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SUNUŞ

Türk Eğitim Derneği kurulduğu günden bu yana toplumun ortak paydası olan eğitim alanında gelişmeleri
takip ederek eğitim sistemimize katkı sunmayı amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda düşünce
kuruluşumuz TEDMEM, her yılsonunda eğitim sistemimizin o yıl içindeki profilini ortaya koyan Eğitim
Değerlendirme Raporunu paylaşmaktadır. İlki 2014 yılında yayımlanan Eğitim Değerlendirme Raporu
serimiz eğitimle ilgili tüm gelişmeler ve değişiklikleri bir arada değerlendirme olanağı sunan bir kaynak
niteliğindedir.
2016 Eğitim Değerlendirme Raporu önceki raporlarımıza benzer şekilde eğitim sistemini tüm bileşenleri
ve etki alanlarıyla ele almaya olanak verecek şekilde 10 temel bölümden oluşmaktadır. Her bir bölümde
öncelikli olarak 2016 yılında ne olduğu nesnel bir şekilde ele alınmış; ardından gelişmelere ve eğitim
politikalarına ilişkin değerlendirmelere ve önerilere yer verilmiştir. Rapor kapsamında eğitim sisteminin
genel işleyişine dair göstergelerin izlenmesi ve açığa çıkan sonuçların ülke yararına çözüm odaklı bir
dille değerlendirilmesi önceliklendirilmiştir.
Çeşitli veri kaynaklarından yararlanılarak hazırlanan bu rapor, daha iyiye ulaşmak amacıyla geçmişte
yapılanları hatırlamak, gelecekte yapılacaklara ışık tutmak amacını gütmektedir. Çünkü eğitim tüm
toplumun el birliğiyle destek vermesi gereken hayati bir faaliyet alanıdır. Bu bağlamda, ilgili tüm
paydaşların iyi niyetle vereceği desteklerin, eğitim sistemimizin niteliğini olumlu anlamda etkileyeceğini
düşünüyoruz. TEDMEM tarafından gerçekleştirilen çalışmaların da karar alıcılara ve tüm paydaşlara
yardımcı olmasını umuyoruz.
Geniş bir ekip tarafından hazırlanan bu çalışmada emeği geçen tüm uzman ve akademisyenlerimize
şükranlarımızı sunuyoruz.
S. Selçuk Pehlivanoğlu
Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı
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BÖLÜM I

YÖNETİŞİM VE FİNANSMAN
I. OLAĞANÜSTÜ HALİN (OHAL) EĞİTİME ETKİSİ
2016'da Ne Oldu?
15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişimi yaşanmış, 21 Temmuz 2016
tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrasında Türkiye Büyük Millet
Meclisi (TBMM) tarafından Anayasanın 120. maddesi uyarınca üç ay
süreyle olağanüstü hal ilan edilmiştir. İlk üç aylık olağanüstü hal üç ay
daha uzatılmış ve bu süreçte 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673 ve 674, 675
ve 676 olmak üzere 10 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yürürlüğe
girmiştir. OHAL döneminde alınan KHK'ler değerlendirildiğinde, 668,
670 ve 671 sayılı KHK'lerin eğitimle ilgili olmadığı; 667, 669, 672, 673,
674, 675 ve 676 sayılı KHK'lerin ise eğitimin çeşitli basamakları ile ilgili
kararlar içerdiği görülmektedir. Bu bağlamda aşağıda başlıklar altında
alınan tedbir ve düzenlemelere yer verilmiştir.

667, 669, 672,
673, 674, 675 ve
676 sayılı KHK'ler
ile eğitimin çeşitli
basamakları
ile ilgili önemli
düzenlemeler
yapılmıştır.

OHAL Kapsamında Gerçekleştirilen Görevden Almalar
KHK/672, KHK/673 ve KHK/674 sayılı kararnamelerle terör
örgütlerine ve Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin milli güvenliğine
karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara
üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı bulunan yahut bunlarla bağı olan
kamu görevlileri hiçbir işleme gerek kalmaksızın askeri, adli ve idari
görevlerinden çıkarılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığından KHK/672'ye
göre 28.163 personel (öğretmen, şef, müdür, maarif müfettişi, vb.) kamu
görevinden çıkarılmıştır. İşten çıkarılan personelin büyük çoğunluğunu
öğretmenler oluşturmaktadır.
Ayrıca KHK/667 ile kapatılan özel okullarda görev yapan öğretmenlerin
mağdur olmamaları için, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel
Müdürlüğü illere 11.10.2016 tarihinde 15520822-405.99-E.11137945 sayılı
yazı göndererek bu personelin Milli Eğitim Müdürlüklerine müracaat
etmelerini istemiştir. Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile bağlantısı
olmadığı, oluşturulan komisyon tarafından belirlenen personelin MEB
tarafından değerlendirilmek üzere valilikler kanalıyla bildirilmesi
istenmiştir. Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) okullarında çalışan
ancak bu örgütle bağlantısı olmayan, okullarda sadece atanamadığı
için çalışan ve okullar kayyuma devredildikten sonra okulda göreve
başladığı belirlenen öğretmenlerin de çalışma izinleri tekrar verilerek
hem kamuda hem de okullarda çalışma hakkı tanınmıştır.
Yine KHK/672'de Yükseköğretim Kurumlarında görev yapan çeşitli
unvanlara sahip 2.346 öğretim elemanı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezinde görev yapan 10 kamu personeli de görevinden çıkarılmış,
öğretim elemanlarının akademik unvanları alınmıştır.

* Bu bölümde kullanılan verilerin bir kısmı 13/12/2016 tarihine kadar güncellenmiş olan bilgileri kapsamaktadır.
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YÖNETİŞİM VE FİNANSMAN
I. OLAĞANÜSTÜ HALİN (OHAL) EĞİTİME ETKİSİ

KHK/667 ile
kapatılan
özel öğretim
okullarında
öğrenim gören
yaklaşık 138
bin öğrencinin
eğitimin dışında
kalmaması
için MEB bu
öğrencilerin
devlet okullarına
veya özel
okullara naklini
gerçekleştirmiştir.

OHAL Kapsamında Kapatılan veya Devredilen Eğitim Öğretim
Kurumları ve Öğrenci Nakilleri
KHK/667 ile milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı
Terör Örgütü (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen 1060
özel öğretim kurumu, 820 özel öğrenci yurdu ve 15 vakıf üniversitesi
kapatılmıştır. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının sağlık
uygulama ve araştırma merkezleri ve kapatılan diğer kurum ve
kuruluşlara ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar,
belge ve evrak Hazineye bedelsiz olarak devredilmiştir. 22.07.2016
tarihli ve 667 sayılı KHK uyarınca Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY)
ile bağlantısı olduğu düşünülerek kapatılmış, ancak terör örgütü ile
bağlantısı bulunmadığı tespit edilen 53 özel öğretim kurum/kuruluşları
ile özel öğrenci yurtları 673 sayılı KHK ile yeniden açılmıştır. Gençlik ve
Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın 7 Eylül 2016 tarihinde verdiği demece
göre Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) bağlı yurtların Kredi ve
Yurtlar Kurumuna devri gerçekleştirilmiş ve kullanılan 821 binadan
sisteme dahil edilen 131 bina kalmıştır. Bu yurtlar öğrenci barındırmaya
devam edecektir.
KHK/667 ile kapatılan özel öğretim okullarında öğrenim gören yaklaşık
138 bin öğrencinin eğitimin dışında kalmaması için MEB bu öğrencilerin
devlet okullarına veya özel okullara naklini gerçekleştirmiştir. Bu
kapsamda kapatılan özel ilkokul ve ortaokul öğrencileri adrese dayalı
nüfus kayıt sistemine göre başvuruda bulunmuş ve öğrenciler kontenjan
sınırlaması olmadan evlerine yakın ve en uygun okula yerleştirilmiştir.
Bu uygulama lise öğrencileri için de benzer şekilde yapılandırılmış,
öğrencilerin nakilleri okul türleri gözetilerek gerçekleştirilmiştir.
Kapatılan
yükseköğretim
kurumlarında
kayıtlı
öğrenciler,
Yükseköğretim Kurulu tarafından devlet üniversitelerine veya vakıf
üniversitelerine yerleştirilmiştir (KHK/667-Madde2). KHK/667 ile
kapatılan 15 özel yükseköğretim kurumunun ön lisans, lisans ve
lisansüstü programlarındaki yaklaşık 65 bin öğrenci, belirlenen diğer
yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmiştir. Kapatılan üniversiteler
arasında yer alan Kanuni Üniversitesi daha önce eğitim öğretime
başlamadığı ve öğrencisi olmadığı için bu üniversiteden herhangi bir
geçiş işlemi olmamıştır.

OHAL Kapsamında Askeri Eğitim Öğretim Kurumlarına İlişkin
Düzenlemeler ve Öğrenci Nakilleri
OHAL kapsamında çıkarılan KHK/669 ile Harp Akademileri, askeri
liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatılmıştır. Bu kapsamda
İstanbul Kuleli Askeri Lisesi, İzmir Maltepe Askeri Lisesi, Bursa Işıklar
Askeri Lisesi, İstanbul Heybeliada Askeri Lisesi, Ankara Bando Astsubay
Hazırlama Okulu kapatılmıştır. Askeri liselerde uygulanan müfredattaki
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farklılık nedeniyle bu okullarda eğitim gören yaklaşık 5 bin öğrenciye
fen ve sosyal bilimler liselerinin dışında imam hatip, meslek ve Anadolu
liselerine tercih hakkı verilmiştir.
KHK/669 kapsamında Gülhane Askeri Tıp Akademisine (GATA) bağlı
yükseköğretim birimleri Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilmiş,
Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak Milli Savunma Üniversitesi’nin
kurulması kararı alınmıştır. Milli Savunma Üniversitesi kurmay
subay yetiştirmeyi, ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim vermeyi
amaçlamaktadır. KHK/676 ile askeri okullara (Hava Harp Okulu, Kara
Harp Okulu, Deniz Harp Okulu) yeniden öğrenci alımı başlatılmıştır.
Milli Savunma Üniversitesinde görev yapan rektör, rektör yardımcıları,
enstitü müdürleri ile enstitülerde görevli öğretim elemanlarının
akademik unvanlarının korunması, emeklilik yaş haddi ve diğer hakları
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa dayalı olarak gerçekleştirilecektir.
Ayrıca bu öğretim elemanları harp okullarında görevli öğretim
elemanlarının haklarından da yararlanacaklardır. Enstitülerde görevli
asker öğretim elemanlarının özlük haklarına ilişkin ödemelerde 926
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerinin uygulanması
kararlaştırılmıştır.

KHK/669
kapsamında
Milli Savunma
Bakanlığına
bağlı olarak
Milli Savunma
Üniversitesinin
kurulması kararı
alınmıştır.

Harp Okulları, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Astsubay
Meslek Yüksekokullarının kapatılmasıyla birlikte bu okullara kayıtlı
ve mezun aşamasında olmayan öğrenciler, diğer yükseköğretim
kurumlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilmişlerdir. Bu
yerleştirme Yükseköğretim Kurulunca üniversite sınavının yapıldığı
tarihte öğrencinin almış olduğu yerleştirme puanı dikkate alınarak
yapılmıştır. Askeri okullardan mezun olan öğrencilerin ise subaylık
ve astsubaylık yerleştirmesi yapılmamıştır. Bu öğrencilere üniversite
sınavının yapıldığı tarihte aldıkları yerleştirme puanları dikkate alınarak
YÖK tarafından belirlenen durumlarına uygun fakülte ve yüksekokul
diploması verilmiştir. Ayrıca bu öğrencilerden askeri okuldan aldıkları
eğitimlerine yönelik herhangi bir tazminat alınmayacaktır.
Kapatılan askeri liselerden mezun olan ancak 2016 ÖSYS'ye girmeyen
öğrencilere Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ÖSYM aracılığıyla
İstanbul ve Ankara illerinde üniversite sınavı yapılacağı ilan edilmiştir.
Ayrıca askeri liselerin 12. sınıfında öğrenim gören öğrenciler için MEB
üniversiteye geçiş sınavı yapılması kararını almıştır. Bu kapsamda bu
öğrenciler ÖSYM'nin gerçekleştireceği üniversite sınavına girerek
tercih ettikleri üniversiteye geçiş hakkına sahip olmuşlardır.
KHK/669 ile kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, GATA Tıp Fakültesi,
Hemşirelik Yüksekokulu ile Astsubay Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulundaki öğrencilerin ise Sağlık Bilimleri Üniversitesine
aktarılması sağlanmıştır.
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OHAL Kapsamında AB Burslarının İptali
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans
ve İhale Birimi 05.08.2016 tarihinde 2016-2017 akademik yılı Jean
Monnet Burs Programının iptal edildiğini duyurmuştur. Arkasından
Avrupa Birliği yazılı olarak bursun kendileri tarafından iptal edilmediğini
basına açıklamıştır. Ancak daha sonra Avrupa Birliği tarafından
finanse edilen ve Erasmus çatısı altında yürütülen Jean Monnet Burs
programı Türkiye'deki son gelişmelere bağlı olarak programın hedef ve
amaçlarına ulaşılmasının mümkün olmayacağı değerlendirilerek 20162017 akademik yılı için iptal edilmiştir.

Yurtdışına Gidecek Olan Akademisyen ve Öğrencilerin İzinlerinin
İptali ve Geri Çağrılmaları
YÖK, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. maddesi uyarınca
Rektörler dahil öğretim elemanlarının yurt dışına görevlendirilmemeleri
ve yurt dışında bulunanların geri çağrılmaları konusundaki 19.07.2016
tarihli genelgesinde değişiklik yapmıştır. Bu değişikliğe göre
yükseköğretim kurumlarında uluslararası bilimsel etkinliklerde
temsiliyetin kesintiye uğramaması ve öğretim elemanlarının bilimsel
etkinliklerini sürdürebilmeleri için 39. madde kapsamındaki yurt dışına
görevlendirme yetkisini Rektörlere bırakmıştır. Bu kapsamda öğretim
elemanları; yurt dışında düzenlenen kongre, konferans, seminer vb.
etkinliklere Rektörün uygun görmesi halinde katılabilecektir. Ayrıca
YÖK, Rektörlerin yurt dışına görevlendirilmemeleri konusundaki genel
hükmünü devam ettirmektedir.
KHK/673 ile 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere
Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna tabii öğrencilerden, milli
güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen 158 lisansüstü eğitim alan
öğrencinin öğrencilikle ilişiği kesilmiştir. Bu öğrencilerin gördükleri
eğitimlere ilişkin olarak denklik işlemleri yapılmayacak ve söz konusu
eğitimleri kapsamındaki akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan
yararlanamayacaklardır (Madde 4). KHK/675 ile 68 lisansüstü eğitim
alan öğrencinin öğrencilikle ilişiği kesilirken, 25 lisansüstü öğrenci
‘ilişikleri kesilmiş olanlar’ listesinden çıkarılmış ve bu kişiler için ilgili
hüküm ve karar ortadan kaldırılmıştır.

OHAL Kapsamında Gerçekleştirilen ÖYP ile İlgili Değişiklikler
Üniversitelerin öğretim üyesi/elemanı grubunun tabanını oluşturan
araştırma görevlilerini yetiştirmek amacıyla YÖK, Öğretim Üyesi
Yetiştirme (ÖYP) programı yürütmektedir. Bu programda özellikle
yeni kurulan üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak
amaçlanmaktadır. Bu program kapsamında atanan araştırma görevlileri
33/a olarak adlandırılan daimi kadroları ile lisansüstü eğitim veren
8
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diğer üniversitelere yüksek lisans ve doktora eğitimi almak üzere
gönderilmekte ve atandıkları üniversitelere eğitimlerini tamamlar
tamamlamaz yine aynı kadro (33/a) ile geri dönmektedir. Aynı zamanda
33/a maddesi kapsamında olanların bağlı bulundukları üniversitenin
dışında başka bir üniversitede kaldıkları süre kadar zorunlu hizmet
yükümlülükleri de bulunmaktadır. 1 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan
KHK/674'ün 49. maddesi ile araştırma görevlilerinin kadro statüleri
daimi kadro olan 33/a'dan bir bakıma burslu lisansüstü öğrenci olarak
ifade edilebilecek geçici kadro 50/d statüsüne dönüştürülmüştür.
Böylece lisansüstü eğitimini tamamlayan öğrencinin üniversiteyle
ilişiği kesilmekte ve mecburi hizmet yükümlülükleri kaldırılmaktadır.
Bu işlem KHK/674'ün 49. maddesi ile 4.11.1981 tarihli 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununa ek bir madde eklenerek yapılmıştır. Ancak
28.11.2016 tarihinde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen
30. madde ile 01.09.2016 tarihinden önce doktora eğitimlerini başarı
ile tamamlayan artık öğrenci statüsünde olmayanların üniversiteyle
ilişiklerinin kesilmeyeceği ve Araştırma Görevlisi Dr. olarak görevlerine
devam edecekleri, 01.09.2016 tarihinden sonra doktora eğitimlerini
başarı ile tamamlayanların ise görev yaptıkları üniversitelerle
ilişiklerinin kesileceği kararı verilmiştir. Aynı KHK ve YÖK tarafından
üniversitelere gönderilen ikinci genelgede 35. madde uyarınca başka bir
üniversitede ve yurtdışında eğitimde bulunanların üniversitenin talebi
üzerine on beş gün içinde üniversitelerine dönmek zorunda oldukları,
bu süre içinde dönmeyenlerin atamalarının iptal edileceği YÖK
Başkanlığınca belirtilmiştir. Ancak YÖK, araştırma görevlilerinin geri
çağrılma işlemlerinde, araştırma görevlisinin kadrosunun bulunduğu
üniversitede araştırma görevlisinin lisansüstü eğitim yaptığı programın
bulunması, lisansüstü eğitim yapılan alanın niteliği, teknik ve akademik
destek verebilecek öğretim üyesi sayısı ile bilimsel çalışma yapılabilecek
olanaklar vb. gibi konulara özen gösterilmesini istemiştir. YÖK, lisansüstü
eğitim yaptığı programın kadrosunun bulunduğu üniversitede faal
olmamasına rağmen geri çağırma işlemi yapılacak araştırma görevlisi
olduğu takdirde bu durumun yargısal boyutunun da göz önünde
bulundurularak, geri çağırma işlemlerinin gerekçelerinin geri çağırma
yazısıyla birlikte gönderilmesi gerektiğini belirtmiştir. ÖYP programında
olan araştırma görevlilerle yapılan değerlendirmelerde uygulamanın
üniversitelerin inisiyatiflerine bırakıldığı; bazı üniversitelerin genelge
doğrultusunda hareket etmeyip araştırma görevlilerini geri çağırdıkları,
bazı üniversitelerin ise araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitimlerine
devam etmelerine izin verdikleri dile getirilmiştir.

KHK/674'ün
49. maddesi
ile araştırma
görevlilerinin
kadro statüleri
daimi kadro
olan 33/a'dan
50/d statüsüne
dönüştürülmüştür.
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KHK/676'nın
86. maddesi
ile Rektörlük
seçimleri
kaldırılmıştır.

OHAL Kapsamında Gerçekleştirilen Rektör Seçimlerine İlişkin
Değişiklikler
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4/a maddesine göre rektörlerin
seçimle gelmeleri benimsenmiştir. Rektörlerin üniversitede görev yapan
öğretim üyeleri tarafından profesörler arasından seçilecek adaylar
arasından Cumhurbaşkanınca atanacağı öngörülmüştür. Yine bu
Kanuna göre seçilen adayın rektör olma süresi dört yıldır ve bir öğretim
üyesi iki dönemden fazla rektör olarak seçilemez. Ayrıca rektör adayı
seçimi gizli oyla yapılmakta ve oy veren öğretim üyesi oy pusulasına
yalnız bir isim yazabilmektedir. Keza vakıflarca kurulan üniversitelerde
rektör, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak, mütevelli
heyet tarafından atanmaktadır.
KHK/676 ile 2547 sayılı Kanunun 13. maddesinde yer alan "Devlet
üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler
arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim
üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır"
ifadesi değiştirilerek "Devlet üniversitelerinde rektör Yükseköğretim
Kurulu tarafından önerilecek, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış
üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır" ifadesi getirilmiştir.
Böylece KHK/676'nın 86. maddesi ile Rektörlük seçimleri kaldırılmıştır.
Rektörlük seçimleri yerine Cumhurbaşkanı, YÖK'ün önerdiği 3 aday
arasından rektör ataması yapacaktır. Yine KHK/676'nin 86. maddesi
ile birlikte ayrıca, rektör adaylarının seçimi ve rektör ataması vakıf
mütevelli heyeti tarafından yapılan vakıf üniversitelerinde, rektör
atamaları, mütevelli heyetinin yetkisinden çıkarılmıştır.

Okulların Açıldığı İlk Gün Gerçekleştirilen 15 Temmuz Dersi
MEB tarafından illere "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma"
konulu 07.09.2016 tarihinde, 83203306-10.06.01-E.9580952 sayılı bir
genelge gönderilmiştir. Bu genelge ile 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe
girişimini engelleyen şehitleri anmak ve hatırlamak için 2016-2017
eğitim öğretim yılının ilk haftasında, MEB bütün resmi ve özel örgün
ve yaygın eğitim kurumlarının bütün sınıf, şube ve kursiyer gruplarına
"15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma" teması ile öğrencilerin
seviyesine uygun bilgilendirme ve etkinlikler yapılmasını istemiştir.
"15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma" adına okulların açıldığı
ilk hafta gerçekleştirilecek etkinliklerin ilk gününde;
a. Açılış törenlerinin "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma"
konularını kapsayacak şekilde hazırlanması,
b. Okulların bulunduğu yerleşim yerlerindeki gazi ve şehit yakınlarının
açılış törenlerine davet edilmesi,
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c. "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma" konularını anlatan
broşürlerin bütün öğrencilere dağıtılması,
d. "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma" konusunun
tüm sınıf ve şubelerde ilk ders saatinde öğrencilere anlatılması
planlanmıştır.
Okulların açıldığı ikinci gün olan 20 Eylül'de, Türk Dili ve Edebiyatı
ve Türkçe derslerinde 15 Temmuz demokrasi kahramanlarına hitaben
öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlatan bir mektubun yazılması"
üçüncü gün olan 21 Eylül'de "Vatan ve Bayrak" konulu şiir dinletisi,
dördüncü gün olan 22 Eylül'de "Milli birlik ve beraberlik, vatan sevgisi,
demokrasi, yurt bilinci" konularında sohbet, söyleşi veya seminer
düzenlenmesi ve beşinci gün olan 23 Eylül'de de "Vatan savunması,
istiklal ve istikbal uğruna canlarını feda eden 15 Temmuz Şehitleri için
imam hatip okulları öğrencileri tarafından okunan Kur´an hatimlerinin
duasının yapılması" programda yer almıştır.
Yıl boyunca yapılacak etkinlikler ise "100 temel eser içerisinden öğrenci
seviyelerine göre belirlenen, vatan, milli birlik ve dayanışmayı konu
alan kitapların okutulmasına öncelik verilmesi", "İl ve ilçe milli eğitim
müdürlüklerince (öğrenci gözüyle 15 Temmuz konulu çeşitli dallarda
yarışmalarının düzenlenmesi)", "15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen
menfur kalkışma hareketinin izlerini taşıyan olay mahallerinin öğrenci
ve öğretmenler tarafından ziyaret edilmesi", "15 Temmuz şehitleri anısına
´Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı´ oluşturulması", "Yapılan etkinliklerin
okulların web sayfalarının haber bölümlerinde yayımlanması" olarak
belirlenmiştir.
Ayrıca okulların açıldığı hafta boyunca yapılacak etkinlikler arasında,
"15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma" konulu röportaj,
sinevizyon gösterileri ve Eğitim Bilişim Ağında (EBA) yayımlanacak
olan anma programının öğrenci ve velilere izlettirilmesi", "Demokrasi,
şehitlik, milli irade, yurt savunması konularını içeren şiir ve metinlerin
Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler
ve tarih derslerinde işlenmesi", "Okul girişlerinde veli ve ziyaretçilerin
görebileceği yerlerde 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma
köşelerinin oluşturulması", "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri
Anma etkinlikleri hakkındaki fotoğraf, röportaj, haber gibi görsel ve
yazılı metinlerin sınıf panolarında paylaşılması", "15 Temmuz 2016´da
şehit olan demokrasi kahramanlarının ailelerinin, şehitlerin bulunduğu
illerdeki okulların öğretmen ve öğrencileri tarafından ziyaret edilmesi"
başlıklarına yer verilmiştir.
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Okul Kütüphanelerinin Kapatılan Yayınevleri Kitaplarından
Temizlenmesi
Kültür Bakanlığı, ülke çapındaki 1130 halk kütüphanesine genelge
göndererek, OHAL kapsamında yayınlanan KHK’yle kapatılan 29
yayınevinin kitaplarını kütüphanelerden kaldırmıştır. MEB 29 yayınevine
ait tüm kitapların okullara sokulmasını yasaklamıştır. Bu yayınların
hurdaya ayrılması, kayıtlardan çıkarılması ve imha edilmesi gerekliliği
duyurulmuştur.

Değerlendirme ve Öneriler
672 sayılı KHK ile MEB'den çoğunluğu öğretmen olan kamu personeli
ile çeşitli üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları Fethullahçı
Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ilişkileri nedeniyle ihraç edilmiştir. MEB'den
ihraç edilen ve açığa alınan öğretmenlerin fazla olması nedeniyle MEB'in
yeni öğretmen alma ihtiyacı da gündeme gelmiştir. MEB bu kapsamda
sözleşmeli öğretmen ve norm fazlası öğretmen yöntemiyle bu sorunu
çözmeye çalışmaktadır.
Yükseköğretim Kurulu tarafından 2014 yılında yayınlanan Akademik
İnsan Kaynağı raporuna göre Türkiye'nin yaklaşık 45.000 öğretim
elemanı açığı bulunmaktadır. Yine bu rapora göre Türkiye'nin mevcut
öğretim elemanlarının %45'inin doktoralı öğretim elemanı yani öğretim
üyesi olduğu göz önüne alınırsa, doktoralı öğretim elemanı açığının
yaklaşık 20.000 olduğu söylenebilir. Bu nedenle MEB yurtdışına 1416
Sayılı Kanun kapsamında lisansüstü eğitim yapmak üzere öğrenci
gönderirken, YÖK de yurt içinde gelişmiş üniversitelerde öğretim üyesi
yetiştirilmesi amacıyla, 2001 yılından itibaren 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 33. ve 35. maddelerinin bileşimi durumundaki bir
uygulama ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını (ÖYP) başlatmıştır.
ÖYP kapsamında yeni kurulan 41 devlet üniversitesinin öğretim üyesi
gereksiniminin karşılanması amacıyla, bu üniversitelere 2010 yılında
2.000 kişilik araştırma görevlisi kadrosu tahsis edilmiştir.
KHK/673 ile lisansüstü eğitimlerine devam eden araştırma görevlileri
daimi kadro olan 33(a) dan 50(d) geçici kadro statüsüne geçirilerek
zorunlu hizmet yükümlülükleri kaldırılmıştır. Doktoralarını bitirip bağlı
bulundukları üniversitelere dönen doktoralı araştırma görevlileri ise
bağlı bulundukları üniversitelerde Yrd. Doç. Dr. kadrosunu alamadıkları
ve zorunlu hizmet yükümlülükleri kaldırıldığı için bağlı bulundukları
üniversitelerden ilişikleri kesilmiştir. Bu kapsamda mevcut öğretim
elemanı ihtiyacı had safhadayken doktorasını bitirmiş ve üniversitelerine
dönmüş doktoralı araştırma görevlilerinin tamamen üniversiteden
çıkarılması yerine, aralarında Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) ile
ilişkisi olduğu tespit edilen kişilerin sistemden çıkarılması tercih edilen
bir yöntem olmalıdır. Ayrıca üniversitelerde öğretim elemanı açığını
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kapatmaya yönelik yeni bir politika belirlenerek çalışma başlatılmalıdır.
Bu kapsamda ÖYP programına alternatif bir program YÖK tarafından
geliştirilebilir. Ancak bu program geliştirilmeden önce hangi alanda ne
kadar öğretim elemanına ihtiyaç olduğunu belirlemek için ihtiyaç analizi
yapılmalıdır. Bu doğrultuda YÖK doğrudan programı yönetmek yerine
taban ölçütler belirleyerek (ALES, yabancı dil sınavı vb.), diğer ölçütleri
de doktora programı bulunan gelişmiş üniversitelerin inisiyatiflerine
bırakarak, denetleyici ve karar verici olmaktan öte yönlendirici, keşfedici,
düzenleyici rolüyle öğretim elemanı yetiştirilmesini sağlamalıdır.
Doktora eğitimi verecek gelişmiş üniversitelere ek araştırma görevlisi
kadrosu tahsis edilerek bu eğitim usta-çırak ilişkisine dayalı olarak
gerçekleştirilmelidir. Ayrıca YÖK, uluslararası ortak doktora programı
düzenleme yoluna gitmeli, doktora öğrencilerinin iki veya daha fazla
sayıda farklı üniversitede eğitim görmesi sağlanmalıdır. Buna bağlı olarak
yüksek lisans ve doktora eğitimini içeren lisansüstü eğitim uzun zaman
alan ve ekonomik açıdan oldukça maliyetli bir eğitim basamağı olması
nedeniyle program bütünleşik olarak değerlendirilmeli ve lisansüstü
eğitim süresi kısaltılmalıdır. Öğretim üyesinin temelini oluşturan
araştırma görevliliği kadrosuna ait özlük haklarının iyileştirilmesi de
bu göreve olan talebi artırmaya yardımcı olabilir. Lisansüstü eğitim
programlarını yürüten enstitüler de gerek bünyesine öğretim üyesi alma
gerekse yurt dışından öğretim üyesi getirtme, kongre düzenleme vb. gibi
çalışmaları yapabilmesi için güçlendirilmeli, öğretim üyesi yetiştirme
politikası belirlenirken bu sürece enstitüler de dahil edilmelidir.

Hangi alanda ne
kadar öğretim
elemanına
ihtiyaç olduğunu
belirlemek için
ihtiyaç analizi
yapılmalıdır.

Kapatılan 15 üniversite ile bu üniversitelerde eğitim alan yaklaşık 65
bin öğrenci diğer üniversitelere yerleştirilmişlerdir. Bu yerleştirme
ÖSYM Aday Yerleştirme Sistemi ile yapılmıştır. Öğrenciler,
yerleştikleri programla veya yatay geçiş yaptıkları programla aynı adı
taşıyan programları (bazı programlarda eşdeğer programları) tercih
edebilmişlerdir. Kapatılan üniversitelerinden, yeni üniversitelerine
geçen öğrenciler uyum sorunu yaşayabilirler. Ayrıca öğrenciler özel
üniversitelerden kamuya ait üniversitelere yerleşmiş olsalar da kapatılan
vakıf yükseköğretim kurumuna ödedikleri ücreti yeni yerleştikleri
üniversitelere de ödemek durumunda kalmışlardır. Akademik İnsan
Kaynağı (2014) raporuna göre öğretim üyesi başına düşen öğrenci
sayısı 45- 48 arasında değişmektedir. Yine aynı rapora göre bu oran
OECD ülkelerinde 15.6'dır. Kapatılan üniversitelerdeki yaklaşık 65 bin
öğrencinin diğer üniversitelere geçişi, dolayısıyla o üniversitelerdeki
öğrenci yükünün de artması öğretim üyelerinin işyüklerinin de
artacağı anlamını taşımaktadır. Yeni gelen öğrencilerle birlikte uyum,
sosyal içerme, barınma, alt yapı yetersizliği, eğitimin niteliğinin
olumsuz etkilenmesi vb. sorunların yoğunlaşmasının ortaya çıkaracağı
dezavantajların öğrenciler ve eğitim öğretim süreci üzerinde olumsuz
etkilerinin elimine edilmesi için önlemler alınması gerekmektedir.
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Öğrenci
yurtlarına ruhsat
verme yetkisi
belediyelerden
alınarak MEB'e
verilmiştir.

