki toplam nüfus için yoksulluk oranı %14,4 iken, 0-17 yaş çocuk yoksulluğu
oranı %22,7’dir.1 TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması ise Türkiye’de çocukların %32,4’ünün
yoksullukla mücadele ettiğini belirtmektedir.8 0-5 yaş arası yoksulluk çeken çocukların oranı ise %30,9
olarak açıklanmıştır. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları 2018 verilerine göre 5 yaş altı çocuklarda kötü
beslenmenin yaygınlığı %9,8 olarak belirtilmişken, Türkiye’de çocukların toplamda %6’sında büyüme
geriliğinin yaygınlığı saptanmıştır.9 Daha önce de belirtildiği gibi bir çocuğun iyi olma hali, yaşadığı
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çevre ve içinde büyüdüğü aile ile ilişkilidir. Ailenin gelir ve eğitim düzeyi ve çocuğa yapılan harcamalar
bir çocuğun iyi olma halini, sağlığını ve eğitimini ne şekilde desteklediğini açıklayabilir. Hanehalkı geliri
üzerinden hesaplanan endekslere göre 1-4 yaş arası her iki ebeveyni de çalışan çocuk oranı %20,9 iken
(OECD ortalaması %60,7), en az bir ebeveyni çalışan çocukların oranı %68,2’dir (OECD ortalaması %31,3).
Türkiye’de her iki ebeveyni de çalışmayan çocuk oranı ise %11’dir (OECD ortalaması %8). Ayrıca hanehalkı
fert gelir ve eğitim durumuna göre yoksul ve yoksulluk oranları incelendiğinde kişilerin eğitim durumu
arttıkça yoksulluk oranının azaldığı bilinmektedir. Türkiye’de okuryazar olmayan kesim için yoksulluk oranı
%35,8 iken yükseköğretim mezunu olan kişiler için bu oran %3,2’ye kadar düşmektedir.
Yoksulluk, çocuk ve yetişkin için aynı anlama gelmemektedir.
Yoksulluğun nesiller arası aktarılan bir gerçek olduğu düşünüldüğünde bugünün yoksul çocukları geleceğin
yoksul yetişkinleri olacaktır. Bu döngüyü kırmak; çocuğun sağlık ve beslenme durumu, eğitim durumu,
aile ve barınma göstergelerini karşılayarak iyi olma halini desteklemekle mümkündür. Beşerî sermaye
oluşumuna katkısı göz önünde bulundurulduğunda erken çocukluk eğitimi, nesiller arası yoksulluğu kırmak
ve toplum içinde fırsat eşitliğini sağlamak adına önemli bir araçtır. Toplumun eğitim seviyesini yükseltmek
ve insanî gelişimi temelden destekleyerek sağladığı yüksek katma değer ile eğitimde fırsat eşitliğinin
önündeki sosyoekonomik engelleri en başından aşmak için erken çocukluk eğitimi oldukça değerlidir.
Bölgesel ve sosyoekonomik farklılıklar, erken çocukluk eğitimine erişim için belirleyicidir. En yoksul
%20’lik dilimde yer alan beş yaşındaki çocukların okullaşma oranı %69 iken, en zengin %20’lik dilim
için bu oran %92’dir.
Erken çocukluk eğitimi, ileriki yıllarda ortaya çıkacak ve gittikçe derinleşecek boşlukları kapatmak adına
eşit fırsatlarla güçlü bir başlangıç yapmanın etkili bir yoludur. Çocukların içine doğduğu aile ortamı ve
büyüdükleri çevre, ileride nasıl bir yetişkin olacakları ile ilgili önemli bir belirleyicidir. Ancak bölgesel ve
sosyoekonomik farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’de her çocuğun eşit yaşam koşullarına
sahip olmadığı bir gerçektir. Nitelikli erken çocukluk eğitiminin her çocuk için erişilebilir olması;
dezavantajlı kesimlerin erişimine öncelik verilmesi, kapsayıcılık ilkesi doğrultusunda bu çocukların daha
fazla gözetilmesi ve yaygınlaştırma faaliyetlerine dezavantajlı çocukların ihtiyaçları doğrultusunda yön
verilmesi ile mümkün olacaktır.
2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması9 kapsamında yürütülen bir çalışma için geliştirilen Erken Çocukluk
Gelişim İndeksi (EÇGİ) çocukların 3 ve 4 yaşlarına kadar göstermeleri gereken okuryazarlık-sayısal beceri,
fiziksel, sosyal-duygusal gelişim ve öğrenme alanlarına odaklanmıştır. Bu araştırmaya göre Türkiye’nin Batı
bölgesi EÇGİ puanı en yüksek (%77) bölge olurken Doğu Bölgesi %66 ile en düşük bölge olarak belirlenmiştir.
Okuryazarlık-sayısal beceriler alanında kentsel kesimde yaşayan çocukların kırsal kesimdekilere göre daha
ileri düzeyde olduğu belirlenmiştir (sırasıyla %16 ve %9). Bu verilere göre, genel olarak normal gelişim
gösteren çocuklarda temel becerilere göre en keskin farklılaşma okuryazarlık-sayısal beceri alanındadır.
En düşük refah seviyesindeki çocukların yalnızca %8’i okuryazarlık-sayısal beceri alanında gelişimsel olarak
olmaları gereken seviyede iken bu oran en yüksek refah seviyesinde %30’dur. Kırsal kesimlerde yaşayan
çocuklar kentsel kesimde yaşayan çocuklar ile kıyaslandığında daha fazla yetersiz bakıma maruz kalmıştır.
Yetersiz bakıma maruz kalmış çocukların oranı Güney bölgelerde %8 ile en yüksek değerinde iken Kuzey
bölgelerde bu oran %3’tür.
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Erken Çocukluk Bakımı ve Okul Öncesi Eğitime Katılım araştırması10 ise hanehalkı geliri ve annenin eğitim
düzeyinin erken çocukluk eğitimine erişimine etkisini vurgulamaktadır. Hanehalkı gelirine göre en yoksul
%20’lik dilimde yer alan üç yaşındaki çocukların okula erişimi %2’de kalırken, en zengin %20’lik dilim için
bu oran %33’e çıkmaktadır. Bu oran 5 yaş için en yoksul dilimde %69 iken en zengin dilimde %92 olarak
göze çarpmaktadır. Erken çocukluk eğitimine erişimi belirleyen bir diğer önemli faktör ise annelerin eğitim
düzeyidir.
En yoksul %20’lik dilimde yer alan beş yaşındaki çocukların okullaşma oranı %69
iken, en zengin %20’lik dilim için bu oran %92’dir.
Türkiye’de annelerin bir yıl daha fazla eğitim almış olması, çocukların okul öncesi eğitime dahil olma
ihtimalini %3 artırırken, 8 yıl eğitim almış bir annenin çocuğunun erken çocukluk eğitimine erişimi %24
oranında artmaktadır. İşgücü piyasasında yer alan annelerin çocuklarının erken çocukluk eğitimi ve bakım
hizmetlerini alma olasılığı çalışmayan annelere göre %16 daha yüksektir.10 Bu bulgulara paralel olarak
TNSA 2018 araştırmasına9 göre annenin eğitim düzeyinin artmasıyla 3 ve 4 yaşlarındaki çocuklar için EÇGİ
puanı, anneleri okula gitmemiş çocuklarda %62’de kalırken, anneleri lise ve/ya üzeri eğitim düzeyine sahip
çocuklarda %85 oranında belirlenmiştir.
Toplumsal eşitsizliklerden bağımsız olarak erken çocukluk eğitimi ve bakım hizmetlerinden yararlanmış
her çocuk, ileriki yıllarda başarılı olmaktadır.
Erken çocukluk eğitimi almış çocuklar, ileriki yıllarda toplumsal kalkınmanın bir parçası olarak daha üretken
ve başarılı olurlar. Nitelikli ve kapsayıcı bir erken çocukluk eğitiminin her çocuk için erişilebilir olmasının
ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde görülen sınıf tekrarı ve okul terki gibi istenmeyen durumları
azalttığı bilinmektedir. TIMSS 2019 verileri, evde yürütülen erken okuryazarlık ve sayısal becerileri
destekleme etkinliklerinin ve bir erken çocukluk eğitim kurumuna devam etme durumunun çocukların
sonraki yıllardaki akademik başarısını etkilediğini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda, Türkiye’de 4. sınıf
düzeyindeki öğrencilerin %8’i üç yıl ve daha fazla, %16’sı iki yıl, %48’i ise bir yıl veya daha az süre erken
çocukluk eğitimi almış çocuklardır. Türkiye’deki öğrencilerin erken çocukluk eğitimine katılıp katılmama
durumlarına göre oluşan başarı farkları uluslararası ortalamaya göre daha yüksektir.16 Öte yandan,
erken çocukluk eğitimine katılma süreleri incelendiğinde Türkiye’de üç yıl veya daha fazla eğitim alan
çocuklarla iki yıl eğitim alan çocuklar arasındaki başarı farklı uluslararası ortalamaya göre daha azdır. Üç
yıl ve/ya daha fazla erken çocukluk eğitimine katılmış öğrencilerin matematik ve fen bilimleri puanları
erken çocukluk eğitimine katılma sürelerine göre tutarlı bir şekilde artış göstermektedir ve bu öğrenciler
uluslararası ortalamada en yüksek matematik ve fen bilimleri başarısına sahip öğrencilerdir. Türkiye’de 4.
sınıf düzeyindeki öğrencilerin büyük bir kısmının hiç erken çocukluk eğitimine katılmadığı düşünüldüğünde
toplumsal eşitsizlikler nedeniyle oluşan engellerin ülke çocukları için sonrasında telafisi zor dezavantajlar
oluşturacağı söylenebilir.
Türkiye’de eğitim harcamaları arasında en az yatırım, erken çocukluk eğitimine yapılmaktadır.
Erken çocukluk eğitimine yapılan yatırımlar, çocukların potansiyelini fark etmelerini desteklemekte ve
daha sonra yapılacak yatırımlara oranla getirisinin daha yüksek olduğu bilinmektedir. Erken çocukluk
eğitimi ve bakım hizmetlerinden faydalanan çocuklar, yetişkin olduklarında daha yüksek maliyet-getiri
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oranları ile işgücü piyasasında kendilerine daha kolay yer bulabilmekte ve daha nitelikli işler ortaya
koymaktadır.11 Buna paralel olarak, aileleri dezavantajlı grupta olan çocuklar için okul öncesi eğitim
almak, yükseköğretime geçişlerini artırmaktadır. Bu noktada, erken çocukluk eğitimine yapılan yatırım,
sosyoekonomik ve bölgesel değişkenlerden ortaya çıkan eşitsizliklerin giderilmesi, nesilden nesile aktarılan
yoksulluğun kırılması ve toplumsal refahın sağlanması ve sürdürülmesi için esastır.12
TÜİK 2020 Eğitim Harcamaları İstatistiklerine13 göre eğitim harcamasının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki
payı %6’dır. Öte yandan, bu pay içinde öğrenci başına harcamanın en çok arttığı eğitim düzeyi ilkokul
olurken, erken çocukluk eğitimi toplam eğitim harcamaları içinde %6,1 ile en düşük orana sahip eğitim
kademesi olmuştur. Erken çocukluk eğitimine ayrılan payı %18,1 ile ilkokul düzeyi takip etmektedir (Grafik
2).13
GRAFİK 2

Eğitim Düzeylerine Göre Yapılan Eğitim Harcamalarının Toplam Harcama İçindeki Oranı (%)
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Erken çocukluk eğitimi için yapılan harcamaların düşüklüğü ve yetersiz finansman, okul öncesi eğitim
kademesinde özel öğretim kurumlarının payını artırmıştır. Türkiye’de 2020-2021 eğitim öğretim yılı
için toplam resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarının yaklaşık yarısını (5.320 adet) özel öğretim
kurumları oluşturmaktadır.5 Toplumsal eşitsizlikler, yoksulluk sınırında yaşayan ailelerin varlığı ve devlet
destekli, ücretsiz bir okul öncesi eğitimi yaygınlaştırma politikasının olmaması bir arada düşünüldüğünde,
erken çocukluk eğitimine ayrılan yetersiz kaynakla her çocuğun erken çocukluk eğitimine erişimi olası
görünmemektedir.
Türkiye’de erken çocukluk eğitimi için kalite standartları mevcut değildir.
Erken çocukluk eğitiminde oluşturulacak ulusal bir standart, eğitimde niteliği teşvik edecek ve bireysel,
bölgesel ve kültürel farklılıklar nedeniyle değişen öğrenme ihtiyaçlarına rehber olacaktır. Türkiye’de erken
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çocukluk eğitiminde nitelik, erken çocukluk erişimine yapılan vurgunun gölgesinde kalmaktadır. Türkiye,
erken çocukluk eğitimi sisteminin işleyişini ve hesap verebilirliğini ölçen bir sisteme sahip değildir.14 Oysa,
kurumların sayısını nicel olarak artırmanın ötesinde fiziki ortamların iyileştirilmesi (düşük sınıf mevcutları,
düşük öğretmen başına düşen çocuk oranları), farklı eğitsel materyaller ile öğrenme ortamlarının
düzenlenmesi, nitelikli öğretmen yetiştirme programlarının sürdürülmesi ve aile katılımı çalışmaları
ile eğitim sürecinde yüksek nitelik çerçevesinde yaygınlaşma politikalarının belirlenmesi, ülkenin farklı
bölgelerinde sunulacak hizmetlerde eşitliği ve kapsayıcılığı sağlamak açısından oldukça önemlidir.

ERKEN ÇOCUKLUK EĞITIMINDE FIRSAT EŞITLIĞINI SAĞLAMAYA YÖNELIK
ÖNERILER
Türkiye’deki her çocuğun en az bir yıl ücretsiz ve yüksek nitelikli erken çocukluk eğitimi alabilmesi için
somut adımlara ihtiyaç vardır.
Uluslararası karşılaştırmalarda erken çocukluk eğitimine erişimin en düşük olduğu ülkenin Türkiye
olması gerçeği ve erken çocukluk eğitiminin beşerî sermayeye ve toplumsal refaha olan yüksek katkısı
düşünüldüğünde Türkiye için yüksek nitelikli, kapsayıcı ve eşitlikçi erken çocukluk eğitimi politikalarına
ivedilikle ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’de erken çocukluk eğitimi tercihen yararlanılan ya da ulaşabilen
bireylerin yararlandığı bir eğitim olarak görülmektedir. Ancak, erken çocukluk eğitimi kişilerin tercihine
bırakılmayacak kadar kritik bir süreçtir. Bu nedenle, erken çocukluk eğitimine tam erişim ile ilgili devletin
yöneteceği tutarlı ve sürdürülebilir müdahalelere ihtiyaç vardır. Bu kapsamda öncelikli olarak erken çocukluk
eğitimine ilişkin belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için gereken finansmanın MEB yatırım bütçesinde
somut bir karşılığının olması gerekmektedir. Tam kapasite ve nitelikli bir yaygınlaştırma elbette zamana
yayılarak ve kademeli olarak gerçekleştirilebilecektir. Bu aşamada Türkiye’deki erken çocukluk eğitimi ve
bakımının genel durumunu ortaya koyan ve yalnızca nicel değil, niteliksel durumu da detaylarıyla analiz
edebilecek profil araştırmalarının yürütülmesi faydalı olacaktır. Benzer şekilde maddi ve maddi olmayan
bileşenlerin tespit edilmesini sağlamak üzere kapasite ve altyapı belirleme çalışmaları da bu araştırmalara
paralel olarak yürütülmelidir. Böylece erişimin ve niteliğin önündeki engeller tespit edilerek; bütünsel,
hedef odaklı ve planlı bir gelişim ve iyileşme sağlanabilecektir.6 Ayrıca, nitelikli eğitimin yaygınlaştırılması
politikalarında coğrafi ve bölgesel özellikler göz önünde bulundurulmalı, yerel yönetimlerin bu süreçteki
rolleri de belirlenerek fırsat eşitliği çerçevesinde en az bir yıl zorunlu olmak üzere kapsayıcı ve ücretsiz
eğitim politikaları hayata geçirilmelidir.
0-3 yaş erken çocukluk eğitim ve bakım hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır.
Türkiye’de, özellikle 0-3 yaş için kaliteli eğitim ve bakım hizmetleri veren kurum sayısının sınırlı olması
ve sağlanan hizmetin güvenirliğine ilişkin olumsuz toplumsal algı, ebeveynleri resmi olmayan bakım
hizmetlerine yöneltmektedir.6 Ebeveynlerin ve çocuğun ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikli eğitim
ve bakım kurumlarının olup olmaması sadece çocukların okullaşma durumunu değil; aynı zamanda
ebeveynlerin, özellikle kadınların istihdam edilme durumunu da etkilemektedir. Dolayısıyla erken çocukluk
eğitimi ve bakımı hizmetlerinin yaygınlaştırılması kadınların işgücünde yer almasını desteklemekte kilit
bir role sahiptir. Erken çocukluk eğitimi hizmeti arttıkça kadınların işgücüne katılma oranları artmaktadır.
Bu kapsamda öncelikle sağlık ve bakım boyutlarını da kapsayacak şekilde 0-3 yaş arası çocuklar için
hizmet veren nitelikli ve ücretsiz kurumların sayısı artırılmalıdır. Eğitim ve bakım hizmetleri veren kurum
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sayısının artırılması ve özel kurumların çoğalması için destekleyici ve teşvik edici politikalar uygulamaya
yansıtılmalıdır. Bu politikalarda aynı zamanda erken çocukluk döneminde yalnızca annenin değil babanın da
rolünü kapsayacak eşit ebeveyn katılımı odağa alınmalıdır. Türkiye’de 0-3 yaş arası çocuklara ve ailelerine
sunulan yüksek nitelikli çocuk bakımı hizmeti ve eğitimi veren kurum ve kuruluşların yaygınlaşması
çocukların iyi olma halini etkilediği gibi başta kadınlar olmak üzere hane halkı fertlerinin işgücüne
katılmasına veya eğitime devam etmesine de katkı sunacaktır. Kamunun erken çocukluk eğitimine yönelik
yaklaşımının bir kaynak sorunundan ziyade, öncelik sorunu olduğundan söz etmek mümkündür. Bu
nedenle, örneğin ilk ve ortaöğretimdeki teşvik uygulamalarının okul öncesi eğitim ve bakımına kaydırılması
gibi önceliklendirmelerin yapılması düşünülebilir.6
Erken çocukluk eğitimine erişim dezavantajlı çocuklar için önceliklendirilmelidir.
Türkiye’de erken çocukluk eğitimi zorunlu olmadığı için eğitime erişim konusunda farklı sosyoekonomik
arka planlardan gelen çocuklar arasında keskin bir ayrım vardır. Sosyoekonomik açıdan dezavantajlı
ailelerdeki çocuklar aslında erken çocukluk eğitimine erişemeyen ve daha çok ihtiyaç duyanlardır.14
Çocuk yoksulluğunun kırılması ve çocuğun iyi olma halinin yaşamın ilk yıllarından itibaren sağlanması
toplum temelli olarak yapılacak müdahaleler ve iyileştirme çabaları ile mümkündür. Bu kapsamda;
bölgesel, toplumsal ve kültürel olarak çocukların ihtiyaçları belirlenmeli ve eğitim hizmetlerine tam erişim
sağlanmalıdır. Türkiye’de erken çocukluk eğitimi zorunlu olmalı, devlet desteği ile ücretsiz sunulmalı ve
erken çocukluk eğitimine düşük erişimi olan bölgeler ve/ya sosyoekonomik olarak dezavantajlı aileler
belirlenerek öncelik kapsamına alınmalıdır. Aynı şekilde, erken çocukluk eğitimine yapılacak harcamalar
planlanırken okullaşmanın daha az ve dezavantajlı grupların daha fazla olduğu bölgeler belirlenmeli ve
okula erişimin yanı sıra nitelikli öğrenme ortamlarının oluşturulması için iyileştirme planları devreye
girmelidir. Erken çocukluk eğitimine ayrılan bütçenin tüm bölgelere ve illere eşit olarak dağıtılmasından
ziyade bölgesel farklılıklar göz önünde bulundurulmalı ve eğitimin yaygınlaştırılması çocukların, ailelerin ve
bölgelerin ihtiyaçları doğrultusunda eylem planına dahil edilmelidir.
Erken çocukluk eğitiminde kalite standartlarını belirleyecek ve izleyecek mekanizmalar geliştirilmelidir.
Türkiye’de erken çocukluk eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması, korunması ve bir standart getirilmesi
için izleme ve değerlendirme sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Kurulacak olan izleme ve değerlendirme
sistemleri eğitime erişimin yanı sıra fiziki ortam, eğitim materyalleri, eğitim programları ve öğretmen
eğitimi gibi farklı değişkenlerin niteliğine odaklanmalıdır. Bu noktada, özellikle dezavantajlı grupta bulunan
ailelerin erken çocukluk eğitiminin amacına, değerine ve hizmetlerin kalitesine ilişkin düşüncelerinin
olumlu yönde şekillenmesi desteklenmelidir. Ayrıca, sistematik olarak öğretmenlere verilecek eğitimler,
öğretim programlarının ve materyallerin değerlendirilmesi, yeniliklere ayak uydurmak açısından niteliği
destekleyecek gelişmeler olarak önem taşımaktadır.
Erken çocukluk eğitiminin önemi ile ilgili toplumsal algı geliştirilmelidir.
Erken çocukluk eğitiminin önemi ve değeri ile ilgili tüm toplumu hedef alan bilgilendirici kampanyalar
toplum temelli projeler ve uygulamalar, kişilerin çocuklarını erken çocukluk eğitimine yönlendirmeleri
ile ilgili cesaretlendirecek ve erken çocukluk eğitiminin değeri ile ilgili toplumsal algının iyileşmesini
destekleyecektir. TNS Global’in 2015 yılında yürüttüğü çalışma, Türkiye’de erken çocukluk eğitiminin
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önemi ile ilgili farkındalığın gelişmiş illerde yaşayan gruplar arasında daha yüksek olduğunu göstermiştir.15
Dolayısıyla, Türkiye’deki çocukların iyi olma hallerini sağlamak ve korumak için aile eğitimleri büyük
önem taşımaktadır. Aileler için hazırlanacak bilgilendirici materyal ve içeriklerin oluşturulması ve
yaygınlaştırılması, ailelerin farkındalığının artırılması ve güçlendirilmesi için yapılacak etkili adımlar
olacaktır.6 Toplum temelli olarak yapılması gereken farkındalık çalışmaları özel ve resmî kurumların iş birliği
içinde kapsayıcı uygulamalar çerçevesinde gerçekleşmelidir. Coğrafi, bölgesel ve sosyoekonomik farklılıklar
dikkate alınarak gerçekleştirilecek faaliyetler ve projeler kapsamında nitelikli bir erken çocukluk eğitiminin
amacı ve değeri belirtilmeli; aile katılımının, bağlılığının ve ortaklığının önemi özellikle vurgulanmalıdır.
Tüm bunlara ek olarak erken çocukluk eğitimi ve bakımı hizmetlerinin çocukların gelişimi, sağlığı, okul
başarısı vb. gibi boyutlarda sağladığı destekleri görünür kılan bilimsel araştırmalar yapılmalı, erken
çocukluk dönemi eğitiminin önemine yönelik olumlu bir algının oluşturulması için çaba gösterilmelidir.6
Ayrıca, erken çocukluk eğitiminin önemine ilişkin toplumsal farkındalığın oluşturulmasına yönelik iletişim
planları hazırlanmalıdır.
Erken çocukluk eğitimi ve bakımına ilişkin devlet uygulamaları, ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile
desteklenmelidir.
Erken çocukluk eğitimi ve bakımına ilişkin devlet uygulamalarının güçlü sivil toplum örgütleri, ulusal ve
uluslararası iş birlikleri ile desteklenmesi daha etkin modellerin planlanmasında kritik bir rol oynamaktadır.
Erken çocukluk eğitimi için sağlanacak eğitim öğretim desteği nitelikli yaygınlaştırma politikaları için
teşvik edici olacaktır. Bu nedenle, toplam eğitim harcamaları içinde okul öncesi kademesi için ayrılan pay
fırsat eşitliği ve kapsayıcılık ilkeleri kapsamında yaygınlaştırma politikalarının önemli bir parçası olarak
kullanılabilir. Bu noktada, var olan kurumlarla iş birliklerinin yapılması, nitelik geliştirici tedbirlerin ulusal
ve uluslararası iş birlikleri ile desteklenmesi hem erken çocukluk eğitimi ve bakımı sağlayan kurumların
sayısını artıracak hem de niteliğin farklı bileşenlerle çok boyutlu desteklenmesini sağlayacaktır.
Bu bağlamda, resmi makamlar tarafından belirlenecek yasal zeminler ile erken çocukluk eğitimine
erişimin artması için teşvik ve destek mekanizmalarının geliştirilmesi önemli bir adım olacaktır. Bu sürecin
uluslararası ve ulusal kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmesi iyi örneklerin hayata geçirilmesi ve
yaygınlaştırılması açısından önem taşımaktadır.6 Tasarlanacak ve hayata geçirilecek projeler kamu kurum
ve kuruluşlarının yanı sıra akademisyenler, STK’lar, girişimler ve diğer paydaşların katılımı ile hem çok yönlü
olacak hem de yüksek nitelikli, etkin bir erken çocukluk eğitim ve bakım modellerinin ve politikalarının
planlanmasında önemli bir rol oynayacaktır.

İLKÖĞRETIM VE ORTAÖĞRETIMDE FIRSAT EŞITLIĞINE YÖNELIK
DEĞERLENDIRMELER
Türkiye’de yaklaşık 676 bin çocuk, zorunlu eğitim çağında olmasına rağmen okul dışında kalmıştır.
2020-2021 eğitim öğretim yılında net okullaşma oranları; ilkokulda %93,23, ortaokulda %88,85 ve lisede
%87,93 olmuştur.5 Bu verilere göre, 2019-2020 yılına kıyasla okullaşma oranı, ilkokulda 0,39 yüzde puan,
ortaokulda ise 7,05 yüzde puan azalmıştır. Öte yandan, lise kademesindeki okullaşma oranı 2,92 yüzde
puan artmıştır. MEB, ortaokul okullaşma oranındaki düşüşün 4+4+4 eğitim sistemine geçiş sonrasında
5 yaşındaki çocukların ilkokula kaydolmasıyla birlikte öğrenci sayılarında artış yaşanması, ancak daha
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sonra yapılan değişikliklerle bu yaş grubundaki çocukların okul öncesi eğitime yönlendirilmesinden
kaynaklandığını belirtmektedir.5 Lise kademesindeki okullaşma oranındaki artışın da 2012’de 4+4+4
sistemiyle 5 yaşında ilkokula başlayan çocukların 2020-2021 eğitim öğretim yılında liseye başlamasıyla
gerçekleştiği düşünülmektedir.
2020-2021 eğitim öğretim yılı yaş gruplarına göre belirlenen okullaşma oranları ile TÜİK nüfus kayıt
sistemindeki çocuk sayısı kullanılarak hesaplanan veriler, Türkiye’de zorunlu eğitim çağında olması gereken
6-17 yaş aralığındaki yaklaşık 676 bin çocuğun okul dışında kaldığını ortaya koymaktadır (Tablo 1).
TABLO 1

Yaş Gruplarına Göre Okul Dışında Kalan Çocuk Sayıları*
Okullaşma oranı (%)**
6-9 yaş
97,23
10-13 yaş
98,55
14-17 yaş
90,76
Okul dışında kalan toplam çocuk sayısı

Toplam çocuk sayısı***

Okul dışında kalan çocuk sayısı

5.193.546
5.153.504
4.948.853

143.861
74.726
457.274
675.861

*MEB ve TÜİK verileri kullanılarak TEDMEM tarafından hesaplanmıştır.5,17
**2020-2021 eğitim öğretim yılı okullaşma oranıdır.
***2020 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarıdır.