Özel yurtların kapatılması ile o yurtlarda kalan öğrencilerin barınma
sorunu gündeme gelmektedir. Bu kapsamda "Milli Eğitim Bakanlığına
Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul
Pansiyonları Yönetmeliği" 25.11.2016 tarihinde 29899 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğe göre
öğrenci yurtlarına ruhsat verme yetkisi belediyelerden alınarak MEB'e
verilmiştir. Ayrıca yeni düzenlemeyle "öğrenci yurtları" ibaresi yerine
"öğrencilere barınma hizmetleri veren kurumlar" ifadesi kullanılmıştır.
Bu yönetmelikle öğrenci yurtlarının açılış şartları belirlenmiştir. Ayrıca
bu yönetmelikle ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerinin barınma
hizmetleri, öğrenci yurtları ve öğrenci pansiyonları ile sınırlandırılmıştır.
Yurtların denetimi ve gözetimi MEB'in sorumluluğu altına alınmıştır.
Yine bu yönetmelikle yurt binalarına yangın güvenliği, elektrik tesisat
güvenliği, ısınma sistemi güvenliği vb. konularında ilgili kuruluşlara
kontrol ettirme, kontrol raporlarının denetlenmesi gibi düzenlemeler
getirilmiştir.
Yükseköğretim öğrencilerinin öğrenimlerine ve kişisel gelişimlerine
katkıda bulunmak için, kredi/burs, barınma hizmetleri ile sosyal,
kültürel ve sportif etkinlikler sunan kurum "Yüksek Öğrenim Kredi
ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü"dür. Gençlik ve Spor Bakanı
Akif Çağatay Kılıç'ın 7 Eylül 2016 tarihinde verdiği demece göre Kredi
ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlardaki yatak kapasitesi 525 bin
olmuştur. Bakan 2016 yılının Aralık ayı itibarıyla bu hedefin 545 bin yatak
kapasitesi olduğunu belirtmiştir. Ayrıca ranzalı sistemden bazalı sisteme
geçişin sağlanması, spor etkinliklerinin ve turnuvaların yapılması vb. yani
yurtların bir yaşam alanı olması konusunda da gelişmelerin yaşandığı
Bakan tarafından belirtilmektedir. Görüldüğü üzere Gençlik ve Spor
Bakanlığı, KYK'lar için yoğun biçimde çalışmaktadır. Öğrencilerin
üniversite içinde kalmaları onların kişisel gelişimlerini de etkilemektedir.
Bu nedenle yurtlardaki yatak kapasitesi artırılarak devam etmeli,
üniversiteye gelen her öğrencinin rahatlıkla barınması sağlanmalıdır.
Barınma, aileler ve öğrenciler için sorun olmaktan çıkarılmalıdır. Buna
ek olarak, lisansüstü eğitim alan öğrenciler için de barınma ihtiyacını
karşılamaya yönelik yurt veya apart olarak bilinen barınma üniteleri
sağlanmalıdır.
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Başka bir durum da kapatılan özel üniversitelerin İşletme, Mühendislik,
Mimarlık, Psikoloji, Hukuk ve Tıp gibi popüler bölüm kontenjanlarını
içermesidir. Bu da diğer rakip üniversitelerin sıralamalarını dolaylı
da olsa etkileyebilir. Bu durum bir domino etkisi yaratarak kapatılan
üniversitelerin aşağısında yer alan bütün üniversitelerin başarı
sıralamalarının değişmesine de yol açabilir. Kapatılan üniversitelerin
fiziki tesis ve donanımları bir devlet üniversitesine devredildiğine
göre, söz konusu yükseköğretim programlarının ve bu programlara
ait kontenjanların devlet üniversitesi bünyesinde devam ettirilmesi
kontenjan daralmasının ortaya çıkaracağı olası sorunları önleyebilir.
Ancak bu durumda öğretim elemanı ihtiyacının karşılanmasına yönelik
olarak da kısa ve orta vadeli önlemler alınması gerekecektir.
Jean Monnet bursu kamuda, özel sektörde ve sivil toplum kuruluşlarında
mesleki ve eğitim anlamında kendilerini geliştirmek isteyen kişiler için
prestijli ve köklü bir burs programıdır. Jean Monnet bursu öğrencilere
iyi bir maddi desteğin yanında kariyerlerine özel bir prestij ve ayrıcalık
katmaktadır. Jean Monnet bursundan yararlanan kişiler istihdam
pazarında daha güçlü yer almakta, işsiz kalma riski azalmakta, kişilik
özellikleri bilgi, deneyim ve görgü ile beslenmekte ve becerileri
artmaktadır. Ne yazık ki, Jean Monnet gibi seçkin bir burs bu dönem iptal
edilmiştir. Bu burslarla yurtdışına eğitime gidecek öğrencilerin yurtdışı
eğitim planları belirsizleşmiştir. Bursların iptal süresi bir yılı aştığında
kişilerin üniversitelerden aldıkları kabul belgeleri geçersiz olmakta ve
yeniden kabul alma işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Bu nedenle
öğrencilerin yurtdışında bulunan üniversitelerden kabul almak için
gösterdikleri emekleri ve çabaları anlamsızlaşmakta ve iş yaşamlarına
getirecekleri büyük katkıdan yoksun bırakılmaktadırlar.
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Biyometrik verileri
alınarak ülkemizde
kayıt altına alınan
Suriyelilerin
1.326.778'i 18 yaş
altındadır.

2016'da Ne Oldu?
Suriye'de 2011 yılından başlayan iç karışıklıklar sonucu, 5 milyona
yakın insan can güvenliği için komşu ülkelere sığınmak zorunda
kalmıştır. Türkiye'nin "açık kapı" politikası ve "geri göndermeme"
ilkeleri çerçevesinde Türkiye’ye 13 Aralık 2016 tarihi itibariyle 2.764.500
kişi göç etmiştir (Suriye Bölgesel Müdahale, 2016). Başbakanlık Afet
ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 12 Aralık
2016 itibariyle Barınma Merkezlerindeki Suriyeli sayısı 258.333'dür.
8 Aralık 2016 itibariyle, 10 ilde 23 barınma (2 geçici barınma merkezi
bakımdadır) merkezinde kalan Suriyelilerin sayısı 258.142'dir. Türkiye'de
bulunan Suriyelilerin yaklaşık %90'ının Barınma Merkezlerinin
dışında yaşadığı görülmektedir. Başka bir ifadeyle Suriyeliler, Barınma
Merkezlerinin kurulduğu 10 il (Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis,
Mardin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Malatya) dışında
sistematik olmayan bir şekilde ülkeye dağılmıştır.
8 Aralık 2016 tarihine göre biyometrik verileri alınarak kayıt altına
alınan Suriyelilerin 396.141'i 0-4 yaş aralığında, 391.993'ü 5-9 yaş
aralığında, 292.871'i 10-14 yaş aralığında ve 245.773'ü 15-18 yaş aralığında
olmak üzere toplam 1.326.778 çocuk 18 yaş altındadır. Bu çocukların
okul çağında oldukları görülmektedir. Bu sayılar, Türkiye'nin Suriyeli
çocuklara yönelik uzun vadeli eğitim politikası geliştirmesini zorunlu
hale getirmektedir. UNICEF tarafından 11 Nisan 2016 tarihinde
yayınlanan Türkiye'deki Suriyeli Çocuklar Bilgi 2016 Raporuna göre 325
bin Suriyeli çocuk okula kayıtlıdır. AFAD 03 Ekim 2016 verilerine göre
geçici eğitim merkezlerinde Suriyeli çocukların eğitimlerine yönelik 1.211
derslik kurulmuştur ve toplamda 78.707 öğrenciye eğitim verilmektedir.
Eğitim alan öğrenci grubu içinde en az öğrencinin bulunduğu grup lise
öğrencileridir (9.308 öğrenci). AFAD'la yapılan görüşmeler sonucu 25
kamptan ikisinin bakımda olduğu, bu nedenle eğitimlerin 23 kamp içinde
yapıldığı belirtilmiştir. Geçici barınma merkezlerinde 20 Aralık 2016
tarihi itibariyle, 77.461 öğrencinin (okulöncesi eğitimden lise eğitimine
kadar) öğrenim gördüğü AFAD yetkilisi tarafından ifade edilmiştir.
MEB Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük tarafından 3 Mart 2016 tarihinde
basına verilen demeçte MEB'in maddi durumu yetersiz Türk öğrencilere
sağlanan ve okula giden çocuk başına annelere verilen şartlı nakit
transferinin aynı şekilde okula giden Suriyeli öğrencilerin aileleri içinde
başlanacağı belirtilmektedir. Yine aynı demeçte öğrencinin bulunduğu
bölgede devlet okuluna veya geçici eğitim merkezlerine uzakta ikamet
eden öğrenciler için ücretsiz taşıma hizmeti de verileceği eklenmiştir.
MEB 2016-2017 eğitim öğretim yılında, temel eğitim çağındaki (geçici
koruma altındaki Suriyeliler, uluslararası koruma altında olanlar ve son
dönemde vatandaşlık hakkı almış Türkçe dil becerisi yeterli olmayan)
Suriyeli öğrencilerin Bakanlığa bağlı resmi ve özel okullara kayıtları
konusunda daha kapsamlı çalışmalar yapılmasını planlayarak, MEB
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Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce "Göç ve Acil Durum Eğitim
Daire Başkanlığı" oluşturulmuştur.
Nur Emin (2016) tarafından hazırlanan "Türkiye'deki Suriyeli
Çocukların Eğitimi, Temel Eğitim Politikaları" raporuna göre geçici
eğitim merkezlerinde gönüllü olarak öğretmenlik yapan 9.504 Suriyeli
öğretmenin bugüne kadar çalışma izinleri olmadığından, onları
desteklemek amacıyla UNICEF ve PTT işbirliği içinde çalışmaktadır.
UNICEF bulduğu fonu PTT'ye aktarmaktadır. Bu kapsamda PTT,
MEB tarafından belirlenen Suriyeli öğretmenlere ön ödemeli kartlar
dağıtılmakta, aylık olarak bu kartlara yaklaşık 150 ABD doları karşılığı
Türk lirası ödeme yapılmaktadır. Merkez Bankasının kuruna göre 150
ABD doları yaklaşık 458 TL'ye denk gelmektedir. Türkiye'nin ekonomik
şartları düşünüldüğünde bu rakamın oldukça düşük olduğu, bir bireyin
bu rakamla geçimini sağlamasının mümkün olamayacağı söylenebilir.

MEB Hayat Boyu
Öğrenme Genel
Müdürlüğünce
"Göç ve Acil
Durum Eğitim
Daire Başkanlığı"
oluşturulmuştur.

Suriyelilerin yoğun olarak yaşadıkları illerde Suriyeli çocukların
eğitimine erişimini artırmak, bu bölgelerde eğitimlerine devam eden
dezavantajlı Türk ve Suriyeli çocukları desteklemek ve eğitimin niteliğini
artırmak amacıyla hazırlanmış olan İl Eylem Planları (İEP) MEB ve
UNICEF tarafından devam ettirilmektedir. Bu kapsamda UNICEF, MEB'e
Suriyeli çocukların gereksinimlerine daha iyi yanıt vermek amacıyla 9
İEP uygulanmasında Türkiye'ye teknik destek vermekte, 10 yeni il içinde
bu durum geliştirilmektedir (UNICEF, 2016).
Nur Emin'in (2016) raporuna göre bu öğretmenlerin yaşam şartlarının
ve özlük haklarının iyileştirileceği MEB tarafından dile getirilmektedir.
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) 2016 yılında
düzenlediği, "Türkiye´deki Suriyeli Çocukların Eğitimi" konulu panelde
konuşan MEB Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük, ücretli olarak çalıştırılan
Suriyeli öğretmenlerin, çalışma izinlerinin çıktığını, bu öğretmenlerle
ilgili kriterlerin de belirleneceğini belirtmektedir. Ayrıca Suriyeli
çocukların okullaşması için yeni okullar inşa edileceğini, okullara giden
öğrencilerin ailelerine şartlı eğitim yardımı yapılacağını ve taşımalı
eğitim için proje geliştirildiğini ifade etmektedir. MEB, finansmanı
UNICEF tarafından karşılanan, 514 Suriyeli öğretmenin pedagojik
bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi için Konya'da bir eğitim programı
düzenlemiştir. Program iki hafta süreli, 90 saatlik merkezi eğitim olarak
gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Öğretim Yöntem ve
Teknikleri, Ölçme Değerlendirme, Sınıf Yönetimi, Eğitim Psikolojisi ve
Rehberlik başlıklarında dersler Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 21
akademisyen ile yapılmıştır.
Bir de bunun dışında kalan kamu okullarında eğitim görmekte olan
Suriyeli öğrenciler için gerçekleştirilen düzenlemeler ve çalışmalar
bulunmaktadır. Yine MEB ve UNICEF işbirliği ile 81 ilden seçilen 500
rehber öğretmene; sınıfında yabancı uyruklu öğrenci bulunan yaklaşık
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Suriyeliler için
yapılan çalışmalar
bir koordinasyon
merkezi eliyle
yönetilmeli
ve bilgiler bu
merkezden
tüm dünyaya
ve ülkemize
ayrıntılı olarak
duyurulmalıdır.

25 bin öğretmene göçmen öğrencilerin eğitimlerinde tutum, davranış,
bilgi, beceri ve yaklaşımlarına ilişkin gelişimlerinin sağlanmasında eğitim
vermek üzere, ‘kapsayıcı eğitim’ konulu eğitici eğitimi verilmiştir. Bu
eğitimi farklı üniversitelerden gelen 74 akademisyen gerçekleştirmiştir.
Bu eğitim 84 saat olarak düzenlenmiş ve 21 Kasım- 2 Aralık 2016
tarihlerinde Antalya, Manavgat ilçesinde verilmiştir (Sınıfında yabancı
öğrenci bulunan öğretmenlere eğitim, 2016). Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürlüğü tarafından 21 ilde Türkçe öğretimi yaz kursu programı
düzenlenmesi planlanmıştır. Bu kapsamda 2016- 2017 eğitim öğretim
döneminde öğrenim görecek 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıf düzeylerindeki Suriyeli
öğrenciler bu kurslara kayıt yaptırabileceklerdir. Bu kurslarda eğitim
verecek öğretmenler için MEB 21 Kasım - 2 Aralık 2016 tarihleri arasında
Antalya, Kemer ilçesinde "Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine
Entegrasyonu Projesi" kapsamında Türkçenin öğretilmesine yönelik
kursta, 4 bin 200 sözleşmeli öğretmenin eğitim almasını sağlamıştır.

Değerlendirme ve Öneriler
Türkiye'de 1.326.778 bin 18 yaş ve altında Suriyeli çocuk bulunmaktadır.
Mevcut jeopolitik koşullar ve benzer durumlarda göç edenlerin gittikleri
ülkede ortalama kalış süreleri değerlendirildiğinde, Türkiye’deki
Suriyeli çocukların eğitimi, dil gelişimlerinin ve toplumsal uyumlarının
sağlanması, ekonomiye dahil olmalarını mümkün kılacak beceriler
kazanmaları bir zorunluluk olarak görülmektedir. Bu çocukların
eğitimlerini Türkiye Cumhuriyeti devletinin sağlaması gerekmektedir.
Aynı zamanda Türkiye'nin buna bağlı olarak büyük maddi bir yük altına
girdiğini söylemek mümkündür. Bu nedenle uluslararası alanda yeterli
maddi destek görmeyen Türkiye'nin kendi olanaklarını daha akılcı
düzenlemelerle kullanması gerekmektedir. Türkiye'nin eğitim açısından
yapmış olduğu bütün çalışmalar ve çabalar sürekli güncellenerek
raporlanmalı ve yabancı dillere de çevrilerek yayınlanmalıdır. Mevcut
durumda T. C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), İçişleri
Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, MEB'e bağlı Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürlüğünce kurulan Göç ve Acil Durum Eğitim Daire Başkanlığı
gibi kuruluşlar yoğun çaba sarf etmektedir. Ancak bu kurumların
birbiriyle eşgüdüm içinde çalıştığını söylemek zorlaşmaktadır. Örneğin
bu kurumların Suriyeliler için verdikleri rakamlar incelendiğinde
birbiriyle tutarlı olmadıkları görülmüştür. Mevcut AFAD sitesi, İçişleri
Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve MEB'in sayfası incelediğinde,
Suriyeliler için verilen hizmetin genel boyutu ve yapılan harcamaların
detaylı bir açıklaması bulunmamaktadır. Bu nedenle Suriyeliler için
yapılan çalışmalar bir koordinasyon merkezi eliyle yönetilmeli ve bilgiler
bu merkezden tüm dünyaya ve ülkemize ayrıntılı olarak duyurulmalıdır.
Kamuoyunun, Türkiye ve Suriye vatandaşlarının ve bu konu ile ilgili
çalışma yapmak isteyen akademisyenlerin bilgilendirilmesi ve konu
ile ilgili araştırma yapılabilmesi açısından doğru bilgilere sahip olmak
önemlidir.
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Suriyeli çocuklara sunulan eğitim hizmetleri, kamp içi eğitim, kamp
dışı eğitim ve Suriyelilerin açtığı özel okullarda eğitim olmak üzere
üç kapsamda ele alınabilir. Kamp içi eğitim geçici eğitim merkezleri
tarafından verilmektedir. Burada verilen eğitimin sistematik ve öğrenciye
daha ulaşılabilir olduğu görülmektedir. Suriyeli öğrencilerin Türkiye'ye
uyumunu kolaylaştırmak amacıyla MEB müfredatına doğru bir geçiş
yaşanmaktadır. Kamp dışı eğitimde ise kamp dışında geçici eğitim
merkezlerinin yeterli olmaması nedeniyle öğrencilerin eğitime daha az
katıldıkları anlaşılmaktadır. Bununla birlikte devlet Suriyeli çocukların
Türk çocuklarının gittikleri kamu okullarına gitmelerinin önünü 2014/21
no.lu Genelge ile açarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerle
birlikte eğitim almalarını sağlamaya çalışmaktadır. Suriyeli öğrencilerin
dil sorunu yaşamamaları ve Türkçe dilinin öğrenilmesine yönelik daha
etkili bir politika belirlenmesi gereklidir. Aynı zamanda Arapça dilini
bilen öğretmen sayısının yeterli olmadığı bir durum da bulunmaktadır.
Suriyelilerle iletişimde Arapça dilinin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu
kapsamda Arapça öğretmenliği bölümünün YÖK ve Eğitim Fakülteleri
tarafından ele alınması ve yapılandırılması tartışılmalıdır.

Suriyeli
öğrencilerin
ülkemize
uyumunu
kolaylaştırmak için
onlar hakkında
yeterince sayısal
ve demografik
bilgi sahibi
olunmalı ve ortaya
net bir resim
konulmalıdır.

Suriyeli öğrencilerin kamu okullarına dahil edilmesiyle birlikte öğrenci
sayısının artacağını söylemek mümkündür. Mevcut düzende okullar
ikili öğretim yaparken, sınıfların yeterli olmayacağını bu nedenle yeni
okulların yapılması gerektiğini belirtmek gerekir. Suriyelilerin her
şeylerini geride bırakarak ülkemize gelmeleri nedeniyle ekonomik
açıdan zayıf oldukları bir gerçektir. Bu ailelerin çocuklarını eğitim
sisteminden yararlandırmaları oldukça zordur. Bu nedenle eğitim
çağındaki öğrencilerin devletimiz tarafından sahiplenilmesi ve eğitim
kapsamı içinde değerlendirmesi ülkenin geleceği açısından son derece
önemlidir. Suriyeli öğrencilerin ülkemize uyumunu kolaylaştırmak için
onlar hakkında yeterince sayısal ve demografik bilgi sahibi olunmalı
ve ortaya net bir resim konulmalıdır. Özellikle Suriyeli öğretmen ve
akademisyenler tespit edilmeli ve onlardan yardım alınmalıdır. Kamp
dışında eğitime erişemeyen çocuklara ulaşım/servis hizmeti verilmelidir.
Ulaşım hizmeti yaygınlaştırılmalı, bu konuda yerel yönetimlere destek
verilmelidir. MEB Suriyeli öğrencilerin eğitim gelişimlerini izlemek için
bir sistem kurmalıdır. Suriyelilere sunulan eğitim hizmetleri konusunda
MEB ve yerel yönetimler tarafından bilgilendirme toplantıları
yapılmalıdır. MEB eğitim dışında kalmış Suriyeli çocukları eğitim içine
dahil etmeli ve bu açığı kapatmak için telafi mekanizmaları kurmalıdır.
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2016'da Ne Oldu?
2016'da yurtiçinde ve yurtdışında vatandaşlara veya soydaş ve akraba
topluluklara öğrenimlerine yardımcı olmak amacıyla bir vakfın
kurulmasına karar vermiş ve bu kapsamda Maarif Vakfı adı altında bir
vakıf kurulmuştur. Kararın 28 Haziran 2016 tarihinde Resmi Gazetede
yayınlanması ile merkezi İstanbul'da olan Türkiye Maarif Vakfı Kanunu
yürürlüğe girmiştir. Madde 1'e göre bu Kanunun amacı:
"Yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak
örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla
okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim
süreçlerinde burslar vermek, okullar, eğitim kurumları ve yurtlar
gibi tesisler açmak, yurt içi de dahil olmak üzere bu kurumlarda
görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, bilimsel araştırmalar ve
araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, yayınlar yapmak ve
metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına
uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek için merkezi İstanbul’da
olan Türkiye Maarif Vakfının kurulması ve işleyişine ilişkin usul ve
esasları belirlemektir."
şeklinde ifade edilmektedir. Kanunda yer alan Madde 2'de Türkiye
Maarif Vakfının faaliyetleri aşağıdaki gibi açıklanmaktadır:
a) Eğitim ve öğretim ile ilgili olarak;
1.

Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim
kurumları açmak,

2. Yaygın eğitim amaçlı kurslar, etüt merkezleri ve kültür
merkezleri gibi tesisler kurmak,
3. Eğitim tesislerinin mütemmim cüzü sayılacak kütüphaneler,
laboratuvarlar, sanat ve spor tesisleri kurmak,
4. Eğitim amaçlı internet sitesi gibi yayın organları kurmak,
Milli Eğitim Bakanlığının uygun gördüğü eğitim program ve
içeriklerini geliştirmek, üretmek ve yayımlatmak,
5. Eğitim kurumlarında hizmet veren ve eğitim alan kişilerin
barınma ihtiyacını karşılayacak yurt, pansiyon ve lojman gibi
tesisler kurmak.
b) (a) bendinde sayılan tesisleri satın almak, devralmak ve kiralamak.
c) Benzer faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlarla yasal sınırlar
içerisinde ortaklık dahil her türlü işbirliği yapmak.
ç) Okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar bütün eğitim süreçlerinde
öğrencilere; eğitim amaçlı burslar ile nakdi destekler ve defter,
kitap, kıyafet, bilgisayar ve yazılım gibi eğitim materyalleri ile ayni
destekler sağlamak.
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d) Eğitim metot ve usulleri ile içerik ve müfredata yönelik bilimsel
araştırmalar ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak ve yapılan
çalışmalara destek olmak, bu çerçevede süreli ve süresiz yayınlar
yapmak, sempozyum, konferans ve çalıştaylar düzenlemek ile bu
alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
e) Eğitim kurumlarında eğitmenlik, okutmanlık, danışmanlık ve
akademisyenlik gibi görevleri üstlenecek kadroları yetiştirmek
amacıyla; eğitim tesisleri kurmak, eğitim programları düzenlemek,
dünyanın farklı yerlerinde bu eğitim programlarına katılımı
teşvik etmek, katılımcılara burs ve barınma gibi imkanlar sunmak,
bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları maddi olarak
desteklemek ve gerektiğinde bunlarla işbirliği yapmak.
f) (a) ila (e) bentlerinde belirtilen faaliyetleri yürütebilmek ve amacı
çerçevesindeki faaliyetleri organize edebilmek için yurt içi ve yurt
dışından nakdi ve ayni yardım kabul etmek, yurt içi ve yurt dışında
gelir sağlayıcı işletmeler kurmak ve mevcut işletmelere ortak
olmaktır.
Türkiye Maarif Vakfının organları, organların oluşumu ve görevleri
Madde 3'te yer almaktadır. Madde 3'e göre bu vakfın organları Mütevelli
Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruludur. Mütevelli Heyeti,
Türkiye Maarif Vakfının bir karar organı olup, 12 üyeden oluşmaktadır.
Bu heyetin dördü Cumhurbaşkanı ve üçü Bakanlar Kurulu tarafından
atanan, yedi daimi üye ile ikisi Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi olmak
üzere Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu
temsilcilerinden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu, Türkiye Maarif Vakfının
icra organıdır ve Türkiye Maarif Vakfını temsil etme yetkisine sahiptir.
Bu kurul bir başkan ve altı üyeden oluşmaktadır. Denetim Kurulu ise,
Mütevelli Heyeti adına Türkiye Maarif Vakfının faaliyet ve hesaplarını
denetlemekle yükümlü bir organdır. Denetim Kurulu, Mütevelli Heyeti
tarafından beş yıllığına atanan beş asil ve beş yedek üyeden oluşmaktadır.
Bu kurulun oluşumunda Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının
temsilcilerine yer verilmektedir. Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti
üyeleri en az dört yıllık fakülte mezunlarından seçilir ve yetmiş iki
yaşının bitimine kadar görev alabilirler. Türkiye Maarif Vakfının kuruluş
işlemlerinin, Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu Kanunla birlikte Türkiye Maarif
Vakfına, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden bir milyon lira aktarılmasına
karar verilmiştir.
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Değerlendirme ve Öneriler
Türkiye yurt dışında yaşayan vatandaşların çocuklarının eğitim
ihtiyacını gidermek, ana vatanla bağlarını güçlendirmek amacıyla MEB
himayesinde yaklaşık 15 ülkede Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinin
bünyesinde açılmış 66 okul ile hizmet vermektedir. Bu okullar MEB
denetiminde görev yapan, öğretmenleri MEB tarafından seçilerek
gönderilen bir sistemde çalışmaktadır. Ayrıca yurtdışında sivil toplum
örgütleri tarafından açılan, bazılarının ticari statüsü bulunan, bazılarının
o ülkede yetkili makamlarının izniyle o ülkenin eğitim otoritesine bağlı
açılan Türk okulları ve özel kurslar da bulunmaktadır. Türk okullarının
farklı statülerde çeşitli ülkelerde MEB'e bağlı olmadan hizmet verdiği
görülmektedir. Bu da çeşitli eğitim kurumlarının Türk okulları adını
taşımasına rağmen gerçekte Türkiye'nin denetiminden ve kontrolünün
dışında olması anlamını taşımaktadır. Özellikle son dönemde yurtiçinde
KHK'lerle Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) okullarının kapatılması
ve öğrencilerinin diğer kamu okullarına yönlendirilmesi bu amaçla
yapılmıştır.
Yurtdışında da FETÖ/PDY ile ilişkili okulların bulunması ve bulundukları
ülkelerde verdikleri eğitimin tartışılır hale gelmesi nedeniyle devletin
de vatandaşlarını koruma altına alması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Bu kapsamda Maarif Vakfı Kanunun değerlendirilmesinin gerektiği
söylenebilir. Bu Kanunla birlikte yurtdışında bulunan okulların
(okulöncesinden üniversiteye kadar olan) bütün olarak bir vakıf
altında toplanması bu kurumların geliştirilmesi, kontrol edilmesi ve
denetlenmesi açısından da kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca bu Kanunla o
ülkenin yerel eğitimcileriyle birlikte ilgili ülkenin eğitim sistemine uygun
bir program hazırlayabilme esnekliği sağlanmış olmakta, bu ülkelerde
bulunan okulların işletilebilmesi yani ticari kimlik kazanması ve ilgili
ülkelerdeki başka ülkelere ait yabancı okullarla rekabet edebilmesi
için bir pratiklik sağlaması mümkün olabilir. Keza bu tür yapılanmaları
Fransa gibi ülkeler de düzenleyerek dünyanın çeşitli ülkelerinde
okullarını açmakta ve bulundukları ülkenin okullarıyla rekabet etme
gücüne ulaşabilmektedir.
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Türkiye'de ayrıca Milli Eğitim Vakfı ve Yunus Emre Vakfı da
bulunmaktadır. Her iki vakfın amaçlarının Maarif Vakfının amaçlarıyla
benzeştiği ve farklılaştığı alanlar bulunmaktadır. Milli Eğitim Vakfı,
MEB'in yurt içinde eğitim hizmetlerini kolaylaştırmak, Yunus Emre
Vakfı ise doğrudan kültürel etkinlikleri yurt dışında yürütmek gibi
amaçlara sahipken, Maarif Vakfının ise doğrudan yurt dışında eğitim
etkinlikleriyle ilgili bir vakıf olduğu görülmektedir. Dolayısıyla üç vakıf
birbirinden farklılaşmakta ve dolayısıyla yönetim biçimleri de bağlı
bulundukları birimlere göre çeşitlenmektedir. Özellikle Yunus Emre
Vakfı ve Maarif Vakfı yurt dışı etkinliklerde görev yapan iki vakıf olarak
birbirleri arasında bir eşgüdüm sağlanabilir.
Bu Kanuna göre Vakfın merkezi İstanbul'dur. MEB'in Ankara'da
olmasına karşın Vakfın Ankara'da bulunması nedeniyle Vakıf ve MEB
arasında bir eşgüdüm birimi oluşturulabilir. Ayrıca Vakfın denetim
kurulunun nasıl oluşturulacağına ilişkin detaylı bilgi bulunmamaktadır.
Kanuna göre denetim kurulunda beş asil beş yedek üye bulunmakta,
MEB'den ve Maliye Bakanlığından birer temsilci bulunmaktadır. Vakfın
eğitim öğretim faaliyetleri yapma açısından kamusal hizmet vermesine
rağmen, MEB tarafından denetime tabi tutulmayacağı anlaşılmaktadır.
Maarif Vakfı, yurt dışı eğitim öğretim hizmetlerini gerçekleştirse de
kamusal bir görev yapmaktadır. Bu nedenle Vakfın faaliyetlerinin
denetiminde MEB’in rolünün açıklığa kavuşturulması daha yerinde bir
uygulama olacaktır. Ayrıca MEB'in Maarif Vakfı Kanununa göre 1 milyon
lira aktarması ve Maliye Bakanlığının 3.10.2016 tarihli ve 8114 sayılı
yazısı üzerine, 17/6/2016 tarihli ve 6721 sayılı Kanunun 5. maddesine
göre Bakanlar Kurulu'nca 3/10/2016 tarihinde Vakfın amaçlarını
gerçekleştirebilmesi için MEB bütçesinden 90 milyon Türk Lirası
kaynak aktarılmasına karar verilmesi nedeniyle Sayıştay tarafından da
denetlenmesi gerekmektedir. Böylece Maarif Vakfının uygulamalarının
ve harcamalarının daha şeffaf ve denetlenebilir olması sağlanabilir.
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(YASAL DÜZENLEMELERLE GERÇEKLEŞEN YAPISAL/İDARİ DEĞİŞİKLİKLER)
2016'da Ne Oldu?
MEB'in, Bakanlık merkez yapısının yeniden tasarlanmasını içeren Torba
Yasa Tasarısı (TYT) TBMM'ye 16 Mayıs 2016 tarihinde sevk edilmiştir.
Bu TYT'de Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı yer
almaktadır. 9 Aralık 2016 tarihinde 29913 sayılı Resmi Gazete'de 6764
kanun numarası ile "Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" olarak
yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanunla MEB'de aşağıdaki değişiklikler
gerçekleştirilmiştir.
■■ 652 sayılı KHK ile beş olan müsteşar yardımcısı, yeni kanun
ile iki müsteşar yardımcısı kadrosu daha ihdas edilerek yediye
çıkarılmıştır.
■■ Rehberlik ve Denetim Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı adıyla,
Hukuk Müşavirliği ise Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü adıyla
yeniden yapılandırılmıştır.
■■ Teftiş Kurulu Başkanlığı merkez denetim birimi şeklinde
yapılandırılmıştır. "Maarif Müfettişi" ibaresi "Bakanlık Maarif
Müfettişi" , "Maarif Müfettiş Yardımcısı" ibaresi "Bakanlık Maarif
Müfettiş Yardımcısı" şeklinde değiştirilmiştir. Bu düzenleme ile
Teftiş Kurulu Başkanlığının örgütlenme ve çalışma biçimi de
değiştirilmiştir. Yeni düzenlemeye göre, "(1) Bakanlık tarafından veya
Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin rehberlik ve teftişini
sağlamak amacıyla gerekli görülen illerde Bakan onayı ile çalışma
merkezleri kurabilir veya bu merkezler aynı yolla kaldırılabilir.
Teftiş Kurulu Başkanlığında ve çalışma merkezlerinde yeterli sayıda
Bakanlık Maarif Müfettişi ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcısı
istihdam edilir. (2) Bakanlık, Maarif Müfettiş Yardımcılığına
atanabilmek için 657 sayılı Kanunun 48.ci maddesinde sayılan genel
şartlara ek olarak aşağıdaki şartları da aramaktadır.
a. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler,
iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden veya
bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
b. Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak
(3) Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettişleri
Yardımcılarının görevlendirildikleri çalışma merkezinde en az bir yıl
çalışmaları esastır. Başkanlık, hizmetin gereği ve ihtiyaç halinde bu
süre kaydını gözetmeden Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık
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Maarif Müfettişleri Yardımcılarının görevlendirildiği
merkezlerini değiştirebilir." şeklinde belirtilmiştir.

çalışma

Bu Kanunla mevcut illerde görev yapan Maarif Müfettişleri ve Maarif
Müfettiş Yardımcıları inceleme, araştırma ve rehberlik hizmetleri ile il
müdürünün vereceği diğer görevleri yapmaya devam edecektir. Maarif
müfettişi ve maarif müfettiş yardımcısı kadrolarının herhangi bir
nedenle boşalması halinde bu kadrolar hiçbir işleme gerek kalmadan
iptal edilecektir.

Değerlendirme ve Öneriler
9 Aralık 2016 tarihinde 29913 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli
Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Bakanlık Merkez Teşkilatında
değişiklikler yapılmıştır. Bu kanunla, bağlı daire başkanlıkları ve taşra
teşkilatı yapılanması olan Hukuk Müşavirliği Hukuk Hizmetleri Genel
Müdürlüğü şeklinde yapılandırılarak Bakanlık Merkez Teşkilatında
yeni bir genel müdürlük ihdas edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı içinde
Hukuk Müşavirliğinin yürüttüğü hizmetlerin kapsamı ve iş yükü
değerlendirildiğinde bu birimin Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
şeklinde yapılandırılmasının işlevsel olarak uygun bir düzenleme olduğu
değerlendirilmektedir.

Rehberlik
ve Denetim
Başkanlığının
Teftiş Kurulu
Başkanlığı olarak
yapılandırılması
ile birlikte maarif
müfettişlerinin
tamamının
görevleri başka
bir işleme gerek
kalmadan sona
ermesi şeklinde
bir düzenleme
yapılmıştır.

Rehberlik ve Denetim Başkanlığının Teftiş Kurulu Başkanlığı olarak
yapılandırılması ile birlikte maarif müfettişlerinin tamamının görevleri
başka bir işleme gerek kalmadan sona ermesi şeklinde bir düzenleme
yapılmıştır. Ancak maarif müfettişlerinin kadroları şahsa bağlı kadro
şeklinde düzenlenerek, maarif müfettişlerinin illerde il müdürüne
bağlı olarak inceleme, araştırma rehberlik hizmetleri ile il müdürünün
vereceği diğer görevleri yapmaya devam edecekleri hükmü ile mevcut
maarif müfettişlerinin özlük hakları da korunmuştur. Diğer yandan
maarif müfettişi ve maarif müfettiş yardımcısı kadrolarının herhangi bir
sebeple boşalması halinde bu kadroların hiçbir işleme gerek kalmaksızın
iptal edilmiş sayılacağı şeklinde bir düzenleme ile nihai olarak illerde
bulunan denetim birimlerinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.
Bununla birlikte, Rehberlik ve Denetim Başkanlığının görevlerinde
herhangi bir değişiklik yapılmamış, Kanunda yer alan diğer görevlerle
birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri arasında “Bakanlığın
görev alanına giren konularda Bakanlık personeline, Bakanlık okul
ve kurumlarına, özel öğretim kurumlarına ve gerçek ve tüzel kişilere
rehberlik etmek” ve “… her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim
kurumları ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin rehberlik, işbaşında
yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma
hizmetlerini Bakanlık Maarif Müfettişleri aracılığıyla yürütmek”
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görevleri aynı şekilde korunmuştur. Toplam Bakanlık maarif müfettişi sayısının sınırlılığı ile Milli
Eğitim Teşkilatının büyüklüğü birlikte değerlendirildiğinde mevcut yapılanma, rehberlik, işbaşında
yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetleri arasında özellikle
rehberlik boyutunda yetersizlikler yaşanması riski taşımaktadır. Aynı zamanda inceleme, araştırma ve
soruşturma hizmetlerinin ciddi bir deneyim ile birlikte teknik bilgi ve beceri gerektirmesi nedeniyle,
bu hizmetlerin yürütülmesinde ortaya çıkacak gecikmeler ve aksamalar uygulamada çeşitli sorunlara
neden olabilir. Bu hizmetlerin bir kısmının çeşitli düzeylerde yöneticiler tarafından yürütülmesi halinde
ise söz konusu hizmetin gerektirdiği hukukî ve teknik bilgi/beceri yetersizliği de bireysel ve kurumsal
sonuçlar doğurabilecek çeşitli sorunların oluşmasına neden olabilir.
Kanunda her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında rehberlik, işbaşında yetiştirme,
denetim, değerlendirme, inceleme gibi hizmetlerin Bakanlık Maarif Müfettişleri aracılığıyla
yürütüleceği belirtilmiş olmakla birlikte, mevcut düzenleme ile okullarda rehberlik ve değerlendirme
hizmetleri okul yöneticilerinin sorumluluk alanında kalmıştır. Bu çerçevede rehberlik ve değerlendirme
görevlerinin okul müdürleri tarafından gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Ancak okul müdürlüğü bir
meslek olma özelliği taşımadığı gibi rehberlik, inceleme, değerlendirme, araştırma ve soruşturma gibi
alanlarda bir uzmanlık önkoşulu da taşımamaktadır. Okul müdürlüğü bir meslek olarak öğretmenlikten
ayrılmadığı ve okul yöneticiliği bir uzmanlık alanı haline gelmediği için bu görevlerin okul yöneticileri
tarafından yürütülmesinde yetersizlikler ortaya çıkacaktır. Söz konusu görevler dahil olmak üzere,
okulda yürütülecek her türlü hizmetle ilgili görev ve sorumluluğun okul yöneticilerine devredilmesi
teorik olarak doğru bir yaklaşım olmakla birlikte, bu yaklaşımın pratiği okul yöneticiliğinin bir meslek
olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle okul yöneticiliğinin meslekleşmesi yönünde adımlar atılmalıdır.
Meslekleşmenin gereği ise en azından bu mesleğin önkoşulu olan bir eğitim ve mesleğe giriş için
belirlenmiş yeterliklerin tanımlanmasıdır.
Nihai olarak illerdeki denetim birimlerinin görevli personel ile birlikte mevcudiyetinin sonlanacağı
dikkate alınarak, söz konusu düzenleme ile 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye “Teftiş Kurulu
Başkanlığı, Başkan ile Başkanlık birimlerinde ve çalışma merkezlerinde görevli Bakanlık Maarif
Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarından oluşur. Başkanlığın görev merkezi Ankara’dır.
Bu merkez, Başkanlık birimlerinde görevlendirilen müfettişlerin aynı zamanda çalışma merkezidir”
şeklinde bir hüküm eklenerek, Teftiş Kurulu Başkanlığının illerde veya bölgelerde çalışma merkezleri
oluşturmasını sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Ancak “Teftiş Kurulu Başkanlığının ve çalışma
merkezlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları, Bakanlık Maarif Müfettişlerinin
ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları,
yetiştirilmeleri, yeterlikleri, yükselmeleri, görevlendirilmeleri, çalışma merkezlerine dağılımları,
merkezler arasında yer değiştirmeleri ve diğer hususlar” söz konusu Kanunda yer almamış, bu hususların
yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir. Çalışma merkezlerinin belirlenmesinde hizmetin etkili bir
şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlayacak şekilde bir coğrafi dağılım oluşturulması ve bu merkezlerde
yeterli sayıda maarif müfettişi görevlendirilmesi önem taşımaktadır.
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V. MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCILARI İLE İLGİLİ GELİŞMELER
2016'da Ne Oldu?
6 Ekim 2015 tarihli 29494 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "MEB
Eğitim
Kurumları
Yöneticilerinin
Görevlendirilmelerine
Dair
Yönetmelik" ile MEB'e bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci
görev olarak yürüteceklerin görevlendirilmelerine ilişkin usul ve
esaslar belirlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre müdür başyardımcılığı
ve müdür yardımcılığına görevlendirme yazılı sınav sonucuna göre,
müdürlüğe görevlendirme ise değerlendirme ve sözlü sınav sonucuna
göre yapılmaktadır. Yazılı sınavın Bakanlıkça veya Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca test usulü ile yazılı sınav şeklinde
yapılacağı yönetmelikte belirtilmektedir. Müdür başyardımcılığı ve
müdür yardımcılığı için sınav konuları ve puan değerleri aşağıdaki
şekilde ifade edilmektedir:
a) Türkçe-dil bilgisi: %10,
b) Genel kültür: %10,
c) Resmî yazışma kuralları: %4,
ç) Halkla ilişkiler ve iletişim becerileri: %4,
d) Okul Yönetimi: %4,
e) Yönetimde insan ilişkileri: %4,
f) Okul geliştirme: %4,
g) Eğitim ve öğretimde etik: %5,
ğ) Türk idare sistemi ve protokol kuralları: %5
h) Mevzuat (T.C. Anayasası, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel
Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Hakkında Kanun, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve
Toplu Sözleşme Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5442 sayılı İl
İdaresi Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname): %50
şeklindedir. Müdür adaylarının değerlendirilmesi ise bir değerlendirme
komisyonu tarafından yapılmaktadır. Değerlendirme komisyonu; il
millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği bir il millî eğitim müdür
yardımcısının başkanlığında, il millî eğitim müdürünce belirlenecek
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iki ilçe millî eğitim müdürü ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde
görev yapan iki şube müdüründen oluşmaktadır. Müdür adayları kişisel
bilgiler, eğitimler, ödüller, cezalar ve hizmet bölümünün bulunduğu
"Yönetici Değerlendirme Formu" üzerinden değerlendirme komisyonu
tarafından değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucunda oluşan
puan sıralamasına göre adaylar sözlü sınava çağrılmaktadır. Müdürlük
için yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, aşağıda
belirtilen konular ve ağırlıkları dikkate alınarak sözlü sınav komisyon
tarafından değerlendirilmektedir. Sözlü sınavda yer alan konular aşağıda
belirtilmektedir:
a) Mevzuat (T.C. Anayasası, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel
Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Hakkında Kanun, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve
Toplu Sözleşme Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5442 sayılı İl
İdaresi Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer
mevzuat): %50,
b) Analitik düşünme ve analiz yapabilme kabiliyeti: %10,
c) Temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi: %10,
ç) Muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi: %10,
d) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: %10,
e) Genel kültür: %10
şeklinde sıralanmaktadır. Sözlü sınav komisyonu; il millî eğitim
müdürünün veya görevlendireceği bir il millî eğitim müdür yardımcısının
ya da bir ilçe millî eğitim müdürünün başkanlığında, il millî eğitim
müdürünce il millî eğitim müdürlüğünden belirlenen bir şube müdürü
ile farklı ilçe millî eğitim müdürlüklerinden belirlenen üç şube
müdüründen oluşmaktadır. Sözlü sınav komisyonu adayları sözlü sınavı
yukarıda belirtilen konulara dayalı olarak "Sözlü Sınav Formuna" göre
değerlendirmekte ve sınav sonuçlarının duyurulmasını sağlamaktadır.
2016 yılında MEB, okul müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür
yardımcıları görevlendirmelerinde değişikliğe gitmiş ve "Milli Eğitim
Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarının Yönetici Görevlendirme Kılavuzu"
yayımlanmıştır. Bu kılavuza göre müdür başyardımcılığı ve müdür
yardımcılığına görevlendirmeler, yazılı sınav sonucuna göre, müdürlüğe
görevlendirme ise sözlü sınava göre yapılacaktır. Yeni düzenlemeye
göre müdürler yazılı sınava tabi tutulmadan Değerlendirme Komisyonu
ve Sözlü Komisyonu tarafından değerlendirilmektedir.
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Değerlendirme ve Öneriler
Müdür olarak görevlendirileceklerde, müdür başyardımcılığı ve
müdür yardımcılığı yapmış olma ilgili yönetmeliğin şartları arasında
yer almaktadır. Yönetmeliğe göre müdür başyardımcılığı ve müdür
yardımcılığı için yazılı sınav, müdürler için sözlü sınav yapılmaktadır.
Böylece müdür olarak görevlendirilecek kişiler yeniden yazılı sınava
girmemiş olacaklardır. Aynı zamanda müdürlük görevine gelmeden
önce kişilerin müdür yardımcısı, müdür başyardımcısı aşamalarından
geçerek meslekte deneyim kazanmaları da sağlanmış olacaktır.
Gerek sözlü gerek yazılı sınavlar, sınav komisyonu tarafından tutanak
tutularak, sesli ve görüntülü kayıt altına alınarak gerçekleştirilebilir.
İlgili yönetmeliğe eklenecek bir madde ile sınavların yapılış biçimi
tartışmalara yol açmayacak şekilde düzenlenebilir. Böylece sınav
sürecinin daha adil olması, geçerlik ve güvenirlik ilkelerine daha
uygun bir değerlendirme yapılması sağlanabilir. Ancak yönetici
görevlendirmelerinde sınavların nasıl yapılacağının tartışılmasından
önce okul yöneticiliğinin bir meslek olarak ele alınması gerekmektedir.
Bu çerçevede eğitim liderlerinin yetiştirilmesinde üniversitelerin
özellikle Eğitim Fakülteleri bünyesinde bulunan Eğitim Yönetimi
alanının 50 yılı aşan birikiminin değerlendirilmesi gerekmektedir.
Üniversiteler ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği yaparak eğitim
yöneticiliğinin bir meslek olarak gereklerini değerlendirmeli ve
üniversitelerdeki mevcut eğitim yönetimi lisansüstü programları
içinde okul yöneticiliğinin gerektirdiği yeterlikleri kazandıracak
programlar oluşturulmalıdır. Mevcut haliyle söz konusu lisansüstü
programları da okul yöneticisi yetiştirmekten ve okul yöneticiliğinin
pratiğinden oldukça uzak gözükmektedir. Bu yönde alınacak kararlar
ve yapılacak çalışmalar eğitim liderlerinin yetiştirilmesinin ve eğitim
yöneticiliğinin meslekleşmesinin önünü açacak bir güç olacaktır. Okul
yöneticilerinin özellikle eğitim öğretim liderliği rolleri ve veriye dayalı
okul geliştirme süreçlerini yönetebilmeleri okul yöneticiliğinin ikinci
görev olarak görülmesinden çok meslekleşmeye doğru bir evrilmeyi
gerekli kılmaktadır.

Yönetici
görevlendirmelerinde
sınavların nasıl
yapılacağının
tartışılmasından
önce okul
yöneticiliğinin bir
meslek olarak
ele alınması
gerekmektedir.
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2016'da Ne Oldu?
MEB 2014-2015 eğitim öğretim yılında "proje okul" uygulamasını
başlatmıştır. 2016 yılında Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan açıklamalara
göre 155'in üzerinde okul, proje okulu olmuştur. 29818 sayılı Resmi
Gazetede 1 Eylül 2016 tarihinde MEB Özel Program ve Proje Uygulayan
Eğitim Kurumları Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin amacı
aşağıda yer almaktadır.
"Yurt içinde ve yurt dışında yerli veya yabancı kurum ve
kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşmaları çerçevesinde
kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar
ile belirli eğitim reformu ve programları uygulayan okulların
proje okulu olarak belirlenmesi ve Bakan tarafından onaylanması,
bu okul ve kurumlara yapılacak öğretmen atamaları, yönetici
görevlendirmeleri ile bu kapsamda tanımlanan proje okullarının
bünyesindeki ortaokullara öğrenci seçilmesine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir (Madde 1)."
Buna göre MEB bu şartlar çerçevesi içinde uygun bulduğu okulda,
bir kadro oluşturarak, proje çalışmalarını yürütmeyi amaçlamaktadır.
Proje okulu belirleme komisyonu; Müsteşar ya da Müsteşarın uygun
göreceği bir müsteşar yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları
Genel Müdürü, okul/kurumun bağlı bulunduğu ilgili genel müdür,
okul/kurumun bağlı bulunduğu ilin millî eğitim müdürü ve projenin
niteliğine göre davet edilecek uzmandan oluşmaktadır. Proje okullarına
öğrenci alımı okul yönetimi tarafından yazılı veya yazılı ile birlikte sözlü
sınav sonucuna göre alınmaktadır. Proje okullarında sınıf mevcudu en
fazla 30 olarak belirlenmiştir. Her şubeye en fazla iki misafir öğrenci
alınabilmektedir. Bu okullarda görev yapacak öğretmenlerde aranan
şartlar aşağıda belirtilmektedir:
a) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.
b) Adaylık süresi dâhil en az dört yıl öğretmenlik yapmış olmak.
c) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna
atanacaklar bakımından, zorunlu çalışma yükümlülüğünü
tamamlamış ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.
ç) Başvurunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya idarî
soruşturma sonucu aylıktan kesme ya da daha üst ceza almamış
olmak veya soruşturma sonucu görev yeri değiştirilmemiş olmak.
d) Proje yürütücüsü genel müdürlük veya eğitim kurumunun bağlı
bulunduğu genel müdürlükçe aksi ayrıca kararlaştırılmadıkça
atanacağı eğitim kurumunun bulunduğu ilde görev yapıyor olmak.
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Proje okullarında yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak
şartlar aşağıda verilmektedir.
a) Bakanlık kadrolarında görev yapıyor olmak.
b) Görevlendirileceği eğitim kurumunun türü itibarıyla öğretmen
olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim
kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak.
c) Başvurunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya idarî
soruşturma sonucu aylıktan kesme ya da daha üst ceza almamış
olmak veya yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.
ç) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu
yöneticiliklerine
görevlendirilecekler
bakımından,
ilgili
mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış
ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

Yönetici
görevlendirmelerinde
sınavların nasıl
yapılacağının
tartışılmasından
önce okul
yöneticiliğinin bir
meslek olarak
ele alınması
gerekmektedir.

Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar altında
adaylardan yüksek lisans veya doktora yapmış olanlara öncelik
verileceği Madde 10'de belirtilse de öğretmenler için böyle bir ölçüt
bulunmamaktadır. Yine bu okullarda öğretmenlerin ve yöneticilerin
görev süreleri en fazla sekiz yıldır. Oysa daha önceki uygulamalarda
Bakanlıkça yapılan açıklamalarda da görüldüğü üzere bu okullarda 16 yıl,
20 yıl, 23 yıl gibi uzun süre çalışan öğretmenlerin olduğu belirtilmiştir.

Değerlendirme ve Öneriler
Proje okullarında görev yapacak olan öğretmen ve yöneticilerde aranan
şartlar arasında yöneticilerde yüksek lisans veya doktora yapmış olanlara
öncelik verileceği dışında akademik düzeyde herhangi ayırt edici bir
ölçüt verilmemiştir. Öğretmenler için sadece adaylık süresi dahil en az
dört yıl öğretmenlik yapmış olma ölçütü bulunmaktadır. Bu durum bu
okullarda lisans eğitimini tamamlamış herhangi bir öğretmenin görev
yapabileceği anlamına gelmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program
ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğine bağlı olarak 19
Eylül 2016 tarihinde, 68898891-903.02-E.9853896 sayılı “İhtiyaç ve
Norm Kadro Fazlası Öğretmenler” genelgesine göre proje okullarında
8 yılını dolduran öğretmenlerden 23 Eylül tarihine kadar zorunlu olarak
tayin istemeleri talep edilmiştir. Bu okullarda görev yapan öğretmen
ve yöneticilerin görev süreleri 8 yılla sınırlandırıldığı için görev
süresi dolan öğretmenlerin ve yöneticilerin atamaları başka okullara
gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde basında da yer alan çeşitli öğrenci
ve veli protesto gösterileri ile bu karara öğrencilerin ve velilerin tepki
gösterdikleri anlaşılmaktadır.
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Her bir proje
okulunun
kendi içinde
değerlendirilmesi,
okulda eğitim
öğretimde ne tür
bir iyileştirme
öngörüldüğünün
ve bu iyileştirme
için nasıl bir
plan ve program
uygulanacağının
belirlenmesi
ve okulun
uygulayacağı
programı esas
alan bir seçim
ölçütünün
geliştirilmesi
gerekmektedir.
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Proje okulları, 652 sayılı KHK'nin 37. maddesinin 9. bendine göre yasal
bir zemin kazanmıştır. Buna göre bu okullarda daha başarılı işler yapmak
için gerekli olanakların sağlanması amaçlanmaktadır. Buna her türlü
maddi imkan ile eğitim öğretim kadrosundaki iyileştirmeler de dahildir.
Ancak öğretmen ve yönetici seçiminin mevcut kriterler çerçevesinde
genel nitelikte olduğu, proje okullarında öngörülen uygulamalarla
ilişkili yeterlik ölçütlerinin belirlenmediği görülmektedir. Her bir proje
okulunun kendi içinde değerlendirilmesi, okulda eğitim öğretimde
ne tür bir iyileştirme öngörüldüğünün ve bu iyileştirme için nasıl bir
plan ve program uygulanacağının belirlenmesi ve okulun uygulayacağı
programı esas alan bir seçim ölçütünün geliştirilmesi gerekmektedir.
Aksi takdirde bir okulun proje okulu olarak adlandırılması kadar, bu
okullara yapılan atama veya görevlendirmeler de tartışma yaratacaktır.
Proje okullarında gerçekleştirilecek yurt dışı ve yurt içi projelerin
hazırlanması ancak donanımlı öğretmenlerle mümkün olabilir.
Söz konusu Yönetmelikte bu okullara atanan öğretmenlerin hangi
somut ölçütlere dayalı olarak belirlendikleri veya belirlenecekleri yer
almamaktadır. Oysa bu okullarda görevlendirilecek öğretmenlerin
kendi alanlarında en az tezli veya tezsiz yüksek lisans veya doktora
düzeyinde, müdür ve müdür yardımcılarının eğitim yönetimi alanında
en az tezli veya tezsiz yüksek lisans veya doktora eğitimi almış olmaları
veya öğretmenlik deneyimlerinde her bir proje okulunun amaçlarına
uygun örnek uygulamaları yapmış olmaları ve bu uygulamaları gösteren
kanıtlar sağlamaları gibi ölçütler kullanılabilir.
Proje okulları ile ilgili mevcut tartışmaların önemli bir kısmının
“proje okulu” kavramının ne olduğu üzerinde görüş farklılıklarından
kaynaklandığı görülmektedir. İlgili mevzuatta proje okulunun “yurt
içinde ve yurt dışında yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya
başka ülkelerle işbirliği anlaşmaları çerçevesinde kurulan ve ulusal veya
uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar ile belirli eğitim reformu
ve programları uygulayan okullar” olarak tanımlandığı görülmektedir.
Bu tanımlamada özellikle “belirli eğitim reformu ve programları
uygulayan okullar” tanımı proje okullarının Türkiye’de tüm okullar için
uygulanan programlar dışında bir yeniliğin uygulandığı, denendiği
veya öğrenci özelliklerine göre farklı bir programın uygulandığı bir
okul öngörmektedir. Böyle bir uygulama ise farklı bir tasarımı zorunlu
kılmaktadır. Başarılı öğrencilerin bir okulda toplanmış olmaları o
okulu kendi başına proje okulu yapmaz. Bu çerçevede proje okulu
uygulamasının ilgili mevzuatta yapılan tanımlara uygun olarak yeniden
değerlendirilmesi gerekmektedir.
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VII. EĞİTİM FİNANSMANINA İLİŞKİN GELİŞMELER
2016'da Ne Oldu?
2016 yılında eğitime ayrılan bütçe 100 milyar 390 milyon 305 bin TL'dir
(TBMM, Tutanak Hizmetleri, 2016). Ülkelerin eğitim harcamalarını
değerlendirmek açısından en önemli göstergelerden biri eğitim yapılan
harcamaların GSYH içindeki payıdır. Türkiye’de yükseköğretim hariç
Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin GSYH’ye oranı 2000 yılında %2
düzeyinde iken, 2005 yılında %2,3’e; 2010 yılında %2,6’ya; 2016 yılında
ise %3,5’e yükselmiştir. Türkiye’de yükseköğretim hariç MEB bütçesinin
GSYH içindeki payı artarken, konsolide bütçe içindeki payı da artmıştır.
2000 yılında MEB bütçesinin konsolide bütçeye oranı %7,2 iken bu oran
2016 yılında %13,4’e yükselmiştir. Diğer bir ifadeyle merkezi bütçeden
eğitime ayrılan pay geçen 15 yıl içinde neredeyse iki kat artmıştır (MEB,
2016). OECD tarafından hazırlanan ve 15 Eylül 2016 tarihinde yayınlanan
Bir Bakışta Eğitim raporuna göre Türkiye öğrenci başına yapılan
harcamalarda 45 ülke arasında 33. sırada yer almaktadır. Bu rapora göre
Türkiye öğrenci başına 3.327 Amerikan doları harcama yaparken, OECD
ülkeleri arasında öğrenci başına harcanan ortalama miktar 10.493
Amerikan doları olmuştur.

Bir Bakışta Eğitim
raporuna göre
Türkiye öğrenci
başına yapılan
harcamalarda
45 ülke arasında
33. sırada yer
almaktadır.

MEB Bakanı Nabi Avcı tarafından MEB'in, TBMM'de 11 Şubat 2016
tarihinde bütçe görüşmelerinde aşağıdaki başlıklar ele alınmıştır.
■■ Kadın bürokrat sayısının artırılması,
■■ Fırsatları artırma ve teknolojiyi iyileştirme hareketinin (FATİH)
devam ettirilmesi,
■■ Eğitsel e-içeriklerin oluşturulması, Eğitim Bilişim Ağ (EBA)
üzerinden öğretmen, öğrenci ve velilere ücretsiz olarak sunulması,
■■ Özel sektörün eğitime katkısının artırılması amacıyla teşvik
düzenlemelerinin devam ettirilmesi,
■■ Özel okullaşma oranının artırılması,
■■ Özel okula dönüşmek isteyen dershanelere kolaylık sağlanması,
■■ Merkez yönetimden
sağlanması,

yerel

yönetime

doğru

yetki

devrinin

■■ Terör nedeniyle zarar gören okulların donatım, onarım ve acil
ihtiyaçlar için yaklaşık 100 milyon liraya yakın bir kaynağın
kullanılması,
■■ Terör olayların yaşandığı yerlere yönelik, öğrencilere destekleme
kurslarının düzenlenmesi,
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■■ Tam gün eğitim öğretime geçilebilmesi için derslik inşasına devam
edilmesi,
■■ Tüm eğitim ve öğretim kademelerinde okullaşma oranlarının
artırılması,
■■ Suriyeli çocukların okullaşma oranlarının artırılması, 2016 yılının
sonuna kadar 450 bin Suriyeli öğrenciye ulaşılması,
■■ Ülke genelinde öğretmen doluluk oranını %100'e ulaştırılması,
■■ Uluslararası öğrencilerin yükseköğretime çekilmesi,
■■ Yükseköğretim politikalarını ele alan "Yükseköğretim Planlama
Kurulu"nun oluşturulması,
■■ İleri araştırma merkezlerinin kurulması,
■■ Milli ve manevi değerlerine bağlı, evrensel değerleri özümsemiş
bir öğrenci profilinin yetişmesi için gerekli eğitim ve öğretim
müfredatının oluşturulması,
■■ Okul öncesi ve ilköğretim kademelerinde oyun tabanlı öğrenmeyi
etkin hale getirilmesi,
■■ Sosyal medyanın öğrenme aracı olarak daha etkin biçimde
kullanılması
■■ Öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde yabancı
dil öğretimine öncelik verilmesi,
■■ Okul türleri ve bölgeler arası başarı farklılıklarını azaltarak eğitimde
fırsat eşitliğini sağlamak üzere çaba gösterilmesidir.
Kalkınma Planları ve 64. Hükümet Programı çerçevesinde; MEB temel
eğitimde çağ nüfusunun %100 okullaşmasını sağlamak, eğitimde
kalitenin artırılması, kalabalık sınıf mevcutlarının düşürülmesi, ikili
eğitim uygulamasının azaltılarak tam gün eğitime geçilmesi kapsamında
2016 yılı Temel Eğitim Yapım Programı Genelgesi yayınlamıştır. Bu
kapsamda 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76. maddesinde
ilköğretime ait gelir kaynakları belirtilmiş ve bu ödeneklerin artırılması
amacına yer verilmiştir. Bu kaynaklar ilgili Kanuna göre devlet gelirlerinin
%3'ünden az olmamak üzere devlet bütçesinden yapılan yardımlar, özel
idare bütçelerinin en az %20'si oranında konulacak ödenekler, bağışlar,
faizler, hurdaya çıkan veya okulun yerinin değiştirilmesi nedeniyle
yararlanılmayacak durumda olan arsa ve tarlaların satışından elde
edilen paralar, okul yapım işleri müteahhitlerinden alınacak gecikme ve
benzeri tazminatlardır.
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Değerlendirme ve Öneriler
Bir Bakışta Eğitim 2016 Raporuna göre Türkiye eğitime ayırdığı
finansman açısından diğer OECD ülkelerinin gerisinde kalmıştır.
Merkezi yönetimin yıllar içinde eğitime olan bütçeyi sürekli artırmasına
rağmen, Türkiye'deki eğitim çağında bulunan genç nüfus oranının
gelişmiş birçok ülkeye göre oldukça yüksek olması, eğitime daha fazla
bütçenin ayrılmasını gerektirmektedir. Türkiye'nin stratejik hedeflerine
ulaşması için Hükümetin eğitime ayırdığı pay, OECD ülkeleriyle yarışacak
düzeyde artırılmalıdır. Türkiye için mevcut okullaşma sorunları, fiziki
altyapı yetersizlikleri ile dezavantajlı ve özel eğitime gereksinimi olan
nüfusun ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda, bütçeden eğitime
ayrılan payın GSYİH’ya oranının OECD ülkeleri ortalaması civarında
olmasının da kısa ve orta vadede eğitimde bir başarı hikayesi oluşturmak
için yeterli olmayacağı değerlendirilmektedir.
MEB İstatistikleri Örgün Eğitim 2015-2016 Raporuna göre, Türkiye'de
ilkokul okullaşma oranlarında bir yükselme olduğu görülmektedir.
Bu yıl itibariyle, net okullaşma oranı ilkokul için %94.87, ortaokul için
94.39 iken ortaöğretim için bu oran %79.79'dur. İlkokulda ve ortaokulda
okullaşma oranının %100'e yaklaştığı görülmektedir. Ortaöğretimde
okullaşma oranı 2015 yılında %79.37'dir. 2016 yılında bu oranın çok
yükselmediği görülmektedir. İlköğretim ve ortaöğretim arasındaki
farkın giderilmesi için ortaöğretime yönelik desteklerin artırılması,
Şartlı Nakit Transferi gibi öğrencinin eğitim almasını destekleyici
alternatif burs programlarının oluşturulması gerekmektedir.

Bütçeden eğitime
ayrılan payın
GSYİH’ya oranının
OECD ülkeleri
ortalaması
civarında olması
kısa ve orta
vadede eğitimde
bir başarı hikayesi
oluşturmak
için yeterli
olmayacaktır.

64. Hükümet Programında "ikili öğretime son verme hedefi
doğrultusunda, tüm okullarımızda tam gün eğitim-öğretime geçilmesi
için yeter sayıda derslik inşasına devam edeceğiz." ifadesine yer
verilmektedir. Bu kapsamda 20 Mayıs 2016 tarihinde MEB, Temel
Eğitim Yapım Programı Genelgesini yayımlamıştır. Bu Genelge ile tekli
eğitime geçmek için ayrılan ödeneğin artırılması hedeflenmektedir.
İkili öğretim, MEB'in 2015-2019 Stratejik Planı'nda sorun ve gelişim
alanları arasında yer almaktadır. Bu Planda ikili öğretim yapan okulların
oranının 2019 yılına kadar ilköğretimde %10'a, ortaöğretimde %5'e
düşürülmesi hedeflenmektedir. MEB İstatistikleri Örgün Eğitim 20152016 Raporunda MEB'in bütçesinden sermaye giderlerine 6 milyar 285
milyon TL ayırdığı görülmektedir. 2015 yılı harcamasına göre bir artış
olsa da, ikili öğretimin azaltılmasına yönelik hedeflerin yakalanması için
sermaye giderlerine daha çok kaynak ayrılması ve bu eğilimin sonraki
yıllarda da sürdürülmesi gerekmektedir.
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I. FATİH PROJESİ
2016’da Ne Oldu?
"Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullardaki teknolojiyi
iyileştirmek amacıyla bilişim teknolojileri araçlarının öğrenme-öğretme
sürecinde daha etkin kullanımı" için başlatılan FATİH Projesi donanım,
erişim, içerik ve öğretmen eğitimi başta olmak üzere pek çok bileşenden
oluşmaktadır. 2016 yılında projeye ilişkin gelişmeler incelendiğinde
bileşenler bazında gösterilen ilerlemelerin farklılaştığı görülmektedir.
Projenin 2016 yılında geldiği noktayı anlayabilmek adına Milli Eğitim
Bakanlığı 2016 Bütçe Sunuş Raporu, Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019
Stratejik Planı, Milli Eğitim Bakanlığı 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu gibi üst politika belgelerinin yanı sıra Türkiye Büyük
Millet Meclisi (TBMM) soru önergeleri, araştırma önergeleri, FATİH
Projesi web sayfası ve Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
(YEĞİTEK) web sayfası kapsamlı bir şekilde incelenmiştir.