Türkiye’de her öğrencinin temel yeterlik düzeyine erişmesini garanti altına alan bir sistem yoktur.
Fırsat eşitliğini önceleyen eğitim sistemlerinde öğrenciler, sisteme farklı özelliklerle girseler dahi süreç
içinde okullar tüm öğrencilere, belli eğitim standartlarını elde etmelerini garanti altına alan optimum
öğrenme ortam ve koşullarını sunar. Bu eğitim sistemlerinde öğrencilerin bireysel öğrenme ve gelişim
ihtiyaçları karşılanır. Örneğin, son yıllarda uluslararası değerlendirme çalışmalarındaki başarılarıyla dikkat
çeken Singapur, Kore ve Japonya’da öğrencilerin neredeyse tamamı (>%96); Avusturya, Hollanda ve
Almanya gibi ülkelerde ise öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (>%93), TIMSS 2019 döngüsünde alt yeterlik
düzeyinin üzerinde performans göstermiştir.16,18 Çevresel ve bireysel koşullar ne olursa olsun okula adımını
atan her öğrenci, ihtiyacına uygun nitelikli bir eğitim öğretim sürecine erişmeli ve çerçevesi çizilmiş bilgi,
beceri ve yeterliklerle donatılmış olarak mezun olabilmelidir. Ancak, Türkiye’de özellikle ulusal sınav
sonuçları incelendiğinde aynı kademeyi tamamlamalarına rağmen öğrenciler arasında temel bilgi, beceri
ve yeterlikler açısından büyük farkların oluştuğu görülmektedir.
Türkiye’de asgari yeterlik düzeyine dahi erişemeyen öğrenci oranları azımsanmayacak düzeydedir.
Türkiye’de önceki TIMSS döngülerine göre matematik ve fen bilimlerinde alt yeterlik düzeyinin üzerinde
performans gösteren öğrenci oranlarında iyileşme görülse de hala gelişime açık önemli bir alan olduğu
görülmektedir. Türkiye’de 4. sınıf (fen bilimleri, matematik) ve 8. sınıf (fen bilimleri) öğrencilerinin en
az %88’i temel yeterlik düzeyinin üzerinde performans göstermiş olsa da 8. sınıf matematik dersinde
öğrencilerin %20’si temel yeterlik düzeyine dahi erişememiştir.16 PISA 2018 sonuçlarına göre de Türkiye’de
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15 yaşındaki temel becerilerden yoksun öğrenci oranlarının oldukça yüksek olduğu dikkat çekmektedir.
Temel becerilere sahip olmayan öğrencilerin oranı matematikte yaklaşık %37, okumada %26,3, fende ise
%25,1’dir.19 Sekiz yıl süren ilkokul ve ortaokul eğitiminin ardından temel yeterlik düzeyine dahi ulaşamamış
öğrencilerin oranı, fırsat eşitliğini sağlamada odaklanılabilecek önemli bir sorun alanına işaret etmektedir.
Uluslararası göstergelerin yanı sıra ilkokul, ortaokul ve lise kademesini tamamlayan öğrencilerin
öğrenme kazanımlarını gözden geçirebileceğimiz ve eğitimde fırsat eşitliğine yönelik çıkarımlarda
bulunabileceğimiz ulusal göstergelerin başında Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları
Sınavı (YKS) gelmektedir. Bu sınavlar, ülke genelinde her ne kadar seçme ve yerleştirme odağında
tasarlanmış değerlendirme yöntemleri olarak kabul görse de ortaokul ve lise kademelerinden mezun olan
tüm öğrencilerin kademeler arası geçişte sahip olduğu bilgi, beceri ve yeterliklerin de değerlendirilmesi bu
merkezi sınavlar aracılığıyla mümkün olabilmektedir.
Bu çerçevede, 2021 yılında LGS’ye katılan öğrencilerin dersler bazında doğru cevap sayısı ortalamaları
incelendiğinde öğrencilerin yaklaşık %7’sinin (72.798 öğrenci) matematikte, %6’sının (62.309 öğrenci)
yabancı dilde, yaklaşık %2,4’ünün (25.235 öğrenci) T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testinde hiçbir
soruya doğru yanıt veremediği görülmektedir.20 YKS’de de benzer bir durum söz konusudur. Puanlar
temelinde incelendiğinde, 2021 yılında YKS’ye katılan tüm adayların %32’sinin Temel Yeterlilik Testinde
(TYT) 150 puanın altında kalması, üzerinde önemle durulması gereken bir durumdur.21
LGS ve YKS gibi çoktan seçmeli merkezi sınavlarla ölçülemeyen üst düzey zihinsel özellikleri, beceri
odaklı testler aracılığıyla ölçmeyi amaçlayan bir proje olarak 2016 yılında başlatılan Akademik Becerilerin
İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) çalışması da temel yeterlik düzeyine erişemeyen öğrenci
oranlarıyla ilgili çarpıcı veriler ortaya koymuştur.22 2018 yılı ABİDE sonuçlarına göre 4. sınıf öğrencilerinin
yaklaşık %28’i Türkçede, yaklaşık %40’ı matematikte, yaklaşık %38’i fen bilimlerinde ve yaklaşık %30’u
sosyal bilgilerde temel ve temel altı düzeyde performans göstermiştir. Sekizinci sınıf öğrencilerinin ise
yaklaşık %25’i Türkçede, %53’ü matematikte, yaklaşık %40’ı fen bilimlerinde ve %25’i sosyal bilgilerde
temel ve temel altı düzeyde yeterliğe sahiptir.23,24
Türkiye’deki öğrenciler için okulda olmak, öğrenmek anlamına gelmemektedir.
Gerek uluslararası değerlendirmelerde gerekse ulusal merkezi sınavlarda farklı kademe ve sınıf düzeyleriyle
gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme çalışmaları, öğrencilerin önemli bir kısmının, okula devam etse
dahi temel düzeyde öğrenme kazanımlarını elde edemediğini gözler önüne sermektedir. Dünya Bankası
Öğrenme Yoksulluğu verileri bu varsayımı desteklemektedir. Buna göre Türkiye’de 10-14 yaş aralığındaki
çocukların %17,6’sı temel düzeyin altında okuma becerisine sahiptir ve Türkiye’de 10-14 yaş aralığındaki
her beş çocuktan biri (%21,7) öğrenme yoksuludur.25 Öğrenme yoksulluğu, Dünya Bankası tarafından basit
bir metni okuyamamak ya da okuduğunu anlayamamak olarak tanımlanmaktadır. Çocuğun okuduğunu
anlayamaması diğer derslerdeki öğrenme süreçlerini de olumsuz etkileyebilmesi nedeniyle akademik
başarının önünde ciddi bir engel teşkil etmektedir.
Dünya Bankası, yayımladığı son verilerle öğrenme yoksulluğu oranının artacağını vurgulamaktadır.
COVID-19 salgınıyla birlikte gerçekleşen okul kapanmaları ve uzaktan eğitimin yetersiz kalması nedeniyle
düşük-orta gelirli ülkelerdeki öğrenme yoksulu öğrenci oranının %70’e çıkacağı tahmin edilmektedir.26
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Daha önce salgınla birlikte 10 yüzde puan olarak ifade edilen artış tahmininin 17 yüzde puan olarak
güncellenmesi salgınla birlikte yıkıcı bir öğrenme krizinin eşiğinde olduğumuz anlamına gelmektedir.
Salgının ilk yılında okulların en uzun süre kapalı kaldığı ikinci OECD ülkesi olan Türkiye’de27 de öğrenme
yoksulluğu oranlarında artış yaşanması yüksek bir olasılık olarak önümüzde durmaktadır.
Zorunlu eğitim süresi ile bu sürede öğrencilerin elde ettiği öğrenme kazanımları arasında 3 yıllık fark
vardır.
Dünya Bankası Beşerî Sermaye Endeksi verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 12,1 yıl süren zorunlu eğitim,
nitelik ve öğrenme kazanımları açısından ortalama 9,2 yıllık öğrenme sürecine denk gelmektedir.28
Türkiye’de 12 yıl süren zorunlu eğitim sürecini tamamlayan bir öğrencinin toplam eğitim alma süresi ile
eriştiği öğrenme kazanımları arasında yaklaşık 3 yıllık açık bulunmaktadır. Bu veri, eğitimde fırsat eşitliğini
sağlama çabasında niceliğin önemli ve zorunlu, ancak tek başına yeterli bir adım olmadığını göstermektedir.
Nicelik sorunlarının yanı sıra eğitimde fırsat eşitliğini sağlamada en önemli sorun alanlarından biri de
eğitimde niteliğin sağlanması meselesidir. Türkiye’de öğrenciler okullarına devam etse dahi eğitim
yaşamlarına nitelikli eğitim hakkından yoksun kalarak devam etmektedir.
Türkiye’de çocuğun doğduğu ev ve yaşam koşulları akademik başarıyı belirleyen en önemli etkenlerden
biridir.
Okullar, sunduğu eğitim ve öğretim olanaklarıyla çocukların yoksullukta ve yoklukta eşitlenmesinin
engellenebileceği ve yaşamda başarılı olmalarının sağlanabileceği yegâne öğrenme alanlarıdır. Çocuklar,
içine doğdukları ailenin yaşam koşullarından, yaşadığı bölgeden ve sahip olduğu maddi imkânlardan
bağımsız olarak okulda geçirdikleri eğitim süreçleriyle kendi potansiyellerini gerçekleştirme fırsatı
elde edebilmelidir. Ancak Türkiye’de çocuğun başarısı ailenin sosyoekonomik durumuyla güçlü bir ilişki
içindedir. Dezavantajlı ailelerin çocukları daha düşük düzeyde başarılar elde ederken avantajlı ailelerin
çocukları çok daha yüksek düzeyde başarılar elde edebilmektedir. Öğrencilerin LGS’deki sözel ve sayısal
başarısı ile anlamlı ve en güçlü ilişkiye sahip değişken; aile geliri ve anne-baba eğitim düzeyi değişkenlerine
ilişkin göstergeler çerçevesinde belirlenen okulun ve öğrencinin sosyoekonomik düzeyleridir.29 LGS
2021 sınavı verilerine göre anne-baba eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin sınav puanı ortalamaları da
artmaktadır. Anne-babasının eğitim düzeyi ilkokul olan öğrenci ile anne-babasının eğitim düzeyi lisansüstü
olan öğrenci arasında 120 puan fark oluşabilmektedir.20 LGS sınavına benzer şekilde MEB tarafından 2020
yılında pilot çalışması yapılan Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı sonuçları da anne-babaların eğitim düzeyi
arttıkça öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma alanlarındaki dil becerileri puan ortalamalarının
da arttığını somut biçimde ortaya koymaktadır.30
Dezavantajlı öğrenciler ile varlıklı öğrencilerin akademik başarıları arasında bir uçurum bulunmaktadır.
Uluslararası ölçme ve değerlendirme çalışmalarına bakıldığında, örneğin PISA 2018 verilerine göre
Türkiye’deki öğrencilerin sosyoekonomik düzeylerinin matematik, fen ve okuma performansları üzerindeki
etkisinde önceki yıllara göre bir azalma kaydedilmiştir. PISA 2009 döngüsünde sosyoekonomik düzeyin
okuma becerisi üzerindeki etkisi %16,9 iken PISA 2018’de bu oran %11,4’e gerilemiştir.31,32 Buna ek olarak
Türkiye, avantajlı öğrencilerin performansının anlamlı ölçüde değişmediği ancak dezavantajlı öğrencilerin
performansının önemli ölçüde iyileştiği ülkeler arasındadır. Ancak Türkiye, hala sosyoekonomik duruma
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göre öğrenci performansları arasındaki açıklığın 2009’dan bu yana anlamlı ölçüde değişmediği, öğrenciler
arasındaki başarı farklarında herhangi bir iyileşmenin görülmediği ülkelerden biridir.33
Türkiye’de halen ailenin ve bununla ilişkili olarak okulun sosyoekonomik durumuna göre öğrenci başarısının
büyük oranda değiştiği görülmektedir. PISA 2018’de sosyoekonomik açıdan en üst düzeydeki öğrenciler
ile en alt düzeydeki öğrenciler arasında 76 puan fark bulunmaktadır.33 OECD eşitsizlik endeksi verileri
de bu varsayımı desteklemektedir. Söz konusu verilere göre Türkiye, 43 ülke arasında PISA 2018’de en
iyi performans gösteren öğrencilerin daha çok sosyoekonomik olarak avantajlı öğrencilerden oluştuğu
ülkelerin en başında gelmektedir.34
TIMSS 2019 sonuçları da meseleyi değerlendirmede önemli bir bilgi sunmaktadır. Buna göre Türkiye’de
öğrencilerin yaklaşık %45’i ağırlıkla dezavantajlı olarak sınıflandırılan okullara gitmektedir. Ağırlıkla
dezavantajlı öğrencilerin çoğunlukta olduğu okullardaki öğrenci başarısı, ağırlıkla varlıklı öğrencilerin
çoğunlukta olduğu okullardaki öğrenci başarısından 55-66 puan arasında değişen miktarda daha
düşüktür.16 Geniş ölçekli uluslararası sınavlardan elde edilen 25-30 puan aralığındaki başarı, yaklaşık bir
yıllık öğrenme sürecine denktir. Bu durumda, aynı sınıf düzeyinde olmalarına rağmen varlıklı ailelerin
çocukları ile dezavantajlı ailelerin çocukları arasında 2-2,5 yıllık bir öğrenme açığı oluşabilmektedir.
En düşük ve en yüksek başarı oranlarına sahip bölgeler arasındaki başarı farkı, neredeyse 3 yıllık
öğrenme sürecine karşılık gelmektedir.
Türkiye’de çocuğun yaşadığı bölge, bugünkü ve gelecekteki başarısının kritik belirleyicisi olmaya devam
etmektedir. Çocuğun yaşadığı bölge, il, mahalle ya da devam ettiği okul türünden bağımsız olarak
başarılı olabilmesi, okulun bireysel ve toplumsal açıdan sahip olunan dezavantajları giderici rolünün etkin
kılınmasıyla yani eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasıyla mümkündür. Türkiye’de bölgelere göre değişen
öğrencilerin başarı düzeyleri arasındaki keskin uçurum, neredeyse tüm ulusal ve uluslararası değerlendirme
çalışmalarının sabit sonuçlarından biri haline gelmiştir. ABİDE 2018, PISA 2018 ve TIMSS 2019 uygulamaları,
bölgeler arası eşitsizliklere ilişkin benzer sonuçlara ulaşmıştır. ABİDE 2018’de 4. sınıflar düzeyinde tüm
alanlarda temel düzeyin altında kalan öğrenci oranı en yüksek olan bölge Güneydoğu Anadolu bölgesidir.
En düşük başarı ortalamasına sahip diğer bölgeler ise Ortadoğu Anadolu ve Kuzeydoğu Anadolu’dur.23
TIMSS 2019 sonuçlarına göre de Türkiye’de en düşük puan ortalamasına sahip olan Güneydoğu Anadolu
bölgesindeki öğrenciler, en yüksek puan ortalamasına sahip Doğu Marmara bölgesindeki öğrencilerden
en az 80 puan daha düşük başarı düzeyine sahiptir.16 PISA 2018 sonuçları da benzer bulgulara işaret
etmektedir. Türkiye’de en düşük puan ortalamasına sahip olan Ortadoğu Anadolu bölgesindeki öğrenciler
ile en yüksek puan ortalamasına sahip Batı Marmara bölgesindeki öğrenciler arasında Ortadoğu Anadolu
bölgesi aleyhine okuma becerilerinde 91; fen bilimlerinde ise yaklaşık 66 puan fark bulunmaktadır.31 En
düşük ve en yüksek başarı oranlarına sahip bölgeler arasındaki 66-91 puan arasında değişen bu fark,
neredeyse 3 yıllık öğrenme sürecine karşılık gelmektedir.
Olumsuz koşullara sahip olmalarına rağmen dezavantajlı öğrencilerin bir kısmının akademik yılmazlığı
yüksektir.
Ailelerin sosyoekonomik düzeyi, öğrenci başarısının önemli bir belirleyicisi olmasına rağmen dezavantajlı
öğrenciler yüksek performans gösterebilmektedir. Buna yönelik bulgular, PISA ve TIMSS sonuç

20. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI KONULARINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

37

BÖLÜM 2 OKUL ÖNCESİ, İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KADEMELERİNDE EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

raporlarında karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’deki ağırlıkla dezavantajlı öğrenciler, uluslararası ortalamadaki
ağırlıkla dezavantajlı öğrencilerden daha yüksek puanlar elde etmiştir.16 PISA 2018’de de Türkiye, okuma
becerilerinde en üst performans gösteren çeyrekte yer alan dezavantajlı öğrenci oranının (%14,5) en
yüksek olduğu ülkelerden biri olmuştur.33 Öğrencileri başarıya yönlendiren özellik olan öğrenme çevikliği
ya da akademik yılmazlığın anne-baba desteği, içsel motivasyon, okul aidiyeti, olumlu okul iklimi gibi farklı
destek mekanizmalarıyla ilişkili olduğu bilinmektedir. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için çocukların
sahip olduğu dezavantajların öğrenme üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldıracak ve öğrencilerin
yetenekleri ile bilişsel ve duyuşsal kapasitelerini geliştirmelerine imkân sağlayacak çevresel koşulları
oluşturmak gerekmektedir.
Evdeki öğrenme kaynakları yeterli olan çocuk ile evdeki kaynakları yetersiz olan çocuk arasında 6-7
yıllık bir öğrenme açığı oluşmaktadır.
Ailenin sosyoekonomik durumu, evdeki öğrenme kaynaklarına sahip olup olmama durumunun da önemli
bir belirleyicisidir. Okul ile ev arasındaki bağın kurulması ve öğrenme sürekliliğinin sağlanması, öğrenmeyi
destekleyen kaynakların niceliği ve niteliği ile doğrudan ilişkilidir. Türkiye’de 4. sınıfa devam eden her dört
öğrenciden birinin evindeki öğrenme kaynakları yeterli değildir. Evdeki öğrenme kaynaklarının miktarı
çok olan öğrencilerin TIMSS 2019 matematik başarısı, öğrenme kaynakları az olan öğrencilerden 175
puan daha yüksektir.16 Bir yıllık öğrenme sürecinin uluslararası değerlendirmelerde 25-30 puan aralığında
başarı düzeyine denk geldiği düşünüldüğünde, evdeki öğrenme kaynakları yeterli olan çocuk ile yetersiz
kaynaklara sahip çocuk arasında 6-7 yıllık bir öğrenme açığı oluşmaktadır. TIMSS 2019’a benzer şekilde
ABİDE 2018 sonuçları da evdeki kitap sayısı arttıkça öğrenci başarısının 120 ile 135 puan aralığında artış
gösterdiğini ortaya çıkarmıştır.23 Ayrıca kendisine ait odası, çalışma masası ve bilgisayar/tableti olan
öğrencilerin puan ortalamaları, bu imkânlara erişimi kısıtlı olan öğrencilerin puan ortalamalarından daha
yüksektir.35
Türkiye’de çocukların önemli bir kısmı, okul dışında yeterli öğrenme kaynaklarına sahip değildir.
Salgın sürecinde okulların kapalı kaldığı süre içinde, okul dışında teknolojik araçlara erişimi sınırlı olan
öğrenciler için öğrenmeyi sürdürmek kuşkusuz ki zor olmuştur. Türkiye’de farklı kademelerdeki öğrencilerin
teknolojik araçlara erişimi ile ilgili somut veriler bulunmasa da TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri
Kullanım Araştırması36 sonuçlarından hareketle hanelerdeki teknolojik araçlara erişimle ilgili genel bir fikir
elde edilebilir. Türkiye’de hanelerde;
• internet erişimi bulunma oranı %92,
• masaüstü bilgisayar bulunma oranı %16,8,
• taşınabilir bilgisayar (dizüstü, netbook) bulunma oranı %38,3,
• tablet bilgisayar bulunma oranı %26,3,
• cep telefonu/akıllı telefon bulunma oranı %99,3’tür.
Bu veriler de göstermektedir ki Türkiye’de yaklaşık her 10 haneden birinde internet erişimi bulunmamaktadır.
Okul çağında çocukların bulunduğu hanelerde uzaktan eğitim süreçlerinde öğrenmeyi sürdürmek için
ihtiyaç duyulan bilgisayar, tablet gibi teknolojik araçların bulunma oranları da oldukça düşüktür. Aileler
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tarafından eğitim için kullanılmak zorunda kalınan cep telefonları ise eğitim öğretimin sürdürülmesinde
yeterli ve etkili öğrenme araçları değildir.
15 yaşındaki öğrencilerin evlerinde bulunan öğrenme ortamı ve kaynaklarına ilişkin PISA 2018’e ait verilere
göre de öğrencilerin yaklaşık %33’ünün ders çalışmak için kullanabileceği bir bilgisayarı, %46’sının tablet
bilgisayarı ve %24’ünün internet bağlantısı bulunmamaktadır.37 Salgınla birlikte yeni normal eğitim öğretim
sisteminin yedek planının uzaktan eğitim olduğu bir süreç yaşanmaktadır. Ancak uzaktan öğrenme,
çocukların yaşantısının önemli bir parçası haline gelmişken öğrenmenin sürdürülmesini sağlayacak
teknolojik araç ve gereçlerin yeterli olmaması, dezavantajlı ve varlıklı ailelerin çocukları arasındaki makasın
daha da açılması tehlikesini barındırmaktadır.
Türkiye’de yaklaşık 4 milyon öğrenci 36-50 kişilik sınıflarda eğitim görmektedir.
Millî Eğitim Bakanlığının yakın zamanda kamuoyuyla paylaştığı bilgilere göre Türkiye’de dersliklerin
%56’sında öğrenci sayısı 25 ve altında, %16,7’sinde 26-30 arasında, %13,8’inde 31-35 arasında, %8,5’inde
36-40 arasında, %3,8’inde 41-50 arasında ve %1,1’inde 50 ve üzerindedir.38 Bu verilerinden elde edilerek
hesaplanan sınıf mevcuduna göre toplam derslik sayısı ve dersliklerdeki yaklaşık öğrenci sayısı grafiğine
göre (Grafik 3), Türkiye’de öğrencilerin çoğu, 30 ve altında sınıf mevcuduna sahip dersliklerde eğitim
görmektedir. Dersliklerin çoğunluğunda sınıf mevcudunun istenen düzeyde olması önemli bir gelişmedir.
Ancak çok düşük gibi görünen yüzdelik dilimlere sahip 36-50 kişilik dersliklerde eğitim gören öğrenci sayısı,
yaklaşık 4 milyona denk gelmektedir. Neredeyse yarım milyon öğrenci ise 50 ve üzerinde sınıf mevcuduna
sahip dersliklerde eğitim görmektedir. Bu durum, özellikle salgın süreciyle önemi daha da anlaşılan
bireyselleştirilmiş öğretimin yapılabilmesinin, öğrenci merkezli eğitimin, fırsat eşitliğini sağlamanın ve
GRAFİK 3
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çocukları başarıda eşitlemenin önünde bir engel teşkil etmektedir. Ayrıca, içinde bulunduğumuz salgın
koşullarında sınıfların kalabalık olmasının, okulun tüm bileşenlerinin sağlığı ve güvenliği için bir tehdit
oluşturduğu gerçeği de düşünüldüğünde bu mesele, çözüme kavuşturulması gereken sorun alanlarının
başında gelmektedir.
Sınıf mevcutlarıyla ilgili bir başka önemli mesele, devlet okulları ve özel okulların sınıf mevcutları arasındaki
farkın, Türkiye’de OECD ortalamasından daha yüksek olmasıdır. OECD’nin Bir Bakışta Eğitim 2021 raporu
verilerine göre, Türkiye’de devlet ilkokullarındaki sınıf mevcudu, özel ilkokullardan 6 fazlayken OECD
ortalamasında bu fark yalnızca 1’dir. Benzer şekilde, Türkiye’de devlet ortaokullarındaki sınıf mevcudu
özel ortaokullardan 9 fazlayken OECD ortalamasında bu fark yalnızca 2’dir.34 Özel okul ve devlet okulu
arasındaki sınıf mevcudu gibi pek çok imkân farklılığı, eğitimde fırsat eşitsizliğini derinleştiren ve öğrenciler
arasındaki başarı açığının genişlemesine neden olan etmenlerden biridir.
Türkiye’de kademeler arası geçiş sisteminin sınav odaklı yapısı, okulun işlevinin göz ardı edilmesine
neden olmaktadır.
Türkiye’de kademeler arası geçiş sistemi; zaman içinde çeşitli değişikliklere karşın hala merkezi
sınavlar üzerinden yürütülmektedir. Sınav odaklı yaklaşım okullardaki eğitim öğretim süreçlerini de
şekillendirmekte; öğretim programı, programın çıktıları ya da programdaki yöntemlerden uzaklaşarak
sınıftaki öğretimin sınavlara göre düzenlenmesine neden olmaktadır. Rekabete dayalı çoktan seçmeli
sınavlar, okulları eğitim öğretim amaçlarından uzaklaştırarak okuldaki eğitimin ikinci planda kalmasına
neden olmaktadır. Okullardaki dersler sınavlarda soru gelebilecek konulara indirgenerek, öğrencinin
akademik gelişimi bir yana sosyal ve duygusal gelişiminin bütünselliği göz ardı edilmektedir. Sınıf içi
pratikler öğrencilere temel becerileri/yeterlikleri kazandırmaya odaklanmak yerine çoktan seçmeli sınavlar
ekseninde şekillenmektedir. Bu durum zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin örgün eğitimden ayrılarak
sınava hazırlanmak amacıyla açık öğretimi örgün eğitimin bir alternatifi olarak değerlendirmesine de neden
olmaktadır. 39 MEB 2019-2020 örgün eğitim istatistiklerine göre açık öğretim lisesine kayıtlı öğrenci sayısı
1.361.167’dir. Bu öğrencilerin 270.299’u 14-17 yaş aralığında, başka bir ifadeyle zorunlu eğitim çağındadır.
Bir önceki eğitim öğretim yılına göre açık öğretim lisesine kayıtlı 14-17 yaş aralığındaki öğrenci sayısı %6,15
oranında artış göstermiştir. Küresel salgının etkisiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılında bu oranın daha da
arttığı tahmin edilmektedir.
Sınav odaklı yaklaşım, öğrenciler arası eşitsizlikleri derinleştirmektedir.
Türkiye’de PISA 2018 verilerine göre Türkiye’de öğrencilerin puanları arasındaki farklılaşmanın yaklaşık
%44’ü okullar arasındaki farklılaşma ile açıklanmaktadır. Çeşitli ulusal ve uluslararası raporlar da benzer
şekilde Türkiye’de bölgeler arası eşitsizliklere dikkat çekmektedir. Okullar arası başarı farklılıklarının
yüksek olduğu, öğrencilerin rekabete dayalı çoktan seçmeli sınavlarda “kazanan” veya “kazanamayan”
olarak etiketlendiği ve geleceklerinin buna göre belirlendiği bir sistemde, öğrencilerin okul dışı kaynaklara
yönelmesi kaçınılmazdır. Sınav odaklı bu yaklaşım yıllar içinde Türkiye’de öğrencilerin sınavlara hazırlık
temelindeki ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapılaşma ihtiyacı doğurmuştur. Dershaneler, özel dersler,
etüt merkezleri gibi okul dışında faaliyet gösteren kurumlar aracılığıyla bir sonraki kademeye geçiş için
sınava hazırlık sektörü oluşmuştur. Okul dışı faaliyet gösteren bu kuruluşlar çeşitli yasal düzenlemeler ile
kapatılsa da bugün öğrencilerin dershane ve kurs ihtiyaçlarının devam ettiği gerekçesiyle okullarda kurs ve
takviye eğitimleri verilmektedir. Ayrıca öğrencilerin okul dışı özel ders ve özel öğretim kurslarına devam
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ettikleri bilinmektedir. Okul dışı bu kuruluşların sistem içindeki varlığı ve işlevi okuldaki eğitim öğretimin
süreçlerinim arka plana atılmasının yanı sıra fırsat eşitsizliği uçurumunun da açılmasına neden olmaktadır.
Sosyoekonomik durum, yaşanılan bölge, il, mahalle, devam edilen okul türü gibi art alanlardan bağımsız
olarak tüm öğrencilerin bir üst öğretim kademesine geçmek amacıyla aynı sınava giriyor ve objektif bir
şekilde değerlendiriliyor olması, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamanın bir yolu gibi görünmektedir. Ancak
seçme işleminin eşit, adil ve objektif yapılması fırsat eşitliği ile karıştırılmamalıdır.45 Bu uygulama, içinde
derin eşitsizlikleri barındırmaktadır. Örneğin, varlıklı ailelerin çocukları ile dezavantajlı ailelerin çocuklarının
sınava hazırlık süreçleri birbirinden ciddi biçimde farklılaşmaktadır. Sosyoekonomik olarak avantajlı ailelerin
çocukları sınavlara farklı kaynaklar ve zengin uyaranlarla daha iyi hazırlanabilirken dezavantajlı ailelerin
çocukları okul dışında sınava hazırlanma imkânına bile sahip olamayabilir. Merkezi sınav başarısının okul
dışı öğrenme imkanlarına erişim ile doğrudan ve önemli ölçüde ilişkili olması meselesi, adil olmayan ve
üzerinde önemle durulması gereken bir durumdur. Halihazırda eğitimde derin fırsat eşitsizliklerinin yer
aldığı bir ülkede öğrencilerin bir üst kademeye geçişe hazırlanmak için okul dışı öğrenme ortamlarına ve
kaynaklarına yönelmek zorunda kalması, fırsat ve imkân eşitsizliğini gidermediği gibi bu meselenin daha
da kanıksanmasına ve toplumsal eşitsizliklerin yeniden üretilmesine zemin hazırlamaktadır.