2016 yılında
FATİH Projesine
ilişkin gelişmeler
incelendiğinde
bileşenler bazında
gösterilen
ilerlemelerin
farklılaştığı
görülmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı 2016 Bütçe Sunuş Raporunda FATİH Projesi
için 2016 yılında gerçekleştirilmesi planlanan hedefler aşağıdaki gibi
tanımlanmıştır:
"2016 yılında; 32.850 etkileşimli tahtanın kurulumunun
tamamlanması ve yeni açılan okullarımıza yaklaşık 150.000
etkileşimli tahta kurulum çalışmalarına başlanması, 600.000 adet
tablet bilgisayar setinin öğretmen ve öğrencilerimize dağıtılması,
okullarımız için 410.000 uç (internet bağlantı noktası) kurulması
çalışmalarına başlanması, eğitim içeriklerinin nitelik ve nicelik
yönünden zenginleştirilmesi, yüz yüze ve uzaktan eğitimlerle
294.416 öğretmene hizmet içi eğitim verilmesi hedeflenmektedir."
MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan 2016 Yılı
Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunda ise 2016 yılının
ilk yarısında gerçekleştirilen ve ikinci yarısında gerçekleştirilmesi
planlanan faaliyetlere yer verilmiştir. Bu rapora göre Ocak-Haziran
2016 döneminde FATİH Projesinin donanım ve erişim bileşenleriyle ilgili
gerçekleştirilen faaliyetler şöyledir:
■■ FATİH Projesi kapsamında donanım ve yazılım altyapısının
sağlanması için; Faz-2’de ihalesi tamamlanan 347.367 adet
etkileşimli tahtanın 101.644 adet okula kurulumu tamamlanmıştır.
347.367 adet etkileşimli tahtanın iki faz halinde dağıtımı
gerçekleştirilmiştir. Faz-1’de 101.644 adet, Faz-2’de 245.723 adet
etkileşimli tahta kurulmuştur. Ayrıca 2016 yılında etkileşimli tahta
Faz-2 kurulumları tamamlanmıştır. 2016 yılında Faz-2 3. kısımda
4.058 okulun kurulumu tamamlanmıştır.
■■ FATİH Projesi kapsamında alt yapı ve etkileşimli tahta kurulumu
gerçekleştirilen 3.152 okul için geniş bant internet erişimi
sağlanmıştır.
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Bununla birlikte bahsi geçen raporda 2016 yılının ikinci yarısında
2.500.000 adet tablet dağıtımı için planlamalara devam edileceği
ifadesine yer verilmiştir.
FATİH Projesinin 2016 yılı sonu itibariyle geldiği noktayı anlayabilmek
amacıyla yukarıda bahsi geçen verilerin yanı sıra projenin web sayfasında
yer verilen etkileşimli tahta, tablet bilgisayar, yazıcı, altyapı ve erişim
başlıklarına ilişkin sayısal verilerden de yararlanılmıştır. Bu verilere göre,
Faz-1’de 84.921 adet, Faz-2’de 347.367 adet olmak üzere toplam 432.288
adet etkileşimli tahtanın kurulumu tamamlanmıştır. Faz-3 kapsamında
ise 150.000 adet etkileşimli tahta için ihtiyaç ve ön durum tespiti yapılmış,
ihale aşamasına gelinmiştir. Tablet bilgisayar dağıtımının 2015 yılında
1.437.800 adete ulaştığı bilgisi paylaşılmış, ancak tablet dağıtımına ilişkin
2016 yılına ait bir veriye rastlanmamıştır. Ayrıca, Faz-1 çerçevesinde
16.612 ve Faz-2 çerçevesinde 25.384 adet olmak üzere toplamda 41.996
adet çok fonksiyonlu yazıcının dağıtımı ve kurulumunun tamamlandığı
ifade edilmiştir. Erişim hizmetleri kapsamında ise, Faz-1’de bulunan
3.100 okulun Fiber Internet bağlantısının hazır hale getirildiği ve bu
okulların FATİH VPN ağına erişiminin sağlandığı bilgisine yer verilmiştir
(Tablo 1).
Tablo 1. 2016 İtibariyle FATİH Projesine İlişkin Gerçekleştirilen Donanım ve Erişim
Faaliyetleri
Gerçekleştirilen Faaliyetler

Adet

Dağıtımı tamamlanan tablet seti

1.437.800

Kurulumu tamamlanan etkileşimli tahta

432.288

Kurulumu tamamlanan çok fonksiyonlu yazıcı

41.996

Internet bağlantısı ve VPN erişimi tamamlanan okul

3.100

Kaynak: http://fatihprojesi.meb.gov.tr/

FATİH Projesinin bileşenlerinden bir diğeri de öğretmenlerin hizmetiçi
eğitimleridir. "Öğretmenlerin teknoloji destekli eğitim ve teknolojinin
bilinçli kullanımı konularında bilgi ve becerilerinin arttırılması
amacıyla" öğretmenlere yüz yüze ve uzaktan eğitimler verilmektedir.
FATİH Projesi kapsamında verilen öğretmen eğitimleri ve içeriklerine
ilişkin bilgiler projenin web sayfasında şöyle özetlenmektedir:

a. Yüzyüze Eğitimler
■■ Eğitimde Teknoloji Kullanımı Eğitici Eğitimi: Projenin temel
eğitimidir. Etkileşimli tahta ve tahta yazılımını kullanabilme ve
ders süreçlerinde materyal kullanmaya yönelik uygulama yapmayı
hedefleyen eğitimlerdir.
■■ EBA, EBA ders, içerik geliştirme araçları ve EBA V sınıf tahta tablet
etkileşimini içeren eğitimdir.
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■■ Pardus Temel Eğitimi: Öğretmen ve öğrencilerin etkileşimli tahtayı
özellikle ders anlatımı sırasında ihtiyaç duydukları temel işlevleri
daha rahat şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen
Pardus ETAP işletim sistemi hakkında yapılan temel eğitimdir.
■■ Ders Akışı Tasarımı Eğitimler: Türk Telekom – Sebit işbirliği ile
verilen e-içerik geliştirme eğitimlerinin ilk basamağıdır. Alan bazlı
olarak yapılmaktadır.
■■ Teknoloji Destekli Eğitimler: Öğretmenlerin kendi branşlarına
özgü çevrimiçi/çevrim dışı yazılımları, elektronik materyalleri ve
android uygulamaları kullanmalarını sağlamak amacıyla yapılan
alan bazlı eğitimlerdir.
■■ Network Eğitimleri: Mesleki ve Teknik okullarda görev yapan
öğretmenlere ağ teknolojileri ve ağ güvenliği konularında yapılan
eğitimlerdir.
■■ Yönetici Seminerleri: İl/İlçe milli eğitim müdürlüklerinde görevli
yöneticilere ve Proje okullarında görevli yöneticilere projenin
uygulama süreçleri ve mahalli uygulamalar hakkında bilgi vermek
amacıyla yapılan seminerlerdir.

b. Uzaktan Eğitimler
■■ Etkileşimli Sınıf Yönetimi Eğitimi: Eğitimde Teknoloji Kullanımı,
EBA V-Sınıf, EBA ve EBA ders materyallerinin ders sürecinde
kullanımı konularını kapsayan eğitimdir. Uzaktan eğitim yöntemi
projenin birinci faz okullarında görevli öğretmenler öncelikli
olmak üzere planlanmış ve bu yöntemin tüm öğretmenler bazında
yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Uzaktan eğitimler uygulamalı
eğitim modeli şeklinde uygulanmakta olup eğitime katılan
öğretmenlerin eğitmen rehberliğinde öğrencilerle birlikte bir ders
işlenişini yapmasını kapsamaktadır.
■■ Bilişim Teknolojilerinin ve İnternetin Bilinçli Güvenli Kullanımı
Eğitimi: Öğretmenlerin gerek günlük hayatta gerekse eğitimöğretim sürecinde bilinçli internet kullanımı konusunda bilgi
düzeylerini artırmayı hedefleyen bir eğitimdir. Önceki yıllarda
yüz yüze eğitim yöntemi ile yürütülen faaliyet 2016 yılı itibarı ile
uzaktan eğitim yöntemi ile yürütülmektedir.
■■ Ağ Altyapısı Semineri: Proje kapsamında ağ alt yapısı ile ilgili keşif,
uygulama ve muayene kabul süreçleri ile ilgili yapılan seminerdir.
Yukarıda sıralanan eğitimlerin dışında FATİH Projesi eğitmenleri
tarafından öğretmenlere verilen mahalli eğitimler de mevcuttur. Bu
kapsamda gerçekleştirilen Eğitimde Teknoloji Kullanımı kurslarına
projenin 1. Fazında görev yapan 114.308 öğretmenin katıldığı ve Faz1 eğitimlerinin tamamlandığı bilgisi paylaşılmıştır. Uzaktan eğitimler
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kapsamında 47.338 öğretmenin eğitime alındığı, FATİH Projesi ile ilgili
olarak bugüne kadar toplam 424.250 öğretmene hizmet içi eğitim
verildiği ifade edilmiştir.
FATİH Projesinin 2016 yılında en çok gündemde olan bileşeni ise projenin
içerik ayağını oluşturan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) olmuştur. YEĞİTEK
tarafından FATİH Projesi kapsamında yürütülen ve 2012 yılında yayın
hayatına başlayan EBA bünyesinde "ihtiyaç duyulan her yerde bilgi
teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip
teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamak" amacıyla dijital
kaynaklar, öğretmen ve öğrencilerin ürettiği içerikler sunulmaktadır.
EBA platformunun amacına ulaşması için 2016 yılında kayıtlı kullanıcı
sayısının artmasına yönelik çalışmalara devam edilmiştir. Bu çalışmalar
sonunda, 01 Ocak 2016 tarihi itibariyle kayıtlı kullanıcı sayısı 8.765.219
iken 30 Haziran 2016 tarihinde kayıtlı kullanıcı sayısının 11.898.509
olduğu bilgisi paylaşılmıştır. 15 Kasım 2016 tarihinde ise kullanıcı sayısı
12.391.720 olmuştur. Bununla birlikte platformda yer alan içeriklerin
etkin kullanımını sağlayabilmek amacıyla 132.889 öğretmene eğitimler
verilmiştir. Ayrıca, "öğretmenlerin EBA içerik ekosisteminin en büyük
parçası olması" hedefiyle FATİH Projesi donanımlarının kurulduğu
okullarda görev yapan ve YEĞİTEK Genel Müdürlüğünce seçilen
öğretmenlere 30 ders saati olmak üzere FATİH Projesi Ders Akışı
Tasarımı Kursu verilmiştir.
15 Kasım 2016 tarihi itibariyle EBA’ya ilişkin sayısal veriler Tablo 2’de yer
almaktadır.
Tablo 2. 2016 Yılı EBA İçeriklerine İlişkin Sayısal Bilgiler
İçerik

Sayısal değer

Haber

13.193

Görsel

63.827

Video

15.755

Ses dosyası

6.203

Öğretmenlere açık portal

34

Herkese açık portal

79

Dergi

2.119

Doküman

17.205

e-kitap

801

Kaynak: http://www.eba.gov.tr/
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2016 yılında EBA platformu hakkında farkındalık oluşturmak ve önemine
dikkat çekmek amacıyla bir kamu spotu1 da yayınlanmıştır. Ayrıca,
"bilgi teknolojisi donanımlarının etkin kullanımına yönelik etkinlikler
düzenlenerek teknolojik kültürün estetik değerlerle ifade edilmesine
yönelik" EBA-Film (Kısa Film Yarışması), EBA-Deney (Fen Deneyleri
Yarışması) ve EBA-Belgesel (Sosyal Bilimler Yarışması) yarışmaları
düzenlenmiştir.
2016 yılında FATİH Projesine ilişkin gündeme gelen bir diğer konu da
Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni görevlendirmeleriyle ilgilidir.
YEĞİTEK, 30.12.2015 tarihli yazıyla FATİH Projesi kapsamında donanım
kurulumları yapılan okullara bilişim teknolojileri rehber öğretmen
görevlendirmesi yapacağını duyurmuştur. İlgili yazıda görevlendirmenin
amacının "kurulan donanımların ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden
sağlanan ders içeriklerinin öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından etkin
bir şekilde kullanımı" olduğu ifade edilmiş; görevlendirilen öğretmenlerin
okullarda yürütecekleri rehberlik faaliyetlerinin önemine vurgu
yapılmıştır. Bu doğrultuda bilişim teknolojileri rehberliğini yürütecek
öğretmenlerin görevleri de belirlenmiş ve okullarla paylaşılmıştır. Sınıf
içi uygulamalara rehberlik yapmaktan bilişim teknoloji araçlarının satın
alınmasına yönelik idari ve teknik şartnamelerin hazırlanmasına kadar
uzanan bu görevler, özetle projeye ilişkin bileşenlerin öğretmenler
ve öğrenciler tarafından etkin kullanımının sağlanabilmesi ve okulun
projenin sağladığı tüm imkanlardan etkili bir şekilde yararlanabilmesi
odağında belirlenmiştir.

YEĞİTEK,
30.12.2015
tarihli yazıyla
FATİH Projesi
kapsamında
donanım
kurulumları
yapılan
okullara bilişim
teknolojileri
rehber öğretmen
görevlendirmesi
yapacağını
duyurmuştur.

Ayrıca 2016 yılında gerçekleştirilen görevlendirmeler, 28.09.2012
tarihli bilişim teknolojileri rehber öğretmen görevlendirmelerinden
bazı noktalarda farklılık göstermektedir. Buna göre, görevlendirmeler
önceleri işler vaziyette en az 1 BT sınıfı olan okullara yapılmaktayken
2016 yılında sadece donanım kurulumları tamamlanan okullara
yapılmıştır. Ayrıca şube sayısı 8’den az olan okullara görevlendirme
yapılmamıştır. Daha önce 180 saatlik Bilgisayar Formatör Öğretmenliği
belgesine sahip öğretmenler bilişim teknolojileri rehber öğretmeni
olarak görevlendirilebiliyorken, 2016 yılında bu belge görevlendirme
işlemleri kapsamında geçerli görülmemiştir. Ücretli ve aday öğretmenler
ile yöneticilik görevi bulunanlara bilişim teknolojileri rehber öğretmen
görevlendirilmesinin yapılması uygun bulunmamıştır.
20 Mayıs 2016’da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan "Milli
Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" FATİH Projesine ilişkin de maddeler
içermektedir. Tasarıda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların
internet erişim hizmetleri ve ağ altyapısının sağlanması için yapılacak
1

http://www.eba.gov.tr/video/izle/1746e246a7568895e4891948472f3636c55fe767e8001
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mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine
tabi olmaktan çıkarılması; bu işlemlere ilişkin yapılacak alımlara ilişkin
usul ve esasların Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumunun görüşü
alınarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan bir yönetmelikle
düzenlenmesi yer almaktadır. Bununla birlikte kanun tasarısında
projenin firmalarca yatırım yapılabilir olarak değerlendirilmesini
sağlamak amacıyla projeye ilişkin gerçekleştirilecek yazılım, donanım,
dijital içerik alımı, internet erişim hizmetleri sağlanması, ağ altyapısı,
AR-GE merkezi, veri merkezi kurulumu ve bunlara ilişkin her türlü
bakım, onarım ve işletme işlerinin üst yöneticinin onayıyla 15 yıla kadar
gelecek yıllara yaygın olacak şekilde düzenlenmesine ilişkin bir maddeye
de yer verilmiştir.

Değerlendirme ve Öneriler
2015 yılında Bakanlık yetkilileri tarafından FATİH Projesine ilişkin
yapılan açıklamalarda 2016 yılının ilk yarısında ve ikinci yarısından
itibaren bütün 5. sınıf öğrencilerine ve bütün 9. sınıf öğrencilerine
tablet verilmeye başlanacağı duyurulmuş; bu kapsamda 2016 yılı
süresince 5.300.000 tablet bilgisayarın dağıtımının tamamlanacağı ifade
edilmiştir. 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunda
ise 2016 yılının ikinci yarısında 2.500.000 adet tablet dağıtımı için
planlamalara devam edildiği bilgisi paylaşılmıştır. Ancak bilinen son
tablet dağıtımı Mayıs 2015’te 700.000 tabletin 9. sınıf öğrencilerine
ve öğretmenlere dağıtımıyla gerçekleştirilmiş; 2016 yılında ise tablet
dağıtımı gerçekleştirilmemiştir. 2010 yılında başlatılan ve 2014 yılında
tamamlanması öngörülen proje takviminin 2019 yılına kadar uzatıldığı
da göz önünde bulundurulduğunda, bu durum projenin planlanması
ile ilgili aksaklıklar yaşandığına işaret etmektedir. Bu denli büyük
çaptaki ve çok bileşenli projelerde aksaklık yaşanmasının muhtemel
olduğu düşünülebilir, ancak; projenin odak noktasının değişimin çok
hızlı olduğu alanların başında gelen teknoloji olduğu düşünüldüğünde,
proje kapsamında hedeflenen bütüncül gelişim ve dönüşümün sekteye
uğraması kaçınılmaz görünmektedir. Bu noktada gecikme nedenleri ve
yaşanan aksaklıkların şeffaf bir şekilde kamuoyu ve paydaşlarla birlikte
değerlendirilmesi çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi adına önemli
görülmektedir.
FATİH Projesinin neredeyse başladığı tarihten itibaren sayısal veriler
üzerinden değerlendirilmesi projenin asıl odak noktası olması gereken
pedagojik boyutunu geri planda bırakmaktadır. 2016 yılında proje
yetkilileri söylemlerinde "FATİH Projesinin yalnızca bir tablet projesi
olmadığı, ulusal bir eğitim projesi olduğu" vurgusunu artırmışlardır.
Bu noktada söylemlerin dönüşümünün eylemlerde de bir dönüşüm
başlatması projenin etkililiği adına atılacak adımlar açısından öncelikli
görülmektedir. Bununla birlikte, öğrencilerin ve öğretmenlerin eğitimde
hedeflenen teknolojik dönüşümle ilgili karşılaşabilecekleri sorunları
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önlemeye yönelik politikalar geliştirilmesi, projenin uygulamadaki
karşılığı ve etkililiği açısından daha olumlu sonuçlar elde edilmesine
katkı sağlayacaktır. Öğretmenlerin ve öğrencilerin bu konuda yaşadığı
sorunlara ilişkin Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan
2016 Ortaöğretim İzleme ve Değerlendirme Raporunun "Teknolojinin
amacına uygun kullanımı" başlıklı bölümünde çarpıcı bulgular
sunulmaktadır.
Raporda yedi coğrafi bölgeden ve yedi okul türünden belirlenen
941 zümre başkanı öğretmen ile gerçekleştirilen anket çalışmasının
bulgularının yanı sıra, milli eğitim müdürleri ve ortaöğretimden sorumlu
milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürleriyle gerçekleştirilen
görüşme sonuçları da paylaşılmıştır. Buna göre öğretmenlerin
%61’i öğrencilerin okuldaki teknolojik araçları amaçlarına uygun bir
biçimde kullanmadığını, %66’sı ise öğrencilerin bilişim araçlarını ve
sosyal medyayı kişisel, toplumsal ve eğitsel yararlar doğrultusunda
kullanmadığını düşünmektedir. Öte yandan öğretmenlerin yarısı
"Öğrenciler bilişim araçlarını ve sosyal medyayı; zararlı ve şiddet
içerikli amaçlar için kullanmaktadır" ifadesine katıldıklarını ifade
etmiştir. Bununla birlikte, öğrencilerin derslerde cep telefonlarını
öğrenme-öğretme sürecini aksatacak boyutta kullandıklarını düşünen
öğretmen oranı %69; öğrencilerin cep telefonlarını yoğun bir biçimde
kullanmalarının sınıf iklimini olumsuz etkilediğini düşünen öğretmen
oranı ise %74’tür.

Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
tarafından
yayımlanan 2016
Ortaöğretim İzleme
ve Değerlendirme
Raporu okullarda
teknolojinin
amacına uygun
kullanımı hakkında
çarpıcı bulgular
sunmaktadır.

Çalışma kapsamında il milli eğitim yöneticilerinin konuya ilişkin
görüşlerinin sunulduğu bölümde okullarda teknoloji kullanımının yanı
sıra FATİH Projesi ve EBA özelinde yaşanan sorunlara ilişkin ifadeler
de yer almaktadır. Bu ifadelerden öne çıkan bazılarına aşağıda yer
verilmiştir:
■■ Akıllı tahtalar amacına uygun kullanılıyor ancak tabletler tamamen
amaç dışı kullanılıyor. Öğrenciler tabletleri oyun vs. için kullanıyor.
Bu durum sınıf içinde ders işlenmesini engellemektedir.
■■ Öğrencilerimizin çoğunluğunun teknolojiyi sosyal medya ve oyun
merkezli kullandıkları görülmüştür.
■■ Akıllı tahtaların sınıflarda kullanımı noktasında bazı öğretmenlerin
yetersiz oldukları konusunda şikayetler alınmaktadır.
■■ FATİH Projesinin bileşenlerini farklı şirketler aldığından arıza
durumlarında sıkıntılar yaşanıyor.
■■ Tabletlerin okul başarısı ve motivasyonu azalttığına dair geri
bildirimler almaktayız.
Raporda teknolojinin amacına uygun kullanımı konusunda öğretmenlerle
gerçekleştirilen görüşmelerde de uygulamada yaşanan sorunları işaret
eden benzer ifadeler yer almaktadır:
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FATİH Projesinin
uygulamadaki
yansımaları,
projenin eğitimin
niteliğini artırmaya
yönelik nihai
hedefinden uzağa
düşmektedir.

■■ Tabletler kullanılmaya
giremiyorum.

uygun

değil.

İnternette

her

siteye

■■ EBA’nın bazı bölümlerine ulaşılamıyor.
■■ EBA yetersiz, kaynaklar konusunda sıkıntı yaşanıyor.
■■ Akıllı tahta çok güzel ancak tablet konusunda başarı sağlayamadık.
■■ Akıllı tahtalar var ancak alt yapı (internet) kurulamadı. EBA ile
Program sınırlılıkları oranında uyuşmazlık var.
■■ Programlar ile EBA arasında bir paralellik yok. Programda olmayan
kazanımlar EBA’da kullanılıyor.
■■ Akıllı tahta etkili oldu ancak tabletler başarıyı olumsuz etkiledi.
Altyapı tam kurulamadı.
■■ Akıllı tahta ve tabletlerle ilgili çeşitli sorunlar yaşanıyor.
■■ EBA’da içerik yetersiz.
■■ EBA’nın materyalleri yeterli değil.
■■ EBA’da çok materyal var fakat tasnif edilmemiş. EBA’daki soru
seviyesi okullara göre düzenlenmemiş. Birkaç seviyede soru
hazırlanmalı.
İl milli eğitim yöneticileri ve öğretmenlerin okullarda teknoloji
kullanımına ilişkin ifadelerinden de anlaşılacağı üzere; FATİH Projesinin
uygulamadaki yansımaları, projenin eğitimin niteliğini artırmaya
yönelik nihai hedefinden uzağa düşmektedir. Sorun alanlarının
belirlenme basamağına örnek olarak düşünülebilecek Ortaöğretim
İzleme ve Değerlendirme Raporu-2016’da yer alan ifadeler, çözüme
ilişkin geliştirilecek politika önerilerine de zemin hazırlayacak veriler
sunmaktadır. Projenin uygulayıcılarının gözünden işaret edilen
öğretmen eğitiminden içeriğe kadar projenin tüm bileşenlerini
kapsayan sorun alanları, sistem seviyesindeki hazırbulunuşluğun
eğitimde hedeflenen teknolojik dönüşüme uygunluğu hakkında da
fikir vermektedir. Bu noktada, Bakanlığın kendi birimleri arasındaki
işbirliklerinin de ötesinde kurumlar arası işbirlikleri geliştirerek sorun
tespitinden çözüm üretimine kadar projenin niteliğine ve işleyişine
doğrudan etki edebilecek alanlarda ortak akılla hareket etmesi bir tercih
değil zorunluluk olarak kendini göstermektedir.
Ortaöğretim İzleme ve Değerlendirme Raporu-2016’da öğretmenlerin
FATİH Projesi bileşenlerine yönelik görüşlerinin ortak noktasını EBA
oluşturmaktadır. En temel ifadeyle öğretmenler EBA’daki içeriklerin
ve materyallerin yetersiz olduğuna, öğretim programları ile EBA’da yer
verilen kazanımlar arasında uyuşmazlık olduğuna, EBA’daki içeriklerin
öğrenci seviyesine göre kategorize edilmediğine ilişkin problemlere
dikkat çekmişlerdir. Projenin en önemli bileşeni olarak gösterilen
EBA da yetkililerin FATİH Projesine atfettiği sayılar üzerine kurulan
değerden nasibini almıştır. Zira EBA’yla ilgili gerçekleştirilen tüm
açıklamalarda kullanıcı sayısı ve içerik sayısı üzerinden değerlendirme
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yapma ve hedef belirleme yoluna gidilmektedir. Kasım 2016 itibariyle
EBA kullanıcı sayısının 12 milyonu aştığı ifade edilmektedir. Ancak, EBA
platformuyla hedeflenenin "ezberci zihniyetten uzak, iyi hazırlanmış
kaynakları süzüp araştıran, yorumlayan ve bilgiden bilgi üretebilen
bireylerin yetiştiği bir ülkenin temellerinin atılmasına yardımcı olmak"
olduğu düşünüldüğünde; niceliksel hedef ve değerlendirmelerin
ötesinde, öğretmen ve öğrencilerin EBA’yla etkileşimlerinin niteliği ve
bu etkileşimin eğitim öğretim süreçlerine nasıl yansıdığı tartışmaların
ana odağı olmalıdır.
Öte yandan, FATİH Projesi hizmetiçi öğretmen eğitimlerinin sınıf
içi uygulamalarda karşılık bulacak şekilde düzenlenmesi ve daha
çok öğretmene daha nitelikli hizmetiçi eğitim sunulması ihtiyacı
mevcudiyetini sürdürmektedir. Bu ihtiyaca dolaylı da olsa katkı
sağlayabilecek düzenlemelerden biri donanım kurulumu tamamlanan
her okula bilişim teknolojileri rehber öğretmeni görevlendirilmesidir.
FATİH Projesine ilişkin bileşenlerin öğretmenler ve öğrenciler tarafından
etkin kullanımının sağlanabilmesi ve okulların projenin sağladığı tüm
imkanlardan etkili bir şekilde yararlanabilmesi amacıyla gerçekleştirilen
bu düzenleme, uygulama boyutunda karşılaşılacak sorunların kısa
sürede çözülmesine olanak sağlayacak ve öğretmenlere destek
olacak bir düzenlemedir. 2012 yılındaki görevlendirmelerden farklı
olarak önceliğin bilişim teknolojileri öğretmenliği lisans ve lisansüstü
programlarından mezun olan öğretmenlere verilmesi de amaca uygun
bir karar olarak değerlendirilmektedir.

Öğretmen ve
öğrencilerin
EBA’yla
etkileşimlerinin
niteliği ve bu
etkileşimin
eğitim öğretim
süreçlerine
nasıl yansıdığı
tartışmaların ana
odağı olmalıdır.

FATİH Projesine ilişkin mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaktan çıkarılmasına yönelik kanun
tasarısında yer alan düzenlemenin amacı "şeffaflığın, rekabete açıklığın
ve kamu yararı gözetilerek ülkede üretimin gerçekleştirilmesi, kritik
teknolojilerin transferi, Ar-Ge’nin ülkemizde geliştirilmesi, istihdamının
artırılması" olarak ifade edilmiştir. İhale süreçlerinin prosedürel
gerekçelerle ana sürecin ilerleyişini aksatacak kadar uzayabildiği
dikkate alındığında söz konusu düzenlemenin zamanlamayla ilgili bu
aksaklıkları bertaraf edecek nitelikte olduğu düşünülmektedir. Ancak,
teknoloji gibi hızlı değişen ve gelişen bir alanda 15 yıla kadar uzanan
yüklenmelerin önünün açılması uzun vadede beklentilerin karşılanıp
karşılanmayacağı ile ilgili soru işaretleri oluşturmaktadır.
Daha önceki TEDMEM Eğitim Değerlendirme Raporlarında da ifade
edildiği üzere, ilk tablet dağıtımının üzerinden geçen süre etki analizleri
yapılmasına olanak sağlayacak yeterliktedir. Ancak, geçen süre zarfında
tabletlerin eğitim-öğretim süreçlerini, sınıf iklimini, öğretmen-öğrenci
ilişkilerini nasıl etkilediğine, öğretmenlerin ve öğrencilerin tabletleri
hangi düzeyde kullandıklarına ve bu cihazlardan nasıl yararlandıklarına
dair herhangi bir veri paylaşılmamıştır. Bakanlık yetkililerince "dünyanın
en büyük eğitim teknolojisi yatırımı" olarak nitelenen bir projede, veritemelli hareket etmenin gerekliliği atılan her adımda kendini göstermeye
devam etmektedir.
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Destekleme ve yetiştirme kursları, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün
ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinde
"resmi/özel örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile
yaygın eğitim kurumlarına devam etmekte olan kursiyerleri, örgün
eğitim müfredatındaki derslerle sınırlı olarak, destekleme ve yetiştirme
amacıyla açılan kurslar" olarak tanımlanmıştır. Kamuoyunda "takviye
kursları" olarak anılan destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili Ölçme,
Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından
hazırlanan Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları
Tanıtım Kitapçığında kapsamlı bilgilere yer verilmiştir. Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim
kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler ile mezun
durumundaki kursiyerler için açılan bu kurslarda ortaokulların 5, 6 ve 7.
sınıflarındaki öğrenciler en fazla 3 farklı dersten haftalık toplam 12 saate
kadar; 8. sınıftaki öğrenciler en fazla 6 farklı dersten haftalık toplam
18 saate kadar; ortaöğretim kurumlarının 9, 10 ve 11. sınıflarındaki
öğrenciler en fazla 3 farklı dersten haftalık toplam 12 saate kadar, 12.
sınıftaki öğrenciler ile mezun durumundaki kursiyerler ise en fazla 6
farklı dersten haftalık toplam 24 saate kadar ders alabilmektedir. Bu
kurslarda görev alan öğretmenler okulda girdikleri dersler dahil olmak
üzere haftada toplam 40 saate kadar ders verebilmektedir. Kurs saatleri
ise hafta içi bir günde en fazla 2 farklı dersten toplam 4 saate kadar,
hafta sonu bir günde ise en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar
olacak şekilde belirlenmiştir.
Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Tanıtım
Kitapçığında destekleme ve yetiştirme kurslarına yapılan başvurulara
ilişkin sayısal bilgiler de yer almaktadır. Kurs dönemlerine göre kurum,
öğretmen, öğrenci başvuru sayılarına Tablo 3’te yer verilmiştir.
Tablo 3. Kurs Dönemlerine Göre Kurum, Öğretmen, Öğrenci Başvuru Sayıları
Kurum

Öğretmen

Öğrenci

2015-2016 1. dönem

22.272

291.000

4.307.000

2015-2016 2. dönem

22.026

257.788

4.038.606

2016-2017 1. dönem

23.000

305.095

4.452.612

Kaynak: MEB, (2016). Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Tanıtım Kitapçığı
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Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü web
sayfasında her sınıf düzeyi için yıllık planlar, model ders dağılım tabloları,
haftalık ders dağılım tabloları, kazanım kavrama testleri ve değerlendirme
sınavları yer almaktadır. Değerlendirme sınavları üniversite sınavlarına
ve merkezi ortak sınavlara hazırlanan öğrencilerin "sınava hazırlanması,
sınav kaygılarının düşürülmesi ve sınav pratiği oluşturulması" amacıyla
paylaşılmaktadır. Kazanım kavrama testleri ise öğretim programları
çerçevesinde öğrencilerin yıl boyunca işlenen ünitelerdeki kazanımları
edinme düzeyini belirlemeye yönelik olarak hazırlanmaktadır. Bakanlık,
bu dokümanların indirilme sayılarını düzenli olarak paylaşmaktadır. Bu
bilgilere göre; "2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Kazanım Kavrama
Testleri 95 milyon, Yıllık Plan örnekleri 1 milyon 750 bin, Model Ders
Dağılım Tablosu 278 bin, Haftalık Ders Dağılım Tablosu 347 bin birim
indirme sayısına ulaşmıştır".

Değerlendirme ve Öneriler
Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Tanıtım
Kitapçığında dershanelerin dönüşüm sürecinde "Sınavlara hazırlanan
milyonlarca öğrenci ne olacak? Yapısal bir düzenleme yapılmadan
dönüşüm nasıl olur? Nasıl bir yöntemle bu sorun çözülecek?" sorularının
çözümü olarak ele alınan destekleme ve yetiştirme kurslarının okul dışı
kurumlara duyulan ihtiyacı azalttığı, kursların ücretsiz olması nedeniyle
de ailelerin okul dışı kurumlara harcayacakları paraların ceplerinde
kaldığı ifade edilmektedir.

Bir ülke gerçeği
olarak veli ve
öğrencilerin okul
dışı eğitim alma
taleplerinin daha
çok sınava hazırlık
esasına dayandığı
düşünüldüğünde
kursların ilk çıkış
amaçlarının
gölgede kaldığı
görülmektedir.

Destekleme ve yetiştirme kurslarının gündeme geldiği ilk dönemlerde
bu kursların amacı "öğrencileri bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak
değil öğretim programlarında yer alan kazanımlara göre anlaşılamayan
konulardaki eksikleri gidermek" olarak ifade edilmekteydi. Ancak gelinen
noktada kursların amacı, yetkililerin söylemlerinde ve ilgili belgelerde
yer aldığı haliyle "veli ve öğrencilerin okul dışı eğitim alma taleplerini
karşılamak" olarak ifade edilmektedir. Bir ülke gerçeği olarak veli ve
öğrencilerin okul dışı eğitim alma taleplerinin daha çok sınava hazırlık
esasına dayandığı düşünüldüğünde kursların ilk çıkış amaçlarının
gölgede kaldığı görülmektedir. Ayrıca, üniversite sınavlarına ve merkezi
ortak sınavlara hazırlanan öğrencilerin "sınava hazırlanması, sınav
kaygılarının düşürülmesi ve sınav pratiği oluşturulması" amacıyla
paylaşılan değerlendirme sınavları da destekleme ve yetiştirme
kurslarının odağının sınav odaklı eğitim sisteminin kaçınılmaz
bir sonucu olarak sınava hazırlık amacına doğru kaydığına işaret
etmektedir. Öte yandan, destekleme ve yetiştirme kurslarının çatısı
altında faaliyet gösterdiği Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri
Genel Müdürlüğünün 2011 yılında Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede tanımlanan
görev alanlarında içinde "sınav" sözcüğü geçmeyen sadece iki madde
yer almaktadır. Bununla birlikte görev alanlarının hiçbiri destekleme
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ve yetiştirme kurslarının "kazanımlara göre anlaşılamayan konulardaki
eksikleri gidermek" amacına hizmet edecek bir tanım içermemektedir.
Sınav bir gerçeklik olmakla birlikte, destekleme ve yetiştirme kurslarının
amacının ders saatleri içindeki öğretimde öğrenme eksiklerini telafi
etmek veya öğrencilerin belirli alanlarda öğrenme düzeyini, bilgi ve
becerilerini geliştirmek olduğu dikkate alındığında, destekleme ve
yetiştirme kursları ile ilgili yapısal düzenlemelerin de bu amaca uygun
olması gerekir. Öğrenme eksiklerinin giderilmesi, uzun dönemde
sınava hazırlık için alternatif arayışlarının da azalmasını beraberinde
getirecektir. Ancak test odaklı bir yaklaşım sınav odaklı bir eğitimi ve
toplumsal algıyı besleyici bir rol oynayacaktır.
Tüm bunlarla birlikte, destekleme ve yetiştirme kurslarına gösterilen
yoğun ilgi ve talep öğrencilerin ve velilerin okuldaki eğitimin niteliği
ve yeterliği ile ilgili kaygıları olduğuna işaret etmektedir. Bu yoğunluk
aynı zamanda öğretime ayrılan ders saatleri içinde öğrenmenin yetersiz
kaldığına ilişkin bir farkındalığın da sonucu olarak değerlendirilmelidir.
Gelinen noktada okul dışı kaynaklara duyulan ihtiyaç önceleri dershane
ile giderilmeye çalışılırken, dönüşüm süreci sonrası bu rol destekleme
ve yetiştirme kurslarına atfedilmiştir. Burada üzerinde hassasiyetle
durulması gereken asıl nokta okul dışı kaynaklara duyulan ihtiyacın
azaltılması ve zamanla ortadan kaldırılması olmalıdır. Sorun tek başına
okullardan ve okulların sunduğu eğitimin niteliğinden kaynaklanmayıp
sınav odaklı eğitim ve beraberinde getirdiği kaygılarla da yakından
ilgilidir. Okulların sınava hazırlık misyonuyla dershanelere dönüşmesi
eğitimin niteliğine zarar verecek bir potansiyele sahiptir. Bu sebeple,
üst eğitim kademelerine geçiş sistemlerini eğitim öğretim süreçlerinin
temel ilke ve hedeflerinden sapmadan oluşturmak amacıyla atılacak
adımlar hızlandırılmalı ve desteklenmelidir. Öğrencilerin eğitimle ilgili
her ihtiyacının ve talebinin öğrencilerin bir bütün olarak gelişiminin
mümkün olduğunca okullar tarafından sağlanması önceliklendirilmelidir.
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Eğitim Fakülteleri
2016’da Ne Oldu?
Türkiye’de öğretmen eğitimi alanında mevcut durumu tanımlamak için
öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumları ile ilgili genel durumu
ortaya koymak gerekmektedir. Bu kapsamda öğretmen yetiştiren
kurumların öğretim elemanı ve öğrenci sayıları Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Öğretmen Yetiştiren Yükseköğretim Kurumları Öğrenci ve Öğretim Elemanı Sayıları
Öğretim Elemanı Sayısı

Öğrenci Sayısı

Öğretim Üyesi

Eğitim
Fakültesi

Lisans

Fakülte
Sayısı

Profesör

Doçent

Yardımcı
Doçent

Öğretim
Görevlisi
ve Diğer

Toplam

Devlet

74

761

1138

2899

3281

8079

Vakıf
(TR)

15

78

18

207

120

423

Vakıf
(Kıbrıs)

7

68

29

110

140

347

Toplam

96

907

1185

3216

3541

Devlet

3

39

29
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Vakıf
Eğitim
(TR)
Bilimleri
Fakültesi Özel
(TR)

Lisans Üstü

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

8849

92184

52989

245173

16054 16944

32998

77

200

7900

17315

25215

4484

5584

10068

3618

9049

100084

170304

270388

20538 22528

43066

1
1

Toplam

5

Toplam

101

Kaynak: Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Yönetim Bilgi Sistemi (2016) (10.11.2016 tarihinde https://istatistik.yok.gov.tr/ adresinden indirilmiştir). Veriler 2015-2016
akademik yılına aittir.

Tablo 4’teki YÖK 2015-2016 dönemi verilerine göre, Türkiye’de
öğretmen eğitiminde 96 Eğitim Fakültesi ve 5 Eğitim Bilimleri Fakültesi
görev almaktadır. Öğretmen yetiştiren 101 yükseköğretim lisans
programına kayıtlı 270388, lisansüstü programlara kayıtlı ise 43066
öğrenci bulunmaktadır. Lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin
%63’ü, lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin ise %52’si kadındır.
Bu programlara kayıtlı öğrencilere eğitim öğretim hizmetlerini sunmak
üzere 5431’i öğretim üyesi olmak üzere toplam 9049 öğretim elemanı
görev yapmaktadır.
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Değerlendirme ve Öneriler
Tablo 4’te bulunan öğretim elemanı sayıları ve 2016 yılı Eğitim Fakülteleri
öğrenci sayıları (lisans:212376; yüksek lisans:20114; doktora:3347) göz
önünde bulundurulduğunda, lisans düzeyinde öğretim elemanı başına
23 öğrenci düşerken, öğretim üyesi başına 39 öğrenci düşmektedir. 29
Eylül 2016 tarihinde Eğitim Fakülteleri dekanları ile yapılan toplantıda
açıklandığı üzere 2014-2015 akademik yılında 43 ve 2013-2014 akademik
yılında 47 olan öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 2016-2017’ye
gelindiğinde 23’e düşmüştür. Eğitim fakültelerine yönelik bu oranlar,
Çetinsaya (2014) tarafından 1984-2013 dönemi için yükseköğretim
geneline yönelik olarak yapılan çalışmada yer alan öğretim elemanı
başına düşen öğrenci sayıları ile de paralellik göstermektedir. Bununla
birlikte, 2014 verileri esas alınarak hazırlanan OECD (2016) raporuna
göre Türkiye’de yükseköğretimde öğretim elamanı başına düşen
öğrenci sayısı 20 iken aynı dönem için OECD ortalaması 17’dir. Eğitim
fakültelerindeki öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının düşmesi
önemli bir gelişme olmakla birlikte oranın hala OECD ortalamasının
üstünde olması öğretmen yetiştirmede hala nicelik açısından kat
edilmesi gereken önemli bir mesafenin olduğunu göstermektedir.
Bu nedenle eğitim fakültelerinde nitelikli öğretmen yetiştirmenin
önemli koşullarından birisi olarak görülen öğretim elemanı ve öğretim
üyesi sayısının gelişmiş ülkeler seviyesine çekilmesinin önümüzdeki
dönemde de yükseköğretim politikalarının önceliklerinden birisi
olması kaçınılmazdır. Ancak bu süreçte istihdam edilecek öğretim
elemanlarında niteliğin üst düzeyde tutulmasının öğretmen yetiştirme
adına yeni bir fırsat penceresi oluşturacağı da göz ardı edilmemelidir.
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Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları-PFESP
2016’da Ne Oldu?
2016 yılında Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı (PFESP)
kapsamında güz dönemi için MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının
20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı kararı ekinde belirtilen atamaya esas olan
öğretmenlik alanlarına başvurabilecek yükseköğretim programlarına
yönelik programlar tekrar açılmış ve söz konusu programlardan mezun
olanlar ile halen öğrenim görmekte olan son sınıf öğrencilerine yönelik
başvurular açılmıştır. Üniversitelerin açıklamış olduğu kontenjan
sayıları Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 2016 Güz Dönemi Kontenjanları
Üniversite

Öğrenci Sayısı

1. İstanbul Üniversitesi

3000

2. Dokuz Eylül Üniversitesi

3000

3. Gazi Üniversitesi

2900

4. Atatürk Üniversitesi (uzaktan eğitim)

2600

5. Bingöl Üniversitesi (uzaktan eğitim)

Atatürk Üniversitesi ile ortak program

6. Iğdır Üniversitesi (uzaktan eğitim)

350 Atatürk Üniversitesi ile ortak program

7. Uludağ Üniversitesi

2500

8. Çukurova Üniversitesi

2000

9. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

290 Çukurova Üniversitesi ile ortak program

10. Necmettin Erbakan Üniversitesi

2000

11. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi ile ortak program

12. Abant İzzet Baysal Üniversitesi

1750

13. Fırat Üniversitesi

1700

14. Munzur Üniversitesi

200 Fırat Üniversitesi ile ortak program

15. Bülent Ecevit Üniversitesi

1500

16. Kocaeli Üniversitesi

1500

17. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

1500

18. Trakya Üniversitesi

1500

19. Cumhuriyet Üniversitesi

1400

20. Kafkas Üniversitesi

1400

21. Harran Üniversitesi

1251

22. Karadeniz Teknik Üniversitesi

1246

23. Dicle Üniversitesi

1200
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Üniversite

Öğrenci Sayısı

1. Afyon Kocatepe Üniversitesi

1200

2. Pamukkale Üniversitesi

1200

3. Süleyman Demirel Üniversitesi

1200

4. Gaziosmanpaşa Üniversitesi

1022

5. Artuklu Üniversitesi

1000

6. Adnan Menderes Üniversitesi

1000

7. Adnan Menderes Üniversitesi

1000

8. Mersin Üniversitesi

1000

9. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

1000

10. Anadolu Üniversitesi (uzaktan eğitim)

980

11. Sütçü İmam Üniversitesi

850

12. Akdeniz Üniversitesi

800

13. Düzce Üniversitesi

800

14. Adıyaman Üniversitesi

800

15. Ondokuz Mayıs Üniversitesi

800

16. Bartın Üniversitesi

775

17. Balıkesir Üniversitesi

750

18. Kilis 7 Aralık Üniversitesi

668

19. Osmangazi Üniversitesi

650

20. Bilecek Şeyh Edebali Üniversitesi

275

21. Ankara Üniversitesi

600

22. Ordu Üniversitesi

600

23. Gaziantep Üniversitesi (Nizip)

600

24. Ahi Evran Üniversitesi

500

25. Alaaddin Keykubat Üniversitesi

500

26. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

500

27. Artvin Çoruh Üniversitesi

400

28. Uşak Üniversitesi Ek İlan

300

29. Bayburt Üniversitesi

300

30. Bilecek Şeyh Edebali Üniversitesi

275

31. Maltepe Üniversitesi

210

32. İstanbul Medeniyet Üniversitesi

200

33. Munzur Üniversitesi

200
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Tablo 5. Devamı
Üniversite

Öğrenci Sayısı

34. Dumlupınar Üniversitesi (İlahiyat Fakültesi Kontenjanı)

120

35. Ara Toplam

57862

36. Muş Alparslan Üniversitesi

Başvuru yapan herkes alınacaktır

37. Marmara Üniversitesi
38. Sinop Üniversitesi
39. Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi
40. Yıldız teknik Üniversitesi
41. Kastamonu Üniversitesi
42. Erciyes Üniversitesi
43. Karabük Üniversitesi
44. Bozok Üniversitesi
45. Yüzüncü Yıl Üniversitesi
46. Gebze Teknik Üniversitesi

Kontenjan belirtilmemiştir

47. Erzincan Üniversitesi
48. Sakarya Üniversitesi (uzaktan eğitim)
49. Çankırı Karatekin Üniversitesi
50. Ufuk Üniversitesi
51. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (uzaktan eğitim)
52. Hasan Kalyoncu Üniversitesi (uzaktan eğitim)
53. Amasya Üniversitesi (uzaktan eğitim)
54. Yakın Doğu Üniversitesi (uzaktan eğitim)

Tablo 5’te Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 11.11.2015 tarihli
toplantısında pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı açılmasına
izin verilen üniversitelerde ortak programlar dahil 77 üniversitede
programın açıldığı görülmektedir. Bu üniversitelerden altısında
pedagojik formasyon eğitimi uzaktan yapılmaktadır. Üniversiteler
tarafından açıklanan kontenjan sayıları incelendiğinde 57862
kontenjanın yanı sıra kontenjanlarını açıklamayan üniversiteler de göz
önünde bulundurulduğunda Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika
Programlarına 2016-2017 güz döneminde 60000 civarı yeni kayıt
yapıldığı anlaşılmaktadır. Yüz yüze eğitim yapan üniversiteler arasında
İstanbul, Dokuz Eylül ve Gazi Üniversitesi en yüksek kontenjana sahip
üç üniversite iken uzaktan eğitim yapan Atatürk Üniversitesi onları
takip etmektedir.
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YÖK, 11 Kasım 2015’te "geleceğin insan gücünün yetiştirilmesinde
en önemli unsurlardan biri olan öğretmenlerin de üstün mesleki
niteliklere ve donanıma sahip olarak yetiştirilmesi, ülkemizin bekası
açısından son derecede hayati bir önem taşımaktadır" düşüncesiyle
Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubunun pedagojik formasyon
eğitimi programlarının lisansüstü düzeyde uygulanması konusundaki
çalışmaları sonuçlanıncaya kadar bu programların istihdam odaklı
olarak daha sınırlı bir kontenjanla uygulanmasına ve 2015 bahar dönemi
için pedagojik formasyon programı açma yeterliğine sahip 70 devlet
üniversitesine ayrılan toplam kontenjanın 15.000 ile sınırlı tutulmasına
karar verildiğini ve öğretmen yetiştirme sürecindeki tercihini ‘kalite
ve nitelikten’ yana yaptığını kamuoyuna duyurmuştur. Ancak bu
açıklamadan çok kısa bir süre sonra (18 Kasım 2015’te) YÖK, "…gerek
yazılı ve görsel medyada, gerekse sosyal medyada yer alan bazı haberlerde,
söz konusu kontenjanın artırılması yönünde yoğun bir talep olduğu …"
gerekçesiyle üniversitelerce uygulanacak PFESP’ye ilişkin Çerçeve, Usul
ve Esasları yeniden gözden geçirmiş, Kurul olarak benimsemiş oldukları
"yetki devri ilkesiyle" de uyumlu bir şekilde, PFESP kontenjanlarının
belirlenmesi yetkisinin üniversite senatolarına bırakıldığını aşağıda bir
bölümü verilen bir açıklama yazısı ile duyurmuştur.
[…] Yükseköğretim Kurulunun akademik derece ve diploma
programları ile ilgili düzenlemeler yaptığı, sertifika programlarının
ise üniversitelerimizin uhdesine verildiği, aslında bir sertifika
programı olan pedagojik formasyonun ise bunun dışında tutulduğu
da malumdur. Son dönemde üniversitelerimizden bu sertifika
programının da aynı şekilde herhangi bir kontenjan kısıtlamasına
gidilmeden kendi karar alma süreçlerine bırakılmasına dair yoğun
talepler gelmiştir. Aslında bu talep, son dönemde yeni YÖK'ün
benimsediği yetki devri yöntemine de uygundur.
Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 18.11.2015 tarihli toplantısında;
yukarıda ifade edilen çerçevede pedagojik formasyon konusu,
Kurulumuzda yeniden değerlendirilerek pedagojik formasyon
eğitimi sertifika programlarının kişisel/mesleki gelişim
programları olarak eğitim/eğitim bilimleri fakültesi bulunan
ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen üniversitelerde, yine
Yükseköğretim Kurulunca belirlenen usul ve esaslara göre yönerge
hazırlamak şartıyla ilgili üniversitelerce belirlenecek kontenjanlar
dahilinde uygulanmasına karar verilmiş olup, …. pedagojik
formasyon eğitimi sertifika programının bu çerçevede yürütülmesi
uygun g örülmüştür.
Bu açıklama ile YÖK "geleceğin insan gücünü yetiştiren öğretmenleri
yetiştirme programı" olarak gördüğü PFESP’yi diğer sertifika
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programlarından farklı değerlendirme politikasını sürdürmüştür. Buna
rağmen, önceki açıklamasında yer alan bazı önemli hususlarla çelişkili
duruma düşülmesini önleyememiştir:
■■ Kontenjanların belirlenmesi kararı üniversite senatolarına
bırakılırken PFESP "kişisel/mesleki gelişim programı" olarak
değerlendirilmiş, öğretmen yetiştirme sürecinin kişisel/mesleki
gelişim sürecinden farklılığı göz ardı edilmiştir.
■■ Kontenjan sınırlamasına gidilirken MEB ve konu alanı uzmanları
gibi ilgili çevrelerden görüş alınmasına rağmen sonraki
kararda medya ve üniversitelerin baskı ve talepleri göz önünde
bulundurulmuştur.
Dolayısıyla;
"yükseköğretimi
planlama
görevinden hareketle, gelecekle ilgili olarak popülist yaklaşımlardan
uzak şekilde olabildiğince rasyonel planlamalar yapma" ilkesinden
uzaklaşılmıştır.
■■ Bu açıklamanın uygulamaya yansıyan şekli olarak Tablo 5’te verilen
2016 PFESP kontenjanları incelendiğinde, MEB’in öğretmen
ihtiyacının göz önünde bulundurulmadığı; dolayısıyla "isteyen
hemen herkese pedagojik formasyon belgesi vermek suretiyle
gençler gereksiz bir beklenti içine sokulmaya" devam edileceği
anlaşılmaktadır.
2016’da YÖK tarafından uygulama ile ilgili yeni bir açıklama
gelmediğinden PFESP’ye ilişkin iş ve işlemler 18 Kasım 2015 tarihinde
belirlenen çerçeve, usul ve esaslar doğrultusunda üniversitelerin
hazırlamış oldukları yönergeler kapsamında devam etmiştir. Dolayısıyla
üniversite senatoları kendi tercihleri doğrultusunda kontenjanlarını
duyurmuşlardır. Üniversitelerin web sayfalarında belirtilen kontenjan
sayısının 57.862 olduğu ve "başvuran herkes kabul edilecektir" şeklindeki
ucu açık kontenjanların da olduğu göz önünde bulundurulduğunda
toplam kontenjanın 60 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir.
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen Şubat 2016 atamalarından sonra
öğretmen doluluk oranının % 93’e ulaştığı açıklamaları ve sonrasında
bütün programlar genelinde 70 bin civarında öğretmen ihtiyacı
olduğuna dair açıklamalar atama bekleyen öğretmen sayısı ile birlikte
düşünüldüğünde, önümüzdeki dönemde PFESP’nin varlığına yönelik
tartışmaların mezunlarının niteliği ve istihdamı ile ilgili tartışmaları
gölgede bırakacağına işaret etmektedir. MEB Öğretmen Yetiştirme
Genel Müdürlüğü tarafından Eğitim Fakültesi Dekanları Yürütme
Kurulu, 7. istişare toplantısında yapılan;
"[…] mevcut norm fazlası öğretmenlerimiz gerçekte ihtiyacı olan
okullara dağıtılacak olsa şu an Türkiye’nin gerçekte öğretmen açığı
7 bindir. Ancak öğretmenlerin eş, engel vs. durumlarından dolayı
bunu yapmak çok mümkün olmuyor. Şu anki haliyle öğretmen
ihtiyacımız yaklaşık 60 bin civarındadır."
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şeklindeki açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda, YÖK tarafından
12 Kasım 2015’te yapılan "[…] isteyen hemen herkese pedagojik formasyon
belgesi vermek suretiyle gençlerimizi gereksiz bir beklenti içine sokmak
da doğru bir yaklaşım değildir." açıklaması daha da önem kazanmaktadır.
Milli Eğitim Temel Kanunu ile "Devletin eğitim, öğretim ve bununla
ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği" olarak
tanımlanan öğretmenliğin mesleki formasyon eğitiminin uzaktan eğitim
yoluyla gerçekleştirilmesine izin verilmesi ve esas itibariyle "baskıları"
gerekçe olarak kabul edip, yükseköğretim kurumlarının kapasitelerinden
bağımsız olarak kontenjan sınırlamasının kaldırılması öğretmenlik
eğitiminin kalitesini olumsuz etkilemenin de ötesinde mesleğin itibarı
üzerinde uzun dönemli ve kalıcı olumsuz etki oluşturabilir.
Öğretmen yetiştirme alanında 2016 yılı itibariyle temel sorun "öğretmen
eksikliği değil öğretmen niteliğidir". MEB’in öğretmen yetiştirme
alanında hizmet öncesinde ve hizmet içinde nitelikli öğretmen temin
etme politikalarına yönelmesi ve bu doğrultuda hızlı adımlar atması
yerinde olacaktır. Bunun için kamu yönetiminde şeffaflık ilkesinin bir
gereği olarak sadece kamu değil özel sektörün de ihtiyaçlarını göz
önünde bulundurarak her öğretmenlik alanı için MEB'in kısa, orta ve
uzun vadede öğretmen ihtiyaçlarını açıklaması birçok taraf için son
derece yararlı olacaktır. Son iki yıldır eğitim fakültelerinin ikinci öğretim
programları kapatılarak ve bazı bölümlerde kontenjan sınırlamasına
gidilerek eğitim fakültelerindeki öğrenci sayıları düşürülmeye
çalışılırken ve beklenti bu uygulamanın devam etmesi yönünde iken,
YÖK’ün 2016 yılı içinde tekrar İlahiyat ve Fen-Edebiyat fakültelerinin
pedagojik formasyon eğitimi vermeye uygun olup olmadıklarına yönelik
bilimsel bir değerlendirme çalışması başlatması konuyu yeni bir noktaya
taşımıştır. Dolayısıyla konu ile ilgili olarak 2017 yılında atılacak adımlar
PFESP’nin geleceği açısından izlemeye değer görülmektedir.
MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün 18
Ekim 2016 tarihinde YÖK’e göndermiş olduğu yazıda PFESP ile ilgili;
"bazı illerdeki eğitim fakültelerinin, kurumlarımızın kapasitesinin
çok üzerinde formasyon öğrencisi aldıkları, il ve ilçe milli eğitim
müdürlükleriyle yeterli koordinasyonu sağlamadan kurumlara uygulama
öğrencisi gönderdikleri, uygulama derslerinin takibini düzenli olarak
yapmadıkları şeklinde şikayetler Bakanlığımıza ulaşmıştır." şeklindeki
açıklaması, nitelikli öğretmen yetiştirme bakımından PFESP’nin geleceği
ile ilgili bilimsel bir tartışma, değerlendirme ve karar verme sürecinin
başlaması gerekliliğine işaret etmektedir. Söz konusu yazı aynı zamanda
yukarıda yapılan değerlendirmelerdeki endişeleri de doğrular nitelikte
gözükmektedir. Nitekim bazı üniversitelerde öğretmen yetiştirme
sürecinin doğasıyla çelişen bir şekilde PFESP’nin uzaktan eğitim yoluyla
yürütüldüğü göz önünde bulundurulursa ortak akılla hareket edilecek
bir zemine ihtiyaç duyulduğu açıkça ortaya çıkmaktadır.
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Öğretmen yetiştirme alanında gerçekçi politikaların oluşturulabilmesi
için MEB, YÖK, Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı gibi
öğretmenin yetiştirilmesi ve istihdamı ile ilgili tüm taraflar bir araya
gelerek ulusal bir öğretmen yetiştirme politikası belirlenmelidir.
Bu kapsamda Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu’nun lisansüstü
programlarla bazı alanlardaki ihtiyacın karşılanması gibi önerileri,
hızlı bir şekilde tarafların görüşlerine sunularak uygulamaya dönük
somut önerilerin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi yerinde olacaktır.
Benzer şekilde 2011 yılında tamamlandığı ifade edilen ancak kamuoyuna
açıklanmayan, Kasım 2016 itibariyle Yüksek Planlama Kurulu’nun onayına
sunulduğu belirtilen ve öğretmen yetiştirme ve iyileştirme politikalarına
ışık tutacağı ümit edilen Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi’nin de bir an
önce sisteme kazandırılması gerekmektedir.
MEB’in, öğretmenlerin hizmet öncesinde ve hizmet içinde yetiştirilmesi
ve istihdamı, kariyer planlaması ve performansının izlenmesi gibi
politikalara yön verebilmesi için öncelikle "nasıl bir öğretmene ihtiyaç
duyuyoruz" sorusuna cevap teşkil edecek Öğretmen Genel ve Özel Alan
Yeterlikleri çalışmalarını en kısa sürede tamamlaması ve uygulamada
bu yeterlikleri taraflara güçlü bir şekilde referans göstermesi yerinde
olacaktır. Öğretmen yeterliklerini esas alan bir kalite güvence sisteminin
ve çıktı kontrolünün oluşturulması öğretmen yetiştirme süreci üzerinde
güçlü bir düzenleyici etkiye sahip olacaktır.

Öğretmen
yetiştirme ile ilgili
düzenlemeler,
sistem üzerinde
oluşan baskıları
azaltıcı geçici
çözümler olarak
tasarlandığı
sürece öğretmen
yetiştirme
sisteminde
iyileşme sağlamak
mümkün
olmayacaktır.

MEB’in diğer bir önceliğinin ise öğretmen norm doluluğunun %93’e
ulaştığı ve bazı alanlar için önümüzdeki yıllarda sadece emekli olanların
veya görevden ayrılanların yerine atama yapılacağı açıklamalarından
sonra, 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı kararında yer alan öğretmenliğe
kaynaklık eden yükseköğretim programlarından mezun olanlar için
hangi alanlarda pedagojik formasyon programı açılmasına ihtiyaç
duyulduğunun belirlenmesi gerekir. Önümüzdeki 10 yıl içinde öğretmen
istihdamına hiç ihtiyaç duyulmayacak bazı alanlarda gençlerin istihdam
beklentisi içinde eğitim almaları ve bu sayının her geçen gün daha da
artması kaynak israfının da ötesinde toplumsal bir soruna dönüşebilir.
Öğretmen yetiştirme ile ilgili değişimler veya düzenlemeler, sistem
üzerinde oluşan baskıları azaltıcı geçici çözümler olarak tasarlandığı
sürece öğretmen yetiştirme sisteminde iyileşme sağlamak mümkün
olmayacaktır. Türkiye’nin öğretmen ihtiyacı sayısal olarak belirlenip,
bu ihtiyacı karşılayacak niteliğe odaklanarak hem hizmet öncesi
yetiştirmenin kalitesi geliştirilmeli hem de halen görev yapmakta
olan öğretmenlerin mesleki yeterlikleri artırılmalıdır. İhtiyacı dikkate
almayan düzenlemeler öğretmen yetiştirme programlarında öğrenci
girdisinin niteliğini olumsuz etkilediği kadar, yetiştirme sürecinin
kalitesini de olumsuz etkileyecektir.
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Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması
2016’da Ne Oldu?
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.06.2016 tarihli toplantısında
Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakültelerinin yeniden yapılandırılması
kararı alınmıştır. Bu karara göre daha önce 11 bölüm 30 lisans programı
şeklinde yapılanmış olan eğitim fakülteleri, 9 bölüm 31 anabilim dalı
(ABD) olarak 23 programı kapsayacak şekilde yeniden yapılandırılmıştır
(Tablo 6). Böylece ilköğretim-ortaöğretim ayrımı ortadan kaldırılmıştır.
Tablo 6. Yeni Yapılanma Sonrası Eğitim Fakültelerinde Yer Alan Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlar
Bölüm Adı

Anabilim Dalı ve Program Adı

1. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

■■ Beden Eğitimi ve Spor ABD
»» Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği Programı

2. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

■■ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD
»» Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Programı

3. Eğitim Bilimleri Bölümü

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri ABD
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD
Eğitim Programları ve Öğretim ABD
Eğitim Yönetimi ABD
Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi ABD
Öğretim Teknolojileri ABD
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD
»» Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı

4. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

■■ Müzik Eğitimi ABD
»» Müzik Öğretmenliği Programı
■■ Resim İş Eğitimi ABD
»» Resim İş Öğretmenliği Programı

5. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

■■ Biyoloji Eğitimi ABD
»» Biyoloji Öğretmenliği Programı
■■ Fen Bilgisi Eğitimi ABD
»» Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı
■■ Fizik Eğitimi ABD
»» Fizik Öğretmenliği Programı
■■ Kimya Eğitimi ABD
»» Kimya Öğretmenliği Programı
■■ Matematik Eğitimi ABD
»» Matematik Öğretmenliği Programı
»» İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı

6. Özel Eğitim Bölümü
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■■
■■
■■
■■

Zihin Engelliler Eğitimi ABD
Görme Engelliler Eğitimi ABD
İşitme Engelliler Eğitimi ABD
Özel Yetenekliler Eğitimi ABD
»» o Özel Eğitim Öğretmenliği Programı
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Tablo 6. Devamı
Bölüm Adı

Anabilim Dalı ve Program Adı

7. Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü

■■ Coğrafya Eğitimi ABD
»» Coğrafya Öğretmenliği Programı
■■ Felsefe Grubu Eğitimi ABD
»» Felsefe Grubu Öğretmenliği Programı
■■ Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD
»» Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı
■■ Tarih Eğitimi ABD
»» Tarih Öğretmenliği Programı
■■ Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi ABD
»» Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programı
■■ Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi ABD
»» Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programı
■■ Türkçe Eğitimi ABD
»» Türkçe Öğretmenliği Programı

8. Temel Eğitim Bölümü

■■ Okul Öncesi Eğitimi ABD
»» Okul Öncesi Öğretmenliği Programı
■■ Sınıf Eğitimi ABD
»» Sınıf Öğretmenliği Programı

9. Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

■■ Alman Dili Eğitimi ABD
»» Almanca Öğretmenliği Programı
■■ Arap Dili Eğitimi ABD
»» Arapça Öğretmenliği Programı
■■ Fransız Dili Eğitimi ABD
»» Fransızca Öğretmenliği Programı
■■ İngiliz Dili Eğitimi ABD
»» İngilizce Öğretmenliği Programı
■■ Japon Dili Eğitimi ABD
»» Japonca Öğretmenliği Programı
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Eğitim
Fakültelerindeki
yeni yapılanma
hem zorunlu
eğitim sisteminin
kademelerini, hem
de öğretmenlik
alanlarını temel
almaktadır.