İLKÖĞRETIM VE ORTAÖĞRETIMDE FIRSAT EŞITLIĞINI SAĞLAMAYA YÖNELIK
ÖNERILER
Eğitim sistemimizde halihazırda var olan fırsat eşitsizliği sorunları, salgınla birlikte daha da görünür hale
gelmiştir. Özellikle okulların kapalı kalması ve takip eden uzaktan eğitim sürecinde bilişsel, duyuşsal ve
fiziksel gelişim açısından çocuklar arasındaki mevcut farklar daha da artmıştır.27,37 Salgının eğitim sistemi
ve çocuklar üzerinde bıraktığı etki ve eğitimdeki fırsat eşitsizlikleri, elbette ki tek bir politika değişikliği,
birkaç proje ya da iyileştirmeyle kısa vadede çözüme kavuşturulacak bir mesele değildir. Eğitimde fırsat
eşitliğinin sağlanması ve sürdürülmesi, toplumun tüm katmanlarında gerçekleştirilecek kapsamlı ve uzun
vadeli eylem planları çerçevesinde uygulanacak sosyal politikalar aracılığıyla mümkündür.
Zorunlu eğitim çağındaki tek bir çocuk dahi eğitim sisteminin dışında kalmamalıdır.
Türkiye’de zorunlu eğitim çağında olan yüzbinlerce çocuğun eğitim sistemi dışında kalması, üzerinde
dikkatle durulması gereken bir sorundur. Bu çocukların sistem dışında kalma nedenlerinin araştırılması ve
tekrar örgün eğitim sistemine dahil etmek üzere çalışmaların yapılması, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak
için atılması gereken adımların başında gelmektedir.
Bununla birlikte dünya genelinde salgın sürecinde yaşanan olumsuzluklardan etkilenen çocukların önemli
bir kısmının okulu terk etme riski bulunmaktadır. Okula geri dönmeme riskinin, özellikle dezavantajlı ve
kırılgan gruplardaki çocuklarda daha yüksek olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, düşük gelirli ailelerdeki
çocukların, kız çocuklarının, mülteci çocukların, çocuk işçilerin, özel eğitime ihtiyacı olan çocukların da
içinde bulunduğu kırılgan grupların eğitimlerine devam etmeye teşvik edici ve sistem dışına çıkmalarını
önleyici tedbirlere ihtiyaç vardır. Bu noktada okulların ve yerel yönetimlerin sorumlulukları tanımlanmalı,
öğrencilerin hem okula dönüşlerini temin etmeyi hem de eğitim süreçlerini takip etmelerini önceleyen
planlamalar yapılmalıdır.
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Tüm çocuklara, kapsayıcı ve nitelikli kamusal eğitime erişim hakkı sağlanmalıdır.
Kamusal eğitimin temel amacı, öncesinde hangi koşullara sahip olursa olsun okula adım attığı andan
itibaren tüm çocukların bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimlerini nitelikli bir şekilde sağlamaktır.
Salgın öncesinde ve salgınla birlikte gelen süreçte eğitime erişim başta olmak üzere fırsat eşitsizliği
göstergelerindeki mevcut durum değerlendirildiğinde, eğitimde kapsayıcılığın ve niteliğin sekteye uğradığı
görülmektedir. Çözüm için atılması gereken adımların ilki, salgında ve salgın öncesinde en çok zarar
gören kırılgan gruplar başta olmak üzere tüm çocukların eğitimde fırsat eşitsizliğinden nasıl ve ne kadar
etkilendiklerinin tespit edilmesidir. Hangi çocuğun neye ihtiyacı olduğu, sistematik ve bütüncül bir ihtiyaç
analiziyle belirlendikten sonra bu öğrencilere temel bilgi, beceri ve yeterliklere yönelik eksikliklerini telafi
edici öğrenme destekleri ve sosyal destekler sunulmalıdır.
Okullar ve bölgeler arası başarı farkları giderilmelidir.
Türkiye’de bölgelere göre öğrencilerin başarı düzeyleri arasındaki fark, neredeyse tüm ulusal ve uluslararası
değerlendirme çalışmalarının sabit sonuçlarından biri olarak zamanla kanıksanan bir duruma dönüşmüştür.
Bölgeler arası başarı farkının normalleştirilmesi, eğitimde fırsat eşitsizliğinin artarak devam etmesine
neden olmaktadır. Ancak çocuğun yaşadığı bölge, il, mahalle ya da okul türünden bağımsız olarak başarılı
olabilmesi, okulun eşitsizlikleri giderici rolünün etkin kılınmasına bağlıdır. Bölgeler arası başarı farkını
kapatmak için okula erişimde sorunların yaşandığı bölgelerdeki çocuklar için ek destek programları
geliştirilmelidir. Okullar arası başarı farkını kapatmak için ise temel bilgi, beceri ve yeterliklere yönelik telafi
edici eğitim destekleri okul programına ek olarak sunulabilir. Örneğin, Destekleme Yetiştirme Kursları
(DYK), İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) gibi halihazırda çatısı belli olan ve bazı sınıf düzeylerinde
uygulanan proje ve programlar, farklı öğrenci gruplarının kullanımı için yaygınlaştırılabilir.
Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için geliştirilecek çözümler, kalıcı ve kapsayıcı olmalıdır.
DYK ve İYEP gibi projelerin okul programına ek olarak sunulmasının yanı sıra zorunlu eğitim kapsamında
tüm öğrenciler için daha kalıcı ve daha kapsayıcı çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Okul programlarının
salgın sürecinde derinleşen fırsat eşitsizliklerini giderici işlevsellikte olabilmesi için okul özelinde okul
geliştirme planları oluşturulmalıdır. Kanıta dayalı olarak izleme ve değerlendirme çalışmalarının okul
temelli ya da okulun bulunduğu mahalle özelinde gerçekleştirilmesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamada
kalıcı ve köklü çözümler sağlayabilecek potansiyele sahiptir. Ayrıca, kapsayıcılık ilkesi gereği yereldeki okul,
aile ve öğrenci özelindeki öğretme, öğrenme, sosyal-duygusal ve fiziksel ihtiyaçlara uygun ve yeterli destek
mekanizmaları geliştirebilmek için fırsat eşitsizliğini giderecek girişimler, okulun bulunduğu yerel koşullara
göre düzenlenmelidir.
2023 Eğitim Vizyonu belgesinde bulunan ve 2019 yılında başlatılan Okul Gelişim Modeli ve Okul Profili
Değerlendirme Modeli, bu amaca uygun bir girişim olarak değerlendirilmektedir.40,41 Okullar arasındaki
imkân ve başarı farklılığını azaltacağı belirtilen bu projeye göre, her okul kendi koşulları çerçevesinde Okul
Gelişim Planını hazırlayacak ve planda yer alan hedefler doğrultusunda çocukların bireysel, akademik ve
sosyal gelişimlerini destekleyecektir. Okullar arasındaki farklılıkların belirlenmesi ve veriye dayalı karar alma
mekanizmasının oluşturulması açısından etkili bir girişim olarak değerlendirilmesine rağmen bu projenin,
mevcut koşullar altında nasıl ilerlediğine, etkililiğine ya da sonuçlarına yönelik kamuoyuyla paylaşılan
güncel bir veri akışı bulunmamaktadır. Okul Profili Değerlendirme ve Okul Gelişim Modeli uygulamalarının
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eğitimde fırsat eşitsizliği sorununun çözümüne fayda sağlayabilmesi, bu uygulamaların yerel düzeyde
okullar tarafından etkili ve sistematik bir şekilde yürütülmesine bağlıdır. Okulların bu doğrultuda eyleme
geçebilmesi için ihtiyaç duydukları eğitim, mentörlük hizmeti, finansal kaynak, personel istihdamı gibi
uygulama, izleme ve değerlendirme alanlarında desteklenmesi gerekmektedir.
Eğitimde fırsat eşitliği eylem planı hazırlanmalıdır.
Akademik başarı düzeylerinin ya da eğitime katılım oranlarının düşük olduğu dezavantajlı bölgelerdeki
okulların, avantajlı okullarla aynı koşullara sahip olabilmesi için bu okullara yönelik özel destek projelerinin
ve okul temelli gelişim planlarının geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Çocukların okula devam etmelerini
engelleyen ya da temel yeterliğin altında kalmalarına neden olan durumların bölgesel ya da okul temelli
olarak tespit edilmesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak üzere atılması gereken temel adımlardan biridir.
Eğitimde fırsat eşitliği için ailenin sosyoekonomik durumundan kaynaklanan farklı sorunlar nedeniyle
çalışmak zorunda kalan çocuklar, okul masraflarını karşılayamayan aileler ya da mülteci çocuk nüfusunun
fazla olması gibi yerel koşullara göre farklılaşan amaçlara odaklanan bir eylem planı hazırlanmalıdır.
Çocuğun geleceğini şekillendirmesinde yardımcı olacak bilgi, beceri ve yeterliklere en azından temel
düzeyde erişmesini ve böylece eğitim süreci sonunda belirlenmiş standardı yakalamasını sağlamak
hedefiyle oluşturulacak eğitimde fırsat eşitliği eylem planı, eşitsizliklerin giderilmesinde atılacak öncelikli
ve önemli adımlardan biridir.
Eğitim sistemindeki nicelik göstergelerinin iyileştirilmesinde asıl hedef, eğitimde niteliği sağlamak
olmalıdır.
Eğitimde fırsat eşitliğini sağlama çabasında nicelik göstergelerini iyileştirmek önemli ve zorunlu, ancak
tek başına yeterli bir adım değildir. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamada en önemli sorun alanlarının
başında eğitimde niteliğin sağlanması gelmektedir. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye’de öğrenciler
yaklaşık 12 yıllık zorunlu eğitim boyunca yalnızca 9 yıllık öğrenme birikimi elde edebilmektedir. Kısacası
Türkiye’de çocuklar, okula devam etse dahi nitelikli eğitim hakkından yoksun kalarak eğitim yaşamlarını
sürdürmektedir.
Eğitimde niteliği sağlamanın yolu, en başta öğretmenin nitelikli olmasından geçmektedir. Ancak Türkiye’de
eğitim sisteminde azımsanamayacak sayıda ücretli öğretmen mevcuttur. Öğretmenlik için gerekli asgari
yeterlikleri taşımayan kişilerin herhangi bir kontrol mekanizması olmadan öğrencilerle temas edebiliyor
olması öğrencilerin nitelikli eğitime erişim hakkını sekteye uğratmaktadır. Ayrıca öğretmen sirkülasyonu,
okullar ve bölgeler arası başarı farkının oluşmasında ciddi bir etkendir. Dezavantajlı bölgelerde ya da
okullarda görevlendirilen öğretmenlerin bulunduğu konumdaki çalışma sürelerini artırma hedefiyle
başlatılmış olan sözleşmeli öğretmenlik uygulaması; öğretmenlerde gerginlik, stres, motivasyon düşüklüğü
ya da mecburen katlanılan şartlar olarak karşılık bulabilmektedir.35 Bu nedenle, dezavantajlı bölgelerde
çalışan öğretmenleri, atandıkları okullarda uzun vadeli görev yapmaya teşvik edici istihdam politikalarının
oluşturulması ve bu politikaların ivedilikle yaşama geçirilmesi bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır.
Okullar arasındaki kaynak ve imkân farklılıkları giderilmelidir.
Türkiye’de okulların fiziki şartları birbirinden oldukça farklıdır. Gerek okul türlerine gerekse bulunduğu
konuma göre okulların altyapıları ciddi ölçüde farklılaşmaktadır. Derslik sayısının yetersizliği, salgın
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koşullarında havalandırma ve hijyen koşullarının sağlanmasında karşılaşılan güçlükler gibi nicelik sorunları,
okulların çocuklara sunduğu eğitimin niteliğini önemli ölçüde etkilemektedir. Okuldaki öğrenme
kaynaklarının yetersizliği sorununun çözülebilmesi için son yıllarda en sık başvurulan çözümlerin başında,
ücretsiz ders kitabı ve yardımcı kaynak dağıtımı gelmektedir. Basılı kaynak dağıtımının ücretsiz olarak
yapılıyor olması, okullar arası kaynak ve imkân farklılığının çözümünde önemli bir adımdır. Ancak ücretsiz
ders kitabı ve yardımcı kaynak dağıtımının, atılması gereken diğer adımların ötelenmesi noktasında bir
yanılsama oluşturmaması gerekmektedir. Ayrıca materyal dağıtımı yaparak öğrencilerin hangi ihtiyaçlarının
tam olarak karşılandığının ya da bu materyallerin öğrenci ve öğretmenlerde nasıl karşılık bulduğunun da
tespit edilmesi gerekir. Tüm bunların yanı sıra; öğretme öğrenmeye ilişkin materyallerin sağlanabilmesi ve
yeterli, sağlıklı, hijyenik ve güvenli öğrenme ortamlarının oluşturulabilmesi için gerekli finansal kaynaklar,
okulların ihtiyaçları odağında dağıtılmalıdır. Kütüphane, spor salonu gibi çocukların gelişimi için kritik
öneme sahip imkânların her okulda olabilmesi ve etkin kullanılabilmesi için somut adımlar belirlenmelidir.
İkili eğitim tamamen sonlandırılmalıdır.
Okulların fiziksel olarak birbirinden farklılaşmasının temel göstergelerinden biri olan ikili eğitim, hala
sürdürülen bir uygulamadır. İkili eğitimde okuyan öğrenci sayıları da oldukça yüksektir. Bugüne kadar
2023 Eğitim Vizyonu başta olmak üzere pek çok üst politika belgesinde ikili eğitimden tekli eğitime geçme
hedefi baskın biçimde vurgulanmıştır. Ancak son verilere göre 2021 yılı itibarıyla ikili eğitimde okuyan
ilkokul öğrencilerinin oranı hala %37,3, ortaokul öğrencilerinin oranı %27,6 ve lise öğrencilerinin oranı
ise %4,2’dir.42 Fırsat eşitliği bağlamında okullar arası altyapı ve imkân farklılıklarının giderilmesi ve her
çocuğun hak ettiği nitelikli eğitimi alabilmesi için ikili eğitimin tamamen sonlandırılması artık bir tercihten
ziyade zorunluluk haline gelmiştir. İkili eğitim yapan okulların tekli eğitime geçebilmesi için okul ve derslik
sayısı artırılmalı, okulların fiziki altyapılarının iyileştirilmesi için bu okullara daha fazla finansal kaynak
aktarılmalıdır.
Öğrencilerin kademe bitiminde sahip olması gereken temel yeterlikler belirlenmelidir.
Öğrencilerin, aynı kademeden mezun olsalar bile ciddi boyutlarda farklı öğrenme düzeylerine sahip
olabilmelerinin önüne geçmek ve tüm öğrencileri en azından temel yeterliklerle donatılmış bir öğrenen
profiline sahip olarak mezun etmek amacıyla yeni düzenlemelere ihtiyaç vardır. Bunların başında,
salgınla birlikte oluşan öğrenme kayıplarını gidermek ve her çocuğun ilgili kademe sonunda yeterli bilgi
ve becerilerle donatılmış olarak mezun olabilmesini garanti altına almak için gereken temel yeterliklerin
merkezi olarak tanımlanması gelmektedir. Bu kapsamda; öğretim programları, tanımlanan temel yeterlikler
üzerinden çerçeve program anlayışıyla yeniden uyarlanmalı, salgında önemi anlaşılan yaşam becerilerine ve
yeterliklere odaklanacak biçimde düzenlenmelidir. Ayrıca yalnızca sistemde değil okullarda da benimsenen
sonuç odaklı ölçme değerlendirme anlayışının süreç odaklı bir ölçme değerlendirme anlayışına evrilmesine
ihtiyaç vardır. Ancak böylesi bir dönüşümle öğrencilerin eksiklikleri bir sonraki öğrenmelerin önünde engel
teşkil etmeden tespit edilip giderilebilecek, öğrencilerin hedeflenen bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanması
sağlanabilecektir.
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Eğitim öğretim sınavlara göre değil, sınavlar eğitim öğretime göre şekillenmelidir.
Kademeler arası geçişteki sınavlardan önce Türkiye’nin nasıl bir temel eğitim ve ortaöğretim sistemine
ihtiyacı olduğu net bir biçimde ortaya konulmadan eğitimde fırsat eşitliğinin geliştirilmesi mümkün
olamaz. Öğrencilerin esas kazanması gereken bilgi, beceri ve yeterlikleri göz ardı ederek sadece kâğıt kalem
sınavlarına odaklanmak, öğrencilerin bütüncül gelişiminin yok sayılması ve geleceklerinin bir sıralama
sınavına göre şekillenmesi anlamına gelmektedir. Sınav odaklı yaklaşımın benimsenmesi sınav ve sıralama
odaklı bir sistemde toplumsal kaygıyı da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, üst eğitim kademelerine
geçiş sistemleri, sınavların nasıl yapıldığı ya da öğrencilerin okullara nasıl yerleştirildiğinin ötesinde temel
eğitim ve ortaöğretimin bugünkü yapısının nasıl olması gerektiği, nitelikli bir eğitim siteminin nasıl
yapılandıracağı ve öğrencinin gelişiminin bir bütün olarak nasıl ele alınacağı temelinde şekillendirilmelidir.
Ulusal ve uluslararası göstergeler Türkiye’de zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin önemli bir kısmının
temel becerilerden yoksun olduğuna işaret etmektedir. Temel eğitim ve ortaöğretimin amacı ve işlevi göz
önünde bulundurularak eğitim öğretim süreçlerinin sınava hazırlık odağından öğrenme odağına alınması
temel becerilerden/yeterliklerden yoksun kalan öğrenci oranının azaltılması için de etkili bir müdahale
olabilir.
Daha adil bir eğitim sistemi, nitelikli ve eşitlikçi yaygınlaşma politikaları ile tüm çocuklara ulaşmayı
hedefleyerek mümkün olacaktır. Bu bağlamda, fırsat eşitliğinin önündeki sosyoekonomik farklılıklar
dikkate alınarak eşit ve kapsayıcı bir eğitim süreci sağlamak, hükümetlerce planlanan ve yürürlüğe giren
eğitim programlarının ve uygulamalarının önceliği olmalıdır. Coğrafi ve kültürel farklılıklar gözetilerek
geliştirilecek ulusal öğretim programları, nitelikli öğretmenler ve etkili öğrenme süreçleri, özel öğretim
kurslarına yönelik ihtiyacın ortadan kaldırılması için önemlidir.
Öğrenci yeterliklerini izleme çalışmaları kapsamlı olmalı, düzenli aralıklarla yapılmalı ve sonuçları
kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılmalıdır.
Her öğretim kademesi sonunda elde edilmesi beklenen öğrenme standartlarının/yeterliklerin
belirlenmesinin yanı sıra öğrencilerin bunlara sahip olma durumunun da değerlendirildiği yeni bir ölçme
ve değerlendirme sistemi geliştirilmelidir. Bu ölçme ve değerlendirme sistemi, kademeler arası geçişte
uygulanan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarında olduğu gibi yarışma odağından uzaklaşmalı ve
öğrencilerin gelişim sürecinin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacına hizmet etmelidir. Kademe sonu
yeterlik belirleme amacıyla uygulanacak bu ölçme ve değerlendirme sistemi, öğrencilerin ilgili kademe
sonundaki bilişsel olgunluk durumlarını tespit ederek temel yeterlik düzeyinin altında kalan öğrencilerin
telafi edici programlara yönlendirilmesine imkân verebilmelidir. 2023 Eğitim Vizyonunda da yer alan
hedeflerden biri olan yeterlik temelli ölçme ve değerlendirme hedefinin40, öğrencileri birebir izlemeye
imkân verecek biçimde yaşama geçirilmesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için atılacak öncelikli
adımlardan biri olmalıdır. Ulusal düzeyde öğrenci yeterliklerini değerlendirme ve izleme çalışmaları
açısından yeni bir girişime duyulan ihtiyacı karşılamak üzere başlatılan ABİDE uygulaması, 2016 ve 2018
yıllarında gerçekleştirilmiş olmasına rağmen bu çalışmanın sürekliliğinin sağlanamadığı görülmektedir.
Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için farklı sınıf düzeylerinde ve kademelerde öğrenci performansının
gelişim odaklı ve bütüncül olarak değerlendirildiği ve bu değerlendirme sonuçlarının eğitim politikalarına
yansıtıldığı bir sürece duyulan ihtiyaç açık biçimde görülmektedir.
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Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik sürdürülen proje ve uygulamalar sistematik bir şekilde
izlenmeli ve değerlendirilmelidir.
Eğitimde fırsat eşitliğini sağlama amacına yönelik çeşitli alanlarda niceliksel iyileştirmeler
gerçekleştirilmektedir. Ancak gerek Millî Eğitim Bakanlığının farklı birimleri tarafından gerekse diğer
bakanlıklarla ortak olarak yürütülen proje ve iyileştirme çalışmaları, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması
amacına yönelik olarak merkezi düzlemde takip edilmeli ve projelerin etkililik analizleri yapılmalıdır. Aksi
takdirde, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik atılan adımların, yapılan kamusal harcamaların amaca
hizmet edip etmediği, sorunların çözümünde etkili olup olmadığına yönelik bir koordinasyon sorunuyla
karşılaşılabilir. 2019 yılında Bakanlık bünyesinde kurulan Ulusal İzleme ve Değerlendirme Biriminin, okullar
arası başarı farkını giderme hedefiyle yürütülen projelerin verimlilik durumlarını analiz etme görevini
üstlendiği belirtilmektedir.43,44 Ancak ilgili birimin okullar arası başarı farklılığını gidermek amacıyla
yürüttüğü izleme ve değerlendirme amaçlı faaliyet planlarının, raporlarının ve etkililik analizlerinin
kamuoyu ile şeffaf biçimde paylaşılmasına ihtiyaç vardır.
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Millî Eğitim Şûrasında ele alınacak konu başlıklarından birisi de “Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi”dir. Bu
bölümde Türkiye’de mesleki eğitimin mevcut sorunları odağa alınmakta ve bu sorunlara ilişkin çözüm
önerileri sunulmaktadır. Mesleki eğitim çerçevesinde mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı
Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezleri ele alınmaktadır.
Mesleki eğitimin iyileştirilmesi, diğer pek çok alanda olduğu gibi sorunların doğru bir şekilde ortaya
konmasını gerektirmektedir. Bu gereksinimden yola çıkarak Türkiye’de de mesleki ve teknik eğitime ilişkin
sorunların sistem bakış açısına dayalı, çok yönlü, birbiriyle bağlantılı ve veri temelli incelenmesi önem
taşımaktadır. Bu bölümde mesleki ve teknik eğitimin mevcut durumu; Türk eğitim sisteminin genel yapısı,
alt ve üst eğitim basamakları, işgücü piyasasının genel özellikleri ve uluslararası yönelimler kapsamında ele
alınmıştır. Sorunların ortaya konmasının ardından bu sorunlara yönelik yerel gerçeklikler ile uluslararası
eğilimleri bütünleştirmeyi hedefleyen çözüm önerileri geliştirilmiştir. Ancak bu çözüm önerilerinin hayata
geçirilmesinde öncelikle mesleki eğitime yönelik kapsayıcı bir vizyonun temel alınması önemlidir. Bu
kapsamda mesleki ve teknik eğitime yönelik uluslararası alanda benimsenen dönüşüm vizyonu odağındaki
hedefleri şu şekilde özetlemek mümkündür:1
• Temel beceriler çerçevesinde yapılandırılmış bir mesleki eğitim
• Daha esnek bir mesleki eğitim
• Daha kapsayıcı ve erişilebilir bir mesleki eğitim
• Daha itibarlı ve cazip bir mesleki eğitim
• Yaşam boyu eğitim odaklı bir mesleki eğitim
Türkiye’de mesleki eğitimin iyileştirilmesinde de bu temel hedefler önemli bir çerçeve olarak kullanılabilir.
Bu çerçevede öne çıkan çözüm önerilerinin veri temelli politikalarla hayata geçirilmesi Türkiye’de mesleki
eğitimin iyileştirilmesi yolunda önemli gelişmeler sağlayacaktır.