Değerlendirme ve Öneriler
Öğretmen yetiştirme programları, Milli Eğitimi Geliştirme Projesinin
yükseköğretim ayağı kapsamında 1997-1998 eğitim öğretim yılında sekiz
yıllık kesintisiz eğitime geçilmesi nedeniyle yeniden yapılandırılmıştır.
Bu yapılandırmaya göre ilköğretim ve ortaöğretime yönelik öğretmen
yetiştirme programları şeklinde eğitim kademelerine göre bölümler ve
anabilim dalları oluşturulmuş ve öğretim programlarının içerikleri de
güncellenmiştir.
Ancak, MEB tarafından 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren
başlatılmış olan ilköğretim programlarının güncellenmesi ve 2003
yılından bu yana Türkiye’nin de içinde yer aldığı Avrupa Yükseköğretim
Alanı (European Higher Education Area) kapsamında, lisans
programlarından beklenen ‘öğrenme çıktılarının elde edilmesine
yönelik hedefler’ doğrultusunda eğitim fakültelerinin, ortaöğretim
alan öğretmenliği hariç, ilk ve ortaöğretime öğretmen yetiştiren
bölümlerinde yürütülen programlarda yeni düzenlemeler yapılmış
ve 21 Temmuz 2006 tarihli YÖK Genel Kurulunda yeni programların
uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu yeniden yapılanma ile eğitim fakültelerindeki öğretmen
yetiştirme programlarındaki derslerin sayısı ve çeşitliliği gibi konular
üzerinde durularak programların niteliğinin arttırılması yoluyla
öğretmen niteliğinin arttırılması hedeflenmiştir.
Ancak aradan geçen on yıl içinde, uygulamada görülen aksaklıkların
yanı sıra eğitim sisteminin genelinde ve öğretmen yetiştirmede ortaya
çıkan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim fakültelerinin yeniden
düzenlenmesi gereği duyulmuştur. MEB’in kesintisiz 8 yıllık eğitim
yapılanmasını esas alarak ilköğretim ve ortaöğretim programları
şeklinde düzenlenen eğitim fakültelerinde, 2012’de MEB tarafından
uygulamaya konulan, kamuoyu tarafından "4+4+4" olarak bilinen 12
yıllık zorunlu eğitim sistemi doğrultusunda dört yıllık bir gecikmeyle
de olsa yeniden yapılanmaya gidilmiştir. Yeni yapılanmanın dikkat
çeken yanları, hem zorunlu eğitim sistemini temel alması hem de
öğretmenlik alanlarını temel almasıdır. Bu kapsamda temel eğitim
bölümünün yanı sıra diğer bölümlerin yapılandırılmasında yakın alanlar
bir araya getirilmiş; gerekli görülen bazı alanlar için yeni anabilim dalları
kurulmuştur (Örneğin Eğitim Bilimleri Bölümü altında üç yeni anabilim
dalı kurulmuştur). Bir diğer önemli değişiklik özel eğitim alanlarının
tek bir bölüm altında toplanmış olmasıdır. Ancak, bireysel ihtiyaçların
aynı engel grubunda dahi fazlasıyla farklılık gösterdiği özel eğitim
alanında bireye özel programların gerekliliği kuvvetli bir vurgu ile dile
getirilirken tüm alanların ortak bir programda birleştirilmiş olması geç
ve küçük adımlarla ilerlenen özel eğitim alanında önümüzdeki dönemde
yeni bir tartışma alanı potansiyeli taşımaktadır. Değişen ihtiyaçlar
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nedeniyle öğretmen yetiştirme programlarında da değişimin kaçınılmaz
olduğu bir gerçektir. Dolayısıyla yapılan yeni düzenlemelerin başta
insan kaynakları olmak üzere eğitim fakültelerindeki kaynakların etkin
kullanımı açısından yararlı olması beklenmektedir.
Eğitim fakülteleri ile ilgili kaliteyi arttırma çalışmaları bu güne kadar daha
çok öğretmen yetiştirme programları ve öğretim elemanları ekseninde
gerçekleştirilmiştir. Oysa eğitim sisteminin asıl öznesi olan öğrenci
niteliği gözden kaçırılmaktadır. Dünyanın neresinde olursa olsun bir
programın başarısı programın uygulanışı ve uygulayıcılara bağlı olduğu
kadar o programa devam eden öğrenciler ve beraberlerinde getirdikleri
giriş özelliklerine de bağlıdır. Buradan hareketle öğretim elemanı
ve öğrenci sayısı bakımından OECD ortalamalarına yaklaştığımız
ve programları güncellediğimiz bu yıldan itibaren odak noktasının
eğitim fakültelerine öğrenci seçme yollarının iyileştirilmesi olması
beklenmektedir. Bu konu çoğu hükümet döneminde çalışma planlarına
alınsa da bugüne kadar atılan adımlar istenilen farkı yaratamamıştır. Bu
dönemde de eğitim fakültelerini tercih eden öğrencilerin niteliğinin
arttırılması amacıyla tıp ve mühendislik fakültelerinde girişte yapılan
"başarı sıralaması" uygulamasını ve böylece üniversite sınavında
öğretmen yetiştiren programları ilk sıralarda tercih eden adayların
eğitim fakültesine kabulünü öngören bir plan tartışılmaktadır. Ancak,
öğretmen yetiştiren programlara öğrenci seçim sürecinin çoktan
seçmeli sorulardan oluşan iki aşamalı (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı
(YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)) yazılı sınavlarla —okul öncesi
öğretmenliği için yalnızca YGS ile— gerçekleştirilmesinin öğretmenliği
diğer mesleklerden daha çok seven, öğretmenliği kendine yakıştıran
ve gururla taşıyabileceğine inanan, yaratıcı, empatik, iletişim becerileri
güçlü, gelişime açık, teknolojiyi seven öğretmen adaylarını seçmekten
uzak olduğu bilinmektedir. Bu noktada Türkiye’de öğretmenlik mesleğinin
toplumsal statüsü ile ilgili algının çok da parlak olmamasının etkisi de
gözden kaçırılmamalıdır. Bunun için ‘öğretmen yetiştiren programlara ilk
sıralarda tercih yapan adayları kabul etme’nin istenilen etkiyi yapmasını
beklemek gerçekçi bir yaklaşım değildir. Asıl iyileşme LYS’de üst düzey
düşünme becerileri bakımından üst başarı dilimine giren akademik öz
disiplini ve başarısı yüksek öğrencilerin bu programları tercih etmesini
ve bu adaylar arasından öğretmenliğe en uygun olanların çoklu
sınavlarla seçilmesi yanında öğretmen yetiştiren programlarda çıktının
niteliğini hedef alan kontrol mekanizmaları oluşturulması ile mümkün
olacaktır. Bunun için öncelikle öğretmen yetiştiren programlara giriş
için gerekli görülen ön koşullar belirlenmeli, ön koşulları sağlayanlar
arasından öğrenciler seçilmeli ve yetiştirme sürecinde ve öğretmen
unvanını almada yeterlilikleri esas alan bir yaklaşım benimsenmelidir.
Ayrıca öğretmenlik mesleğinin statüsünün iyileştirilmesi için toplumsal
boyutta adımlar atılması da öncelikli politikalar arasında yer almalıdır.

Öğretmenlik
mesleğinin
statüsünün
geliştirilmesi,
adaylar arasından
öğretmenliğe en
uygun olanların
çoklu sınavlarla
seçilmesi yanında
öğretmen
yetiştiren
programlarda
çıktının niteliğini
hedef alan kontrol
mekanizmaları
oluşturulması ile
mümkün olabilir.
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Öğretmen
seçiminde
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asli öğretmenliğe
geçişte gerekse
sözleşmeli
öğretmenlerin
atanması
sürecinde
adaylar sözlü
sınavlara tabi
tutulmuşlardır.

Öğretmen Seçim Süreci
Öğretmen seçiminde 2016 yılında alışılagelen çoktan seçmeli sınavla
öğretmen seçme süreci devam ettirilmiştir. Bu kapsamda öğretmen
adayları Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) adı altında Genel Yetenek
ve Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Özel Alan Bilgisi testlerini kapsayan üç
sınava girmişlerdir. Öte yandan öğretmen seçiminde yeni bir uygulama
olarak Sözlü Sınav uygulamasına geçilmiş, gerek asli öğretmenliğe
geçişte gerekse sözleşmeli öğretmenlerin atanması sürecinde adaylar
sözlü sınavlara tabi tutulmuşlardır.

2016’da Ne Oldu?
Öğretmen adayları 2016 yılında Kamu Personeli Seçme Sınavı Lisans
Kılavuzunda belirtilen programa göre 22 Mayıs 2016 tarihinde 120
dakika süren sabah oturumunda 60’ar sorudan oluşan Genel Yetenek ve
Genel Kültür testlerine, aynı günün öğleden sonraki oturumunda ise 100
dakika süren ve 80 sorudan oluşan Eğitim Bilimleri testine girmişlerdir.
ÖSYM tarafından hazırlanan ilk sınav takviminde Özel Alan Bilgisi
Testinin (ÖABT) 24 Temmuz 2016 tarihinde yapılacağı açıklanmıştır.
Ancak ÖSYM sınava dört gün kala sınav takvimini güncellediğini ve
70 dakikalık ÖABT'nin 20 Ağustos 2016 Cumartesi günü saat 9.30'da
yapılacağını duyurmuştur. Sınav belirtilen tarihte yapılmıştır.
MEB, ÖSYM ve Devlet Personel Başkanlığı arasında, "Kamu Görevlerine
İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik"
kapsamında imzalanan protokol uyarınca 2016 yılında ÖABT uygulanan
17 alan şunlardır:
■■ Türkçe
■■ İlköğretim Matematik
■■ Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
■■ Sosyal Bilgiler
■■ Türk Dili ve Edebiyatı
■■ Tarih
■■ Coğrafya,
■■ Matematik (Lise)
■■ Fizik
■■ Kimya
■■ Biyoloji
■■ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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■■ Yabancı Dil (Almanca)
■■ Yabancı Dil (İngilizce)
■■ Rehber Öğretmen
■■ Sınıf Öğretmenliği
■■ Okul Öncesi Öğretmenliği
Geçen yıldan farklı olarak 2016 yılında 22.313 okul öncesi öğretmeni
adayı ilk kez ÖABT’ye girmiştir.
2016 yılında Eğitim Bilimleri Testine bir önceki yıla göre % 9,66’lık bir
artışla 457.799 aday, ÖABT’ye ise bir önceki yıla göre %9,94’lük bir artışla
311.759 aday girmiştir. ÖABT’deki bu artış temel olarak; bu yıl ilk kez
ÖABT’ye giren ve toplamda ÖABT’ye girenlerin %7,16’sını oluşturan okul
öncesi öğretmeni adaylarından kaynaklanmaktadır. Ancak genel olarak
bakıldığında da bir artış söz konusudur.
ÖSYM’nin 2016-KPSS Lisans Testlerine yönelik olarak açıklamış olduğu
Tablo 7’deki sonuçlara göre Eğitim Bilimleri alanında sınava giren
adayların 80 sorudan ortalama 41.031 soruya net doğru cevap verdikleri
görülmektedir.
Tablo 7. 2016 KPSS Lisans Sonuçları
Test

Ortalama

Standart Sapma

Aday Sayısı

Soru Sayısı

Genel Yetenek

21,384

8,698

1.231.828

60

Genel Kültür

23,176

12,719

1.221.592

60

Eğitim Bilimleri

41,031

12,651

457.866

80

Kaynak: ÖSYM (2016). http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/KPSS/2016-KPSS_LISANS_14072016.pdf adresinden 13.11.2016
tarihinde indirilmiştir.
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Tablo 8. 2015- 2016 KPSS ÖABT Sonuçları
2015’e
göre
durum

Test Adı

Ortalama
Net Aralığı

Ortalama Net
Aday Sayısı
Sayısı/50

Türkçe

30-35

30,809

17.135

Rehber Öğretmen

30-35

30,760

6.786

Sosyal Bilgiler

25-30

26,245

Yabancı Dil (İngilizce)

20-25

Tarih

20-25

Ortalama
Net Aralığı

Ortalama Net
Aday Sayısı
Sayısı/50
32,637

16.457

31,967

9.495

24.611

29,242

23.749

23,247

15.724

27,295

13.459

21,097

26.729

27,039

27.083

26,550

22.313

Okul Öncesi Öğr.

30>

25-30

Din Kül. ve Ah. Bil.

25-30

25,209

19.549

25,879

24.641

Coğrafya

20-25

22,208

9.313

25,511

10.295

Sınıf Öğretmenliği

25-30

26,271

27.606

24,338

24.739

Türk Dili ve Edebiyatı

25-30

25,092

43.812

22,816

46.619

İlköğretim Matematik

15-20

19,803

7.347

17,150

6.055

Biyoloji

10-15

12,899

13.748

17,032

15.003

Kimya

10-15

14,574

9.567

16,503

10.459

Fen Bilimleri/Fen ve
Teknoloji

10-15

14,589

18.799

16,464

19.154

Fizik

15-20

16,399

1.0182

15,377

10.301

Yabancı Dil (Almanca)

15-20

17,484

4.287

10-15

14,239

4.074

Matematik (Lise)

10-15

14,747

28.388

<10

9,994

27.863

20-25

15-20

Kaynak: ÖSYM (2016). http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/KPSS/OABT/OABTSonucSayisalBilgiler02092016.pdf adresinden
13.11.2016 tarihinde indirilmiştir.

Tablo 8’de geçmiş yıllarda da olduğu üzere 50 soru üzerinden hesaplanan
net doğru cevap ortalamalarına göre ilk üç sıradaki alanın 2016 yılında
da değişmediği görülmektedir. Sırasıyla; Türkçe, Rehber Öğretmen
ve Sosyal Bilgiler Öğretmen adaylarının en yüksek ortalamalara sahip
oldukları, yine sırasıyla Lise Matematik, Almanca ve Fizik öğretmeni
adaylarının ise en düşük ortalamalara sahip oldukları görülmektedir.
Ayrıca Tablo 8’de Tarih, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Coğrafya, Biyoloji,
Kimya ve Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji öğretmeni adaylarının geçen
yıla göre ortalamaları yükselirken Lise Matematik, Almanca, Fizik,
İlköğretim Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı ve Sınıf Öğretmeni
adaylarının ortalamalarının önemli oranlarda düştüğü görülmektedir.
Adayların %47.31’inin soruların yarısından fazla net doğru cevabı varken
%8.32’sinin 30’dan fazla neti bulunmaktadır. Bu yıl ilk kez ÖABT’ye giren
Okul Öncesi Öğretmeni adaylarının belirsizliklere rağmen ortalamanın
üzerinde göstermiş oldukları performansları dikkat çekicidir.
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2016 yılında diğer yıllardan farklı olarak KPSS temel soru kitapçığı ve
cevapları sınavın hemen akabinde açıklanmıştır. Bu uygulama, adayların
sınavlarını kendilerinin değerlendirebilmeleri, sınavların içerikleri
hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi ve hatta farklı uzmanlarca
soruların incelenebilmesi için de olumlu bir uygulama olmuştur.
2016 yılında KPSS ile ilgili olarak soru iptali geleneği yine değişmemiştir.
ÖSYM, 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Genel Kültür, Genel Yetenek ve
Eğitim Bilimleri Sınavları ile ilgili olarak;
"[…] eğitim bilimleri temel soru kitapçığında yer alan 63. soru ve
genel yetenek Türkçe testindeki 11. sorunun iptal edilmesine"
ÖABT ile ilgili olarak ise;
"[…] Kimya Öğretmenliği Testi temel soru kitapçığındaki 5. sorunun
"A" olarak girilmiş cevabının "D" olarak değiştirilmesine,
Rehber Öğretmenlik Testi temel soru kitapçığındaki 17. sorunun
iptal edilmesine,
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Testi temel soru kitapçığındaki 37. ve
39. soruların iptal edilmesine,
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Testi temel soru kitapçığındaki
8. sorunun iptal edilmesine,
Türkçe Öğretmenliği Testi temel soru kitapçığındaki 14. ve 46.
soruların iptal edilmesine,

Günün
ihtiyaçlarına en
uygun öğretmeni
seçebilmek için
öğretmende
olması beklenen
mesleki
adanmışlık, teknopedagojik alan
bilgisi, mesleki
etik ve mevzuat
gibi alana özgü
ilke ve kurallar
bakımından
sınav kapsamının
güncellenmesine
ihtiyaç
duyulmaktadır.

43. sorunun "E" olarak girilmiş cevabının "C" olarak değiştirilmesine,
ve söz konusu maddelerin ilgili testlerde en az bir cevabı bulunan
tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilmesine karar verildiğini
duyurmuştur.

Değerlendirme ve Öneriler
2016 KPSS’de Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve alan bilgisi
ile pedagojik alan bilgisini içeren ÖABT’den oluşan sınav kapsamında
herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Oysa günün ihtiyaçlarına en
uygun öğretmeni seçebilmek için öğretmende olması beklenen mesleki
adanmışlık, tekno-pedagojik alan bilgisi, mesleki etik ve mevzuat gibi
alana özgü ilke ve kurallar bakımından sınav kapsamının güncellenmesine
ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer bir husus ise TEDMEM’in (2015) belirtmiş
olduğu özellikle genel kültür ve genel yetenek sınavlarına yönelik
üniversiteye hazırlık kursları veren kurumlara yönelme eğiliminin
devam etmesidir. Eğitim Fakültesi programlarının içeriğinin ve özellikle
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KPSS’nin kapsam
geçerliğinin
"arzulanan
öğretmen"
yeterlikleri
çerçevesinde
gözden
geçirilmesi
gerekmektedir.

son sınıf programında yer alan öğretmenlik uygulamalarının yetersiz
kaldığı eleştirilerine neden olan bu durumun dikkatle araştırılması
gerekmektedir. Çünkü adayların sınav başarısı kendi özellikleriyle
yani aldıkları eğitim vb. durumlar ile ilgili olabileceği gibi, kendilerine
uygulanan sınavın niteliği ve uygulama koşulları ile de yakından ilgilidir.
Nitekim alan bazında açıklanmaması bir eksiklik olmakla birlikte,
öğretmen adaylarının Eğitim Bilimleri Testi ortalamasının 80 soru
üzerinden 41.031 olması doğrudan Eğitim Fakülteleri programlarının
yetersizliğini ya da sınavın kapsam geçerliğini akıllara getirmektedir.
Ancak, 100 dakika süren ve 80 sorudan oluşan Eğitim Bilimleri testinin
aynı günün sabah oturumunda 120 dakika süren ve 160 sorudan
oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin ardından, öğleden
sonraki oturumda yapılmış olmasının olumsuz etkileri de gözden
kaçırılmamalıdır. Bu nedenle KPSS’nin kapsam geçerliği "arzulanan
öğretmen" yeterlikleri çerçevesinde gözden geçirilmesi gereken bir konu
olmaya devam ederken, adayların gerçek başarılarını gösterebilecekleri
sınav koşullarının oluşturulması ve bu sınavlar sonrasında elde edilen
sonuçların ilgili taraflarca derinlemesine analizlerinin yapılarak
elde edilen bulgular doğrultusunda genel tablonun tanımlanması ve
iyileştirmeye yönelik politika ve stratejilerin geliştirilmesi yerinde
olacaktır.
Günümüz koşullarında öğretmen yeterliklerinin hangi ölçütleri temel
alacağı üzerinde büyük ölçüde görüş birliği sağlanmıştır (MEB, 2008;
Türk Eğitim Derneği, 2009). Bu ölçütler arasında mesleki adanmışlık,
tekno-pedagojik alan bilgisi, öğretimi planlama ve uygulama, öğrencilerin
gelişimlerini değerlendirme ve izleme, öğrenme ortamında etkili bir
iletişim sağlayabilme ve öğrenci davranışlarını yönetme, bireysel ve
mesleki gelişimi planlama ve gerçekleştirme, diğer öğretmenler, veliler
ve okul çalışanları ile işbirliği içinde çalışabilme, mesleki görevleri ve işiyle
ilgili ilke ve esasları bilme ve kullanabilme gibi ölçütler yer almaktadır
(TEDMEM, 2015). Dolayısıyla aday öğretmenin KPSS Genel Kültür ve
Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri Testleri ve ÖABT ile ilgili bilgilerinin
ölçülmesi mümkün görünürken, 2015 yılında başlatılan aday öğretmen
performans değerlendirmesi ile iletişim, mesleki gelişim, görevi ile ilgili
ilke ve esasları kullanabilme gibi uygulamaya dönük bilgi ve becerileri
bakımından değerlendirilmesi de mümkün hale gelmiştir. 2015 Şubat
döneminde atanan yaklaşık 30 bin öğretmen için başlatılan Aday
Öğretmen Yetiştirme Süreci, aday öğretmenin tek başına ders ve sınıf
sorumluluğu olmadan danışman öğretmen gözetiminde yetiştirilmesi
bakımından önemli bir fırsattır. Ancak, bu değerlendirmenin göreve
atanma basamağının çok öncesinde, öğretmen adaylarının öğretmen
yetiştiren programlara seçimi sürecinde sisteme dahil edilmesi daha
yerinde bir yaklaşım olacaktır (TEDMEM, 2015).
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Öte yandan, tıpkı diğer uygulamalarda olduğu gibi bu uygulamanın da
sonuçlarının dikkatle izlenmesi gerekmektedir. 2016 Eylül döneminde
sürecin hedeflendiği şekilde gerçekleşip gerçekleşmediği ve bundan
sonrası için ihtiyaç duyulan iyileştirme alanlarının tespitine yönelik
olarak MEB tarafından başlatılan izleme ve değerlendirme çalışması bu
anlamda yerinde bir adım olup süreç hakkında gerçekçi verilerin elde
edilmesi bakımından eksik bir adımdır. Çünkü bu çalışmada sadece
aday öğretmenlerin görüşleri tek bir veri toplama aracı (anket) ile
alınmıştır. Elde edilen verilerin süreçte görev alan danışman öğretmen,
okul yöneticisi, maarif müfettişi, sözlü sınav komisyonu üyeleri gibi
diğer tarafların görüşleriyle de desteklenmesi, ulaşılan sonuçların
doğru yorumlanması adına bir alternatif olarak düşünülebilir. Ayrıca
konunun önemi göz önünde bulundurulduğunda anket ile veri
toplamanın sınırlılıkları nedeniyle dar kapsamlı veriler elde edilmiş
olması da yüksek ihtimaldir. Bu nedenle söz konusu izleme çalışmasının
kapsam, katılımcılar, kullanılan veri toplama yöntem ve araçları, elde
edilen verilerin derinlemesine analizi ve bu analizlerin iyi bir şekilde
yorumlanması bakımından geliştirilmesi gerekmektedir.
Eğitim Bilimleri Testi ve ÖABT her ne kadar sıralama esaslı sınavlar
olsa da öğretmen yetiştiren programlar açısından bir ölçüde fikir
verici yanları bulunmaktadır. Dolayısıyla bu tür sınavlardan elde edilen
verilerin öğretmen yetiştiren programların iyileştirilmesine yönelik
olarak araştırmacılara, politika geliştirici ve uygulayıcılara sunulması
önem arz etmektedir. ÖSYM tarafından açıklanan Eğitim Bilimleri
Testi ve ÖABT ortalamaları öğretmen yetiştiren programlara yönelik
olarak çıkarımlarda bulunma ve ileriye dönük adımlar atma bakımından
yetersiz kalmaktadır. Oysa kapsam geçerliği tartışma konusu olsa
da öğretmen yetiştirme alanında ulusal düzeyde ya da öğretmen
yetiştirme programlarının gündeminde olan yeniden yapılanma ve
iyileştirme çalışmalarında bu verilerden yararlanılması son derece akılcı
olacaktır. Buradan hareketle farklı öğretmenlik alanları için ortak bir
sınav olan Eğitim Bilimleri Testinin sonuçları da alanlar, üniversiteler
hatta mezun olunan program (Eğitim Fakültesi-PFESP) gibi çeşitli
değişkenler açısından incelenmeli ve öğretmen yetiştirme sürecinde
yararlanılmak üzere kamuoyu ile paylaşılmalıdır. ÖSYM’nin yoğun bir
yıllık sınav takvimi olduğu düşünüldüğünde, öğretmen adaylarının
almış oldukları sonuçların kişisel bilgiler korunmak kaydıyla araştırma
ve öneri geliştirme amaçlı olarak öğretmen yetiştirme alanında çalışan
araştırmacılara sunulmasında son derece yarar görülmektedir. Bu
anlamda YÖK Atlas önemli bir kaynak olsa da ileri analizler için veri
sunmaktan yoksundur.

Farklı öğretmenlik
alanları için ortak
bir sınav olan
Eğitim Bilimleri
Testinin sonuçları
çeşitli değişkenler
açısından
incelenmeli
ve öğretmen
yetiştirme
sürecinde
yararlanılmak
üzere kamuoyu ile
paylaşılmalıdır.

Öğretmen yetiştirme programları, YÖK tarafından belirlenen ve
kamuoyunda ‘çakılı program" olarak tanımlanan çerçeve programın yanı
sıra kendilerine tanınan esnekliklerle seçmeli dersler ve programlarda
yapabilecekleri yer değişiklikleri ile kendi özgün öğretmen yetiştirme
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çabalarını şekillendirmektedirler. Ancak özellikle son sınıf öğrencileri
üzerinde en üst seviyeye ulaşan KPSS baskısı, öğretmen yetiştirme
programlarının kendi özgün öğretmen yetiştirme çabalarını, dolayısıyla
öğretmen yetiştirme alanında özgün programlar oluşturma girişimlerini
olumsuz etkilemektedir. Ayrıca TEDMEM (2015)’te de belirtildiği gibi
öğretmen yetiştirme programlarının öğretmen yetiştirme konusunda
seçmeli dersler ve diğer uygulamalarla fark yaratma çabaları teorik
bilgileri ölçmeye odaklı KPSS’de fırsat eşitsizliğine dönüşebilmektedir.
Dolayısıyla öğretmen yetiştirme programları kendi özgün öğretmen
yetiştirme idealleri ve öğretmen adaylarının KPSS’ye hazırlanma baskısı
arasına sıkıştırılmamalıdır.
Sınavların daha özenli bir hazırlık sürecinden sonra uygulanmasına
yönelik önerilere rağmen KPSS’de soruların iptal edilmesi ve doğru
cevap seçeneğinin değiştirilmesi 2016 yılında da devam etmiştir. Sınav
sonrasında soruların Aday İşlemleri Sistemi’nden görülebilmesi kararına
istinaden ÖSYM’nin söz konusu sınavlarda kullanılacak soruları önceden
deneme imkanı bulamaması bu durumun en temel nedeni olarak
gösterilmektedir. Ayrıca her sınav sonrasında tüm soruların kamuoyu
ile paylaşılması bir soru bankası oluşturulmasını da engellemekte ve
yıllar itibariyle sınırlı kapsamı olan derslerde/alanlarda nitelikli yeni
sorular üretmek güçleşmektedir.
Öğretmen adaylarının KPSS ortalamalarının 30 ve altında olması
KPSS soruları, öğretmen yetiştirme programlarının içeriği ve MEB
tarafından belirlenmiş olan öğretmen yeterlilikleri arasındaki uyumun
sorgulanmasını gerektirmektedir. Eldeki mevcut bilgilerle KPSS
doğru cevap ortalamalarının oldukça düşük olmasının sınavın kapsam
geçerliğinden mi kaynaklandığı, yoksa öğretmen yetiştirme sürecinin
verimliliği ile ilgili sorunlardan mı kaynaklandığı bilinmemektedir. Ayrıca
hem sınav içeriğinin hem yetiştirme programlarının içeriğinin, MEB
tarafından belirlenmiş olan öğretmen yeterlilikleri ile ne ölçüde uyumlu
olduğu da bilinmemektedir. Dolayısıyla öğretmen yetiştirme sürecinin
farklı bileşenlerinin iş birliği içinde birbirlerini besleyen bir yapıda
çalışmaları gerekmektedir. Bunun için söz konusu farklı bileşenlerin
işleyişinden sorumlu kurumlar olarak MEB, YÖK, Eğitim Fakülteleri
ve ÖSYM gibi kurumların arz talep tarafları olarak değil; "hep birlikte
öğretmen yetiştirmenin bir tarafı olarak" eşgüdümlü ve işbirlikçi bir
anlayışla çalışmaları için gerekli tedbirlerin alınması ve bu anlayışın
"ülke politikası" olarak sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekmektedir.
Öğretmen adayının eğitim fakültesine seçilmesini, yetiştirilmesini,
istihdam edilmesini ve iş başında mesleki gelişiminin sürdürülebilirliğini
sağlayan kurumlar işbirliği ve eşgüdüm için birlikte yol alma çabası
içinde olmalıdırlar. Çünkü öğretmen yetiştirme bir sistem olarak
görülüyorsa süreçte yer alan bileşenlerden birisindeki en küçük aksama
diğer bileşenleri; dolayısıyla nihai hedef olan nitelikli öğretmen, nitelikli
öğrenci ve nitelikli gelecek olgusunu olumsuz etkileyecektir.
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İstihdam
2016’da Ne Oldu?
2016 yılında sekiz farklı şekilde öğretmen istihdamı gerçekleştirilmiştir:
■■ İlk atama
■■ Yeniden Atama ve Kurumlar Arası Yeniden Atama
■■ Milli Sporcu Öğretmen Atamaları
■■ Engelli Personel (Öğretmen) Alımı
■■ Yurtdışında Öğretmen Görevlendirme
■■ Sözleşmeli Öğretmenlik
■■ Dershane ve Etüt Eğitim Merkezlerinde Görev Yapan Eğitim
Personelinin Sözleşmeli Olarak İstihdamı (KPSS puanı
gerektirmeden)
■■ Suriyeli Öğrencilerin Eğitimi İçin Sözleşmeli Öğretmen Alımı
Son iki istihdam şekli raporun diğer bölümlerinde ele alındığından bu
bölümde sırasıyla ilk altı istihdam alanında yapılan atamalara ilişkin
bilgiler yer almaktadır.

a. İlk Atamalar, Yeniden Atama ve Kurumlar Arası Yeniden
Atamalar ve Milli Sporcu Öğretmen Atamaları
MEB Şubat 2016 atamalarında 29.620’si ilk atama, 300’ü yeniden
atama ve kurumlar arası yeniden atama ve 80’i milli sporcu kontenjanı
olmak üzere toplam 30000 kontenjana öğretmen ataması yapılacağını
duyurmuştur. 10 Şubat 2016 tarihinde yapılan atamalarda 111992
başvurudan 107 farklı öğretmenlik alanı için puan üstünlüğüne göre
(milli sporcu kontenjanları hariç) 29615 öğretmenin ataması yapılmıştır.
Tablo 9’da Şubat ayı atamasında en çok öğretmen atamasının yapıldığı
33 alana yönelik, atamaya ilişkin en düşük puan, atanan öğretmen sayısı
ve yapılan toplam başvuru sayısı sunulmuştur.
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Tablo 9. Şubat 2016 Öğretmen Ataması Sonuçları
Alan Adı

En Düşük Taban
KPSS Puanı

Atanan Öğretmen
Sayısı

Başvuran
Öğretmen Sayısı

Yeniden Atama
ve Kurumlar Arası
Yeniden Atama
Sayısı

Yeniden Atama
ve Kurumlar Arası
Yeniden Atama
Sayısı

Sınıf Öğretmenliği

74,73

3.267

8.219

25

146

İngilizce

64,42

3.098

6.643

26

84

Din Kült. ve Ahl.Bil.

64,26

2.794

7.825

20

24

İlköğretim Matematik
Öğr.

65,04

1.997

3.467

9

11

Okul Öncesi Öğrt

76,76

1.814

7.612

16

22

Rehberlik

69,28

1.606

3.300

14

20

Türkçe

75,93

1.497

4.575

9

11

Fen Bilimleri/Fen ve
Teknoloji

75,27

1.393

5.706

8

8

Bilişim Teknolojileri

80,76

1.197

3.638

7

7

Matematik

80,75

1.043

5.553

9

67

Türk Dili ve Edebiyatı

80,27

1.040

6.762

10

55

Sosyal Bilgiler

79,92

801

3.935

5

5

Beden Eğitimi

71,67

714

3.929

7

23

Biyoloji

74,77

695

3.894

6

22

Müzik

55,61

545

1.571

2

4

İ.H.L. Meslek Dersleri

62,25

537

2.941

7

13

Kimya/Kimya
Teknolojisi

76,08

428

2.536

4

29

Görsel Sanatlar

67,71

400

1.825

4

10

Fizik

76,32

398

2.774

4

31

Tarih

83,21

398

3.319

4

27

Özel Eğitim

53,68

376

605

4

10

Coğrafya

79,00

347

1.648

3

6

Teknoloji ve Tasarım

67,78

287

1.126

3

8

Almanca

74,36

208

1.310

2

2

Felsefe

83,53

203

2.405

2

8

Sağlık /Sağlık
Hizmetleri

75,10

188

2.553

2

17

Yiyecek İçecek
Hizmetleri

59,11

150

389

1

1

Arapça

50,53

148

193

-

-

78

2016 Eğitim Değerlendirme Raporu

Tablo 9. Devamı

Alan Adı

En Düşük Taban
KPSS Puanı

Atanan Öğretmen
Sayısı

Başvuran
Öğretmen Sayısı

Yeniden Atama
ve Kurumlar Arası
Yeniden Atama
Sayısı

Yeniden Atama
ve Kurumlar Arası
Yeniden Atama
Sayısı

El San.Tek./El Sanatları

64,40

148

489

1

1

Muhasebe ve
Finansman

67,97

141

1.110

1

1

Giyim Üretim Teknolojisi 77,92

107

674

1

5

Elektrik-Elektronik Tek./
Elektrik

78,67

106

390

1

6

Elektrik-Elektronik Tek./
Elektronik

77,13

103

336

1

2

100’ün altında atama
yapılan diğer alanlar

En düşük= 50,17
(Harita-TapuKadastro)
En Yüksek= 84,0
(Gazetecilik)

1.41

8.740

29615

111992

238

726

Toplam

Kaynak: MEB, (2016). 2016 Yılı Şubat Dönemi Öğretmen Atamaları Minimum Puanları. http://ikgm.meb.gov.tr/www/2016-yili-subat-donemi-ogretmen-atamalari-minimum-puanlari/icerik/574 adresinden 15.11.2016 tarihinde erişilmiştir

Şubat 2016 döneminde yapılan öğretmen atamalarının illere göre dağılımı Tablo 10’da verilmiştir.

Tablo 10. 2016 Şubat Öğretmen Atamalarının İllere Göre Dağılımı
İl

Atanan Öğretmen Sayısı

Toplam Atama İçindeki Oranı (%)

Gaziantep

1918

7,4

Şanlıurfa

1602

6,2

İstanbul

1548

6,0

Mardin

1095

4,2

Van

955

3,7

Diyarbakır

816

3,1

Konya

783

3,0

Sakarya

729

2,8

Erzurum

707

2,7

Siirt

702

2,7

Şırnak

654

2,5

Hatay

600

2,3

Ağrı

501

1,9

79

BÖLÜM III

ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE MESLEKİ SÜREÇ
III. İSTİHDAM VE ATAMALAR
Tablo 10. Devamı
İl

Atanan Öğretmen Sayısı

Toplam Atama İçindeki Oranı (%)

Gümüşhane

96

0,4

Muğla

96

0,4

Çankırı

93

0,4

Malatya

92

0,4

Nevşehir

86

0,3

Eskişehir

85

0,3

Edirne

81

0,3

Çanakkale

77

0,3

Karabük

76

0,3

Uşak

75

0,3

Aydın

71

0,3

Isparta

69

0,3

Tunceli

64

0,2

Yalova

61

0,2

Burdur

53

0,2

Kırşehir

43

0,2

Diğer 52 il

12178

46,5

Toplam

26006

100

Tablo 10’a bakıldığında Şubat 2016 döneminde Gaziantep, Şanlıurfa,
İstanbul ve Mardin 1000’in üzerinde olmak üzere en çok öğretmen
ataması yapılan illerdir. Kırşehir ve Burdur ise en az öğretmen atamasının
yapıldığı illerdir.
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b. Yurt Dışında Görevlendirilen Öğretmenler
MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yurt Dışında
Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme ve Görevlendirme 2016 Kılavuzu’na göre Tablo 11’de belirtilen 21
farklı alan için yurt dışında 75 öğretmenin görevlendirileceği duyurulmuştur.
Tablo 11. 2016 Yılında Yurt Dışında Görevlendirme Yapılacak Öğretmenlik Alanları ve Ülkelere Göre Kontenjan Sayıları
Ülkelere Göre Kontenjan
Alan Adı

Gürcistan, Bahreyn,
Lübnan, Tunus, Karadağ Katar
vb. ülkeler

Arapça

1

1

2

Beden Eğitimi

1

1

2

Biyoloji

1

1

2

Coğrafya

1

1

2

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

2

2

5

Felsefe

1

Fen Bilimleri/ Fen ve Teknoloji

1

Fizik

1

Kuveyt

1

Toplam
Türk
Cumhuriyetleri

1
1

2
1

Giyim Üretim Teknolojisi
Görsel Sanatlar

1

1

İlköğretim Matematik

1

1

İngilizce

2

3

Kimya

1

1

1

3
2

3

8

1

1

2

Matematik

1

1

2

Müzik

1

3

5

1

3

3

5

1

Okul Öncesi

2

Rehberlik

1

1

Sınıf Öğretmenliği

4

4

Sosyal Bilgiler

1

1

Tarih

1

Türkçe /Türk Dili ve Edebiyatı
Toplam

1
1

3
1

1
23

9

17

3

13

14

32

75

Tablo 8’e göre en çok Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı, Sınıf Öğretmenliği ve İngilizce alanlarında ve Türk
Cumhuriyetlerine görevlendirme yapılmıştır.
Kılavuzda "Temsil Yeteneği Mülakatı" sınavının 01-12 Ağustos 2016 tarihlerinde yapılacağı duyurulmuş
olmasına rağmen başvuruların yoğunluğu nedeniyle sınavlar 08-26 Ağustos 2016 tarihlerinde yapılmıştır.
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c. Engelli Öğretmen Atamaları
MEB, 2016 Haziran döneminde Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) puanı üstünlüğüne göre
Tablo 12’de görüldüğü üzere 57 farklı branşta önce toplam 250 öğretmen atamasının yapılacağını
açıklamış; ancak başvurusu kabul edilenlerin il tercihi aşamasında kontenjanı 500 olarak yeniden
belirlediğini duyurmuştur. Değişikliğin nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmayan duyuruda
alanlara göre belirtilen kontenjanlara Tablo 12’de yer verilmiştir.
Tablo 12. Temmuz 2016 Engelli Öğretmen Atama Kontenjanları
Alan Adı

Kontenjan

Sınıf Öğretmenliği

40

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji

30

İngilizce

30

Okul Öncesi

30

Beden Eğitimi

28

Türk Dili ve Edebiyatı

27

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

23

Tarih

23

Fizik

20

Rehberlik

20

Sosyal Bilgiler

20

Türkçe

20

Matematik

19

Görsel Sanatlar

15

İlköğretim Matematik

15

Coğrafya

13

Kimya/Kimya Teknolojisi

13

Felsefe

12

Bilişim Teknolojileri

11

Biyoloji

10

Müzik

10

Diğer 36 Alan

71

Toplam

500

Tabloya göre engelli öğretmen atamalarında en çok kontenjan Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilimleri, İngilizce
ve Okul Öncesi öğretmenliğine ayrılırken en az kontenjan daha çok meslek lisesi öğretmenliği alanlarına
ayrılmıştır.
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d. Sözleşmeli Öğretmenlik
Öğretmen sayılarında meydana gelen beklenmedik değişiklikler
nedeniyle bir ilk olarak MEB; kalkınmada birinci derecede öncelikli
yöreler öncelikli olmak üzere boş öğretmen norm kadrosu bulunan
örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında
sözleşmeli öğretmen istihdam etme kararı almıştır. Bu kapsamda sürecin
usul ve esaslarını belirlemek üzere 3 Ağustos 2016 tarih ve 29790 sayılı
Resmi Gazetede Sözleşmeli Öğretmenlik İstihdamına İlişkin Yönetmelik
ile 5 Ağustos 2016 tarihinde resmi web sayfasından sürecin işleyişine
yönelik kılavuz niteliğinde Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama
Duyurusu yapmıştır.
Söz konusu duyuruda 79 farklı alanda açık bulunan 15000 boş öğretmen
kadrosuna, 17 Nisan 2015 tarihli ve en son 18 Eylül 2016’da güncellenen
MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde öğretmenliğe
başvuru koşullarını sağlayanların yanı sıra 657 sayılı kanunun 4/B
maddesi kapsamında daha önce sözleşmeli öğretmen olarak çalışıp
sözleşmesi feshedilenlerden bir yıl bekleme süresini tamamlamış ve
daha önce devlet memurluğundan ve meslekten çıkarılmayı gerektiren
herhangi bir ceza almamış adaylar arasından atanmak istedikleri
alanın gerektirdiği KPSSP10 veya KPSSP121 puan türlerinden 50 ve
üzerinde puan almış olanların başvurabileceği açıklanmıştır. Bununla
birlikte, başvuru yapan adaylar arasından KPSS puanı üstünlüğüne
göre ilgili alanlarda açıklanan kontenjanların 3 katı sayıda adayın sözlü
sınava davet edileceği de duyurulmuştur. Ancak bu kapsamda 5000
kontenjan için farklı bir uygulama yapılmıştır. MEB tarafından 6 Eylül
2016 tarihinde yapılan duyuruda; 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları
Kanunu kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt
eğitim merkezlerinde 14 Mart 2014 itibarıyla eğitim personeli olarak
çalışmakta olup, 1 Ocak 2014 itibarıyla en az 6 yıl (2 bin 160 gün) sigorta
primi ödenenlerin, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmadan
öngörülen diğer koşulları taşımak suretiyle sözleşmeli öğretmenlik
pozisyonlarına başvurabileceği belirtilmiştir.
Bu kapsamda; KPSSP121 puanına göre 12292 toplam kontenjan için
36876 adayın yanı sıra KPSSP10 puanı gerektiren ve KPSS puanı şartı
aranmayan dershane öğretmenleri ile birlikte toplam 19955 kontenjan
için 43352 başvuru yapılmıştır (Tablo 13). Başvuru sayısı toplam
kontenjan sayısının %217’sine karşılık gelmektedir.
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Tablo 13. Ekim 2016 Sözleşmeli Öğretmenlik Atamalarında Alanlara Göre Başvuru Oranları
Alan Adı

Başvuru Sayısı

Toplam Kontenjan

Başvuru Oranı (%)

Sınıf Öğretmenliği

12050

4334

278

Din Kült. ve Ahl.Bil.

3529

1479

238

İngilizce

3430

1555

220

İlköğretim Matematik Öğr.

2374

984

241

Okul Öncesi Öğrt

2037

774

263

Türkçe

1575

565

278

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji

1549

587

263

Matematik (Dershane)

1450

950

152

Beden Eğitimi

1285

460

279

Rehberlik

1267

503

251

Özel Eğitim

1035

502

206

Matematik

988

375

263

Türk Dili ve Edebiyatı

801

287

279

Fizik (Dershane)

711

400

177

İ.H.L. Meslek Dersleri

677

270

250

Tarih (Dershane)

596

300

198

Felsefe (Dershane)

538

100

538

Görsel Sanatlar

481

186

258

Müzik

472

201

234

Kimya/Kimya Teknolojisi (Dershane)

458

350

130

Biyoloji (Dershane)

455

450

101

Biyoloji

391

154

253

Bilişim Teknolojileri

385

150

256

Fizik

381

156

244

Kimya/Kimya Teknolojisi

347

143

242

Sosyal Bilgiler

336

121

277

Tarih

284

98

289

Teknoloji ve Tasarım

262

105

249

Coğrafya

236

83

284

Almanca

232

94

246

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

174

90

193

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

100

55

181

12002

7423

100>

Diğer alanlar
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Tablo 13. Devamı
Alan Adı

Başvuru Sayısı

Toplam Kontenjan

Başvuru Oranı (%)

Türk Dili ve Edebiyatı (Dershane)

728

850

85

Arapça

303

358

84

Coğrafya (Dershane)

261

325

80

Sosyal Bilgiler (Dershane)

174

250

69

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji (Dershane)

119

454

26

İlköğretim Matematik Öğr. (Dershane)

21

180

11

Türkçe (Dershane)

21

170

12

İngilizce (Dershane)

7

50

14

Rehberlik (Dershane)

5

30

16

Sağlık Bilgisi

5

15

33

Almanca (Dershane)

4

6

66

Beden Eğitimi (Dershane)

4

5

80

Sınıf Öğretmenliği (Dershane)

10

60

16

43352

19955

217

Toplam

Kaynak: MEB (2016). 07.10.2016 18:30:00 İtibari İle Branş Bazında Başvuru Sayısı. https://ilkatama.meb.gov.tr/branslaragorebasvuru.aspx
adresinden 16.11.2016 tarihinde erişilmiştir.

Tablo 13’e bakıldığında sözleşmeli öğretmenliğin koşullarının farklı
olmasına rağmen dershane ve öğrenci etüt merkezlerinde çalışan
öğretmenlerin başvuru yapabildiği alanlar hariç diğer alanlarda (Arapça
hariç) başvuru oranının %200’ün üzerinde olduğu görülmektedir.
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Ancak sözlü sınava çağrılabilmek için KPSS puanından 50 ve üzeri almak
yeterli olmamış, puan üstünlüğüne göre adayın sıralamasının ilgili alan
için belirtilen kontenjan sayısının 3 katı aralığında olması gerekmiştir.
KPSSP121 puan türü gerektiren alanlar için yapılan başvurularda
sözlü sınava girebilme hakkı getiren eşik taban puanlar Tablo 14’te
görülmektedir.
Tablo 14. Sözleşmeli Öğretmen Alımında Sözlü Sınava Çağrılan Adayların Oluşturduğu KPSSP121 Taban Puanları
Alan Adı

Kontenjan

Çağrılan Aday Sayısı

Taban Puan

Türk Dili ve Edebiyatı

287

861

83,62

Matematik

375

1125

83,46

Tarih

98

294

82,45

Sosyal Bilgiler

121

363

81,83

Coğrafya

83

249

80,72

Biyoloji

154

462

80,47

Kimya/Kimya Teknolojisi

143

429

79,95

Rehberlik

503

1509

78,11

Türkçe

565

1695

77,83

Fizik

156

468

77,79

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji

587

1761

77,34

Okul Öncesi

774

2322

77,07

Almanca

94

282

75,77

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1.479

4437

70,02

Sınıf Öğretmenliği

4334

13002

67,99

İlköğretim Matematik

984

2952

67,50

İngilizce

1.555

4665

65,70

Toplam

12292

36876

Kaynak: MEB (2016). Sözleşmeli Öğretmen Alımında (KPSS121) Sözlü Sınava Çağrılan Adayların Oluşturduğu Minimum Puanlar. http://ikgm.
meb.gov.tr/www/sozlesmeli-ogretmen-aliminda-kpssp121-sozlu-sinava-cagirilan-adaylarin-olusturdugu-minimum-puanlar/icerik/665 adresinden
15.11.2016 tarihinde indirilmiştir.

Tablo 14’e göre KPSSP121 puan üstünlüğüne göre sözlü sınava çağrılan
17 alandan en düşük taban puanlar İngilizce, İlköğretim Matematik ve
Sınıf Öğretmenliği alanlarında iken en yüksek taban puanlar Türk Dili
ve Edebiyatı, Matematik, Tarih ve Sosyal Bilgiler alanlarında olmuştur.
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İlgili Yönetmelik ve duyuruda sözlü sınav süreci; Bakanlıkça belirlenen
18 (Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum,
Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Muğla,
Samsun, Sivas; Trabzon) sınav merkezinde gerçekleştirilmiştir. Sözlü
sınavda başarılı olma ölçütü "Bakan veya görevlendireceği birim amiri
tarafından belirlenen kamu görevlilerinden oluşacak bir başkan, iki
asıl ve ihtiyaç duyulduğunda değerlendirilmek üzere iki yedek üyeden
oluşan sınav komisyonu tarafından; bir konuyu kavrayıp özetleme,
ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna
kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde
temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirileceklerdir
ve 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır" şeklinde tanımlanmıştır.
ÖABT’nin 2 Eylül 2016’da açıklanması nedeniyle KPSSP121 gerektiren
alanlar için ve gerektirmeyen alanlar için farklı takvimlendirilen sürecin
sonunda 29 Eylül 2016 tarihinde sonuçlar açıklanmış ve itirazların
ardından Ekim başında tercihler alınarak 10 Ekim 2016 tarihinde atama
sonuçları açıklanmıştır. Atama sonuçlarına ilişkin taban sözlü sınav ve
KPSS puanları Tablo 15’te verilmiştir.
Tablo 15. Ekim 2016 Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav ve KPSS Taban Puanları
Alan Adı

Taban Mülakat Puanı

Taban KPSS Puanı

Atama Sayısı

Sınıf Öğretmenliği

84,00

75,45

4.334

İngilizce

76,00

69,82

1.555

Din Kült. ve Ahl.Bil.

80,33

73,89

1.479

İlköğretim Matematik

77,66

72,63

984

Okul Öncesi.

85,00

78,85

774

Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji

86,00

77,55

587

Türkçe

85,66

79,94

565

Rehberlik

84,34

78,99

503

Özel Eğitim

74,00

67,68

502

Beden Eğitimi

85,00

74,28

460

Matematik

90,67

85,68

375

Türk Dili ve Edebiyatı

90,00

86,24

287

İ.H.L. Meslek Dersleri

80,00

79,87

270

Arapça

60,33

52,22

248

Müzik

75,01

62,25

201

Görsel Sanatlar

80,34

69,72

186

Fizik

87,01

80,64

156

Biyoloji

88,66

84,34

154
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Tablo 15. Devamı
Alan Adı

Taban Mülakat Puanı

Taban KPSS Puanı

Atama Sayısı

Bilişim Teknolojileri

89,00

84,87

150

Kimya/Kimya Teknolojisi

88,99

82,72

143

Sosyal Bilgiler

89,66

83,15

121

Teknoloji ve Tasarım

79,00

70,88

105

Tarih

89,34

82,69

98

Almanca

84,99

80,04

94

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

60,00

56,94

88

Coğrafya

89,33

83,86

83

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri

70,00

76,38

53

Sağlık /Sağlık Hizmetleri

74,66

80,96

47

Yiyecek İçecek Hizmetleri

81,33

69,81

35

Felsefe

91,00

89,11

31

Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik

85,33

81,16

25

Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik

85,01

81,05

19

Adalet

86,00

86,46

16

Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi)

68,33

65,37

16

Ulaştırma Hizmetleri

82,00

71,61

15

Giyim Üretim Teknolojisi

90,00

82,14

11

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

80,33

71,45

10

Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro
Tekniği

85,33

70,29

10

Muhasebe ve Finansman

86,33

74,06

8

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

84,00

77,66

7

El San.Tek./El Sanatları

84,00

76,48

7

El San.Tek./Nakış

80,00

72,09

7

Sağlık Bilgisi

66,34

55,81

5

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri

91,00

84,67

3

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve
Sağlığı / Hayvan Sağlığı

80,33

74,85

3

İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon

87,67

61,47

3

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler

77,33

50,04

3

Fransızca

93,00

84,88

2

Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor

86,67

83,40

2

Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki)

85,00

65,77

2

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

65,00

55,78

2

Laboratuvar Hizmetleri

93,34

91,40

1
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Tablo 15. Devamı
Alan Adı

Taban Mülakat Puanı

Taban KPSS Puanı

Atama Sayısı

Tekstil Tek./Tekstil

91,34

88,84

1

Makine Tek./Makine Ressamlığı

96,33

87,74

1

Makine Tek./Makine ve Kalıp

92,00

87,65

1

Gıda Teknolojisi

97,00

87,39

1

Motorlu Araçlar Teknolojisi

99,00

86,95

1

Denizcilik/Gemi Makineleri

87,00

85,17

1

Metal Teknolojisi

100,00

85,04

1

Matbaa

89,66

84,68

1

Radyo-Televizyon

95,33

84,04

1

Denizcilik / Gemi Yönetimi

96,00

83,21

1

Gemi Yapımı / Gemi İnşa

96,34

83,09

1

Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri

95,67

82,93

1

Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon

98,00

82,10

1

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri

82,34

81,22

1

İnşaat Tek./Yapı Tasarımı

94,67

81,08

1

Sanat Tarihi

93,99

81,05

1

Aile ve Tüketici Hizmetleri

82,67

81,05

1

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve
Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği

81,67

79,14

1

Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği

90,00

78,70

1

Grafik ve Fotoğraf/Grafik

95,33

78,41

1

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı

90,34

78,17

1

Büro Yönetimi

96,00

77,56

1

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

91,00

76,86

1

Seramik ve Cam Teknolojisi

85,00

75,75

1

Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar

76,01

70,19

1

Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro
Hukuk

62,66

62,31

1

Pazarlama ve Perakende

72,67

58,36

1

Arapça

94,01

57,53

1

Toplam

14873

Kaynak: MEB (2016). Öğretmenlik Atamaları Sonucu Oluşan Minimum Puanlar. http://ikgm.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-atamalari-sonucuolusan-minimum-puanlar/icerik/675 adresinden 16.11.2016 tarihinde erişilmiştir.
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77 alanda toplamda 14.873 öğretmenin sözleşmeli olarak atandığı 10
Ekim 2016 atamalarında en çok atama yapılan alanlar Sınıf Öğretmenliği,
İngilizce ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi; en az atama yapılan alanlar ise
mesleki eğitim alanları olmuştur. Taban sözlü sınav puanları bakımından
mesleki eğitim alanları ve Arapça, Fransızca, Felsefe ve Matematik gibi
alanlar üst sıralarda yer alırken KPSS taban puanları bakımından da benzer
bir tablo ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla sözlü sınav ve KPSS puanları birçok
alanda paralellik gösterirken Arapça ikinci öncelikli atama alanı gibi bazı
alanlarda iki puan arasındaki farkın oldukça yüksek olması araştırılmaya
değer bir nokta olarak görülmektedir.

Değerlendirme ve Öneriler
Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme ve Görevlendirme
2016 Kılavuzuna göre, MEB Türk kültürünün yurt dışında tanıtılması,
yayılması ve korunması, yurt dışındaki vatandaşlarımız ve
soydaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi ve dini
konularda aydınlatılması ile Türk dilinin öğretilmesi amacıyla yurt
dışında öğretmen görevlendirmesi yaparken devlet memurluğuna
girişte aranan genel koşulların yanı sıra;
a) Görevini yapmasına engel olabilecek fiziksel yahut ruhsal bir rahatsızlığı bulunmamak
b) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak ve
c) Yurt dışında görevlendirilmesine yönelik bir engeli bulunmamak
gibi özel koşullar da aramaktadır.
Yurt dışı görev almak isteyen öğretmenler "hizmetin gerektirdiği temsil
yeteneğine sahip olma" koşuluna yönelik olarak Bakanlıklararası Ortak
Kültür Komisyonu marifetiyle Türkçe’yi doğru kullanma becerisi, Milli
Şuur, Atatürk İlkeleri ve T. C. İnkılap Tarihi, Genel Kültür, Mevzuat ve
Genel Görünüm, Tutum ve Davranış konularını kapsayan bir Temsil
Yeteneği Mülakat Sınavına alınmaktadırlar.
Diğer koşulları sağlamaları durumunda Temsil Yeteneği Mülakat Sınavı
öğretmenlerin yurt dışında görev alabilmelerinin temel koşuludur.
Dolayısıyla karar verme amaçlı yapılan bu sınavın yöntemi ve içeriğinin
öğretmenlerin "temsil yeteneğini ölçme yeterliği" bakımından gözden
geçirilerek, sürecin nesnelliğine yönelik kaygıların giderilmesi yönünde
adımlar atılması önemli görülmektedir. Kılavuzun ekinde yer alan
Öğretmen Bilgi Formunun, bilhassa "sürücü ehliyeti var mı?, halk oyunu
biliyor mu?, müzik enstrümanı çalabiliyor mu?, tezhip, hat, çini, ebru vb.
eğitiminiz var mı?" gibi soruları kapsayan Kişisel Bilgiler bölümünün de
bu anlamda güncellenmesi faydalı olacaktır.
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Yurt dışı öğretmen görevlendirmeleri geleneksel olarak yürütülmekte
olan görevlendirmelerdir, ancak günün ihtiyaçlarına bağlı olarak görev
başındaki öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin bir parçası olarak yurt
dışındaki uygulamaları deneyimlemelerine imkan sağlayacak şekilde
gözden geçirilmesi öğretmenin mesleki süreçteki gelişimi açısından
çağdaş bir uygulama olacaktır.
Temmuz 2016’da yapılan atama sonrasında engelli öğretmen
kontenjanlarına kaç öğretmenin atamasının yapıldığı ve oluşan atamaya
esas en düşük puanlar hakkında kamuoyunun bilgilendirilmemesi
bir eksikliktir. Bu nedenle önümüzdeki dönemlerde engelli
öğretmen atamalarında diğer atamalarda olduğu gibi kamuoyunun
bilgilendirilmesinde yarar vardır.
MEB 2015’ten bu yana çok aşamalı ve çok taraflı değerlendirme ile
nitelikli öğretmen seçme ve istihdam etme politikasını hayata geçirmeye
başlamıştır. Bunun için 2015’te Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliğini değiştirmiş, meydana gelen ihtiyaçlar doğrultusunda
söz konusu yönetmeliğin bazı bölümlerinde 19 Ocak ve 18 Eylül 2016
tarihlerinde değişikler yapmıştır. 2016 yılında yapılan değişiklikler
sonrasında Türkiye’de öğretmen olma yeni bir sürece evrilmiştir.
Ekim döneminde kalkınmada öncelikli bölgelerde öğretmen istihdam
edilebilmesine yönelik olarak gündeme gelen sözleşmeli öğretmenlik
uygulaması sonrasında Türkiye’de "Öğretmen Olma Basamakları" şu
şekilde özetlenebilir:
Kadrolu Öğretmen

Sözleşmeli Öğretmen

Eğitim fakültesinden mezun olmak/ Pedagojik formasyon
eğitimi sertifika programını tamamlamış olmak

Eğitim fakültesinden mezun olmak/ Pedagojik formasyon
eğitimi sertifika programını tamamlamış olmak

Kamu Personeli Seçme Sınavından (Genel Kültür/ Genel
Yetenek, Eğitim Bilimleri, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi)
atanmak için yeterli puanı almak

Kamu Personeli Seçme Sınavından (Genel Kültür/ Genel
Yetenek, Eğitim Bilimleri, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) 50 ve
üzeri puanı almak

Atanmak için başvuran öğretmen adayları arasında alan
bazında ayrılan kontenjan kapsamında sıralamaya girebilmek

Sözlü sınav için başvuran öğretmen adayları arasında alan
bazında ayrılan kontenjan kapsamında sıralamaya girebilmek

Atanabilmek için en fazla 40 tercih yapmak

Sözlü sınavda 60 ve üzeri puan almak

Aday öğretmen olarak danışman öğretmen rehberliğinde bir
yıl fiilen öğretmenlik yapmak ve performans değerlendirmesi
kapsamında yapılan üç değerlendirmede başarılı olmak

Atanmak için başvuran öğretmen adayları arasında alan
bazında ayrılan kontenjan kapsamında sıralamaya girebilmek

Asli Öğretmenliğe Geçiş Yazılı Sınavında başarılı olmak

Atanabilmek için en fazla 20 tercih yapmak

Asli Öğretmenliğe Geçiş Sözlü Sınavında başarılı olmak

İlk yıl dahil, emsali kadrolu alan öğretmeni için öngörülen görev
ve sorumlulukları yerine getirirken dört yıl boyunca her yıl
yapılacak performans değerlendirmesinde başarılı olmak

Yazılı ve sözlü sınavlardan elde edilen iki puanın ortalaması
olarak 100 üzerinden 60 ve üzeri bir puan almak

Dört yılın sonunda adaylık sürecinde başarılı olmak ve görev
yapılan eğitim kurumda iki yıl daha çalışmayı kabul etmek
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Sözleşmeli
öğretmenlik
sisteminin
uygulamaya
konulması 2016
yılında eğitim
sistemindeki
"sürpriz"
uygulamalardan
birisi olmuştur.

Aday öğretmenlik öğretmen istihdamının, eğitim çevrelerince kabul
gören ancak yeni olması itibarıyla işleyişi ve sonrasında, eğitim sistemine
kısa ve uzun vadede getirileri henüz değerlendirilememişken daha
karmaşık bir yapıda olan sözleşmeli öğretmenlik sisteminin uygulamaya
konulması 2016 yılında eğitim sistemindeki "sürpriz" uygulamalardan
birisi olmuştur. Sistemin acil ihtiyaçları karşısında hızlı bir çözüm
üretme refleksi ile MEB’in başvurmuş olduğu bu uygulama son yıllarda
öğretmenin performansa dayalı olarak istihdamının gerekliliğine yapılan
vurgu da göz önünde bulundurulduğunda uzun vadede öğretmen
istihdamı konusuna ilişkin gündemde kalacak gibi görünmektedir.
Bilgi çağı itibarıyla eğitim ve eğitimde rol alan en önemli aktörlerden birisi
olarak öğretmenin niteliği son yıllarda en üst düzeyde tartışılmaktadır.
Öğretmen yetiştiren programların niteliği kadar en uygun öğretmenin
seçimi ve atanan en uygun öğretmenin performansının izlenmesi
ve bu doğrultuda mesleki gelişiminin planlanması ülkelerin öncelikli
eğitim politikalarından birisidir. Bu anlamda sözleşmeli öğretmenlik
önümüzdeki yıllarda ülkemizde gerçekleştirilecek öğretmen istihdamı
politikalarına yön verecek nitelik taşımaktadır. Ancak sürecin hızlı
gelişmesi nedeniyle daha başlangıç aşamasında olan bu uygulamada acil
olarak açıklığa kavuşturulması gereken noktalar bulunmaktadır.
Uygulamaya ilişkin cevaplanması gereken noktaların başında sözleşmeli
öğretmenin seçim süreci gelmektedir. Şubat 2016 dönemindeki
atamalara kadar KPSS puanı atanabilmenin yolunu açan en belirleyici
faktör iken sözleşmeli öğretmenlik uygulaması ile KPSS sözlü sınava
çağrılabilmenin bir ön koşulu haline gelmiş; dolayısıyla atanmada temel
belirleyici unsur olmaktan çıkmıştır. Ancak ne yazık ki bundan sonraki
dönemler için sözlü sınava davet edilebilmenin bir aracı olarak adaylar
ve öğretmen yetiştirme sistemi üzerinde eskiden olduğu gibi baskı
unsuru olmaya devam edecek gibi görünmektedir.
Yapılan sözlü sınavlarda Bakanlıkça oluşturulan sözlü sınav komisyonları
ile ilgili belirsizlikler ve MEB tarafından yapılan açıklamaların
yetersizliği aday öğretmenlik sürecindeki sözlü sınav komisyonları ile
ilgili tereddütlerin üzerine yenilerinin eklenmesine neden olmuştur.
Bu nedenle MEB’in gerekirse üniversiteler gibi araştırma kurumları
ile işbirliği yaparak, sınav komisyonlarının, esas alınan ölçütlerin ve
bu ölçütlere yönelik olarak adaylara sorulan soruların, "en uygun
öğretmeni" seçmeye uygunluğu konusunda bilimsel temelli açıklama
yaparak tereddütleri gidermesi önceliklendirilmelidir. Nitekim sözlü
sınavların en önemli sınırlılığı yansızlığı sağlama güçlüğünün olması ve
değerlendiricinin adaylar arasında adaleti sağlayamama riskidir. Aynı
değerlendiricinin farklı adaylar için bile yansızlığını sağlamak güç iken,
birden fazla üyeden oluşan ve farklı illerde aynı niteliklere sahip olmayan
farklı komisyonlar tarafından, farklı günlerde yapılan sözlü sınavların
yansızlığının nasıl sağlandığının bilimsel olarak açıklanması sürecin
geleceğine yönelik güvenin inşası açısından kaçınılmazdır. Bu nedenle
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bundan sonraki süreçte öğretmen adaylarının gerçek bir sınıf ortamında,
gerçek bir öğretmenlik performansı üzerinden değerlendirilmesinin
yolları araştırılmalıdır. Ayrıca sözlü sınavlarda görev alanların, sözlü
sınav yapma ve değerlendirme ile ilgili yeterliliklerinin geliştirilmesine
yönelik programlar uygulanarak, değerlendiricilerin akredite edilmesi
süreç üzerinde endişe ve tartışmaları azaltmanın da ötesinde sözlü
sınav ile seçme sürecinin verimliliğini geliştirici bir tedbir olacaktır.
KPSS gibi standart testlerle öğretmen adayının daha çok öğretmenlik
bilgisinin ölçüldüğü; mesleğe adanmışlık, gelişime açık olma gibi
öğretmenlik becerilerinin ölçülemediğine yönelik eleştiriler üzerine
sözlü sınav uygulaması başlatılmıştır. Her iki sınavın tek bir amacı vardır:
"En uygun öğretmeni seçme". Her iki sınavın amacı ortak olduğuna
göre adayların almış oldukları sonuçların paralelliğin araştırılması
gerekmektedir. Nitekim sözlü sınav sonrasında MEB’in açıklamış
olduğu Kurum Bazlı Taban Puan atama sonuçlarından bulunduğu okula
tek öğretmen olarak atanan 11183 sözleşmeli öğretmenin KPSS puanı
ve Sözlü Sınav Puanı karşılaştırıldığında aralarındaki ilişki derecesinin
r=0,45 olduğu ortaya çıkmıştır. Bilimsel kaynaklara göre bu sonuç
iki sınav sonucu arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişkinin olduğunu
göstermektedir. Bu anlamda; en iyi öğretmeni seçme sürecinde KPSS ve
sözlü sınavların kapsam geçerliklerinin ve birbirlerine paralelliklerinin
gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Öğretmen adaylarının
gerçek bir sınıf
ortamında, gerçek
bir öğretmenlik
performansı
üzerinden
değerlendirilmesinin
yolları
araştırılmalıdır.