TÜRKIYE’DE MESLEKI EĞITIME İLIŞKIN SORUNLAR
Mesleki eğitim belirli bir sistem çerçevesinde yapılandırılmamıştır.
Mesleki eğitim sistemleri temel olarak istihdama veya yükseköğretime odaklanacak şekilde farklı
çerçevelerde yapılandırılabilmektedir*. İstihdam çerçevesinde yapılandırılan mesleki eğitim sistemleri,
işgücü piyasasıyla güçlü bağları olan ve mezunlarının işgücü piyasasına geçişini kolaylaştırmaya odaklanan
bir yapıya sahiptir. Bu odakta yapılandırılan mesleki eğitim sistemlerinde, okullarda ayrıntılı ve mesleklere
özgü eğitimler verilirken işletmelerde de mesleki beceriler kazandırılmaktadır. Özellikle genç işsizliğini
önlemeye yönelen bu sistemler için özel sektör önemli bir paydaş konumundadır. İşverenlerin ve özel
sektörün sisteme aktif katılımı ve katkısı oldukça yüksektir. Öte yandan yükseköğretim odağında
yapılandırılan mesleki eğitim sistemlerinin işgücü piyasasıyla bağları zayıftır ve bu yapıdaki sistemler esas
olarak ortaöğretimden yükseköğretime geçişe odaklanmaktadır. Bu yapılanmada detaylı mesleki eğitim
yerine genel ve akademik becerilere ağırlık verilir ve mesleki eğitimin yükseköğretimle ilişkisi güçlendirilir.
Türkiye’de ise hangi sistemin benimsendiği belirsizdir ve mesleki eğitimin belirli bir sistem çerçevesinde
yapılandırılmadığı görülmektedir. Bu durum mesleki eğitimden beklenenlerin ve mesleki eğitimin hangi
*

Avrupa ülkelerinde uygulanan farklı mesleki eğitim sistemleri için bkz. https://www.cedefop.europa.eu/en/themes/national-vet-systems

20. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI KONULARINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

53

BÖLÜM 3 TÜRKİYE’DE MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ihtiyaçlara cevap vermesi gerektiğinin yeterince analiz edilmediğini göstermektedir. Bu analiz eksikliği,
mesleki eğitimin mesleklere özgü ayrıntılı bir eğitim mi yoksa akademik beceriler ağırlıklı genel mesleki
eğitim mi vermesi gerektiği konusunda karışıklıklara yol açmakta ve iki yöntem açısından da eksikliklere ve
sorunlara neden olmaktadır.
Mesleki eğitim, genç işsizliğini azaltmaya yardımcı olmadığı gibi yükseköğretime geçişi de
desteklememektedir.
Türkiye’de mesleki eğitimin belirli bir sistem çerçevesinde yapılandırılmamış olması aynı zamanda hem
işgücü piyasasıyla hem de yükseköğretimle zayıf bağları olmasına yol açmaktadır. Mesleki eğitim
mezunlarının işgücü piyasasına geçişini kolaylaştırmaya ve istihdam olanağı sağlamaya odaklanan
sistemlerde genç işsizliğini önlemek ve genç istihdamını artırmak temel hedefler arasında yer almaktadır.
Mesleki eğitimi istihdama dayalı olarak yapılandırmış olan ve dar alanda uzmanlaşma ile ara eleman
yetiştirmeyi amaçlayan sistemlerde yükseköğretime geçişle ilgili güçlü beklentiler bulunmamaktadır. Buna
karşın yükseköğretimin mesleki ortaöğretime kıyasla özellikle uzun vadede istihdam ve ücret avantajı
sağlaması, mesleki eğitimin ortaöğretimden yükseköğretime geçişi desteklemesini önemli kılmaktadır. Bu
çerçevede yapılandırılan sistemlerde mesleki eğitimin yükseköğretimle güçlü bağları oluşmaktadır.
Türkiye’de ise mesleki eğitim ne genç işsizliğini önleyerek işgücü piyasasıyla ne de yükseköğretime erişimi
artırarak yükseköğretimle güçlü bağlara sahiptir. Bunun en önemli göstergesi, Türkiye’de ne eğitimde
ne istihdamda olan genç nüfus içinde mesleki eğitim mezunlarının yüksek bir oranda bulunmasıdır.
TÜİK verilerine göre 2021 yılının ilk çeyreğinde 15-24 yaş arasındaki nüfusta ne eğitimde ne istihdamda
olan gençlerin %30’u mesleki veya teknik lise mezunudur. Bu genç nüfusta genel lise mezunu olanların
oranı ise %21’dir.2 Bu veriler genel ortaöğretime kıyasla mesleki ortaöğretim mezunlarının istihdama
ve/veya yükseköğretime geçişinin daha sınırlı olduğuna işaret etmektedir. 2020 YKS yerleştirme
sonuçları da yükseköğretime geçiş konusunda bu verileri desteklemektedir. Buna göre YKS’ye başvuran
mesleki ortaöğretim** mezunu öğrencilerin %5,3’ü örgün lisans programlarına yerleşmiştir.3 Örgün
lisans programlarına yerleşme oranı diğer lise türlerinde (fen, sosyal bilimler, Anadolu liseleri) çok daha
yüksektir. Mesleki ortaöğretim mezunu öğrencilerin ön lisans programlarına yerleşme oranı ise %18,6
olmuştur. Bu oran diğer okul türlerine kıyasla daha yüksek olsa bile lisans ve ön lisans programları birlikte
değerlendirildiğinde mesleki ortaöğretim mezunlarının yükseköğretime devam etme oranlarının düşük
olduğu görülmektedir.
Öte yandan Türkiye’de çok ciddi bir genç işsizliği sorunu bulunmaktadır. 2020 yılı verilerine göre 15-24
yaş arasındaki gençlerin işsizlik oranı OECD ortalamasında %15 iken Türkiye’de %25’tir. Bu oranla Türkiye,
OECD genelinde genç işsizliğinin en yüksek olduğu ülkeler arasındadır.4 Genç nüfustaki bu yüksek işsizlik
oranı ve gençlerin önemli bir kısmının ne eğitimde ne istihdamda oluşu, mesleki eğitimin genç işsizliğini
önlemeye yönelik hedeflere katkı sunmadığı algısını pekiştirmektedir. Bu durumda mesleki eğitimin temel
yönelimi ortaya konmadığı için işlevselliği de sorgulanır hale gelmektedir.

Ticaret meslek, teknik, endüstri meslek, kız meslek, sağlık meslek, otelcilik ve turizm meslek, sekreterlik meslek ve diğer meslek liselerine ait veriler yer almaktadır.

**
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Mesleki eğitimin kazandırdığı beceriler ile işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu beceriler arasında
uyuşmazlık sorunu bulunmaktadır.
Beceri uyuşmazlığı olarak da bilinen bu sorun, eğitim ile istihdam koşulları arasındaki olumlu ilişkinin
önüne geçen en temel sorunlardan birini oluşturmaktadır. Beceri uyuşmazlığı yatay ve dikey olmak üzere
iki şekilde ortaya çıkabilmektedir. Dikey beceri uyuşmazlığı, işin gerektirdiği niteliklerden az veya fazla
niteliğe sahip olmayı ifade ederken yatay beceri uyuşmazlığı niteliğin kazanıldığı alandan farklı bir alanda
çalışmayı ifade etmektedir.5 Türkiye işgücü piyasasında 2020 yılı için tespit edilen tüm açık işler arasında
en fazla talep edilen eğitim düzeyi %31 oranıyla “herhangi bir eğitim düzeyi aramıyorum” olmuştur.6
Bir eğitim düzeyi talep eden iş pozisyonlarında ise en fazla “genel lise” ve “lise altı” eğitim düzeyi talep
edilmektedir. Meslek lisesi eğitim düzeyinin talep edilme oranı %11,6, meslek yüksekokulu düzeyinin talep
edilme oranı ise %3,1’dir. Bu oranlar Türkiye’de mesleki eğitimin kazandırdığı beceri ve nitelikler ile işgücü
piyasasının ihtiyaç duyduğu beceri ve nitelikler arasındaki dikey uyuşmazlığın önemli bir göstergesidir.
Ayrıca Türkiye’de mesleki eğitim mezunlarının eğitim aldığı alanda (alan içi) istihdam edilme oranları
da oldukça düşüktür. Buna göre, mesleki eğitim mezunlarının alan içi istihdam oranları neredeyse tüm
alanlarda %10’un altında kalmakta, mezunların çoğunluğu kendi alanlarının dışında çalışmaktadır.7 Bu
durum ise mesleki eğitimde yatay beceri uyuşmazlığına işaret etmektedir. Türkiye’de mesleki eğitimle
ilgili hem yatay hem dikey beceri uyuşmazlığına işaret eden bir veri de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından
hazırlanan “Mesleki Eğitim Haritası”nda yer almaktadır. Buna göre mesleki eğitim mezunları en fazla
(%24) “nitelik gerektirmeyen işlerde” çalışmaktadır. Beceri uyuşmazlıklarının ücret kaybı, işsizlik riski,
daha düşük beceri gerektiren işlerde istihdam edilme riski, üretkenlik kaybı gibi dezavantajlara yol açtığı
düşünüldüğünde, Türkiye’de hem yatay hem dikey beceri uyuşmazlığı mesleki eğitime ilişkin en önemli
sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Mesleki eğitimde beceri uyuşmazlığı sorunu, arz-talep dengesizliği ile iç içe geçmiştir.
Mesleki eğitim, iş yaşamıyla en yakın ilişkilere sahip olan eğitim alanı olarak kabul edilmektedir. Özellikle
gençler için eğitimden iş yaşamına geçişi kolaylaştırması, genç işsizliğinin azaltılmasına katkı sağlaması,
ekonomilerin üretim süreçlerinde ve işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan işgücünün yetiştirilmesine
destek olması gibi nedenlerle mesleki eğitime büyük önem atfedilmektedir. Ancak Türkiye’de mesleki
eğitim mezunlarının istihdam oranı son yıllarda azalma eğilimi göstermekte ve 15-24 yaş arası gençlerde
ilköğretim mezunu olanların istihdam oranı, meslek lisesi mezunlarına kıyasla daha yüksek seyretmektedir.
TÜİK’in 2020 yılına ait işgücü verilerine göre 15-24 yaş arası gençler arasında meslek lisesi mezunu olan
gençlerin istihdam oranı %40 iken ilköğretim mezunu olan gençlerin istihdam oranı %50’dir.8 Aynı verilere
göre, meslek lisesi mezunu olan gençlerin işsizlik oranı da (%25,2) ilköğretim mezunlarına (%21,7) kıyasla
daha yüksektir. 15-24 yaş arası gençler arasında yükseköğretim mezunu olan gençlerin işsizlik oranının da
%36 gibi oldukça yüksek bir oranda olması, Türkiye’de işgücü piyasasının genç işgücü talebinin daha çok
lise kademesi altındaki eğitim düzeylerinden karşılandığına işaret etmektedir.
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“Mesleki Eğitim Haritası”na ait verilere göre Türkiye genelinde yaklaşık 1,8 milyon mesleki eğitim öğrencisi
bulunmaktadır ve bu öğrencilerin en fazla eğitim gördüğü alan (%12 oranı ile) Bilişim Teknolojileri alanıdır.
Buna karşılık, mesleki eğitime ilişkin işgücü piyasasında açık işler arasında “diğer” kategorisinin dışında en
çok talep edilen meslek türü (%25 oranı ile) “beden işçisi”dir. Bu veriler mesleki eğitimle işgücü piyasası
arasındaki bağın zayıf olduğuna işaret etmektedir. Türkiye’de işgücü piyasasının yapısı; özel sektörün mesleki
eğitimden ne beklediği ve sektörde ara eleman ihtiyacının nasıl ve nereden karşılandığı gibi konularda soru
işaretleri oluşturmaktadır. Bu durum bir yandan mesleki eğitimin işgücü piyasasıyla ilişkisinde arz-talep
dengesizliği sorununu doğururken öte yandan beceri uyuşmazlığı sorununu derinleştirmektedir. Türkiye’de
iç içe geçmiş bu iki sorun, mesleki eğitimin istihdam ve üretim alanlarında göstermesi beklenen katkıların
önüne geçmekte ve işgücü piyasasıyla güçlü olması gereken bağların gittikçe zayıflamasına yol açmaktadır.
Mesleki eğitim kurumlarında niteliği güvence altına alacak bir performans değerlendirme sistemi
bulunmamaktadır.
Mesleki eğitim kurumlarında mevcut durumun tespiti ve eksikliklerin giderilmesi adına performans
değerlendirme sisteminin varlığı oldukça önemlidir. Ancak Türkiye’de mesleki eğitimin niteliğinin
sağlanması ve sürdürülmesine yardımcı olacak bir değerlendirme sisteminin yapılandırılmadığı
görülmektedir. Bununla ilgili olarak Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan
bir genelge ile 2017-2018 eğitim-öğretim yılında tüm mesleki ve teknik eğitim veren okul/kurumların
değerlendirilmesi planlanmıştır. Genelge ile performans değerlendirme ölçütleri, değerlendirme formu ve
uygulama kılavuzu da yayımlanmıştır. Bu genelgeye dayalı olarak 2018 yılında mesleki eğitim kurumlarına
yönelik bir performans değerlendirmesi yapılmıştır. Değerlendirmenin süreci ve sonuçları, “Mesleki ve
Teknik Eğitimde Kurumsal Dış Değerlendirme Raporu” başlıklı rapor ile Millî Eğitim Bakanlığı tarafından
yayımlanmıştır.9 Mevcut durumun paydaşlar tarafından yerinde gözlemler ile ortaya konmasına yönelen
bu raporun, Türkiye’de mesleki eğitimin gelişimi adına oldukça önemli olduğu açıktır. Ancak değerlendirme
kapsamında öğretmen, öğrenci ve ebeveyn gibi paydaşların görüşlerine yer verilmediği görülmektedir.
Ayrıca izleyen yıllarda değerlendirmenin tekrarlanmamış olması da gelişmelerin takip edilmesini
zorlaştırmaktadır. Bu durum sistemin hem aksayan hem de olumlu yönlerinin gözden kaçmasına neden
olmaktadır. Sistematik bir değerlendirmenin işe koşulmaması, mesleki eğitim kurumlarının akreditasyonunu
da geciktirmektedir. Akredite olmamış kurumlarda sektörle gerçekleştirilen iş birlikleri nitelik açısından
geride kalmakta ve öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde daha nitelikli istihdam olanaklarına erişmesi
zorlaşmaktadır. Dolayısıyla mesleki eğitimde belirli bir amaç çerçevesinde yapılandırılmış, tüm paydaşların
katılımına dayalı ve düzenli aralıklarla gerçekleşen bir performans değerlendirme sisteminin olmayışı,
niteliğin belirlenmesine ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasına engel olabilmektedir.
Mesleki eğitimde toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler mevcuttur.
Mesleki eğitim kurumlarında genel eğilim olarak kayıtlı erkek öğrenci oranı daha yüksektir. Genel
ortaöğretimde kız ve erkek öğrenci oranları büyük ölçüde farklılaşmazken mesleki ortaöğretimde bu
oranlar kız öğrencilerin aleyhine olacak şekilde açılmaktadır. Türkiye, bu farkın mesleki eğitimde oldukça
belirginleştiği ülkelerden biridir. MEB Örgün Eğitim İstatistiklerine göre Türkiye’de 2020-2021 eğitim
öğretim yılında genel ortaöğretimdeki kız ve erkek öğrenci sayıları birbirine oldukça yakınken mesleki
ortaöğretimde erkek öğrencilerin sayısı kız öğrencilerin neredeyse iki katına çıkmaktadır.10 Bunun yanı
sıra mesleki eğitimdeki cinsiyet dağılımı belirli alan ve dallara göre farklılaşmaktadır. Örneğin OECD
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verilerine göre Türkiye’de 2019 yılında mezun olunan alana göre cinsiyet dağılımına bakıldığında üretim,
inşaat ve teknik alanlarda erkek öğrencilerin; sanat ve beşerî bilimler alanında kız öğrencilerin kümelendiği
görülmektedir.11 Ülkelerin büyük bir çoğunluğunda geçerli olan bu durum, geleneksel cinsiyet rollerine
dayalı mesleki ayrışmanın yoğun olarak mesleki eğitimde de kendini göstermesiyle ilişkilidir.12
Mesleki eğitimin istihdamla güçlü ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda kız çocukları ve kadınların mesleki
eğitime eşit erişiminin önündeki engeller, işgücü piyasasında mevcut bulunan cinsiyete dayalı eşitsizliklerin
de derinleşmesine yol açmaktadır. Bu durum özellikle Türkiye açısından önemli bir sorun olmaya devam
etmektedir. OECD’nin 2019 yılına ait verilerine göre ülkelerin genelinde mesleki eğitim mezunu olan 2564 yaş arası nüfusta kadın ve erkeklerin istihdam oranları çok fazla farklılaşmazken Türkiye’de istihdam
oranları çok büyük bir farkla kadınların aleyhine değişmektedir. Buna göre, OECD ortalamasında mesleki
eğitim mezunu kadınların istihdam oranı %70, erkeklerin istihdam oranı %83’tür. Buna karşılık Türkiye’de
mesleki eğitim mezunu kadınların istihdam oranı %34, erkeklerin istihdam oranı %82’dir.11 Dolayısıyla
Türkiye’de genel olarak işgücüne ve istihdama katılımı erkeklere kıyasla oldukça sınırlı olan kadınların
mesleki eğitime ve mesleklere eşit erişiminin de sınırlı olması, kadınların işgücü piyasasındaki dezavantajlı
durumlarını pekiştiren önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna karşılık gelecekte iş
bulabileceği ve çalışabileceği alanların sınırlanması da kız çocuklarının mesleki eğitim tercihlerini olumsuz
etkilemektedir.13
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında yer alan Amaç 4, kapsayıcı ve nitelikli bir eğitimin sürdürülebilir
kalkınma için en güçlü araç olduğunu vurgulamaktadır. Bu amaç, tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz
ilköğretim ve ortaöğretimi tamamlamasının yanı sıra “mesleki eğitime eşit erişim sağlamayı, toplumsal
cinsiyet ve varlık eşitsizliklerini ortadan kaldırmayı, nitelikli yükseköğretime herkesin erişmesini sağlamayı”
da hedeflemektedir. Bu açıdan kapsayıcı ve nitelikli bir eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasında mesleki
eğitimde toplumsal cinsiyet eşitsizliği, özenle ele alınması gereken sorunlardan birini oluşturmaktadır.
Mesleki eğitimde toplumsal eşitsizlikler eğitim üzerinden yeniden üretilmektedir.
Mesleki eğitimde ağırlıklı olarak akademik açıdan daha az başarılı öğrenciler kümelenmektedir. Bu
öğrenciler aynı zamanda sosyoekonomik açıdan daha dezavantajlı öğrencilerdir. PISA 2015 sonuçları
Türkiye’de en alt sosyoekonomik düzeyde yer alan öğrencilerin en fazla Anadolu imam hatip liselerinde, çok
programlı Anadolu liselerinde ve mesleki ve teknik Anadolu liselerinde kümelendiğini göstermektedir. Bu
okul türlerindeki öğrencilerin akademik başarıları da diğer okul türlerine kıyasla daha düşüktür. Türkiye’de
sosyoekonomik düzeyle oldukça ilişkili olan okul ayrışması, akademik ve sosyal ayrışmanın derinleşmesine
ve eğitimde fırsat eşitsizliğinin sürmesine neden olmaktadır.14
Öğrencilerin akademik başarısı ve tamamladığı eğitim kademesi, işgücü piyasasına girdiklerinde
elde edecekleri istihdam ve ücret fırsatlarıyla da ilişkilidir. Genel eğilim olarak, tamamlanan eğitim
kademesi ilköğretimden yükseköğretime doğru yükseldikçe istihdam oranı ve elde edilen gelir düzeyi
artış göstermektedir.12 Buna göre, mesleki eğitimde akademik başarı ve sosyoekonomik arka plan
açısından daha dezavantajlı olan öğrencilerin yükseköğretime erişimi ve dolayısıyla işgücü piyasasından
elde edebilecekleri fırsatları da daha kısıtlı olmaktadır. Bu durum başlangıçta sosyoekonomik açıdan
dezavantajlı olan öğrencilerin mesleki eğitimle birlikte bu dezavantajlı konumlarının devam etmesine
yol açmaktadır. Bunun yanı sıra mesleki eğitimde toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerin varlığı, mesleki
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eğitime ve işgücüne katılım konusunda kız çocukları ve kadınların dezavantajlı konumlarını sürdürerek
mevcut eşitsizlikleri yeniden üretmektedir. Bu şekilde toplumsal eşitsizliklerin mesleki eğitim üzerinden
yeniden üretilmesi sorunu ortaya çıkmakta ve bu sorun fırsat eşitsizliğini sürdürmesi bakımından mesleki
eğitimin temel sorunlarından birini oluşturmaktadır.
Öğrencileri mesleki eğitime ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendiren sistematik bir süreç
işlememektedir.
Türkiye’de öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini dikkate alan ve bu doğrultuda temel eğitim sonrasında devam
edecekleri ortaöğretim kurumuna karar vermelerine yardımcı olan sistematik bir yönlendirme süreci
bulunmamaktadır.15 Öğrencinin ortaöğretime devam edeceği okul türü, merkezi sınav puanına ya da
yerel yerleştirmeye göre belirlenmektedir. Her iki yerleştirme türünde de en az tercih edilen ve istisnalar
dışında en düşük puanlarla öğrenci alan okullar arasında mesleki ve teknik Anadolu liseleri yer almaktadır.
Ortaöğretim öncesinde öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin izlenmesine dayalı bir süreç işe koşulmadığı
gibi mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarına öğrenci kabullerinde de yetenek temelli bir seçme ve
yönlendirme süreci devreye girmemektedir. Öğrencilerin yeteneklerine göre mesleki eğitim okullarına
yerleşmesine yönelik sınırlı girişimlerden biri, 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilk kez faaliyete başlayan
Tematik Liselere öğrenci alımı ile ilgili uygulanan süreçtir. Buna göre öğrencilerin bu okullara yerleşmesinde
merkezi sınavdan aldıkları puanın %70’i ile okul yönetim kurulu tarafından içeriği belirlenen çoklu
değerlendirmeden aldıkları puanın %30’unun etkili olması kararlaştırılmıştır. Ancak 2018 yılında kaldırılan
Temel Eğitimden Ortaöğretime geçiş (TEOG) uygulaması yerine getirilen Liselere Geçiş Sınavı (2018)
sonrasında bu okullara merkezi sınavla öğrenci alınmıştır.16 Bu tür girişimler genellikle uzun vadeli planlara
dayanmamakta ve sonuçları izlenmediği için süreklilik sağlanamamaktadır. Mesleki eğitimin sürdürülebilir
gelişim ve ekonomik kalkınmadaki öneminin anlaşılması, öğrencilerin mesleki eğitime ilgi ve yetenekleri
doğrultusunda yönlendirilmeleri gereksinimini pekiştirmektedir. Bu kapsamda Avrupa ülkelerinde mesleki
yönlendirmenin süreç odaklı değerlendirmelere dayalı olarak gerçekleştirilmesine ilişkin uygulamalara yer
verilmektedir. Türkiye’de de eğitim sisteminin temel ilkelerinden biri olan “yöneltme” işlevi kapsamında
okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma birimleri ve sınıf öğretmenlerinin iş birliği ile mesleki yönlendirme
ve rehberlik çalışmaları yapılmaktadır. Ancak bu çalışmalar, belirli bir düzende seyretmediği gibi bunların
sonuçlar üzerindeki etkileri de oldukça sınırlıdır. Dolayısıyla öğrencilerin ilgi ve yetenekleri bağlamında çok
yönlü ve sistematik bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak bir sistemin eksik olduğu görülmektedir.
Öğrencilerin mesleki eğitime geçişlerindeki bu eksiklik akademik başarı ve okul iklimiyle ilgili birçok soruna
da kaynaklık etmektedir.
Mesleki ortaöğretimdeki öğrenciler diğer okul türlerine göre başarı düzeyi en düşük öğrenciler
arasındadır.
Okullar arasındaki başarı farkları, eğitim sistemlerinin önemli sorun alanlarından biridir. PISA 2018
verilerine göre Türkiye’de öğrencilerin okuma puanları arasındaki farklılaşmanın yaklaşık %44’ü okullar
arasındaki farklılaşma ile açıklanmaktadır. OECD ortalamasında bu oran yaklaşık %29’dur.17 Okul türü
bağlamında ise ortaöğretimde başarı farkları açısından mesleki eğitim kurumlarının diğerlerinden daha
geride kaldığı görülmektedir. PISA 2018 verilerine göre 15 yaş grubunda Türkiye’de okul türlerine göre
başarı düzeyi en düşük öğrenciler, mesleki eğitim kurumlarında öğrenim görmektedir.18 Öyle ki, Türkiye’de
fen lisesindeki bir öğrencinin başarısı ile mesleki ve teknik Anadolu lisesindeki bir öğrencinin başarısı
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arasındaki fark üç okul yılını aşan bir düzeye karşılık gelmektedir.19 Elbette akademik başarı kapsamındaki
bu sorun, temel eğitim düzeyindeki kazanımlarla da ilişkilidir. Temel eğitimden sonra ağırlıklı olarak
akademik başarı düzeyleri daha düşük olan öğrencilerin mesleki eğitim kurumlarına yönelmesi, mesleki
eğitim kurumlarının başarı açısından olumsuz durumunun sürmesine yol açmaktadır. Son yıllarda
mesleki eğitimdeki bu olumsuz durumu gidermek üzere çeşitli adımlar atılmıştır. Örneğin mesleki eğitim
okullarının olanaklarını iyileştirerek başarı düzeyine katkı sağlamayı hedefleyen “1000 Okul Projesi” ve
yükseköğretime devam etmek isteyen öğrenciler için uygulanan “Akademik Destek Paketi” bunlar arasında
yer almaktadır. Bunun yanı sıra temel eğitimden sonra akademik başarı düzeyi daha düşük öğrencilerin
mesleki eğitim kurumlarına yönelmesi ile ortaya çıkan ayrışmaları önlemek üzere MEB ile çeşitli kurum ve
kuruluşlar arasında protokoller imzalanmıştır. Bu protokoller kapsamında açılan mesleki ve teknik Anadolu
liselerine yerleşen öğrencilerin LGS’deki yüksek başarı dilimleri, mesleki eğitim kurumlarında akademik
başarı düzeyinin iyileşmesi bağlamında önemli gelişmelere işaret etmektedir. Ancak diğer mesleki ve
teknik liselere yerleşen öğrencilerin LGS’deki başarı düzeylerindeki düşüklük devam etmektedir.20 Bu
durum, okul türleri arasındaki başarı farklarının mesleki eğitim kurumları arasında da artması riskini ortaya
çıkarmaktadır.
Mesleki eğitimde öğrenmeyi engelleyen öğrenci davranışları oldukça yaygındır.
Öğrenci başarısıyla ilişkili olarak ele alınan değişkenlerden biri, öğrenmeyi engelleyen öğrenci davranışlarıdır.
OECD tarafından okul ikliminin göstergeleri arasında kabul edilen öğrenmeyi engelleyici öğrenci
davranışları içinde öğrencilerin fiziksel ve sosyo-duygusal güvenliğini tehdit eden zorbalık, disiplin iklimi
ile derse devamsızlık ve geç kalma sıklığı yer almaktadır.21 Öğrenmeyi engelleyen öğrenci davranışlarından
ilki zorbalık olarak ele alınmaktadır. PISA 2018 sonuçlarına göre Türkiye’de OECD ortalamasına kıyasla
öğrencilerin daha fazla zorbalık yaşadığı okul türleri mesleki ve teknik eğitim kurumlarıdır. Öğrenmeyi
engelleyen öğrenci davranışları kapsamında ele alınan ikinci değişken disiplin iklimidir. Disiplin ikliminin
olumlu olması, öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir sınıf ortamı ile ilişkilendirilmektedir. PISA 2018 sonuçlarına
göre Türkiye’de disiplin iklimini OECD ortalamasına kıyasla en olumsuz algılayan öğrenciler mesleki ve
teknik eğitim kurumlarına devam eden öğrencilerdir. Son olarak öğrenmeyi engelleyen öğrenci davranışları
kapsamında derse geç kalma ve devamsızlık sıklıklarına yer verilmektedir. PISA 2018 sonuçlarına göre
mesleki eğitim kurumlarındaki öğrencilerin derse devamsızlık ve geç kalma sıklıkları, OECD ortalamasından
daha yüksektir.22 Benzer şekilde MEB 2019 İdari Faaliyet Raporu’nda da ortaöğretimde 2019 yılı Mesleki
ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranının %40,7
ile diğer okullardan daha yüksek olduğu görülmektedir.23 Bu sonuçlar, öğrenmeyi engelleyici öğrenci
davranışlarının mesleki eğitim kurumlarındaki yaygınlığını ortaya koymaktadır. Öğrenmeyi engelleyici
öğrenci davranışlarının, akademik başarı ve öğrencilerin sosyo-duygusal gelişimleri ile ilişkisi göz önünde
bulundurulduğunda bu durumun mesleki eğitim kurumları için dikkat çekilmesi gereken bir sorun olduğu
görülmektedir.
Öğretim programları öğrencilerin esneklik ve uyum becerilerini geliştirmekten uzaktır.
Mesleki eğitimin odağında alan ve dal temelli teorik ve uygulama derslerinin yer aldığı görülmektedir.
Alan ve dalların çok ayrıntılı bir şekilde yapılandırılmış olması, öğrencilerin dar alanda uzmanlaşmaları
ile sonuçlanmaktadır. Böyle bir eğitim sürecinde öğrencilere oldukça sınırlı bir alanda kapsamlı bilgiler
sunulmaktadır. Bu noktada “değişim” ve “dönüşüm” odağında şekillenen 21. yüzyıl becerilerini kazanmaları
20. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI KONULARINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

59

BÖLÜM 3 TÜRKİYE’DE MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

bağlamında soru işaretleri oluşmaktadır. İş yapma usulleri ile işin gerektirdiği bilgi ve becerilerin sürekli
değişmesi, dar alanlı uzmanlaşmayı daha da işlevsiz hale getirmektedir. Millî Eğitim Bakanlığının da benzer
bir bakış açısıyla 2020-2021 eğitim öğretim yılında, mesleki eğitimdeki alan ve dal sayılarında sadeleşmeye
gittiği görülmektedir. Buna göre mesleki ve teknik Anadolu liselerinde yer alan 55 alan ve 203 meslek
dalı yerine 47 alan ve 105 meslek dalında eğitim verilmeye başlanmıştır.24 Bu sadeleşme ile dal sayılarının
neredeyse yarıya düştüğü görülmektedir. Böylece, ayrıntılı mesleki uzmanlaşmaya dönük bir mesleki
eğitim yerine öğrencilerin sahip oldukları becerilerin daha geniş bir yelpazede geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Ancak öğrencilere 21. yüzyıl becerileri kapsamında ön plana çıkan ve onların uyum yeterliklerini artıracak
becerilerin kazandırılması için ders içeriklerinin de uygun şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda son dönemde MEB’in attığı adımlardan biri de 2020 yılında mesleki ve teknik Anadolu
liselerinin, 2021 yılında ise mesleki eğitim merkezlerinin çerçeve öğretim programlarının güncellenmesidir.
Güncellenen programlarda dijital becerileri geliştirmek üzere sertifika programlarına yer verilmiştir. Bu
gelişmeler, öğrencilerin değişen koşullara uyum sağlama düzeylerini destekleyici bir eğitim anlayışına geçiş
için önemli adımlar atıldığına işaret etmektedir. Ancak yalnızca dijital becerilerin kazandırılması, 21. yüzyıl
iş dünyasının beklentilerini şekillendiren sürekli gelişim ve öğrenmeye açıklık gibi eğilimleri kazandırmayı
garanti etmemektedir. Ayrıca öğrencilerde bu becerilerin kazandırılmasını sağlamaya dönük ders içerikleri
ve uygulamalarına yansıyacak girişimlere duyulan gereksinim devam etmektedir. Özellikle programların
uygulanışında ders bazlı ve dar kapsamlı kazanımların ön planda olması, birden çok kazanım ve içeriğin
koordinasyonu ile mümkün olabilecek beceri temelli mesleki eğitimin önüne geçebilmektedir. Bu nedenle
mesleki eğitimde öğretim programlarının öğrencilerin esneklik ve uyum becerilerini geliştirmekten uzak
olduğunu söylemek mümkündür.
Mesleki eğitim kurumlarına özgü yönetici yeterlikleri ortaya konmamıştır.
Okul yöneticisi atamaları, Şubat 2021 tarihli “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici
Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği” çerçevesinde yapılmaktadır. Buna göre mesleki ve teknik
ortaöğretim kurumlarına yapılacak müdür atamalarında aranan genel şartlar, diğer ortaöğretim kurumları
müdürlerinde aranan şartlar ile aynıdır. Özel şartlar bağlamında ise yalnızca “atölye, laboratuvar veya
meslek dersleri öğretmenleri kapsamında olmak” şartı aranmaktadır. Bu okullarda görevlendirilecek
müdür yardımcılarından en az birinin de “atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri arasından
seçilmesi” esastır.25 Ancak mesleki eğitim kurumlarının üretime ve istihdama dönük, girişimci ve yenilikçi
olmaları, bu kurumların yöneticilerinin de bu yeterliklere sahip olmaları ile olanaklıdır. Ayrıca okul
yöneticilerinin sektörle bağları olup olmadığı ve bu bağları kurabilecek yeterliklere sahip olup olmadıkları
bilinmemektedir. Yönetici atamaları, mesleki eğitim kurumunun sektördeki gelişmeleri izleme ve bunlardan
yararlanma gereksinimlerini karşılayacak yeterlikler çerçevesinde yapılandırılmamıştır. Mesleki eğitim
kurumlarının ulusal düzeyde olduğu kadar uluslararası düzeyde iş birliklerine yönelmesi beklenmektedir.
Ancak mevcut durumda okul yöneticilerinin, alanları ile ilgili uluslararası gelişmeleri takip etmelerine
veya uluslararası iş birlikleri oluşturmalarına yardımcı olabilecek yabancı dil yeterliklerine sahip olup
olmadıklarına yönelik bir değerlendirme de yapılamamaktadır. Mesleki eğitim kurumlarında görev yapan
okul yöneticilerine yönelik yeterliklerin tanımlanmamış olması, amaç ve çıktılar arasındaki uyumun ortaya
konmasını zorlaştıran bir sorun alanını oluşturmaktadır.
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Mesleki eğitimin toplumdaki itibarı düşüktür.
Mesleki eğitime ilişkin mevcut sorunlar başarılı öğrencilerin mesleki eğitimi tercih etmesini zorlaştırmakta
ve mesleki eğitimin toplumdaki itibarını olumsuz etkilemektedir. Özellikle öğrencilerin akademik başarı
düzeyi, kendi alanlarında istihdam edilmesi ve çalışma koşulları gibi konularda dezavantajlı olmaları,
mesleki eğitimin itibar düşüklüğüne yol açan temel etmenler arasında ön planda yer almaktadır. Mesleki
eğitimin toplumdaki itibarının önemli bir göstergesi, mesleki eğitim kurumlarına yönelik taleptir. MEB’in
son yıllarda özel sektör ve kamu kurumlarıyla gerçekleştirdiği iş birlikleri ve projeler, mesleki eğitimin
toplumdaki itibarını yükseltmek adına olumlu gelişmelere yol açmakla birlikte mesleki eğitime yönelik
talebin hala düşük olduğu dikkat çekmektedir. Örneğin; 2021 yılı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 1. yerleştirme
sonuçlarına göre mesleki ve teknik Anadolu lisesi kontenjanlarının %76,9’u dolmuştur. Buna karşılık diğer
ortaöğretim türlerinin ilk yerleştirmedeki doluluk oranları %98,3 ile %100 arasında gerçekleşmiştir.20
Bu aşamada merkezi sınav puanı ile yerleşen öğrencilerin okul türüne yönelik tercihleri de mesleki
eğitimin itibarı hakkında ipuçları sunmaktadır. Buna göre öğrencilerin tercih sıralamalarında mesleki ve
teknik Anadolu lisesi tercihi; fen lisesi, Anadolu lisesi ve Anadolu imam hatip lisesi tercihlerinden sonra
gelmektedir.
Son olarak merkezi sınav dışında öğrencilerin ikamet ettikleri bölgeye göre sınavsız öğrenci alan
ortaöğretim kurumlarına, tercihleri doğrultusunda yerleştirilmelerini ifade eden yerel yerleştirme sonuçları
da benzer bir tabloya işaret etmektedir. Buna göre yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul türleri arasında
(Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi) ilk üç tercihine yerleşen
öğrenci oranının (%82,5) en düşük olduğu okul türü mesleki ve teknik Anadolu lisesidir.20 Bu verilerin
yanı sıra MEB’in 2019-2023 Stratejik Planı’nda da Türkiye’de mesleki eğitimin toplumdaki itibarının
düşüklüğüne dikkat çekilmekte ve “mesleki ve teknik eğitime ilişkin olumsuz algı” bulunduğu tespitine
yer verilmektedir. Bu olumsuz algıyla ilgili olarak “mesleki ve teknik eğitime atfedilen değerin artırılması”
hedefine yer hedeflenmeketdir.15

MESLEKI EĞITIME İLIŞKIN ÇÖZÜM ÖNERILERI***
Mesleki eğitim somut verilere dayalı olarak, belirli bir sistem çerçevesinde yapılandırılmalıdır.
Türkiye’de mesleki eğitim uzun yıllardır eğitim tartışmalarında önemli bir yer tutmaktadır. Bu tartışmalar
kapsamında mesleki eğitimin nasıl yapılandırılması gerektiği veya nasıl geliştirilebileceğine yönelik
birçok görüşe, eleştiriye veya öneriye rastlamak mümkündür. Ancak mesleki eğitimin iyileştirilmesine
yönelik adımlarda öncelikli olarak sorunların doğru tespit edilmesi ve mesleki eğitimin somut verilere
dayalı analizlerle belirli bir sistem çerçevesinde kurgulanması gerekmektedir. Bu konuda bir yandan
mesleki eğitimin odaklanacağı becerilerin belirlenmesi diğer yandan istihdam ve yükseköğretimle
ilişkisinin yapılandırılması gerekmektedir. Bu yapılandırma sürecinde işgücü piyasasının yapısı ve ülke
ekonomisinin ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır. Mesleki eğitimin yapılandırılmasında benimsenen
farklı yaklaşımların, ülkelerin eğitim sistemleri ve işgücü piyasalarının yapısına göre bazı avantajlı veya
dezavantajlı yönleri olması mümkündür. Benimsenen yaklaşımların birbirine üstünlüğünden ziyade hangi
ihtiyaca cevap verdiği önem taşımaktadır. Bu doğrultuda;
Bu bölümde yer alan öneriler; mesleki eğitimin iyileştirilmesine ilişkin çalışmalardan, uluslararası uygulama örneklerinden ve Türkiye’de eğitim sistemine yönelik üst politika
belgelerinden yararlanılarak oluşturulmuştur.
***
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• Eğitim sistemi, ülke ekonomisi ve işgücü piyasasının ihtiyaçları ile yapısal özellikleri somut verilere
dayalı olarak analiz edilmeli; mesleki eğitimden ne beklendiği rasyonel bir biçimde ortaya konmalıdır.
• Mesleki eğitim ne eğitimde ne istihdamda olan genç nüfus oranını azaltmaya yardımcı olmalıdır.
» Mesleki eğitimin yapılandırıldığı sistem, Türkiye’de en önemli sorunlardan biri olan genç işsizliğini
önlemeye yönelik geliştirilmelidir.
» Mesleki eğitim aynı zamanda öğrencilerin yükseköğretime devam etmelerine engel olmayacak
esneklik ve geçirgenlikte olmalıdır.
• Mesleki eğitimin yapılandırılmasında benimsenen yaklaşımın etkinliği veriye dayalı olarak analiz
edilmeli, kısa ve uzun vadedeki sonuçları değerlendirilerek gerekli güncellemeler yapılmalıdır.
» Mesleki eğitimdeki ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve sektörlere özgü değişimleri anlık olarak
izlemeyi sağlayacak bir veri edinme, analiz ve raporlama sistemi geliştirilmelidir.
» Veri işleme ve analizinde uzman personel istihdamı sağlanmalı ve gerekli teknolojik altyapı
geliştirilmelidir.
Mesleki eğitimin işgücü piyasasıyla ilişkisinde beceri uyumu ve arz-talep dengesi gözetilmelidir.
Mesleki eğitimle işgücü piyasası arasındaki ilişkinin güçlendirilmesine yönelik MEB ile özel sektör ve
üniversiteleri kapsayan çeşitli kurumlar arasında protokoller ve iş birlikleri imzalanmaktadır. Mesleki
eğitimde okulların geliştirilmesi, niteliği artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
ve özel sektörün mesleki eğitimdeki payının artırılması gibi amaçlar çerçevesinde önemli faaliyetler
gerçekleştirilmektedir. Ancak bu faaliyetlerde beceri uyumu ve arz-talep dengesinin daha fazla
gözetilmesine ihtiyaç vardır. Bu doğrultuda:
• Mesleki eğitim mezunlarını kendi alanlarında çalışmaya teşvik edecek bir ücret düzenlemesi
yapılmalı, mezunların eğitim aldıkları alanla ilişkili işlerde istihdam edilmesi desteklenmelidir.
• Mesleki eğitimin farklı alanları ile işgücü piyasasındaki açık iş pozisyonlarının nicelik ve nitelik
açısından uyumu sağlanmalı, alanların kontenjanları ve kazandırdığı nitelikler bu uyumu gözetecek
şekilde sürekli olarak güncellenmelidir.
• Mesleki eğitim mezunlarının niteliklerine uygun işlerde çalışmasını teşvik edici düzenlemeler
yapılmalı; kayıt dışı, düşük ücretli, geçici çalışma koşulları iyileştirilmelidir.
• Mesleki eğitim kurumlarından mezun olan gençlerin istihdamını artırmaya yönelik destek ve teşvikler
çeşitlendirilmelidir. Bu konuda oluşturulan destek mekanizması süreç ve çıktı değerlendirmelerinden
elde edilen bulgulara dayalı olarak geliştirilmelidir.
• Özel sektörün mesleki eğitimdeki payını artırmaya yönelik girişimler yalnızca özel mesleki kurumların
sayısının artmasıyla sınırlı kalmamalı; mesleki eğitimin kurumsallaştırılmasında sanayi, ticaret,
meslek odaları ve üniversitelerin tüm sürece paydaşlar olarak katılımları sağlanmalıdır.
• “Mesleki Eğitim Haritası” ile oluşturulan veri tabanı, yerel veya bölgesel ihtiyaçlar ve sektörlerin
yapısal özelliklerinin analizinde kullanılmalı; sektörün ihtiyaçları ile mesleki eğitim verilen alan/dal
arasında uyum sağlanmalıdır.
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• Sektörün talepleri ile mesleki eğitim verilen alanlar arasında yaşanan arz-talep sorununa çözüm
üretebilmek adına bu sorunun nedenleri ayrıntılı bir şekilde incelenmeli; işgücü piyasasının özellikle
beceri kullanımı ve işgücü talebi açısından yapısal özelliklerini ortaya koyacak çalışmalar yapılmalıdır.
Mesleki eğitim kurumları için bir performans değerlendirme sistemi oluşturulmalıdır.
Mesleki eğitim kurumlarının performansını değerlendirmeye yönelik MEB tarafından girişimlerde
bulunulmuş olsa da devamlılık gösteren bir performans değerlendirme sisteminin yapılandırılmadığı
görülmektedir. Oysa mesleki eğitimin amaç ve çıktıları arasındaki uyumun değerlendirilebilmesi,
eksikliklerin belirlenmesi ve gelişimin izlenebilmesi için düzenli aralıklarla yapılan ve tüm paydaşları
kapsayan sistematik bir değerlendirme sürecine gereksinim duyulmaktadır. Bu doğrultuda;
• Performans değerlendirmenin işlevini yerine getirmesi için ilk olarak mesleki eğitim kurumlarının
vizyon, hedef ve stratejileri ortaya konmalı; bunlara dayalı performans göstergeleri belirlenmelidir.
• Performans değerlendirme süreci, iş birliği içinde ve tüm paydaşların katılımına dayalı olarak
gerçekleştirilen bir süreç olmalıdır.
» Dış paydaşlar ile birlikte okul içinde ve okulun yakın çevresinde yer alan paydaşların da katılımı
sağlanmalıdır.
• Performans değerlendirme süreci akreditasyonu kolaylaştıracak şekilde iki aşamalı olarak
yapılandırılmalı; dış değerlendirme süreci, sistematik bir şekilde sürekli olarak yapılan kurumsal özdeğerlendirmelere dayanmalıdır.
• Performans değerlendirme süreci mesleki eğitime özgü ulusal ve uluslararası eğilimleri yansıtmalıdır.
» Süreç, ulusal ve uluslararası yeterlikleri bütünleştirecek şekilde yapılandırılmalı, bu yeterliklerin
ölçülmesine dayalı göstergeler içermelidir.
• Performans değerlendirme sistemi, gelişmeleri izlemeye yardımcı olacak şekilde yapılandırılmalı;
aylık ve yıllık değerlendirme raporları içermelidir.
• Mesleki eğitim kurumlarının performans değerlendirmesi, mesleki eğitim ile ilgili sektörel beklentiler
çerçevesinde yapılandırılmalı; sektördeki paydaşların beklenti ve memnuniyet düzeyleri sürekli
izlenmelidir.
Mesleki eğitimde eşitsizliklerin giderilmesine yönelik önlemler alınmalıdır.
Eğitimde fırsat eşitliğinin önündeki en büyük engel, öğrencilerin kendi kontrolleri altında olmayan
ekonomik veya toplumsal koşulların; eğitimlerine, öğrenme süreçlerine ve başarılarına etki etmesidir.
Türkiye’de mesleki eğitime ilişkin en önemli sorunlardan biri toplumdaki eşitsizlikleri sürdürmesidir. Bu
sorunun temelinde; sosyoekonomik arka plan ve başarı düzeyleri açısından dezavantajlı öğrencilerin
mesleki eğitimde kümelenmesi ve toplumsal cinsiyet rollerini yeniden üreten mesleki ayrışmaları
sürdürmesi yer almaktadır. Elbette bu sorun tek başına mesleki eğitimin sorunu değil, bir bütün olarak
eğitim sisteminde fırsat eşitliğinin sağlanamaması sorunudur. Fırsat eşitliğinin sağlanamadığı durumlarda
eğitimin toplumdaki eşitsizlikleri pekiştirip yeniden üretmesi sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle
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mesleki eğitimi de kapsayacak şekilde tüm eğitim sisteminde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönünde
önlemler alınması gerekmektedir. Bu doğrultuda;
• Öğrencilerin sosyoekonomik arka plan ve akademik başarı yönünden ayrışmasının oluşturduğu
dezavantajların önüne geçmek için öğrenme ortamları iyileştirilmeli ve öğrenci destekleme
mekanizmaları geliştirilmelidir.
• Mesleki eğitimde öğrencilere akademik beceriler de kazandırılmalı; temel beceri eksikliği olan
öğrenciler akademik açıdan desteklenmelidir.
• Mesleki ortaöğretim öğrencilerinin yükseköğretime erişimi desteklenmeli; yalnızca meslek
yüksekokullarında değil, kendi alanlarıyla ilişkili lisans programlarında da eğitimlerine devam
edebilmeleri kolaylaştırılmalıdır.
• Mesleki eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacı gözetilmelidir.
» Cinsiyete dayalı mesleki ayrışmanın önüne geçilmeli; istihdam alanlarındaki “kadın işi-erkek işi”
ayrımını engelleyecek politikalar üretilmelidir.
» Mesleki eğitimdeki alan ve dallarda cinsiyet dağılımının nasıl farklılaştığı izlenmeli, geleneksel
cinsiyet rollerine dayalı mesleki yönlendirmelerin önüne geçilmelidir.
» Mesleki eğitime ve belirli mesleki alanlara erişimi daha sınırlı olan kız öğrencilerin mesleki
becerileri çeşitlendirilmeli ve bu beceriler işgücü piyasasında desteklenmelidir.
» Öğretmenlere, idarecilere ve öğrencilere toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık
kazandıracak faaliyetler yürütülmelidir.
» Mesleki eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği odağında daha fazla araştırma yapılmalı ve bu alanda
daha fazla veri toplanmalıdır. Elde edilen bulgular çerçevesinde sorun alanları somut bir şekilde
belirlenmeli ve uygulamaya dönük politikalar geliştirilmelidir.
Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini dikkate alan bir mesleki yönlendirme süreci yapılandırılmalıdır.
Öğrencilerin mesleki eğitim kurumlarına geçişleri Türkiye’de ağırlıklı olarak akademik başarı odaklıdır
ve öğrencilerin merkezi sınav puanlarına dayalı olarak gerçekleşmektedir. Her ne kadar ilkokul ve
ortaokul düzeyinde çeşitli dersler kapsamında mesleklerin tanıtılmasına yer veriliyor ve öğrencilerin ilgi
ve yeteneklerinin tanınmasına ilişkin okul rehberlik servisleri bünyesinde çalışmalar yürütülüyor olsa da
bunların sistematiklikten uzak olduğu görülmektedir. Ayrıca bu tür çalışmaların, öğrencilerin ortaöğretim
tercihleri ve mesleki yönelimlerinde belirleyici olmadıkları dikkat çekmektedir. Oysa mesleki eğitimin
iyileştirilmesi niteliğin yükseltilmesine bağlıdır. Niteliğin yükseltilmesi de öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine
uygun mesleki alanlara yönelmesiyle ilişkilidir. Bu doğrultuda;
• Mesleki yönlendirme, bir “süreç” olarak yapılandırılmalıdır.
» Tüm eğitim kademlerinde öğrencilerin ileri düzeydeki eğitim ve meslek süreçlerini belirlemeye
yardımcı olmak üzere okulların portfolyo oluşturmaları sağlanmalıdır.
» Öğrencilerin mesleki yönlendirme gereksinimleri düzenli olarak analiz edilmelidir.
» Okulların yıllık mesleki yönlendirme programları oluşturmaları sağlanmalıdır.
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» İl ve ilçelerden başlanarak okullara yayılacak şekilde öğrencilerin mesleki olarak yönlendirilmesine
yardımcı olacak merkezler kurulmalıdır.
• Mesleki yönlendirme, bütüncül olarak yapılandırılmalıdır.
» Ders içi etkinlikler kadar ders dışı mesleki yönlendirme etkinliklerine de yer verilmelidir.
» Mesleki yönlendirme süreci; ilgili bakanlıklar, meslek odaları, meslek kuruluşları, sivil toplum
örgütleri ve özel sektör temsilcileri ile iş birliği içinde yapılandırılmalıdır.
• Mesleki yönlendirme süreci, eğitim kademelerini kapsayacak şekilde, öğrencilerin gelişim özelliklerine
uygun olarak tasarlanmalıdır.
» Her eğitim kademesinin mesleki yönlendirme sürecindeki sorumlulukları ayrıntılı olarak
tanımlanmalıdır.
» Eğitim kademelerine özgü mesleki yönlendirme etkinlikleri, zorunlu öğretim programları ile
bütünleştirilmelidir.
• Öğretmenlerin, mesleki olarak öğrencileri yönlendirmesine destek olabilecek yeterliklere
sahip olmaları sağlanmalı; hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerde öğretmenlere bu yeterlikler
kazandırılmalıdır.
• Mesleki eğitim öğrencilerinin, çalışacakları sektörleri tanımaları sağlanmalıdır.
» Öğrencilerin ilgi duydukları alanlardaki meslekler, bu mesleklerin çalışma koşulları ve kariyer
olanakları hakkında bilgi edinmeleri için etkinlikler düzenlenmelidir.
» Öğrencilere iş yeri ziyaretleri yaptırılmalı ve sektördeki deneyimli çalışanlardan görüş almaları
sağlanmalıdır.
» Mesleki eğitim öğrencilerinin ilgi duydukları meslekleri, deneyimli çalışanları iş başında izleyerek
yakından tanımalarını sağlamak üzere etkinlikler düzenlenmelidir.
Mesleki eğitimin itibarını ve niteliğini yükseltmeye yönelik önlemler artırılmalıdır.
Mesleki eğitim öğrencilerinin akademik başarılarının düşük olması, mesleki eğitimin itibarına ilişkin
olumsuz algıyı beslemektedir. Bu durum aynı zamanda öğrencilerin daha ileri eğitim seviyelerine ulaşarak
daha yüksek istihdam ve ücret olanaklarından yararlanmalarını da zorlaştırmaktadır. Temel akademik
yeterlik düzeylerine erişemeyen öğrencilerin, meslek yaşamında kendini sürekli olarak yenileme ve yaşam
boyu öğrenme becerileri edinme hususlarında da geride kalmaları olasıdır. Bu bağlamda mesleki eğitim
öğrencilerinin akademik başarı düzeylerini yükseltmeye yönelik önlemler alınması, mesleki eğitimin hem
itibarını hem de niteliğini artırmak adına önemlidir. Bu doğrultuda;
• Mesleki eğitimde temel yeterlik düzeyinin altında kalan öğrencileri belirlemeye yönelik tarama
çalışmaları yapılmalıdır.
» Temel yeterlik düzeyinin altında kalan öğrenciler için destekleyici eğitsel etkinlikler düzenlenmeli;
kurslar açılmalı, ek öğrenme kaynakları sağlanmalıdır.
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• Mesleki eğitimde akademik beceriler ile mesleki beceriler dengeli bir şekilde kazandırılmalıdır.
» Akademik beceriler ile mesleki beceriler koordineli bir şekilde sunulmalı, teorik ve uygulamalı
derslerin içinde birbirini tamamlayacak etkinliklere yer verilmelidir.
• Ortaöğretimde okul türleri arasındaki ayrışmanın akademik başarı temelli bir ayrışma olmaması için
önlem alınmalıdır.
» Temel eğitim düzeyindeki öğrencilerin ortaöğretim yönelimlerinde ilgi ve yetenekleri belirleyici
olmalıdır.
» Temel eğitimdeki öğrencilerin akademik başarıları, süreç temelli bir ölçme ve değerlendirme
anlayışı ile belirlenmelidir.
• Mesleki eğitimde akademik başarının artırılmasına yönelik yalnızca belirli okulları kapsayan
uygulamalardan kaçınılmalı; bu konudaki iyileştirme çalışmaları tüm sistemi kapsayacak şekilde
geliştirilmelidir.
• Mesleki eğitim kurumları ile yükseköğretim kurumları arasındaki iş birlikleri güçlendirilmelidir.
• Mesleki ve akademik eğitim süreçleri arasındaki geçişler kolaylaştırılmalıdır.
Mesleki eğitim kurumlarındaki öğrencilerin esneklik ve uyum becerilerinin geliştirilmesi sağlanmalıdır.
21. yüzyıl değişim ve dönüşüm ortamında hangi işlerin var olmaya devam edeceği veya mevcut işlerin hangi
mesleki becerileri gerektireceği bilinememektedir. Böyle bir ortamda mesleğinde en başarılı bireylerin,
değişime uyum sağlayabilen bireyler olacağı anlaşılmakta ve dar alanlı uzmanlıkların değerini kısa sürede
yitireceği öngörülmektedir. Bu doğrultuda;
• Sektörün beklenmedik krizlerle başa çıkabilmesini sağlamak üzere veriye dayalı kestirimler yapılmalı;
mesleki eğitim sürecinde öğrencilere bu kestirimlere dayalı beceriler kazandırılmalıdır.
• Mesleki eğitim kurumlarında 21. yüzyıl becerileri çerçevesinde yapılandırılmış, beceri temelli öğretim
programları uygulanmalıdır.
» Farklı ders içerikleri ve kazanımlar, belirlenen temel becerilere hizmet edecek şekilde koordine
edilmelidir.
» Dersler; problem temelli, proje temelli ve işbirlikçi öğrenme modelleri kullanılarak tasarlanmalıdır.
• Öğrencilere mesleki anlamda esneklik kazandırmak üzere dal ve alanlar arası etkileşimler
artırılmalıdır.
» Aynı alan içinde yer alan dallar arası geçişler kolaylaştırılmalıdır.
» Farklı alanları ve dalları bir araya getiren proje ve girişimler desteklenmelidir.
• Mesleki eğitim kurumlarında uygulanan programlar düzenli olarak güncellenmelidir.
» Mesleki eğitim sektörle uyumlu bir şekilde sürekli değişim ve dönüşüm içinde olmalıdır.
» Mesleki eğitimde kullanılan araç-gereç ile yöntem ve teknikler sürekli güncellenmelidir.
66

20. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI KONULARINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

TÜRKİYE’DE MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BÖLÜM 3

• Mesleki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin becerileri sürekli güncellenmelidir.
» Mesleki eğitim öğretmenlerinin esneklik ve uyum becerilerini destekleyici mesleki gelişim
etkinlikleri düzenlenmelidir.
» Mesleki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin girişimci fikir ve projeleri
desteklenmelidir.
Mesleki eğitim kurumlarında görev yapacak okul yöneticilerinin yeterlikleri tanımlanmalıdır.
Mesleki eğitim kurumlarında görev yapan okul yöneticilerinin göreve seçilme ve görevde değerlendirilme
süreçlerine kaynaklık edecek yeterlikler tanımlanmamıştır. Bu kurumlara yönelik beklentilerin diğer okul
türlerinden farklılık göstermesi nedeniyle yönetici yeterliklerinin de farklılaşması gerekmektedir. Bu
doğrultuda;
• Mesleki eğitim kurumlarına yönelik beklentiler tanımlanmalı; bu beklentileri karşılayabilecek yönetici
yeterlikleri ortaya konmalıdır.
» Bu süreçte mesleki eğitimden beklentileri çerçeveleyen ulusal ve uluslararası politika belgeleri
incelenmeli; sektör temsilcileri ve alan uzmanlarının görüşlerine başvurulmalıdır.
• Mesleki eğitim veren kurumlarda ulusal ve uluslararası düzeyde sektörle iş birliği sağlayacak okul
yöneticileri görev yapmalıdır. Bu okullardaki yöneticilerin;
» Girişimcilik özelliklerine,
» Yenilikler karşısında kendini uyarlayabilme ve esneklik gösterebilme becerilerine,
» Sektörün gerektirdiği alanlarda eğitim veren okul yöneticileri için yabancı dil becerilerine sahip
olmaları ön planda tutulmalıdır.
• Mesleki eğitim kurumlarında görevlendirilecek okul yöneticileri için önceden belirlenen yeterliklere
dayalı bir mesleki gelişim süreci yapılandırılmalıdır.
» Mevcut yönetmelikte yönetici görevlendirmeleri için yapılandırılan “Eğitim Yönetimi Sertifika
Programı” mesleki eğitim kurumlarına özgü geliştirilmeli; eğitim yönetimi alan uzmanları ile
birlikte “Mesleki Eğitim Kurumlarında Okul Yöneticiliği Sertifika Programı” oluşturulmalıdır.
» Mesleki eğitim kurumlarına atanacak okul müdürleri; “Mesleki Eğitim Kurumlarında Okul
Yöneticiliği Sertifika Programı”nı tamamlamış olan müdür yardımcıları arasından seçilmelidir.
» Mesleki eğitimin, değişen iş koşullarına uyumu gerektirmesi nedeniyle okul yöneticilerinin
mesleki yeterliklerine yönelik mesleki gelişim etkinlikleri yıllık olarak güncellenmelidir.
• Mesleki eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin performansı; yıllık olarak, kurumun
performansı ve önceden tanımlanmış yeterlikler dikkate alınarak izlenmelidir.
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Mesleki eğitimin uluslararasılaşmasını sağlayacak stratejiler geliştirilmelidir.
Avrupa Birliği ve sosyal ortaklarının mesleki eğitimin geleceğiyle ilgili belirlediği önemli hedeflerden
biri uluslararası ilişkilerin artırılması ve mesleki eğitimin dünya çapında rekabet edebilirliğinin
geliştirilmesidir.26 Mesleki eğitimde uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi; esnek ve transfer edilebilir mesleki
becerilerin gelişmesini sağlaması, yeni istihdam olanaklarını desteklemesi ve mesleki eğitimin toplumdaki
itibarının yükselmesi açısından oldukça önemli katkılar sağlamaktadır. Türkiye’de de mesleki eğitimin
uluslarlarasılaşmasını sağlayacak stratejilerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu doğrultuda;
• Tüm mesleki eğitim kurumlarının akredite olmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
• Mesleki eğitimle kazandırılan becerilerin uluslararası standartlara uygun ve geçerli olması
sağlanmalıdır.
» Teknik becerilere yönelik uluslararası geçerliliği olan sertifika programları geliştirilmelidir.
» Öğrencilerin yabancı dil yeterlikleri geliştirilmeli, uluslararası geçerliliği olan mesleki yabancı dil
sertifika programları oluşturulmalıdır.
» Dijital beceri sertifika programlarının uluslararası geçerliliği sağlanmalıdır.
• Uluslararası öğrenci hareketliliğini destekleyici faaliyetler geliştirilmelidir.
» Mesleki eğitimde öğrenci ve öğretmenlerin uluslararası konferans, yarışma, staj ve eğitim
etkinliklerinde yer alması desteklenmelidir.
» Uluslararası öğrenci ve personel değişim programları yükseköğretimin yanı sıra ortaöğretim
kademesini de kapsayacak şekilde geliştirilmelidir.
» Uluslararası öğrenci ve personel değişimiyle ilgili iş birlikleri ve projeler çeşitlendirilmeli, mesleki
eğitimde öğrenci ve öğretmenlerin uluslararası hareketliliği teşvik edilmelidir.
• Mesleki eğitim kurumları ile özel sektördeki işletmelerin ortak uluslararası projeler ve etkinlikler
geliştirmeleri desteklenmelidir.
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20. Millî Eğitim Şûrasının alt temalarından bir tanesi, öğretmenlerin mesleki gelişimi olarak belirlenmiştir.
Türkiye’de 1939-2014 yılları arasında düzenlenen 19 Şûranın 16’sında öğretmenler; öğretmen yetiştirme,
öğretmen nitelikleri, atama ve istihdam gibi çeşitli konularda doğrudan gündeme gelmiş ve hakkında en
çok karar alınan tema olmuştur.1 Öğretmenlerin mesleki gelişimi alt teması ise 19. Millî Eğitim Şûrasında
“Öğretmen Niteliğinin Artırılması” gündem konusu kapsamında “Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi
(Hizmetiçi Eğitim) ve Kariyer Sistemi Yapılandırılması” başlığında yer almış; konu ile ilgili 17 tavsiye kararı
alınmıştır. Bu sene yirmincisi gerçekleştirilecek olan Şûrada ise öğretmenlerin mesleki gelişimleri, eğitimde
fırsat eşitliği teması altında ele alınacaktır.
Öğretmenlerle ilgili atılacak adımlar, tüm boyutlarıyla ve birbiriyle etkileşim halinde olan politikalar
kapsamında ele alınmalıdır. Bu doğrultuda, öğretmenlerin mesleki gelişimi kavramını 19. Millî Eğitim
Şûrasında olduğu gibi öğretmen niteliğinin bir alt boyutu ya da yalnızca hizmetiçi öğretmen eğitimleri
odağında ele almak oldukça sığ bir varsayıma dayanmaktadır. Bu sebeple, öğretmenlerin mesleki gelişimine
yönelik sunulan önerilerde sistemin tüm bileşenlerinin ve bunların etkileşiminin bütüncül olarak ele
alınması gerekmektedir. Dolayısıyla, 20. Millî Eğitim Şûrasında öğretmenlerin mesleki gelişimi başlığında
konuşulacak konuların bu bütüncül yaklaşımı benimseyen doğrultuda ilerlemesi, öğretmenlerin mesleki
gelişimlerini desteklemek açısından da kritik önem taşımaktadır.
Öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik ülkemize özgü bir model ihtiyacını konuşmadan önce Türkiye’de
öğretmenlik mesleği ile ilgili yıllardır konuşulan temel eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Bu temel
eksiklikler arasında göze çarpan öncelikli husus, ülke olarak nasıl bir öğretmen yetiştirmek istiyoruz
sorusunun cevabının net olarak ortaya konmamasıdır. Sorunun cevabının net olmayışı, Türkiye’de
öğretmenlik mesleğinin tüm bileşenlerini olumsuz etkilemekte; dolaylı olarak etkili bir mesleki gelişim
modelinin oluşturulmasının önünde büyük bir engel teşkil etmektedir. Bu sebeple, Türkiye’de hem
uluslararası eğitim politika önerilerini hem de ulusal ihtiyaçları göz önünde bulundurarak oluşturulmuş ve
öğrencilerin performansını destekleyen etkili bir mesleki gelişim modelinden söz edilememektedir.
Etkili bir mesleki gelişim modeli tasarlamadan önce yapılması gerekenlerin başında öğretmenlerle ilgili
tüm politikalara yol gösterecek “referans noktası” ihtiyacını gidermek gelmektedir. Bu da ülkemizin
ihtiyaçlarını ve çağın gerekliliklerini gözeterek güncellenmiş öğretmen genel yeterlikleri çerçevesi ve bu
yeterlikleri esas alan bir kalite güvence sisteminin oluşturulması adına Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun
yürürlüğe girmesiyle mümkün olabilecektir. “Referans noktası” tüm boyutlarıyla belirlendikten sonra ise
eğitim fakültelerine öğrenci seçiminden başlayarak öğretmen yetiştirme programları da dahil olmak üzere
yeniden düzenlenmeli; mezun olan öğretmen adaylarından en kıdemli öğretmene kadar tüm öğretmenlerin
mesleki gelişimlerini destekleyecek etkili bir model oluşturulmalıdır.
Bu bölümde*, Türkiye’de öğretmenlerin mesleki gelişimini güçlendirmek adına ülkemizdeki öğretmenlik
mesleğine yönelik mevcut duruma ilişkin tespit ve önerilerimizi sistemin bileşenleri olarak belirlediğimiz;
1) Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ve Öğretmenlik Meslek Kanunu;
2) Eğitim Fakültelerine Öğrenci Seçimi;
3) Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları ve
4) Atama, İstihdam, Mesleki Gelişim ve Kariyer Basamakları
*Bu bölümde daha önce TEDMEM tarafından öğretmenlerle ilgili hazırlanan raporlardan yararlanılmıştır.
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başlıkları altında bütüncül bir bakış açısıyla sunmaya çalıştık. 20. Millî Eğitim Şûrasında ele alınacak olan
öğretmenlerin mesleki gelişimi başlığında konuşulacak konulara katkı sunmasını dileriz.

TÜRKIYE’DE ÖĞRETMENLIK MESLEĞINE İLIŞKIN SORUNLAR
Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ve Meslek Kanunu
Mevcut öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri, politika ve uygulamalara yön verebilecek güçlü bir
referans noktası olmaktan uzaktır.
Bilindiği üzere Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri, Öğretmen Strateji Belgesi’nin hedefleri arasında
yer alan “öğretmen yeterliklerinin ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi” çerçevesinde 2017 yılında
güncellenerek Bakanlık oluru ile yürürlüğe girmiştir.2 Mesleki Bilgi, Mesleki Beceri ve Tutum ve Değerler
alanlarında 11 yeterlik ve bu yeterliklere ilişkin 65 gösterge tanımlanmıştır. Güncellenen öğretmenlik
mesleği genel yeterliklerinin (1) öğretmen yetiştirme programlarının yapılandırılması, (2) öğretmenlerin
mesleğe kabul ve adaylık süreçleri, (3) öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve (4)
öğretmenlerin kariyerlerinin geliştirilmesi gibi hususlarda geniş bir kullanım alanı olduğu belirtilmiştir.2
Ancak mevcut öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri ve göstergeleri, hedeflenen kullanım alanlarına ilişkin
olası politika ve uygulamalara yön verebilecek güçlü bir referans noktası olmaktan uzaktır.3
Uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan politika belgeleri ve raporlarda yer alan öğretmen yeterlikleri
incelendiğinde, Türkiye’de yürürlükte olan öğretmenlik mesleği genel yeterliklerinin güncellenme ihtiyacı
bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Özellikle COVID-19 küresel salgını sırasında yaşanan eğitim krizinde dijital
öğrenme ortamlarının rolü sebebiyle tüm dünyada öğretmenlerin dijital pedagojilerinin geliştirilmesine
ilişkin tartışmalar yürütülmekte ve öğretmenlerin dijital yeterliklerinin nasıl geliştirileceğine yönelik
stratejiler oluşturulmaktadır. Türkiye’deki mevcut duruma bakıldığında ise Avrupa Yeterlikler Çerçevesi
kapsamında oluşturulan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin (TYÇ) sekiz anahtar yetkinliğinden biri dijital
yetkinlik olmasına rağmen öğretmenlerin dijital yeterlikleri, tanımlanan 11 öğretmen genel yeterliği içinde
bulunmamakta; sadece birkaç göstergede dolaylı olarak yer almaktadır.4
Öğretmenlere dair yapılacak düzenlemelerde temel referans niteliğindeki öğretmen yeterliklerinin
böylesine kritik bir önem taşıdığı bir noktada, öğretmen yeterliklerinin günümüz ihtiyaçları doğrultusunda
son halini almasına ve bu konuda netlik sağlanmasına ihtiyaç vardır. “Nasıl bir öğretmen modeli
geliştirilmeli?” sorusuna cevap verilmeden ve ortak bir anlayış oluşturmak için kullanılabilecek öğretmen
yeterlikleri üzerine mutabakat sağlanmadan, öğretmenlerle ilgili atılacak her adım eksik kalacaktır.5
Dünyadaki birçok ülkenin aksine, Türkiye’de Öğretmenlik Meslek Kanunu bulunmamaktadır.
Öğretmenlik mesleğinin hak ve sorumlulukları, statüsü ve standartlarına ilişkin hazırlanan üst politika
belgeleri ve tavsiye kararları, dünyada yeni bir gündem maddesi değildir. Örneğin, Öğretmenlerin Statüsüne
İlişkin ILO / UNESCO Tavsiye Kararı hükümetler arası bir konferansta 5 Ekim 1966’da kabul edilmiş olup bu
konferansta öğretmenlerin hak ve sorumlulukları ile öğretmenlik mesleğine ilişkin uluslararası standartlar
ele alınmıştır. Ortaya çıkan tavsiye kararları birçok ülkenin öğretmenlere yönelik yaptıkları düzenlemelerde
bir referans noktası olarak yerini almıştır. Birçok ülke zaman içinde öğretmenler için gerekli standart ve
uygulamalarını öğretmenlik meslek kanunları ile güvence altına almış ve öğretmenlerin mesleki gelişimleri
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ile ilgili hak ve sorumlulukları ilgili kanun metinlerinde açık bir biçimde tanımlamıştır. Yasal metinlerin
bileşenlerine bakıldığında ise öğretmenlerin görev ve sorumlulukları, öğretmen aday adaylarının seçimi,
öğretmen yetiştirme lisans programları, öğretmenlerin atama ve istihdam koşulları, aday öğretmenlik
süreçleri, adaylık kaldırma kriterleri, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamakları, öğretmenlerin mesleki
gelişimleri, özlük hakları ve mesleki ve etik standartlar gibi konulardan oluştuğu ve tüm bileşenlerin
birbiriyle etkileşim halinde olan politikalar kapsamında ele alındığı göze çarpmaktadır.6
Çoğu ülkenin aksine Türkiye’de öğretmenlik, devlet memurları kanunu kapsamında bir memuriyet olarak
ele alınmakta ve öğretmenlik mesleğine özgü bir kanun metni bulunmamaktadır.6 Bugün Türkiye’de sayısı
yaklaşık 1,2 milyona7 ulaşmış olmasına rağmen öğretmenlerin ihtiyaçlarına cevap verecek bir meslek
kanununun olmaması önemli bir eksikliktir. Öğretmenlikle ilgili çeşitli konuları da düzenleyen Millî Eğitim
Temel Kanunu, Devlet Memurları Kanunu ve çeşitli yönetmelikler gibi yasal metinler incelendiğinde,
takip edilmesi ve ilişkilendirilmesi neredeyse imkânsız hale gelen bir mevzuat birikiminin ortaya çıktığı
görülmektedir. Başta yönetmelikler olmak üzere, yasal metinlerin pek çoğunun gündelik ihtiyaçlar
üzerinden defalarca yapılandırıldığı ve bunların uygulamalarda tutarsızlıklara neden olduğu bilinmektedir.
Bütün bunlar düşünüldüğünde öğretmenlik mesleğinin hakları, sorumlulukları ve mesleki standartlarının
tutarlı ve bütünlük içinde yer aldığı bir çatı ya da üst metne; yani Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ihtiyaç
olduğu açıktır.6

Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültelerine Öğrenci Seçimi
Öğretmenlik mesleğinin yapısına uygun adayların mesleğe yönlendirilmesi, güçlü bir mesleki gelişim
modelinin önemli bileşenlerinden birisidir. Türkiye’de eğitim/eğitim bilimleri fakültelerine öğrenci seçimi
merkezî bir sınavla yapılmakta; öğretmen adayları gideceği bölümle ilişkili olabilecek sayısal, eşit ağırlık,
sözel veya yabancı dil alanlarından oluşan ve sadece alan bilgisini ölçen bir sınav sonucuna göre eğitim
fakültelerine yerleşmektedir. Bu bölümde Türkiye’de eğitim/eğitim bilimleri fakültelerine öğrenci seçim
süreçleri ile ilgili mevcut sorun alanları özetlenmektedir.
Öğretmen yetiştirme lisans programlarına girişte öğretmenliğe uygunluk, yetkinlik, beceri, insana ve
öğrenmeye yönelik tutumlar dikkate alınmamaktadır.
Öğretmenlik mesleği, doğası gereği akademik yeterliklerin yanı sıra pek çok sosyal duygusal yeterliğe
sahip olmayı gerektirmektedir. Ancak mevcut sistemde eğitim/eğitim bilimleri fakültelerine öğrenci alımı
merkezî olarak gerçekleştirilen çoktan seçmeli bir sınavla yapılmaktadır. Uygulanan bu çoktan seçmeli
sınavda ise adayın tercih edeceği öğretmenlik programına ilişkili sayılabilecek alan testinin sonucuna göre
yapılan sıralama esas alınmakta; bazı durumlarda adayın alan bilgisi etkili bir şekilde belirlenememektedir.
Örneğin, fizik öğretmenliğini tercih edecek bir aday, temel yeterlikler testi ile sayısal testten aldığı
puana göre tercihini yapmaktadır. Fizik öğretmenliği programlarının taban puanları ve başarı sıralarına
bakıldığında, adayların bir tane fizik sorusunu bile doğru yapmadan fizik öğretmenliği programını tercih
edip kazanma ihtimali bulunmaktadır. Diğer bir deyişle, adayın seçtiği öğretmenliğe dair alan bilgisi ya da
bu konuya ilgisi tam belirlenmeden adaylar eğitim/eğitim bilimleri fakültelerine yerleşebilmektedir. Bunun
da ötesinde öğretmen yetiştirme programlarına girişte seçme süreci; öğretmenliğe uygunluk/yatkınlık gibi
hususları dikkate alarak yetenek, yetkinlik, beceri, insana ve öğrenmeye yönelik tutumların çoklu yöntem
ve araçlarla değerlendirilmesini kapsamamaktadır.
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Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları
Öğretmen yetiştirme lisans programlarının niteliği, etkili bir mesleki gelişim modeli tasarlanması için
gereken yapıtaşlarından biridir. Ulusal olarak belirlenen öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri çerçevesinde
hazırlanmış bir öğretmen yetiştirme programı, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek adına
atılacak adımlarda hiza taşı olma potansiyeline sahiptir. Bu bölümde, Türkiye’de öğretmen yetiştirme
lisans programlarına ilişkin mevcut sorunlar ele alınmaktadır.
Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemenin, öğretmen yetiştirme lisans programlarında çalışan
öğretim elemanlarının akademik kariyerine herhangi bir katkısı bulunmamaktadır.
Üniversitelerin, fakültelerin ve bu fakültelerdeki öğretim elemanlarının temel motivasyonu, akademik
kariyer yapmaktır. Atama, yükselme ve kariyer edinmede herhangi bir karşılığı olmadığı için nitelikli
öğretmen yetiştirmek, bireysel olarak akademisyenlerin kurumsal olarak da eğitim/eğitim bilimleri
fakültelerinin hedefi değildir. Bu duruma ilişkin göstergelerden bir tanesi, COVID-19 salgını nedeniyle
eğitim fakültelerinin eğitim sisteminde yaşanan sorunlara ilişkin çözüm üretme hususunda aktif rol
almamasıdır. Küresel salgının özellikle ilk yılında hem okullar hem de öğretmen yetiştirme programları
uzaktan eğitime geçmiş; öğretmen yetiştirme programları da bu durumdan hem teorik hem de uygulama
dersleri açısından olumsuz etkilenmiştir. Türkiye’de COVID-19 salgınının eğitim sisteminde yarattığı
olumsuz etkilerle başa çıkabilmek için sistemin birçok bileşeni adapte olma yolunda birtakım stratejiler
üretirken eğitim fakültelerinin bu değişime ayak uydurabildiklerini söylemek mümkün görünmemektedir.
Öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerinin tüm bu süreçlerden nasıl etkilendiği, yaşanan öğrenme
kayıplarının telafisi için eğitim fakültelerinin nasıl bir yol izlediği, uygulama öğretim elemanlarının uygulama
okullarına uzaktan eğitim süreçlerinde nasıl rehberlik ettikleri ve en önemlisi uzaktan eğitimin en önemli
bileşenlerinden biri olan öğretmen dijital yeterliklerini destekleme hususunda öğretmen adaylarına nasıl
bir destek sundukları bilinmemektedir. Türkiye’deki birçok eğitim fakültesinin salgının eğitime etkisi
yokmuşçasına mevcut öğretmen yetiştirme programını sürdürme hali, nitelikli öğretmen yetiştirme gibi
bir hedeflerinin olmadığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu durum, öğretmen yetiştiren öğretim
elemanlarının kariyer yapmak amacıyla “nitelikli öğretmen yetiştirmek” amacı bütünleştirilmediği sürece,
nitelikli öğretmen yetiştirmeye ve etkili mesleki gelişim modeli geliştirmeye dair kurgulanan hiçbir
yaklaşımın işlevsel olmayacağına ilişkin önemli bir gösterge sunmuştur.
Öğretmen yetiştirme programlarının kontenjanları ülkemizin öğretmen ihtiyacı ile uyumlu değildir.
Türkiye’de özellikle son yıllarda devlet ve vakıf üniversitelerinin sayısı artmıştır. Bu artışa paralel olarak,
eğitim fakültesi ve eğitim bilimleri fakültelerinin sayısı, kontenjanları ve bu fakültelere kayıtlı olan öğrenci
sayıları da hızla artmıştır. Örneğin, 1992-1993 eğitim öğretim yılında eğitim fakültesi ve eğitim bilimleri
fakültelerin toplam sayısı 32 iken8 2021-2022 eğitim öğretim yılında neredeyse üç katına çıkarak toplam
sayı 100’e yaklaşmıştır.9 Eğitim fakültesi ve eğitim bilimleri fakültelerine kayıtlı toplam öğrenci sayısı ise
2000-2001 eğitim öğretim yılında 141.430 iken9 2021-2022 eğitim öğretim yılında kayıtlı öğrenci sayısı
235.753’e ulaşmıştır.9

78

20. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI KONULARINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİ BÖLÜM 4

Türkiye’de öğretmen yetiştirme lisans programlarından mezun olanlar arasında istihdam edilemeyenlerin
sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Son yıllarda öğretmen atamalarındaki artışa karşın bu programlardan mezun
olanların sayısı Türkiye’nin öğretmen ihtiyacının çok üzerindedir. Ek olarak pedagojik formasyon eğitimi
sertifika programları, bir yıllık verilen aranın ardından kontenjan kısıtlaması olmaksızın öğrenci almaya
devam etmektedir. Türkiye’nin pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarının kontenjanlarının
belirlenmesi yükseköğretim kurumlarına bırakıldığından bu yana, öğretmen olma umuduyla her yıl
sisteme eklenen aday sayısının 50 binin üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Bu ve benzeri politikaların
sonucunda formasyon belgesine sahip aday sayısı 650 binin üzerine çıkmıştır.3 Bu sayıya eğitim/ eğitim
bilimleri fakültelerinde öğrenim gören 235.753 aday da eklendiğinde9 neredeyse sistemde görev yapan
öğretmen sayısı kadar atanmayı bekleyen öğretmen adayı olduğu görülmektedir. Türkiye’deki öğretmen
ihtiyacı ise Aralık 2019 itibarıyla 138.393’tür.10 Dolayısıyla söz konusu öğretmen ihtiyacı Bakanlığın
gerekli bütçe ve planlamaları doğrultusunda çok kısa sürede giderilebilecek boyuttadır. Önümüzdeki
yıllarda her yıl emeklilik, ölüm, istifa gibi çeşitli nedenlerle Bakanlık kadrolarından ayrılan öğretmenler
yerine atama yapılabileceği, dolayısıyla her yıl yaklaşık 10 bin öğretmenin atamasının gerçekleştirileceği
öngörülmektedir.11 Mevcut veriler bize Türkiye’de öğretmen yetiştirme programlarının kontenjanlarının
öğretmen ihtiyacı ile uyumlu olacak şekilde belirlenmesi konusunda düzenlemelerin yapılması gerektiğini
açıkça göstermektedir. Bu artış, Öğretmen Strateji Belgesi’nde de sorun alanı olarak belirlenmiş2 ve
artışın getireceği olası diğer sorunlar da dile getirilerek eğitim fakültelerinin belirli standartlara sahip
olmasını sağlamanın önemli bir gereklilik olduğu ifade edilmiştir. Ancak günümüzde hala ihtiyacı dikkate
alan sistemsel ve bütüncül düzenlemeler yapılmamaktadır. Öğretmen yetiştirme ve atama konusunun
taraflarının alan/bölüm taassubu, politik ve bürokratik popülizm, kurumsal kar ve çıkarların korunması
gibi yaklaşımları bir yana bırakarak Türkiye’nin öğretmen ihtiyacı ile uyumlu politikaları benimsemesi
gerekmektedir.3 İhtiyacı dikkate almayan düzenlemeler öğretmen yetiştirme lisans programlarında öğrenci
girdisinin niteliğini olumsuz etkilediği kadar, yetiştirme sürecinin kalitesini de olumsuz etkileyecektir.6
Pedagojik formasyon, öğretmen yetiştirme lisans programlarının niteliğini de olumsuz etkilemektedir.
Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun çeşitli nedenlerle aldığı sürekli değişim gösteren
kararlar, süreklilik gösteren bir nitelikli öğretmen yetiştirme politikası benimsenmesinin önündeki temel
engellerden biridir. Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programları, bu kararlardan bir tanesidir. Bir
yıllık aranın ardından gerekli koşulları sağlayan üniversitelerin çoğunluğu kontenjan kısıtlaması olmaksızın
bu sertifika programına öğrenci almaya devam etmektedir. Bu durum, hem öğretmen yetiştirmede arztalep dengesizliğinin devam etmesine hem de öğretmen yetiştirme programlarının niteliğinin düşmesine
neden olmaktadır. Türkiye’de eğitim/eğitim bilimleri fakültelerinde görev yapan ve pedagojik formasyon
programında açılan dersleri verebilecek yetkinliklere sahip öğretim elemanı sayısı düşünüldüğünde bu
öğretim elemanlarının hem fakültedeki öğretmen adaylarına hem de pedagojik formasyon eğitimi sertifika
programına katılan çok sayıda adaya nitelikli bir eğitim sunması mümkün gözükmemektedir. Bu durum,
öğretmen yetiştirme programlarının niteliğini de dolaylı olarak olumsuz etkilemektedir. Öğretmen
niteliğinden ziyade ekonomik kaygıların ön planda tutulduğu bu sistemde etkili bir mesleki gelişim modeli
kurulması olası gözükmemektedir.
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Öğretmen yetiştirme lisans programlarının içeriği, öğretmen adaylarında etkili bir pedagojik alan
bilgisi oluşturamamaktadır.
Öğretmen yetiştirme lisans programlarının akreditasyonu ile ilgili veriler incelendiğinde, Türkiye’de
öğretmen yetiştirme lisans programlarının %10’unun dahi akreditasyonunun sağlanamadığı
görülmektedir.12 Bu durum, kurumlar arası altyapı, deneyim, öğretim elemanı sayısı ve yetkinlik bakımından
ciddi kapasite farklılıklarına işaret etmektedir.11 Var olan bu kapasite farklılıkları, öğretmen yetiştirme lisans
programlarından mezun olan öğretmen adaylarının benzer niteliklere sahip olup olmadığına dair ciddi soru
işaretleri barındırmaktadır.
Türkiye’de öğretmen yetiştirme lisans programlarının içeriğine bakıldığında ise programların öğretmen
adaylarında pedagojik alan bilgisi oluşturmak amacıyla tasarlanmadığı görülmektedir. Programın içeriğinde
bulunan alan bilgisi, pedagojik bilgi ve pedagojik alan bilgisi dersleri çoğu zaman birbirinden kopuk olarak
verilmekte ve disiplinler arası ilişkiler sadece özel öğretim yöntemleri dersi esnasında yüzeysel olarak ele
alınmaktadır. Derslerin içeriklerinin hangi öğretmen niteliğine karşılık geldiğine dair bir ilişkilendirme ise
bulunmamaktadır. Öte yandan, eğitim fakültelerinin 3. ve 4. sınıflarında sınava hazırlık nedeniyle eğitim,
fiilen durma noktasına gelmektedir. Normal dersleri takip etmek yerine KPSS’ye hazırlanmak oldukça
yaygın bir uygulamadır. Öğretmen yetiştirme lisans programlarında teori-uygulama dengesini sağlamak
adına son yıllarda birçok adım atılsa da mevcut yaklaşımda temelden bir değişiklik yapılmadığı için teori ile
pratik arasında rasyonel bir ilişki kurulamamaktadır. Alan eğitimcilerinin sahadaki tecrübelerinin birtakım
eksiklikler barındırması da hem teori-uygulama dengesini hem de öğretmen adaylarının pedagojik alan
bilgilerini sınırlayan başka bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla mevcut öğretmen yetiştirme
lisans programlarının içeriği, nitelikli öğretmen yetiştirme hedefinden uzaktadır.
KPSS’nin varlığı ve kapsamı, öğretmen yetiştirme lisans programlarının niteliğini ve özgün program
oluşturma girişimlerini olumsuz etkilemektedir.
Öğretmen yetiştirme lisans programlarına devam eden son sınıf öğrencileri KPSS baskısı sebebiyle sınava
hazırlık kursları veren kurumlara yönelme eğilimi göstermektedir. Bu durum öğretmen yetiştirme lisans
programlarının kendi özgün öğretmen yetiştirme çabalarını olumsuz etkilemektedir. Bu süreçte öğretmen
adayları nitelikli öğretmenlik için gerekli becerileri geliştirmek yerine ezber bilgilerden oluşan sınav
içeriğine odaklanmaktadır. Böylesi bir sınavın varlığı öğretmen adaylarının motivasyonun azalmasına ve
odaklanma sorunlarının artmasına neden olmaktadır. Bu programların öğretmen yetiştirme konusunda
seçmeli dersler ve diğer uygulamalarla birlikte fark yaratma çabaları, teorik bilgileri ölçmeye odaklı bir
sınavın varlığı sebebiyle öğretmen adayları arasında karşılık bulamayabilmektedir. Sonuç olarak, öğretmen
yetiştirme lisans programları, özgün öğretmen yetiştirme modelleri geliştirme ile öğretmen adaylarının
KPSS’ye hazırlanma baskısı arasında kalmaktadır.13
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Atama, İstihdam, Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi ve Kariyer Basamakları
Öğretmen atamaları için uygulanan çoktan seçmeli sınav ve sözlü sınav süreçleri işlevini yerine
getirememektedir.
Öğretmen atamaları için ilk aşamada uygulanan çoktan seçmeli sınavın içeriğine bakıldığında, öğretmen
yetiştirme lisans programlarının içeriği ile arasında kopuklukların olduğu görülmektedir. Bu kopukluk hem
sınavların amacına ulaşmasını engellemekte hem de nitelikli öğretmenleri mesleğe seçme amacıyla ters
düşmektedir. Öte yandan, öğretmen adaylarının Eğitim Bilimleri Testi ortalamasının 80 soru üzerinden
43.894 olması ve ÖABT ortalamalarının bazı branşlarda 75 soru üzerinden 35 ve altında olması;14 KPSS
soruları, öğretmen yetiştirme lisans programlarının içeriği ve MEB tarafından belirlenmiş olan öğretmen
yeterlikleri arasındaki uyumun sorgulanmasını da gerektirmektedir. Eldeki mevcut bilgilerle KPSS doğru
cevap ortalamalarının oldukça düşük olmasının sınavın kapsam geçerliğinden mi, yoksa öğretmen
yetiştirme sürecinin verimliliği ile ilgili sorunlardan mı kaynaklandığı anlaşılamamaktadır. Ayrıca hem sınav
içeriğinin hem yetiştirme programlarının içeriğinin, MEB tarafından belirlenmiş olan öğretmen yeterlikleri
ile ne ölçüde uyumlu olduğu da bilinmemektedir.
Sözlü sınav uygulaması yazılı sınavlarla değerlendirilmesi mümkün olmayan bilgi ve becerileri
değerlendirmeye imkân vermesi bakımından oldukça önemlidir. Ancak öğretmen adaylarının sözlü
değerlendirme süreci ile ilgili mevcut uygulamadaki en temel sorun; farklı illerde ve merkezlerde
birbirinden bağımsız komisyonlarda yapılan sözlü değerlendirmeler sonucunda adayların Türkiye genelinde
sıralanmasından kaynaklanmaktadır. Söz konusu komisyonlar veya komisyonların değerlendirmeleri
arasında, adayların sıralamasına esas teşkil edecek eşdeğerliği sağlamak teknik olarak mümkün değildir.
Bununla birlikte, nitelikli öğretmenleri belirleme amacı güden bir sınavın içeriğinin öğretmenlik bilgisinden
daha çok öznel değerlendirmelere dayalı olması ve nesnel değerlendirme kriterlerinin olmaması hem
sınavın amacıyla çelişmekte hem de adil bir ölçüm yapılabilmesini güçleştirmektedir.
Sonuç olarak, ülkemizde kamuda atanma kriterleri özellikle KPSS boyutuyla öğretmen adaylarını
değerlendirmede sınırlı bir alan tanımakta; KPSS’nin kapsamı ise yükseköğretim kurumlarının özgün
öğretmen yetiştirme programları geliştirmede hareket alanını sınırlandırmaktadır. Sözlü sınav
uygulamalarında ise bağımsız komisyonların yaptığı değerlendirmelerde standartların yakalanamaması
sonucunda atama puanlarında eşdeğerlik sağlayamamaktadır.
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Türkiye’de öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarını karşılayabilecek etkili bir mesleki gelişim modeli
yoktur.
TALIS 2018 kapsamında öğretmenlerin sürekli mesleki gelişim etkinliklerine katılım durumu, son 12 ay
içinde mesleki gelişim etkinliklerinden en az birine katılmış olmalarına göre belirlenmiştir. Tablo 1’de
sürekli mesleki gelişim etkinliklerine katılım oranları Türkiye ve OECD ortalaması üzerinden karşılaştırmalı
olarak verilmektedir.15
TABLO 1

Çeşitli Sürekli Mesleki Gelişim Etkinliklerine Katılan Öğretmenlerin Oranları (%)
Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlikleri
Yüz yüze kurs/seminerler
Mesleki literatürü okuma
Eğitim konferansları
Çevrimiçi kurs/seminerler
Mesleki gelişim odaklı bir öğretmen ağına katılma
Diğer mesleki gelişim etkinlikler
Nitelik kazandırmaya yönelik resmî programlar
Farklı okullara yapılan gözlem ziyaretleri
Okul düzenlemeleri kapsamında, iş arkadaşı ve/veya kendine yönelik gözlem ve rehberlik yapma
İş yeri, kamu kurumu veya sivil toplum kuruluşlarına yapılan gözlem ziyaretleri

Türkiye

OECD Ortalaması

86,0
69,2
51,8
46,3
43,1
37,2
33,4
25,6
21,5
19,0

75,6
72,3
48,8
35,7
39,9
33,3
14,5
25,9
43,9
17,4

Türkiye’de öğretmenlerin sürekli mesleki gelişim etkinliklerine bakıldığında, en yüksek katılım gösterilen
etkinliğin yüz yüze kurs ve seminerler (%86); en düşük katılım gösterilen etkinliklerin ise iş yeri/kamu
kurumu veya sivil toplum kuruluşlarına yapılan gözlem ziyaretleri (%19,0) ile okul düzenlemeleri
kapsamında, iş arkadaşı ve/veya kendine yönelik gözlem ve rehberlik yapma (%21,5) olduğu görülmektedir.
Her yıl haziran ve eylül aylarında gerçekleştirilen mesleki çalışma programlarına katılımın öğretmenler
için zorunlu olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu durum oldukça normal gözükmektedir. Bununla
birlikte, öğretmenlere katıldığı etkinliklerin içerikleri sorulduğunda Türkiye’de öğretmenlerin katıldığı
mesleki gelişim etkinliklerinin çoğunlukla öğretim uygulamalarına ilişkin konulara (öğretim programı,
ölçme-değerlendirme, alan bilgisi vb.) odaklandığı görülmüştür. Buna karşın, öğretmenlere katıldıkları
mesleki gelişim etkinliklerinin öğretim uygulamalarına olumlu bir etkisi olup olmadığı sorulduğunda
Türkiye’deki öğretmenlerin yaklaşık %30’u bir etkisi olmadığını belirtmiştir. Türkiye, mesleki gelişim
etkinliklerinin öğretim uygulamalarına olumlu etkisi olduğunu ifade eden öğretmenlerin yüzdesinin
en düşük olduğu altıncı ülke olmuştur. Dolayısıyla, öğretmen mesleki gelişimini sağlamak adına hizmet
içi eğitimlere yüklenen anlam, mesleki gelişime yönelik gerçekleştirilen çalışmaların verimsiz kalmasına
neden olmaktadır. Bu noktada, yıl içinde öğretmenlere yönelik katılımın zorunlu olduğu mesleki çalışma
programları düzenlenmesi, katılım oranlarını artırması açısından olumlu bir tablo çizmesine karşın
bu etkinliklerin içeriklerinin gözden geçirilmesine ve öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu konulara göre
yapılandırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
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Türkiye’de öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek adına düzenlenen etkinlikler genellikle
merkezî olarak gerçekleşmekte; öğretmenlerin yerel düzeyde farklılaşan mesleki gelişim ihtiyaçlarını
ve taleplerini iletebilecekleri etkili bir kanal bulunmamaktadır.
TALIS 2018 verilerine göre15 öğretmenlerin ihtiyaç duyduklarını belirttikleri mesleki gelişim etkinliklerinden
bir tanesinin farklı kültürlerden ve/veya ülkelerden insanlarla iletişim ve çok kültürlü ve/veya çok dilli
sınıflarda öğretim olduğu görülmektedir. Bu noktada TALIS 2018 verileri, öğretmenlerimizin çok kültürlü
ve çok dilli sınıflarda öğretime ilişkin desteğe ihtiyacı olduğuna işaret etmektedir. Öğretmenlerimizin
bu bağlamda mesleki gelişimlerinin desteklenmesi hem Türk öğrencilerin hem de göçmen öğrencilerin
nitelikli eğitime erişme hakkının güvence altına alınabilmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi
için kritik bir önem taşımaktadır.
Öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçları COVID-19 küresel salgınının eğitim sistemlerindeki etkisi
bağlamında düşünüldüğünde, merkezî olarak gerçekleştirilen hizmetiçi eğitimler ve seminerlerden
ziyade yerel ölçekte veya okul temelli belirlenmesi gerektiğinin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.
Türkiye’de öğretmenler daha önce hiç olmadığı kadar farklı bilgi ve kazanımlara sahip öğrencilerle 20212022 eğitim öğretim yılına başlamıştır. Hatta yeni atanan bazı öğretmenler, salgın sürecinde okulların
kapalı olması sebebiyle öğretim yetiştirme programlarındaki uygulamalı derslere katılmadan atanmışlardır.
Hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin bu süreçte farklılaşan deneyimleri, eğitimde fırsat eşitliğini
güçlendirmek ve öğretmenlerin kişisel olarak mesleki ihtiyaçlarını belirleyip desteklemek hususlarında
ivedilikle çalışmaların başlatılması gerektiğini göstermektedir.
Mevcut durumda dezavantajlı bölgelere ve okullara deneyimli öğretmen istihdamı yapılamamaktadır.
Mesleğe yeni başlayan öğretmenler genellikle dezavantajlı bölgelerde görev yapmak üzere atanmaktadır.
2018 TALIS verilerine göre15 Türkiye’de meslekte yeni olan öğretmenlerin yaklaşık yarısı kırsal bölgelerde
ve dezavantajlı öğrencilerin çoğunlukta olduğu okullarda görev yapmaktadır. Türkiye, meslekte yeni olan
öğretmen oranında ve bu öğretmenlerin kırsal kesim ile ağırlıklı olarak sosyoekonomik açıdan dezavantajlı
öğrencilerin bulunduğu okullarda çalışma oranı bakımından 48 ülke arasında en yüksek değerlere sahip
ülkedir. Öte yandan, Öğretmen Strateji Belgesi’ndeki verilere göre2 bazı illere atanan öğretmenlerin büyük
bölümü kısa süreler içinde il dışı tayin talebinde bulunmakta ve bu taleplerde iller bazında dengesizlikler
bulunmaktadır. Bu illerin büyük çoğunluğu da dezavantajlı öğrencilerin bulunduğu okulları içermektedir.
Öğretmen Strateji Belgesi’nde yer alan verilere göre, Türkiye genelinde öğretmenlerin ortalama hizmet
süresi 11,4 yıl olup bu süre Güneydoğu Anadolu Bölgesi için 6,4 yıl iken Ege Bölgesi’nde 14,2 yıldır. Şehirler
arasındaki ortalama hizmet sürelerindeki farklılıklara bakıldığında ise Şırnak ilinde öğretmenlerin ortalama
hizmet süresi 1,8 yıl iken, İzmir’de 15,6 yıldır.2 Bu farklılık, şehirlerin kendi içlerinde de yaygın olarak
gözlemlenebilmektedir. Şehir merkezlerinde çalışan öğretmenlerin ortalama hizmet süreleri görece daha
yüksekken sosyoekonomik açıdan dezavantajlı grupları barındıran ilçelerde ya da köylerde öğretmenlerin
hizmet süreleri daha düşük olmaktadır. Öğretimde mesleki tecrübe ve sürekliliğin öğrenciler açısından
önemi düşünüldüğünde bu farklılıklar, eğitim öğretimde kalite ve istikrar sorunları ile birlikte eğitimde
fırsat eşitliğini sağlamak ile ilgili sorunları da beraberinde getirmektedir.
Dezavantajlı bölgelerde eğitim öğretim niteliğini artırmak hedefiyle birlikte hayat bulan sözleşmeli
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öğretmenlik uygulamasında, amacın dezavantajlı bölgelerde yaşanan öğretmen sirkülasyonunun
eğitim-öğretim süreçlerini olumsuz etkilemesinin önüne geçmek olduğu belirtilmektedir. Buna göre
öğretmenlerin atandıkları yerde 3+1 yıl kadar kalmaları sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu süre zarfında
öğretmenlerin sözleşmeleri her yıl yenilenmekte ve kadrolu öğretmenlere kıyasla daha farklı özlük hakları
geçerli olmaktadır. Öğretmenlerin dezavantajlı bölgelerde çalışma sürelerini artırma hedefi ile yürütülen
sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının, öğrencilerin öğretmensiz bırakılmamaları konusunda alınan bir
önlem olması anlaşılabilir bir durumdur. Ancak söz konusu önlem, bu yöntemle atanan öğretmenlerde
gerginlik, stres, motivasyon düşüklüğü ya da mecburen katlanılan şartlar şeklinde karşılık bulmaktadır.
Bu durumda olan ve mecburiyet yüzünden “gün dolduran” öğretmenlerin görevlerini etkili ve verimli
sürdürmelerini beklemek pek mümkün görünmemektedir.3
Dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerin nitelikli eğitim alma hakkını olumsuz etkileyen başka bir faktör de
sistemde yer alan ücretli öğretmenlerin varlığıdır. Sistemde görev alan ücretli öğretmenlerin yarısından
fazlası Eğitim Fakültesi mezunu değildir. Hatta bu öğretmenlerin yaklaşık %10’u lisans mezunu bile
değildir.16 Her sınıfa “nitelikli öğretmen ulaştırmak” gibi temel bir hedef belirlenmişken ücretli öğretmenlik
uygulamasıyla ucuz işgücüne başvurulması, öğretmen olmak için gerekli asgari nitelikleri taşımayanlara
çocuklarımızın emanet edilmesi ve özellikle dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerin nitelikli eğitim alma
hakkının olumsuz etkilenmesi kabul edilebilir bir durum değildir.11 Norm kadro fazlası çok sayıda öğretmen
varken etkili bir planlama yapılamadığı için ücretli öğretmenlik uygulamasının bir çeşit istihdam modeli
haline gelmiş olması, en başta öğrencilerin Anayasa ile güvence altına alınmış nitelikli eğitim alma hakkı ile
ters düşmektedir.
Öğretmenlerin farklı statülerde çalıştırılması, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini ve eğitimde fırsat
eşitliğini olumsuz etkilemektedir.
Türkiye’de öğretmenler kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen ve ücretli öğretmen gibi farklı statülerde
çalıştırılmakta ve farklı özlük hakları bulunmaktadır. Ancak görev ve sorumluluk bakımından bir farkları
bulunmamakta ve aynı masanın etrafında aynı işi yapmaları beklenmektedir.
Temmuz 2016 tarihinden itibaren gerçekleştirilen tüm öğretmen atamaları, sözleşmeli öğretmenlik
statüsünde yapılmıştır. Sözleşmeli öğretmenlerin özlük hakları kadrolu öğretmenlerden ek ders ücreti, prim
ödemesi, kıdem ve kademe ilerlemesi gibi konularda farklılık göstermektedir. Millî Eğitim Bakanı Mahmut
Özer’in soru önergesine ilişkin yaptığı açıklamaya göre17 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında görev yapan
kadrolu öğretmen sayısı 774.536, sözleşmeli öğretmen sayısının ise 114.001’dir. Öte yandan, 2019 Yılı
MEB İdare Faaliyet Raporu’ndaki verilere göre sistemdeki ücretli öğretmenler, toplam öğretmen sayısının
%9,7’sini oluşturmaktadır.18 Bu orana göre sistemde en az 90 bin ücretli öğretmen bulunmaktadır. Ücretli
öğretmenler ek ders ücreti karşılığında maaş almakta ve özlük hakları sistemdeki diğer öğretmenlerden
oldukça farklılaşmaktadır. Büyük çoğunluğunun aylık ücreti asgari ücret civarındadır.11
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Aynı işi yapan öğretmenlerin farklı statülerde çalıştırılması ve farklı özlük haklarına sahip olmasının
rasyonel bir açıklaması bulunmamaktadır. Mevcut uygulama hem öğretmenlerin mesleki gelişimine
yönelik motivasyonlarına hem de eğitimde fırsat eşitliğine gölge düşürmektedir. Anayasa ile güvence
altına alınmış bir hak olarak, zorunlu eğitim çağındaki her çocuk ve genç eşit ve adil eğitim alma hakkına
sahiptir. Her ne koşulda olursa olsun, zorunlu tutulan bir eğitim kademesinde öğretmen eksiği veya yeter
sayıda öğretmen temin edilmemesi ve bu eksiğin öğretmen olma niteliği taşımayan geçici personel ile
karşılanması kabul edilebilir değildir.
Türkiye’de öğretmenlik mesleğine özgü, performans ve ödüllendirmeye dayalı bir kariyer ve ilerleme
sistemi bulunmamaktadır.
Türkiye’de Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliği Taslağı 2018 yılında paydaşların görüşlerine
sunulmuş ancak uygulamaya alınmamıştır. Performans değerlendirme sisteminin yönetmelik taslağındaki
haliyle uygulamaya alınmaması oldukça yerinde bir karar olmakla birlikte, sistemde öğretmenlerimizin
mesleki gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik performans değerlendirme sistemi ihtiyacının devam
ettiği tartışma götürmeyen bir gerçektir. Şüphesiz ki eğitimde öğretmen performansının ve bu performansla
doğrudan ilişkili olan eğitimin kalitesinin geliştirilmesi için etkili bir performans değerlendirme sisteminin
tasarlanması ve uygulanması gerekmektedir. Bunun için öncelikle performans değerlendirmenin anlamı ve
amacı konusunda kavramsal bir uzlaşıya ve öğretmenlerin mesleki gelişimini önceleyen ortak bir anlayışa
ihtiyaç duyulmaktadır.3
Türkiye’de öğretmenlik mesleğine özgü, performans ve ödüllendirmeye dayalı bir kariyer ve ilerleme sistemi
bulunmamaktadır. Böyle bir sistemin olmayışı, öğretmenlerin kariyer basamaklarında yükselebilmek
için öğretmenlik performanslarını geliştirmelerine yönelik bir motivasyon oluşturmamaktadır. Böylece
öğretmenlerin mesleki gelişimi onların bireysel çabalarına bırakılmakta ve Türkiye’deki öğretmenlerin
mesleki gelişimlerine dair profil de veriye dayalı bir biçimde ortaya konulamamaktadır. Ek olarak,
Türkiye’de öğretmenlerin maaşlarının belirlenmesinde de yıl olarak mesleki kıdemi esas alan bir yaklaşım
benimsenmemekte ve mesleki gelişim maddi olarak takdir edilmemektedir. Bu durum da öğretmenlerin
mesleki gelişim motivasyonlarını olumsuz etkilemektedir. Bu soruna ilişkin önümüzdeki yıllarda “Kariyer
ve Ödüllendirme Sistemi” geliştirilmesine dair çalışmalar yapılacağı 2017 yılında MEB tarafından
hazırlanan Öğretmen Strateji Belgesi’nde yer almıştır.2 Ancak henüz kamuoyuna yansıyan bir gelişme
olmamıştır. Sonuç olarak, öğretmen performans değerlendirme sistemi ve yapılandırılmış kariyer ve
ilerleme basamaklarının olmayışı Türkiye’de öğretmenlerin hangi konu ve bağlamlarda mesleki gelişime
ihtiyaç duyduğu veya öğretmenlerin mesleki gelişim süreçlerinde hangi noktada olduğu konusunda bilgi
edinilmesine ve uygun mesleki gelişim modelleri geliştirilmesine engel olmakta ve öğretmenlerin mesleki
performanslarını geliştirme motivasyonlarını olumsuz etkilemektedir.
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TÜRKIYE’DE ÖĞRETMENLIK MESLEĞINE İLIŞKIN ÇÖZÜM ÖNERILERI
Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri güncellenmelidir.
Etkili bir mesleki gelişim modeli oluşturulabilmesi için öncelikle “Nasıl bir öğretmen yetiştirmek istiyoruz?”
sorusuna cevap verilmesi ve bu sorunun cevabının öğretmenlerle ilgili atılacak her adımda yol gösterici
olması gerekmektedir. En uygun adayların öğretmen yetiştirme lisans programlarına seçilmesi ve hizmet
öncesinde yetiştirilmesinden, mezunlar arasından en uygun olan adayların seçilmesi ve en akılcı şekilde
istihdamı, mesleğe alınanların süreç içindeki performansının ve mesleki gelişiminin izlenmesine kadar
öğretmenlik ile ilgili olarak geliştirilecek tüm politika ve uygulamalarda “referans noktası” olacak şekilde
öğretmen yeterliklerinin güncellenmesi ve tüm taraflarca ortak ölçütler üzerinden hareket edilmesi bu
açıdan kritik önem taşımaktadır.5
Türkiye’de öğretmenlik mesleği genel yeterliklerine dahil edilmesi gereken yeterliklerden bir tanesi dijital
yeterliklerdir. Özellikle COVID-19 küresel salgını sürecinde de kilit rol oynayan ve birçok ülkenin öğretmen
genel yeterlik çerçevesinde bulunan dijital yeterlikler, uzaktan eğitim bağlamında elde edilen tecrübeler
ışığında birçok eğitim sisteminde gözden geçirilmek üzere yeniden gündeme gelmiştir. Bu kapsamda
Türkiye için atılacak adımların başında dünyadaki eğilimler, yapılan çalışmalar ve salgın süresince yaşanan
Türkiye bağlamına özgü tecrübelerin sistematik analizi sonucunda öğretmen dijital yeterlikleri kavramsal
çerçevesini oluşturmak ve öğretmenlik mesleği genel yeterliklerine dahil etmek gelmelidir. Ülkemizde
de uzaktan eğitim uygulamalarında nitelik ve kapsam bakımından farklılıklara sebep olan değişkenlerden
biri olarak yerini alan öğretmen dijital yeterliklerinin dahil edilmesi hem COVID-19 nedeniyle yaşanan
öğrenme kayıplarının telafi edilmesi hem yaşanılan çağın gerektirdiği becerilere sahip olan öğretmenler
yetiştirilmesi hem de eğitim sistemimizin 21. yüzyıl ihtiyaçlarına cevap verebilecek niteliğe erişmesi
açısından kritik önem taşımaktadır.4
Öğretmenlik Meslek Kanunu çalışmaları hızlandırılmalıdır.
Diğer profesyonel meslek gruplarında olduğu gibi, öğretmenliğin profesyonel bir meslek olarak
değerlendirilmesi ve mesleki standartlara kavuşması için gerekli olan şüphesiz ki bir meslek kanunudur.
Dolayısıyla, öğretmen yeterliklerini esas alan bir kalite güvence sisteminin oluşturulması için hazırlanacak
olan bir kanun metni, öğretmenlerin mesleki gelişimleri ile ilgili dinamiklere de olumlu yansıyacaktır.
TEDMEM olarak 2018 yılında 30 ülkeden ulusal/yerel düzeylerde 73 yasal metin inceleyerek
oluşturduğumuz Öğretmenlik Meslek Kanunu Öneri Metni6 ile Türkiye’de öğretmenlik meslek kanunun
nasıl olabileceğine ilişkin somut bir öneri sunmuştuk. Öğretmenlik mesleğine dair Türkiye’deki dinamikler
ile uluslararası alandaki tartışmalar ve uygulamalar analiz edilerek oluşturduğumuz metinde, Türkiye’de
öğretmenlik mesleği ile ilgili bütüncül bir yasal düzenlemeye duyulan ihtiyaca bilimsel zeminde karşılık
vermiş; öğretmenlerimizin ihtiyacı olan destek mekanizmalarını ayrıntılarıyla tanımlamıştık. Bugün gelinen
noktada hazırladığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu Öneri Metni’nin hala güncelliğini koruduğunu ve
Türkiye’de gerçekleşecek olası bir Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenleme sürecine somut olarak katkıda
bulunacağını bir kez daha belirtmek isteriz.
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Türkiye’de öğretmen yetiştirme programlarında bir paradigma değişikliğine gidilmesi gerekmektedir.
Üniversitelerin öğretmen yetiştirme motivasyonları üzerinden düşündüğümüzde ülke olarak nasıl bir
öğretmen yetiştirmek istiyoruz sorusunun cevabı net değildir. Öte yandan, KPSS’nin varlığı ve kapsamı,
yükseköğretim kurumlarının özgün öğretmen yetiştirme lisans programları geliştirmede hareket alanını
sınırlandırmaktadır. Hal böyle olunca üniversiteler “daha iyi öğretmen” yetiştirme motivasyonu ile
kamuda istihdam edilebilen öğretmen yetiştirme çabası arasında sıkışıp kalmaktadır. Halbuki öğretmen
yetiştirme lisans programlarının temel hedefi nitelikli öğretmenler yetiştirmek olmalıdır. Bu temel hedefin
gerçekleşmesi için ise Türkiye’de öğretmen yetiştirme lisans programlarında bir paradigma değişikliğine
gidilmesi gerekmektedir.
Öğretmen yetiştirme lisans programları, öğretmenlik eğitiminin doğası gereği emek yoğun programlardır.
Ancak mevcut durumda öğretmen yetiştirme lisans programları hem lisans düzeyinde hem de
pedagojik formasyon programlarında görece olarak düşük maliyetli lisans diploması/sertifika sağlayan
kurumlar olarak işlev görmektedir. Bu durum öğretmen yetiştirme sistemi açısından önemli bir zafiyet
teşkil etmektedir.6 Dolayısıyla, öğretmen yetiştirme lisans programlarının her sınıfa nitelikli öğretmen
ulaşmasını sağlama amacına hizmet etmesi için öncelikle öğretmenlik mesleği genel yeterliklerinin 21.
yüzyıl ihtiyaçlarına göre güncellenmesi ve öğretmen yeterliklerini esas alan bir kalite güvence sisteminin
oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca nitelikli öğretmen yetiştirebilme amacı doğrultusunda her bir
öğretmen yetiştirme programının beklenen çıktılarının belirlenmesi, programların içeriğinin buna göre
şekillendirilmesi ve ihtiyaca göre belirli aralıklarla güncellenmesi öğretmen yetiştirme lisans programlarının
niteliğinin artırılması için oldukça önemli görülmektedir. Mesleki gelişimin temellerinin atıldığı öğretmen
yetiştirme lisans programları da tüm dersleri birbiriyle bağlantılı ve bütüncül olarak tasarlanmalıdır. Ayrıca
bu programlarda öğretmen yetiştirmede teori-uygulama dengesini sağlamak üzere hem uygulama okulları
ve eğitim fakülteleri arasındaki ilişkiyi güçlendirecek hem de okul ortamını ve fakültedeki kazanımları
zenginleştirecek her türlü düzenleme desteklenmelidir. Bu noktada deneyimli öğretmenlerin öğretmen
yetiştirme sürecinde yer almaları, alan eğitimcilerinin okul tecrübesine sahip olmaları ve okullarda
çalışmalar yapmalarının teşvik edilmesi gibi çeşitli ek destek mekanizmaları da oluşturulmalıdır.6
Öğretmen yetiştiren yükseköğretim programlarına öğrenci kabulü, üniversiteye öğrenci seçme ve
kabulünden farklılaştırılmalıdır.
Öğretmenlik bilimsel temeli olan bir meslek olduğu kadar, her öğretmenin insana dair temel kabullerini,
öğretmenin kendine has öğretme tarz ve üslubunu da içeren bir sanattır. Bu nedenle, öğretmenlik
programlarına öğrenci alımında uygulanan giriş sınavının yanı sıra, ilgili programa özgü seçim ölçütleri
belirlenmesine imkân veren yeni bir öğrenci yerleştirme sistemi tasarlanmasının mesleğe uygun adayların
seçilmesinde daha etkili olacağı düşünülmektedir. Bazı ülkelerde öğretmen yetiştirme lisans programlarına
öğrenci seçiminde yükseköğretim kurumları ile birlikte eğitim bakanlığı veya eğitim otoritelerinin de rol
aldığı görülmektedir.6 Bu noktada diğer ülke örneklerindeki öğrenci seçim süreçleri incelenerek Türkiye’ye
uygun bir öğretmen yetiştirme lisans programlarına öğrenci seçme modeli oluşturulmalı ve ilgili mevzuat
alt yapısı çalışmaları da eşzamanlı olarak başlatılmalıdır.

20. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI KONULARINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

87

BÖLÜM 4 ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİ

Öğretmen yetiştirme lisans programlarına girişte öğrenci seçme süreci; öğretmenliğe uygunluk/ yatkınlık
gibi hususlar dikkate alınarak yetenek, yetkinlik, beceri, insana ve öğrenmeye yönelik tutumların çoklu
yöntem ve araçlarla değerlendirilmesine dayalı olarak gerçekleştirilmelidir. Bu şekilde bir uygulama ile
öğretmen yetiştirme sisteminin hizmet öncesi öğretmen eğitimine başlarken en uygun adayları seçerek
işe başlaması sağlanabilir. Böylece öğretmen yetiştiren programlardan mezun olanların dört ya da beş yıllık
öğrenimin sonunda öğretmen olamayacakları gibi bir durumla karşılaşmaları yerine, daha yükseköğretime
geçişte hem öğrenci açısından hem eğitim sisteminin yararı açısından doğru bir karar verilmesi olasılığı
artırılacaktır.
Öğretmen yetiştirme lisans programlarında çalışan öğretim elemanları, nitelikli öğretmen yetiştirme
ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemede aktif rol almaya teşvik edilmelidir.
Eğitim/eğitim bilimleri fakültelerinde çalışan öğretim elemanlarının, nitelikli öğretmen yetiştirme ve
görev yapmakta olan öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemeye yönelik motivasyonlarını artırmak
için yapılması gerekenlerin başında, öğretim elemanlarının kariyer yapmak amacı ile “nitelikli öğretmen
yetiştirmek” amacını bütünleştirmek gelmelidir. Akademik yükseltilme ve atanma kriterlerini sağlamaya
yönelik düzenlenmiş bir yükseköğretim sisteminde nitelikli öğretmen yetiştirme ve mesleki gelişim gibi
konular, bazı öğretim elemanlarının bireysel çabaları ile sınırlı kalmamalıdır. Hem öğretim elemanlarının
akademik kariyerlerini desteklemek hem de öğretmen adayları ve öğretmenlerin niteliklerini artırmak ve
mesleki gelişim ihtiyaçları doğrultusunda gerekli destek mekanizmaları oluşturmak amacıyla Yükseköğretim
Kurulu, Millî Eğitim Bakanlığı ve ilgili olabilecek diğer kurum ve kuruluşlar arasında etkin bir iş birliği
yapılarak ortak bir paydada buluşulmasını sağlayabilir. Alternatif olarak, dünyada örneklerini gördüğümüz
araştırma (research) ve eğitim (teaching) ayrımı, üniversitelerin ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda
Türkiye’de de hayata geçirilebilir. Bu sorunu çözmek için YÖK ve MEB iş birliğinde hayata geçirilebilecek
bu sistem sayesinde öğretim elemanları akademik kariyer odaklı araştırmacı olmak ile nitelikli öğretmen
yetiştiren öğretim elemanı olmak arasında bir seçim yapabilir veya denge kurabilir. Böylelikle, eğitim/
eğitim bilimleri fakültelerinde ihtiyaç duyulan değişim kurgulanarak nitelikli öğretmen yetiştirme hedefleri
“Yeni Nesil Eğitim Fakülteleri” tarafından gerçekleştirilebilir.
Öğretmen yetiştirme lisans programlarının kontenjanları öğretmen ihtiyacı ile uyumlu bir şekilde
sınırlandırılmalı ve pedagojik formasyon istisnai koşulları haricinde kaldırılmalıdır.
Öğretmen yetiştiren programların kontenjanlarının ülkemizin öğretmen ihtiyacı ile uyumlu bir şekilde
sınırlandırılması zorunlu hale getirilmelidir. Özellikle istihdamda güçlük yaşanan bazı programların
doluluk oranlarının önemli ölçüde azaldığı gerçeğinden hareketle, öğretmen yetiştiren programların
kontenjanlarının o alana yönelik öğretmen ihtiyacı analizleri yapılarak belirlenmesi önemli bir
gerekliliktir. Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programları ise sadece öğretmen yetiştirmek üzere
açılmış yükseköğretim programı bulunmayan alanlarda öğretmen ihtiyacının karşılanması ile öğretmen
yetiştirme lisans programları tarafından karşılanamayan sayıda öğretmen ihtiyacının giderilmesi gibi
istisnai durumlarda öğrenci almalıdır. Öğretmen ihtiyacının çok üzerinde mezun verilmesi veya pedagojik
formasyon belgesi verilmesi kaynakların kötü kullanılması, öğretmen yetiştirme lisans programlarında
öğrenci yoğunluğu nedeniyle eğitimin kalitesinin olumsuz etkilenmesi ve nihai olarak mezunların
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istihdam edilebilirlik olasılığının düşmesine bağlı olarak bu programları tercih etme düzeyini de olumsuz
etkilemektedir. Mezunlarının istihdam edilebilirlik olasılığı yıllar içinde sürekli düşüş gösteren öğretmen
yetiştirme lisans programları, özellikle bazı branşlarda öğretmenlik mesleğinin geleceği ve dolayısıyla orta
ve uzun vadede üniversite öncesi eğitimin kalitesi açısından kalıcı sorunların oluşmasına neden olacaktır.6
Öğretmen yetiştirme lisans programlarında kontenjanların öğretmen ihtiyacı ile orantılı bir şekilde
sınırlandırılması ile birlikte öğretmen yetiştiren programlarda eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik
tedbirler, öğretmen yetiştirme lisans programlarını liseden mezun olan öğrenciler açısından da daha cazip
hale getirecektir.
Öğretmen atamaları için uygulanan çoktan seçmeli sınav ve sözlü sınav süreçlerinin yeniden
yapılandırılmasına ihtiyaç vardır.
Öğretmen yetiştirme programlarının kontenjanları öğretmen ihtiyacıyla uyumlu hale getirildiğinde başka
seçim yöntemleri konuşmak gerekecektir ancak halihazırda sınırlı sayıdaki öğretmen kadrolarına olan
yüksek talep göz önünde bulundurulduğunda adaylar arasından seçim yapabilmek için seçme sınavları
uygulanması makul kabul edilebilir. KPSS ve sözlü sınav uygulamasına ilişkin eleştirilecek pek çok nokta
olduğu doğrudur ancak nitelikli öğretmenleri belirleyebilmek adına hem yazılı hem de sözlü sınavların
bir arada uygulanıyor olması detaylı bir değerlendirme yapmaya imkân vermesi açısından olumludur.
Ancak, her iki sınavın da ölçme ve değerlendirme süreçleriyle ilgili düzenlemeler yapılması, bu sınavların
geçerliliklerin ve atamalardaki etkisinin gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Öğretmen adaylarının atanmasına ait mevcut sistemin iyileştirilmesine ilişkin birtakım düzenlemelere
ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin, KPSS’nin kapsam geçerliği, güncellenecek olan öğretmen genel yeterlikleri
çerçevesinde gözden geçirilerek adayların gerçek performanslarını gösterebilecekleri sınav koşulları
oluşturulmalıdır. Bunun dışında, yapılan bu sınavlar sonrasında elde edilen sonuçların, ilgili taraflarca
derinlemesine analizlerinin yapılarak elde edilen bulgular doğrultusunda genel tablonun tanımlanması ve
öğretmen yetiştirme programlarını iyileştirmeye yönelik politika ve stratejilerin geliştirilmesi de KPSS’nin
kapsam geçerliğini artıracak bir yöntem olma potansiyeline sahiptir. Öte yandan, sözlü sınav içeriğinin
öğretmenlik yapılacak alanla ilgili bilgi ve becerileri de kapsayan, örnek bir öğretmenlik uygulamasını
değerlendirmeye imkân veren ve daha nesnel bir değerlendirme yöntemini benimseyen bir yaklaşımla
yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Örneğin Öğretmenlik Meslek Kanunu Öneri Metni’nde de
bahsettiğimiz sözlü değerlendirme süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik olarak, il bazında boş kadro ilanı,
il bazında tercih ve il bazında değerlendirme yapılması yolu ile her ilin kendi içinde değerlendirmelerin
eşdeğerliğinin artırılabilir. Bu amaçla aday sayısının bir Sözlü Değerlendirme Komisyonu tarafından
değerlendirilebilecek aday sayısından daha fazla olması halinde il içinde atama bölgeleri oluşturulabilir ve
her atama bölgesi için ayrı bir Sözlü Değerlendirme Komisyonu kurulabilir. Ek olarak, hesap verebilirliğin
geliştirilmesi ve daha çok liyakat temelli bir sözlü değerlendirme yapılabilmesi adına adayların sözlü
değerlendirmenin yapıldığı salona girişinden çıkışına kadar olan sürecin görüntülü ve sesli olarak kayıt
altına alınması bir çözüm yolu olabilir. Ayrıca hem sözlü sınav hem KPSS puanının etkili olacağı bir atama
puanı hesaplanmasının ve atamalarda bu puanının kullanılmasının daha adaletli, daha geçerli ve daha
güvenilir bir değerlendirme yapılmasına imkân verebilir. Bu kapsamda, mevcut atama puanı sistemi de
yeniden gözden geçirilmelidir.
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Öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarını gözeten ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirecek etkili
bir mesleki gelişim modeli tasarlanmalıdır.
Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak en önemli aktörlerden biri olan öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin
desteklenmesi ve yüksek nitelikli öğretmenlerin dezavantajlı gruplarda bulunan öğrencilerle eşleştirilmesi
büyük önem arz etmektedir. Fakat Türkiye’de öğretmenlerin mesleki gelişimlerini takip edecek ve onların
ihtiyaçlarını belirleyecek etkili bir mesleki gelişim modeli bulunmamakta; mesleki gelişim denince ise
akla sadece hizmet öncesi veya merkezî olarak gerçekleştirilen hizmetiçi eğitim gelmektedir. Halbuki
öğretmenlerin ihtiyaçlarının aynı olmayacağı göz önünde bulundurulduğunda nitelik artırmaya yönelik
çalışmaların kişiye özel bir yapıda ilerlemesi gerektiği ortaya çıkmaktadır.
Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun bir mesleki gelişim modeli tasarlanırken göz önünde bulundurulması gereken
bazı noktalar bulunmaktadır. Örneğin öğretmenlerin yaş gruplarına göre dağılımı bunlardan bir tanesidir.
Öğretmenlerin yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında güncel veriler, Türkiye’deki öğretmenlerin
%18’inin 30 yaş altında, %67’sinin 30-49 yaş arasında, %15’inin ise 50 yaş ve üzerinde olduğunu
göstermektedir.19 Türkiye’deki öğretmenlerin büyük çoğunluğunun genç ve mesleki deneyim sürelerinin
az olması, mesleki gelişim ihtiyaçları açısından göz önünde bulundurulması gereken bir etmendir. Öte
yandan, COVID-19 küresel salgınında uygulama eğitimlerine katılma fırsatı bulamadan mezun olup yeni
atanan genç öğretmenlerin de mesleki gelişim ihtiyaçları diğer öğretmenlerden farklılaşacaktır. Dolayısıyla
bu durum, mesleki gelişim modeli çalışmalarının ivedilikle başlatılması gerektiğine dair önemli bir gösterge
sunmaktadır. Nitekim Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek
adına çok kapsamlı bir eğitim paketi hazırladıklarını ve özellikle yeni başlayan öğretmenlerin eğitim
sistemine adaptasyonları ile ilgili destek mekanizmaları oluşturulacağını belirtmiştir.20 Genç öğretmenlere
mesleki gelişim eğitim paketinde ağırlık vermek uzun vadede hem öğrencilerin performansının artırılması
hem de eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi adına olumlu bir adımdır. Ancak bu destek paketi hazırlık
sürecinde göz önünde bulundurulması gereken temel husus, önceki mesleki gelişim programlarındaki
merkeziyetçi ve tek tip hizmetiçi eğitim anlayışının değişmesi gerektiğidir. Etkili bir mesleki gelişim modeli
için oluşturulacak olan eğitim paketinin her öğretmenin ihtiyacına yönelik kişisel bir yapıda olması, ileriki
yıllarda mesleki gelişim ihtiyaçları doğrultusunda devam ettirilmesi ve görev yaptığı okulun ihtiyaçlarını
kapsaması gerekmektedir.
Öğretmenlik mesleğine ilişkin etkili bir mesleki gelişim modelinin bileşenlerinin neler olması gerektiğine
ilişkin alanyazında birçok farklı görüş bulunmaktadır. Ancak birçok mesleki gelişim modelinin,
öğretmenlerin mesleki gelişimini ve öğrencilerin öğrenmesini destekleme konusunda verimsiz olduğuna
dair de birçok bilimsel çalışma bulunmaktadır. Bu bulgulardan hareketle Learning Policy Institute21 yaptığı
bir araştırmada “Etkili bir mesleki gelişim modeli hangi bileşenleri içermelidir?” sorusuna yanıt aramıştır.
Öğretmenlerin mesleki gelişimi, öğretim uygulamaları ve öğrenci performansı arasında pozitif bir bağlantı
olduğunu gösteren bilimsel çalışmaları inceleyerek iyi bir mesleki gelişim modelinde bulunan yedi ortak
özellik belirlenmiştir. Buna göre etkili bir mesleki gelişim;
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•

içerik odaklıdır.

•

aktif öğrenmeyi içerir.

•

iş birliğini destekler.
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•

etkili uygulama modelleri kullanır.

•

rehberlik ve gerekli uzman desteği sağlar.

•

geri bildirim ve yansıtıcı düşünme fırsatı sunar.

•

gelişimin olgunlaşması için yeterli süre verir.

Araştırmanın sonuçlarına göre bu ortak özelliklerin hemen hemen hepsini içeren modeller, etkili mesleki
gelişim modeli olarak nitelendirilmektedir. Türkiye’de mesleki gelişimi desteklemek amacıyla düzenlenen
etkinliklerinin özelliklerine bakıldığında bahsi geçen birçok özelliği taşımadığı görülmektedir. Bu
sebeple, Türkiye’de oluşturulacak etkili bir mesleki gelişim modeli için yukarıdaki bileşenler göz önünde
bulundurularak hem halihazırda mesleki gelişim etkinliği olarak nitelendirilen etkinliklerin yapısı gözden
geçirilmeli hem de Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun yeni bir mesleki gelişim modeli tasarlanmalıdır.
Daha önce TEDMEM olarak hazırladığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu Öneri Metni’nde öğretmenlerin
okul temelli mesleki gelişim ihtiyaçları ve hedeflerinin belirlenmesi için yapılacak izleme, değerlendirme
ve gelişim faaliyetlerinde uygulanacak usul ve esasları tanımlamıştık.6 Bu öneri metninde mesleki
gelişim faaliyetlerinin öğretmenin mesleki gelişimine katkısının ve doğrudan okulda eğitim öğretimin
geliştirilmesine etkisinin artırılması amacıyla öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik okul temelli
bir anlayış benimsenmesinin altını çizmiştik. Türkiye bağlamında hala geçerliğini koruduğu varsayımı ile
gözetilmesi gereken usul ve esasları öneri mahiyetinde yeniden yinelemekte fayda görüyoruz:
•

Öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimini destekleyecek çalışmalar mesleğe giriş aşamasında mesleğe
uyum çalışmaları ile başlamalı ve ileriki yıllarda iki boyutta gerçekleşmelidir. Birinci boyut, okul
temelli mesleki gelişim çalışmaları olmalıdır. İkinci boyut ise lisansüstü düzeyde öğretmen yetiştiren
eğitim kurumları tarafından sunulan mesleki gelişim faaliyetleri düzleminde ilerlemelidir.

•

Öğretmenlerin okul yönetimi tarafından onaylanmış mesleki gelişim ve bireysel gelişim planı olmalı;
her türlü mesleki gelişim etkinliklerinin maliyeti kurumu tarafından karşılanmalıdır.

•

Okulda ve sınıfta her türlü eğitim öğretim faaliyetinin öğretmenlerin haklarının korunması ile
öğrencilerin eşit ve adil öğrenme hakkının güvence altına alınması arasındaki dengenin gözetilmesi
koşuluyla izlenmeli ve değerlendirilmelidir. Amaç, öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarının eşit ve adil bir
şekilde karşılanabilmesi için öğretmene rehberlik etmek ve gerekli mesleki desteği sağlamaktır.

•

Okul temelli mesleki gelişim ihtiyaçları ve hedeflerinin belirlenmesi için yapılacak izleme,
değerlendirme ve gelişim faaliyetlerinde öğretmenlere öz değerlendirme yapma fırsatı sunulmalı ve
öğretmenlerin sürece etkin katılımı sağlanmalıdır.

•

İzleme, değerlendirme ve gelişim faaliyetleri sonunda nesnel ve kanıta dayalı değerlendirmelerden
elde edilen veriler ve bulgular öğretmen ile müzakere edilerek öğretmenin gelişim ihtiyaçları ve
hedefleri belirlenmelidir. Her öğretmene ait Bireysel Gelişim Planı bir önceki yılla bağlantılı biçimde
periyodik olarak takip edilmeli ve öğretmenin gelişimi bu planlar üzerinden izlenmelidir.
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Yüksek nitelikli öğretmenlerin dezavantajlı bölgelerde görev yapması için teşvik mekanizmaları
oluşturulmalıdır.
Türkiye’deki mevcut duruma bakıldığında, dezavantajlı bölgelerde öğretmen sirkülasyonunu azaltmak ve
verilen eğitimin niteliğini artırmak adına yapılan girişimlerin istenilen düzeyde olmadığı görülmektedir. Bu
noktada, etkili bir mesleki gelişim modeli geliştirmenin yanı sıra yüksek nitelikli öğretmenlerin dezavantajlı
grupların bulunduğu bölge ve okullarda görev yapmasını teşvik edecek mekanizmaların oluşturulması
önemli görülmektedir. Bu aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için atılacak etkili bir
adımdır. Alanyazındaki birçok araştırma, yüksek nitelikli öğretmenlerin öğrenci performansını olumlu
etkilediğine dair gösterge sunmaktadır.22,23,24 Örneğin ABD’de yapılan bir çalışmanın bulguları, nitelikli
öğretmenin öğrenciler üzerinde yaratabileceği olası farklara ilişkin önemli bir gösterge sunmaktadır (Şekil
1).22 Çalışmada benzer performansa sahip sekiz yaşındaki iki öğrenci farklı nitelikteki öğretmenler tarafından
yetiştirilmiş; öğrenciler 11 yaşına geldiğinde ise performansları tekrar karşılaştırılmıştır. Araştırmanın
bulgularına göre performansı yüksek olan öğretmen yalnızca üç yılda, öğrencisinin performansını %50’lik
dilimden %90’lık dilime taşırken performansı düşük öğretmen öğrencisinin performansını %50’lk dilimden
%37’lik dilime düşürmektedir.
ŞEKİL 1

Öğretmen niteliğinin öğrenci performansına etkisi (ABD Örneği)
Öğrenci Performansı
(Persentil)

Benzer performansa sahip iki öğrenci

100
90

53
Persentil
Değer

50
37

0

8 Yaş

Orijinal kaynaktan Türkçe’ye çevrilmiştir.

22
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Yapılan başka bir araştırma23 ise öğretmenlerin öğrencileri üzerinde yarattıkları etkinin yetişkinlik
dönemine kadar devam ettiğini ortaya koymaktadır. Araştırmanın bulgularına göre nitelikli öğretmenler
tarafından yetiştirilen öğrenciler 28 yaşına geldiklerinde sahip oldukları eğitim düzeyleri ve gelirleri, kendi
akranlarına göre daha yüksek olma eğilimindedir.
Nitelikli öğretmenlerin öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerine dair bulgular incelendiğinde, eğitim
sistemlerinde yüksek nitelikli öğretmenlerin varlığının önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Yüksek
nitelikli öğretmenler sosyoekonomik açıdan dezavantajlı grupta olan öğrencilerin sahip olduğu dezavantajlı
konumun eğitim-öğretim ortamlarına yansıyan olumsuz etkilerinin bir bölümünü telafi etme potansiyeline
sahiptir. Nitekim, yüksek nitelikli öğretmenlerin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamada önemli bir aktör
olması eğitim politikalarında da bilinen bir olgudur. Öğretmenlerin niteliğini artırmak adına mesleki
gelişimlerinin desteklenmesi ve dezavantajlı öğrenci gruplarının yüksek nitelikli öğretmenler tarafından
yetiştirilmesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek adına önemli bir politika önerisi olarak birçok üst
politika belgesinde yerini almaktadır.25,26 Mevcut politika önerilerinden ve bilimsel göstergelerden yola
çıkılarak Türkiye’de de yüksek nitelikli öğretmenlerin dezavantajlı bölgelerde/okullarda görev yapmasını
teşvik etmek adına çeşitli destek mekanizmaları oluşturulmalıdır. Bu noktada, öğretmenleri dezavantajlı
bölgelerde çalışmaya ve uzun süre yaşamaya özendirecek hizmet puanı, konut desteği, lojman, ek ücret
düzenlemeleri gibi teşvikler geliştirilmelidir.3 Ek olarak, tüm öğretmenler daimî kadroya geçirilerek eşit
özlük haklarına sahip olmalı; etkili bir planlamayla öğretmen açığı olan tüm okullara kadrolu öğretmen
atanması yolu izlenmelidir. Meslekte yeterli deneyime sahip olmayan ve yeni atanan öğretmen adaylarının
ilk atamaları ise daha az zorlayıcı çalışma koşullarına sahip okullara yapılacak şekilde bir atama ve yer
değiştirme politikası oluşturulmalıdır. Böylelikle meslekte yeni öğretmenler harcadıkları çabanın önemli
bir kısmını kendi yeterliklerini geliştirmeye ayırabilecektir.11
Öğretmenin mesleki gelişimini odağa alan bir performans değerlendirme sistemi geliştirilmelidir.
Etkili bir mesleki gelişim modelinin işlevselliğinin sürdürülebilir olması da diğer bileşenler gibi önemli
görülmektedir. Bu anlamda, sistemin öğretmenlerin devamlı kendilerini geliştirmeye yöneltici bir yapıda
kurgulanması gerekmektedir. Dolayısıyla, öğretmen genel yeterliklerini referans alan, öğretmenlerin
mesleki gelişim ihtiyaçlarını belirleyen, izleyen ve değerlendiren bir öğretmen performans değerlendirme
sisteminin geliştirilmesi; öğretmenlerin performans değerlendirme sonuçlarına göre kariyer ve ilerleme
basamaklarının belirlenmesi ve bu iki sistemin birbiri ile paralel ilerlemesi ile bu sistemin sürdürülebilirliği
sağlanmalıdır.
Oluşturulan bu performans değerlendirme sistemi ile kariyer ve ilerleme basamakları, diğer ülke
örneklerinde olduğu gibi ödüllendirme mekanizmalarını da içermelidir. Türkiye’de öğretmen maaşları,
çalışılan kademeye ve sahip olunan niteliklere göre farklılaşmamaktadır. Deneyim süresinin maaş
üzerindeki etkisi, OECD ortalamasına göre oldukça düşüktür. Öyle ki Türkiye’de mesleğe yeni başlayan
bir öğretmen en üst kıdeme ulaştığında başlangıç maaşından yalnızca %12 daha fazla maaş alırken OECD
ortalamasında bu fark %65-68 arasındadır.19 Bu durumun ülkemizde öğretmenlik mesleğinin kariyer ve
ilerleme basamaklarının tanımlanmamış olması ile yakından ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu noktada,
Türkiye’de öğretmenlerin mesleki gelişimini önceleyen bir anlayış ile oluşturulmuş bir öğretmen performans
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değerlendirme sistemi ile bu basamakları tanımlamak ve uygun maaş düzenlemeleri ile öğretmenleri
mesleklerinde ilerlemeleri hususunda teşvik etmek, uzun vadede eğitimin niteliğini artırmak adına atılacak
olan adımlar arasında sıralanabilir.
TEDMEM olarak, Öğretmen Performans Değerlendirme ve Aday Öğretmenlik İş ve İşlemleri Yönetmelik
Taslağı Üzerine Değerlendirmeler27 yazımızda, etkileri tüm eğitim sisteminde hissedilecek öğretmen
performans değerlendirme sistemi gibi bir düzenlemenin güçlü ve zayıf yönlerinin uygulamaya geçilmeden
ve ülke geneline yaygınlaştırılmadan önce netleştirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için birtakım
öneriler sunmuştuk. Türkiye’de henüz böyle bir performans değerlendirme sistemi bulunmadığı için
önerilerimizin güncelliğini koruduğu düşüncesiyle yeniden dikkat çekmek istiyoruz:
•

Öncelikle öğretmen performans değerlendirme sisteminin amacı ve bu amaca hizmet eden süreç
netleştirilmelidir.

•

Öğretmenlerin bireysel performans değerlendirme süreci, sistematik bir ilerleme sağlanabilmesi için
okul bağlamında ve okul gelişiminin bir parçası olarak ele alınmalıdır.

•

Öğretmenler sadece öğrenmeye ve öğrenciye etki eden bir faktör olarak değil, bireysel ve mesleki
ihtiyaçlarıyla birlikte ele alınmalı, kendi performansları hakkında görüşlerini ifade etmeleri ve ders
içi uygulama süreçlerinde etkili olan kişisel ya da kurumsal etkenleri yansıtmalarına izin verilmelidir.

•

Performans değerlendirme sürecinde değerlendiricilerin görev ve sorumlulukları, ayrıca yetkinlik
düzeyleri açık ve net bir biçimde belirlenmeli, yaptığı değerlendirme ile ilgili hiçbir sorumluluk
ve hesap verebilirlik sahibi olmayan tarafların doğrudan değerlendirmeye dahil edilmesinden
vazgeçilmelidir.

•

Öğretmen performans değerlendirme sürecinde sınıf içi gözlemlere ağırlık verilmeli, gözlem öncesi
ve sonrası öğretmenle yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmelidir.

•

Öğretmenlerin mesleki yeterlikleri ölçmeye yönelik tekrarlanacak yazılı bir sınav yerine çoklu veri
kaynaklarından elde edilen değerlendirme sonuçlarından faydalanılmalıdır.

•

Kapsamlı bir performans değerlendirme sisteminde elde edilen sonuçlar, öğretmenlerin bireysel
ihtiyaçlarına ve öğrencilerin, okulların ve bölgelerin ihtiyaçlarına göre destek, yardım ve mesleki
gelişim fırsatları sunmak için kullanılmalıdır.
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