Mevcut öğretmen atama yönetmeliğinde öğretmenin mesleğe aday
öğretmen olarak atandığı ve bir yıl danışman öğretmen rehberliğinde
fiilen çalıştıktan sonra performans değerlendirmesine tabi tutulacağı ve
bu doğrultuda yazılı ve sözlü asli öğretmenliğe geçiş sınavlarında başarılı
olması durumunda asli öğretmenliğe geçişi tarif edilmektedir. Ancak
sözleşmeli öğretmenlerin aday öğretmenlik sürecinde emsali kadrolu
alan öğretmenin görevlerinin yanı sıra aday öğretmenliğin gereklerini
yerine getirmelerinin beklenmesi %91’inin dezavantajlı bölgelere
atandığı ifade edilen ve büyük çoğunluğu deneyimsiz olan sözleşmeli
öğretmenler açısından mesleğe iyi bir başlangıç oluşturmamaktadır.
Kadrolu öğretmen adaylarına 40 tercih hakkı verilirken, 20 tercih
hakkının verildiği sözleşmeli öğretmenlerin dört yıl süresince "her yıl
yapılacak performans değerlendirme" sürecinin açıklığa kavuşturulması
gerekmektedir. 717 saatlik ilk aday öğretmen yetiştirme programı 17
Ekim 2016 tarihinde MEB tarafından 642 saat olarak güncellenmiştir.
Ancak kadrolu öğretmenlerle 2016 döneminde gerçekleştirilen
aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin izleme çalışmaları
henüz gerçekleştirilmemişken, güncellenen sürecin benzer şekilde
yapılandırılması aday öğretmen statüsünde tutulmayan sözleşmeli
öğretmenlerin hem öğretmenlik hem de adaylık sürecinde kendilerini
geliştirmelerine yönelik verimliliklerini olumsuz etkileme potansiyeline
sahiptir.
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Eğitim
fakültelerine
öğrenci seçme
sürecinin mesleği
gerçekten tanıyan
ve isteyerek
gelen adayların
seçimine
elverişli olması
gerekmektedir.

Bir çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de öğretmenlik mesleği uzun
süreli iş garantisi olan bir meslek olarak görülmektedir. Gençlerin bu
mesleği tercih etmelerinin en temel nedenlerinden birisi iş garantisinin
olmasıdır (OECD, 2009; Tican-Başaran, 2004). Dolayısıyla bu durum
öğretmenlik mesleğini tercih eden öğrenci profilini etkilemekte,
öğretmen olmayı isteyen adayların yanı sıra istemeyen adayların da
bu mesleği tercih etmesine neden olmaktadır. Eğitim fakültelerine
öğrenci seçme sürecinin mesleği gerçekten tanıyan ve isteyerek gelen
adayların seçimine elverişli olmaması da bu durumu pekiştirmektedir.
Ancak, sözleşmeli öğretmenlik uygulaması sonrasında eğitim
fakültesini tercih eden öğrenci profilinin değişmesi yüksek ihtimal
gibi görünmektedir. Bir yandan iş garantisi nedeniyle mesleği tercih
eden öğrencilerin ayıklanması sağlanırken bir yandan iş garantisinin
olmaması ve atamaların dezavantajlı bölgelere yapılması nedeniyle
öğretmen olmayı isteyen öğrencilerin de öğretmenliğe yönelimleri
olumsuz etkilenecektir. Sözleşmeli öğretmenliğin etkileyeceği bir
diğer konu ise göreve başlayan öğretmenlerin ‘meslekte kalmalarının"
sağlanması olacaktır. İşsizliğin sorun olmaya devam ettiği bir dönemde
mecbur olduğu için çalışan öğretmenler ile çalışma koşullarının zorluğu
nedeniyle işten ayrılan öğretmenler ve nitelikli öğretmenlerin meslekte
tutulması gibi kavramların önümüzdeki dönemde MEB’in gündeminde
önemli bir yer tutması beklenmektedir.
Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması öğretmen yaş ortalamasının yüksek
olduğu bölgelerde mesleki tükenmişlik ve öğrenim hareketliliğin
azalması riskleri bakımından olumlu karşılansa da genel olarak çalışma
koşullarının öğretmen üzerinde oluşturduğu baskılar nedeniyle
mesleğin geleceğini olumsuz etkileme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle
eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması ile ilgili bölümde de
bahsedildiği üzere kendini mesleğine adayacak adayların öğretmenliği
tercih etmesinin sağlanmasında mesleğin daha cazip hale getirilmesinin
önemini bir kez daha hatırlamakta yarar vardır.
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IV. HİZMET İÇİNDE MESLEKİ GELİŞİM
Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci
2016’de Ne Oldu?
"Eğitim öğretim hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi
için aday öğretmenliğe ve öğretmenliğe yapılacak atamalar ile
öğretmenlerin yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek"
amacıyla 17 Nisan 2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe giren Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde
4 Temmuz 2015 tarihinde yapılan ilk değişikliğin (TEDMEM, 2015)
ardından 2016 yılı içinde iki kez daha değişiklik yapılmıştır.
İlk değişiklikler 19 Ocak 2016 tarihli 29598 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanmıştır. Buna göre;
""Aday öğretmenler, adaylık dönemlerinin yetiştirme sürecinde asıl
görev yapacakları ilin dışında görev yapabilir ve en az bir yıl fiilen
çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak
şartlarını sağlamak kaydıyla yazılı veya yazılı ve sözlü sınava
girmeye hak kazanır."
ifadeleri eklenmiş ve Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 Performans
Değerlendirme Formunda da bazı değişiklikler yapılmıştır.
Bunlara ek olarak; Spor Liseleri Beden Eğitimi öğretmenleri ile Güzel
Sanatlar Liselerinin Müzik ve Görsel Sanatlar-Resim Öğretmenlerinin
atamalarında "Bakanlıkça yapılacak değerlendirme ve uygulama
sınavında başarılı olma" şartından "Bakanlıkça" ifadesi kaldırılmıştır.
8 Eylül 2016 tarihli 29825 sayılı Resmi Gazete’de ise;
"Aday öğretmenlere yetiştirme sürecinde bağımsız olarak ders, etüt,
nöbet vb. görevler verilemez."
"Performans değerlendirilmesi, bir dönemde en az altmış iş günü
fiilen öğretmenlik görevi yapan aday öğretmenler hakkında
uygulanır."
"Aday Öğretmenlerin Yetiştirme Programı kapsamındaki
faaliyetlerin tümüne aday öğretmenlerin katılımı zorunludur. Bu
faaliyetlerin bir kısmına veya tamamına yasal mazereti nedeniyle
katılamayan aday öğretmenler, Bakanlıkça belirlenecek tarihte ve
yerde yapılacak telafi programına katılmak zorundadırlar.’’
"Performans değerlendirmesi yapılamayan aday öğretmenlerin
değerlendirmeleri takip eden dönemde veya dönemlerde yapılır."
şeklinde düzeltme ve eklemeler yapılmıştır.
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Aday öğretmenlere yapılacak olan yazılı sınav konuları arasında yer
alan "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve
Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun" sınav konu
başlığının puan ağırlığı %20’den %15’e düşürülmüş, "T.C. İnkılap Tarihi
ve Atatürkçülük’’%5 puan ağırlığında yeni bir sınav konusu olarak
eklenmiştir. Bunlara ek olarak "görevin gerektirdiği diğer mevzuat"
bölümüne "Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi" dahil edilmiştir.
Bu değişiklikler doğrultusunda 18 Aralık 2016 tarihinde yapılacak alan
Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavı Kılavuzunda yazılı sınav konu başlıkları
ve soru dağılımlarının son hali şu şekilde ifade edilmiştir:
A. 657 ve 4483 sayılı kanunlar (%15),
1.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu- ( kısım 8 ve 9 hariç )

2. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Hakkında Kanun
B. B. Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30),
1.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,

2. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
4. Görevin gerektirdiği diğer mevzuat
a) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu
c) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
d) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
e) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları
Yönetmeliği
f) Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları
Sosyal
g) Etkinlikler Yönetmeliği
h) Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Hizmetleri Yönetmeliği
i)

Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi

C. Öğretmenlik uygulamaları (%50).
1.

Eğitim öğretimin planlanması,

2. Öğrenme ortamları,
3. Sınıf yönetimi,
4. Öğretim yöntem ve teknikleri,
5. Ölçme ve değerlendirme.
Ç. T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (%5)
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Yönetmelikte sözlü sınav ile ilgili olarak; "Yazılı sınavın ardından aday
öğretmenler Bakanlıkça sözlü sınava tabi tutulabilir. Aday öğretmenlerin
sözlü sınava tabi tutulup tutulmayacağı ve tutulacaksa sözlü sınavın
yer ve zamanı Bakanlıkça önceden ilan edilir. Sözlü sınav illerde veya
Bakanlık Merkezinde oluşturulacak sözlü sınav komisyonu/komisyonları
tarafından yapılır." maddesine istinaden 11 Ekim 2015 tarihinde yapılan
yazılı sınav sonrasında adaylara sözlü sınav yapılmazken 2016 yılında
"Aday Öğretmen Sınav Kılavuzu" adlı ilk kılavuzda 19 Mart 2016 tarihinde
yazılı sınav, 21 Mart 2016-15 Nisan 2016 tarihleri arasında da sözlü sınav
yapılacağı duyurulmuştur.

Değerlendirme ve Öneriler
17 Nisan 2016 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliği aday öğretmenlerin daha önceden eğitim
öğretim hizmetlerinden fırsat bulundukça yapılan teorik temelli aday
öğretmenlik sürecini daha çok uygulama ağırlıklı bir uyum sürecine
dönüştürmüştür. Bunun için aday öğretmenlere 414 saati "Sınıf, Okul İçi
İzleme Faaliyetleri, Öğretmenlik Uygulamaları ve Okul Dışı Faaliyetleri",
300 saati ise yazılı ve sözlü sınav konularını kapsayan Hizmet İçi Eğitim
Programı olmak üzere toplam 714 saatlik bir aday öğretmenlik yetiştirme
programı düzenlenmiştir. Böylece aday öğretmenin yeni görevine,
kurumuna ve görev bölgesine uyumunun uygulamalı olarak yerinde
kolaylaştırılması hedeflenmiştir.
"Bat ya da Çık" şeklinde mesleğinin ilk yılında sınıfının duvarları
arasında mesleğe devam etmeye veya meslekten ayrılmaya terk edilen
öğretmenlere aslında yöneticiler ve meslektaşları aracılığı ile sağlanacak
destek ve yatırımların eğitimde nihai hedef olan öğrenci başarısına
büyük katkıları olduğuna dair alanyazın göz önünde bulundurulduğunda
Aday Öğretmen Yetiştirme uygulamasının Türkiye adına önemli bir adım
olduğu söylenebilir. Ancak yapılan değişikliklere rağmen yönetmeliğin
tartışmaya ve geliştirilmeye açık bazı noktaları da yok değildir:
Yönetmelikte aday öğretmenin asıl görev yapacağı ilden başka bir
ilde görev yapabilmesi ilk bakışta aday öğretmen açısından olumlu
bir uygulama gibi görünürken aday öğretmenin asıl görev yapacağı
kurumu ve bulunduğu yereli tanımasını ve uyumunu ertelemesi gibi
dezavantajları bulunmaktadır. Şubat 2016 döneminde %90’ı dezavantajlı
bölgelere atanan 30 bin aday öğretmenin beşte birinin ilk dönem asıl
görev yapacakları ilden başka bir ilde aday öğretmenlik yaptıkları
göz önünde bulundurulursa, uygulamanın sonuçlarının önümüzdeki
dönemde dikkatle izlenmesi gerekmektedir.
Yine yönetmelikte "en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans
değerlendirmesine göre başarılı olmak ve Spor Liseleri Beden Eğitimi
öğretmenleri ile Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik ve Görsel Sanatlar-Resim
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Öğretmenlerinin atamalarında "Bakanlıkça yapılacak değerlendirme
ve uygulama sınavında başarılı olma" şartından "Bakanlıkça" ifadesinin
kaldırılmış olmasına rağmen yazılı ve sözlü sınavlar ile ilgili bölümlerde
söz konusu sınavların "Bakanlıkça" yapılacağını belirten ifadeler çelişkili
bir durum yaratmaktadır. Öyle ki bu durum kamuoyunda söz konusu
sınavların önümüzdeki dönemlerde başka kurumlardan hizmet alınarak
yapılabileceğine dair yorumlara neden olmuştur.
Ek-3 Performans Değerlendirme Formunda performans göstergelerinde
"Danışman öğretmen rehberliğinde", "örnek ders uygulamalarında…" gibi
ifadeler kullanılarak danışman ve aday öğretmenin sorumluluklarının
işbirliğine dayalı bir zemine çekilmiş olması ve Rehberlik ve Özel Eğitim
öğretmenleri ile ilgili değerlendirme formlarının alanlarına ve görev
yaptıkları kuruma göre detaylandırılmış olması uygulama ile ilgili olumlu
adımlardır.
Aday öğretmenlerin mesleğe geçiş sürecinde en önemli rol danışman
öğretmenlere düşmektedir. Bu nedenle Yönetmeliğe dayanarak 2 Mart
2016 tarih ve 2456947 sayılı Makam Oluru ile açıklanan Aday Öğretmen
Yetiştirme Sürecine İlişkin Yönergede danışman öğretmenin seçiminde
göz önünde bulundurulması gereken bir takım ölçütler belirlenmiş
ve bu öğretmenlere Şubat 2016 döneminde süreç ile ilgili eğitim
verilmiş olmasına rağmen ilk dönemde görev alan 35 bin danışman
öğretmenin bu görev için uygunlukları ve görevin gönüllülük esasına
dayalı olmasının danışman öğretmenlik tercihlerini ve verimliliğini
ne yönde etkilediği ve daha "usta" öğretmenlerin danışman öğretmen
olarak sürece dahil edilebilmesi için neler yapılması gerektiğine dair
izleme çalışmalarının yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Her ne
kadar MEB, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün
23 Eylül 2016 tarihli duyurusu ile aday öğretmenlerin süreç ile ilgili
görüş ve önerilerinin alınmasına yönelik uzaktan bir izleme çalışması
başlatmış olsa da; sürecin bütüncül bir analizini yapabilmek için tüm
paydaşların görüşlerinin alındığı ve işleyişin doğal ortamında izlendiği
derinlemesine çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bu aşamada çeşitli
verilerin toplanması sürecin bütüncül olarak ele alınabilmesinin bir
gerekliliğidir ancak önceden ortaya koyulmuş ortak ölçütler olmaksızın
yapılan değerlendirme eksik kalacaktır. Bunun için öğretmen yetiştirme
ve istihdamı alanındaki çalışmalarda taraflarca benimsenmiş bir
öğretmen profilinin çizildiği "Öğretmen Yeterlikleri"nin etkin bir
şekilde ortaya koyulamaması bu alandaki dönem dönem yaşanan geriye
dönüşlerin en büyük nedenidir. Bu ihtiyaçtan hareketle MEB’in 2008
yılında ortaya koymuş olduğu Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri
ve bazı alanlara ilişkin özel alan yeterlikleri son derece önemli bir
adım olmakla birlikte hala birçok alan için eksiklikleri devam eden
ve aradan geçen süre içerisinde de güncellemelere ihtiyaç duyan, bu
anlamda tarafların ilgisini fazlasıyla hak eden bir çalışma alanı olmaya
devam etmektedir. 2016 yılında bu anlamda Rehberlik ve Mesleki
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Teknik Eğitim alanlarından pek çoğu için özel alan yeterliklerinin
belirlenmesi çalışmaları yapılmış olsa da süreç tüm öğretmenlik alanları
için tamamlanamamıştır. Bununla birlikte önceden belirlenen alanların
güncellenememiş olması da süreci olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle
en uygun adayların öğretmen yetiştirme programlarına seçilmesi ve
hizmet öncesinde yetiştirilmesi, mezunlar arasından en uygun olan
adayların seçilmesi ve en akılcı şekilde istihdamı, mesleğe alınanların
süreç içindeki performansının ve mesleki gelişiminin izlenmesi kadar
öğretmenlik ile ilgili olarak geliştirilecek tüm politika ve uygulamalarda
"referans noktası" olacak şekilde öğretmen yeterliklerinin belirlenmesi
ve tüm taraflarca ortak ölçütler üzerinden hareket edilmesi eğitim
çevrelerinin ortak beklentisidir (TEDMEM, 2015).
Yine söz konusu yönergede aday öğretmen yetiştirme sürecinde
Yönetmelikte belirtilen yazılı ve sözlü sınavlara adayları hazırlamaya
yönelik olarak hizmet içi eğitimlerin düzenleneceği belirtilmiştir.
Ancak Dünden Bugüne Öğretmenlik, Etkili İletişim ve Sınıf Yönetimi,
Gelişmiş Ülkelerin Eğitim Sistemleri, Uluslararası Kuruluşların Sisteme
Yansımaları gibi eğitim fakültelerinin programlarında yer alan konuların
tekrar edilmesi yerine üniversiteler ile işbirliği yapılarak bilimsel ihtiyaç
analizleri yapıldıktan sonra içeriğin oluşturulması verimliliği arttıracaktır.
Söz konusu dönemde yapılan KPSS sonuçlarının analizlerinde adayların
daha az başarı gösterdikleri konu alanlarını kapsayıcı şekilde hizmet
içi eğitimlerin düzenlenmesi, hem hizmet içi eğitimin etkililiği hem de
KPSS sonuçlarının verimli kullanımı açısından bir yöntem olabilir.

Öğretmenlik
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geliştirilecek
tüm politika ve
uygulamalarda
"referans noktası"
olacak şekilde
öğretmen
yeterliklerinin
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Öte yandan, yazılı sınavın içeriğinin daha çok mevzuat ve öğretim
yöntemleri ile ilgili olması, eğitim fakültelerinin programlarında ihtiyaç
olduğu sıkça vurgulanmasına rağmen henüz hak ettiği yere gelemeyen
Öğretmenlik Meslek Etiği gibi güncel konulardan hiç soru sorulmamış
olmasından hareketle yazılı ve sözlü sınavların, hizmet içi eğitim konuları
bakımından kapsam geçerliği çalışmalarının yapılması ve elde edilecek
sonuçlara göre hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi de
kaçınılmazdır. Aksi halde "aday öğretmenlik süreci"ne hizmet etmeyen
ancak eğitim sisteminin kronik sorunu haline gelen "dershanecilik"
sektöründe yeni bir pencere açmaktan öte gidemeyen yeni bir sınav
türü ile karşı kaşıya kalma durumu söz konusu olacaktır. Nitekim çok
yeni olmasına rağmen Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavının sınavlara
hazırlık ve yayın sektöründe çoktan yerini aldığı görülmektedir.
Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınav Kılavuzunda sözlü sınavlar ile ilgili olarak;
"sözlü sınav komisyonu aşağıda yer alan sınav konularından soru hazırlar
veya hazırlatır" ifadesi sözlü sınav sorularının nasıl, kimlere hazırlatılacağı
ve soruların güvenliğinin nasıl sağlanacağı gibi kaygıları da beraberinde
getirmektedir. Bu nedenle sözlü sınavın "nesnelliği" ile kaygıları en aza
indirici; komisyonların oluşturulmasından değerlendirme sonuçlarının
açıklanmasına kadar geçen sürecin şeffaflığını sağlayıcı tedbirlerin
öncelikli olarak alınması gerekmektedir.
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Genel olarak mesleğe adım atılan ilk yılda aday öğretmene bu tür bir
desteğin sağlanması eğitim sistemi adına önemli bir gelişmedir. Ancak
tüm yeni uygulamalarda olduğu gibi benimsenecek öğretmen yeterlikleri
doğrultusunda; danışman öğretmenlerin seçimi ve çalışma koşullarının
belirlenmesi, aday öğretmen-danışman öğretmen etkileşimi, adaylık
sürecinin atanılan ilden başka bir ilde geçirilmesi, danışman öğretmen,
okul yöneticisi ve maarif müfettişi tarafından yapılan performans
değerlendirmesi ile yazılı ve sözlü sınavların geçerlik ve güvenilirliği
ve sınav sonuçlarının eğitim sistemine yansımaları gibi boyutlarıyla
uygulamanın bundan sonraki süreçte mercek altına alınmasına ihtiyaç
duyulmaktadır. Bunun için araştırmacılara gerekli ortamın sağlanması
sürdürülebilirliği sağlamak adına atılabilecek en iyi adım olacaktır.
Yazılı sınav ve sözlü sınavlar kılavuzda belirtildiği tarihlerde
gerçekleştirilmiştir ancak, Yüksekova, Nusaybin, İdil ilçeleri ile Şırnak
merkezde görevli olup idari izinli olan aday öğretmenler 14-15 Nisan
2016 tarihlerinde belirtilen 10 ilden istedikleri birinde sözlü sınava
davet edilmişlerdir. Sınav sonuçları kılavuzda duyurulduğu üzere 18
Nisan 2016’da adayların sadece kendi sonuçlarını görebilecekleri şekilde
ilan edilmiştir. İlk kez uygulanan ve öğretmen yetiştirme ve istihdamı
alanındaki tarafları yakından ilgilendiren bu sınav sonuçları hakkında
daha ayrıntılı bilgilerin kamuoyuna sunulmamış olması, bundan sonraki
sınav dönemlerinde giderilmesi gereken bir eksikliktir.
Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavları ile ilgili olarak MEB’in Mart 2016’da
yapılan sınav sorularını açıklaması sürecin şeffaflığı ve Eğitim Fakülteleri
dahil tüm taraflara bundan sonraki sınavlar hakkında fikir vermesi
açısından önemli bir adımdır. Ancak sınav sonuçları ile ileriye dönük
çıkarımların yapılabilmesi için verilerin daha iyi işlenmesi gerekmektedir.
Bu nedenle Uluslararası Matematik ve Fen Bilimleri Eğilimleri Araştırması
(TIMSS), Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) gibi
uluslararası eğitim araştırmalarında örnekleri görüldüğü üzere verilerin
tamamının ya da belirli bölümlerinin araştırmacılara açılması bu alanda
yapılacak bilimsel çalışmaların önünü açacak; dolayısıyla geliştirilecek
politikalara bilimsel dayanak oluşturulabilecektir.
Yazılı sınav sonucunda başarılı olamayan aday öğretmenlerin il içinde
aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilerek
yeniden performans değerlendirmesine ve sınava tabi tutulması ve
tekrar başarısız olmaları durumunda öğretmenlik unvanını kaybedecek
olma ve memuriyetle ilişiklerinin kesilmesi durumu ile ilgili herhangi
bir değişiklik yapılmamıştır. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde
performans yetersizliği nedeniyle öğretmenlerin meslekten ayrılmaları
ve bu durumun eğitim sistemine yansımaları yeni bir araştırma alanı
olmaya aday gibi görünmektedir.
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Hizmet İçi Eğitim
2016’de Ne Oldu?
2016 yılında Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarına yönelik olarak 300
hizmet içi eğitim faaliyeti planlamış ve bu faaliyetlerde 35331 çalışanın
eğitim alması planlanmıştır. Planlanan etkinliklerden 111’i iptal edilmiş;
89’unun ise yeri, katılımcısı veya tarihi değiştirilmiştir.

Değerlendirme ve Öneriler

Öğretmenin
hizmet içinde
mesleki gelişimine
yönelik profilin
2008 yılından bu
yana değişmediği
görülmektedir.

Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Araştırması (TALIS) raporuna göre
Türkiye’deki öğretmenlerin %80’i 40 yaşın, %33’ü ise 30 yaşın altında ve
%18’i iki yıllık öğretmenlerdir. Dolayısıyla Türkiye genç ve az deneyimli
bir öğretmen kadrosuyla OECD ülkeleri arasında farklı bir profil ortaya
koymaktadır. Öğretmenlerin genç ve deneyimsiz olması, hizmet içinde
daha çok eğitimlere tabi tutulması ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi
anlamına gelmektedir. Aynı raporda öğretmenin mesleki gelişimi ile
ilgili bulgular incelendiğinde Türkiye’deki öğretmenler araştırmanın
yapıldığı yıl içinde en az hizmet içi eğitim alan ve bundan sonraki
dönemde de hizmet içi eğitime en az ihtiyaç duyan öğretmenlerdir.
Hizmet içi eğitime ihtiyaç duymamalarının en önemli sebebi ise bilhassa
devlet okullarındaki öğretmenler için geçerli olmak üzere daha önce
alınan hizmet içi eğitimlerin beklentilerini karşılamamasıdır (OECD,
2009). Aynı dönem verileri ile hazırlanan TALIS Türkiye Raporuna göre
öğretmenlerin yaklaşık %20’si katılmış oldukları "kurs/çalıştay" ve
"konferans/seminer" türü mesleki etkinliklerin gelişimleri üzerinde hiç
etkisinin olmadığını veya çok az etkisinin olduğunu düşünmektedirler
(Büyüköztürk, Akbaba Altun ve Yıldırım; 2010)
Buradan hareketle öğretmenin hizmet içinde mesleki gelişimine yönelik
profilin 2008 yılından bu yana değişmediği görülmektedir. MEB 2016
Hizmet İçin Eğitim Planı incelendiğinde planlanan faaliyetlerin daha
çok yeni uygulamalar hakkında yöneticilerin bilgilendirilmesi tarzında
etkinlikler olduğu görülmektedir. Bu kapsamdaki etkinlikler sayıları
bir milyona yaklaşan öğretmenlerin mesleki gelişimi açısından son
derece yetersiz kalmaktadır. Taşra teşkilatı tarafından yerel düzeyde
hizmet içi eğitimler de düzenlenmektedir ve bu teşvik edilmektedir
ancak merkezi yönetimli bir eğitim sisteminde yereldeki hizmet içi
eğitimlere kaç kişinin katıldığı ve alınan eğitimlerin öğrenci başarısına
yansımalarının izlenmemesi önemli bir eksikliktir. Bu eksikliğin bir
yansıması olarak Türkiye 2008’de yapılan TALIS’e katılmış, daha sonra
gerçekleştirilen değerlendirmelere katılmamıştır. Dolayısıyla PISA gibi
uluslararası çalışmalarda öğrenci başarısının birçok ülkenin gerisinde
olması, hizmet içindeki öğretmenlerin mesleki gelişimleri açısından
doğru yorumlanamamakta, doğru politikalar geliştirilememektedir. Bu
nedenle sonuçları birlikte değerlendirildiğinde son derece yararlı olan
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Öğretmenin
hizmet içinde
gelişiminin
sağlanması ile
ilgili olarak MEB
her dönemde
arayış içinde
olmuştur.

PISA ve TALIS gibi ülkenin eğitim sisteminin yıllara ve diğer ülkelere
göre durumuna ayna tutan uluslararası çalışmalara katılım konusunda
MEB tutarlı, kararlı ve sabırlı bir tutum sergilemeli ve bunun için gerekli
kaynakları ayırmalıdır. 652 sayılı KHK öncesinde MEB Teşkilat Yapısında
bulunan Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesinin gerçekleştirmiş
olduğu TIMSS, PISA, TALIS gibi uluslararası ve Öğrenci Başarılarının
İzlenmesi gibi ulusal düzeydeki bilimsel çalışmalar bundan sonra
yapılabileceklere örnek teşkil etmesi bakımından hatırlanmalıdır.
Öğretmenlerin hizmet içinde mesleki gelişimlerini sağlayamama
sorunu MEB’in en köklü ve bilgi çağında öncelikli olarak çözülmesi
gereken sorunudur. Uzun yıllardır kendi imkanları ile bu soruna çözüm
bulmaya çalışan MEB’in bu ihtiyacı karşılayamadığı ortadır. Bu nedenle
gelişmiş ülkelerde olduğu üzere öğretmenleri lisansüstü eğitime teşvik
eden ve akredite edilmiş diğer kurumlardan alacakları eğitimlerin
tanınırlığının sağlandığı, kısacası öğretmenin kendi mesleki gelişiminin
sorumluluğunu aldığı bir yapının vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi
gerekmektedir. Bu yapıyı destekleyecek en önemli unsur öğretmenlerin
mesleki gelişimlerine yönelik çabalarının özlük haklarına hissedilir bir
şekilde yansıtılmasıdır. Bu anlamda 2005 yılında başlatılan ve aradan
11 yıl geçmesine rağmen belirsizliğini koruyan Öğretmenlik Kariyer
Basamakları uygulamasının beklentileri karşılar bir nitelikte tekrar
hayat bulması önemlidir.
Öğretmenin hizmet içinde gelişiminin sağlanması ile ilgili olarak MEB
her dönemde arayış içinde olmuştur. Bu kapsamda önceleri Milli
Eğitim Akademisi olarak anılan, bu yıl ise Öğretmen Akademisi olarak
adlandırılan bir yapıyı tekrar gündeme almıştır. Bu süreçte Bakanlığın
kurumsal hafızasından yararlanarak bir dönem Harp Akademileri,
Polis Akademisi gibi uygulama örnekleri ve ihtiyaçlar göz önünde
bulundurularak kuruluş yönergesi dahi hazırlanmış Milli Eğitim
Akademisi ile ilgili deneyimlerinden yararlanması akılcı olacaktır.
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ULUSLARARASI ALANDA TÜRKİYE
I. BİR BAKIŞTA EĞİTİM 2016
Her yıl yayımlanan Bir Bakışta Eğitim 2016 Raporu (Education at A Glance 2016) eğitim sistemlerine
ilişkin çok sayıda değişkeni birlikte ele alarak hem OECD ülkeleri içinde uluslararası karşılaştırmalar
yapmaya hem de ülkeler özelinde genel bir tablo elde etmeye fırsat vermektedir. Bu kapsamda, Bir
Bakışta Eğitim 2016 raporunun öne çıkan bulguları eğitim düzeyi, eğitime katılım, eğitim alanları, eğitime
yapılan harcama, öğretmen profili, sosyal ve ekonomik çıktılar alt başlıkları ile ortaya konmuştur.

Raporun Öne Çıkan Bulguları
a. Eğitim Düzeyi
Raporda 25-64 yaş aralığındaki bireylerin eğitim düzeylerine ilişkin bulgular, Türkiye için önemli
sonuçlar ortaya koymakta ve yetişkinlerin eğitim düzeylerine dair sorunların altını çizmektedir. Şekil
1’de görülebileceği gibi, Türkiye %5 ile ilkokul mezunu olmayan yetişkin nüfusu oranın en yüksek
olduğu ülkeler arasında yer almaktadır. Söz konusu oran OECD ortalamasında %2 civarındadır. Bunun
yanı sıra, sadece ilkokul düzeyinde eğitim almış ve ilkokul sonrası eğitimine devam etmemiş yetişkin
oranı Türkiye’de %45’tir. Türkiye bu oranla %7 olan OECD ortalamasının bir hayli gerisinde kalmaktadır.
Diğer bir ifadeyle, Türkiye’de yetişkin nüfusunun %63’ü liseden daha düşük eğitim düzeyine sahip
bulunmaktadır. Türkiye aynı zamanda bu oranın en yüksek olduğu ülkeler arasında yer almaktadır.
OECD’nin liseden daha düşük eğitim düzeyine sahip yetişkin nüfus oranı ortalaması %24 olarak
kaydedilmiştir. OECD ülkeleri ortalamasında 25-64 yaş aralığındaki yetişkinlerin %76’sı lise eğitimini
tamamlarken, Türkiye %37 ile en düşük orana sahip ülkelerden biridir. Son olarak, OECD ülkelerinde
üniversite ve üzeri eğitim düzeyine sahip birey oranı %35 iken, Türkiye’de bu oranın %18 olduğu
görülmektedir (Şekil 1).
Şekil 1. Türkiye'de 25-64 Yaş Aralığındaki Yetişkinlerin Eğitim Düzeylerine Göre Dağılımı (2015)
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Raporda yer verilen bir diğer gösterge, yaşam süresi içinde farklı eğitim
kademelerini tamamlaması beklenen birey oranlarına ilişkindir. Bu
kapsamdaki veriler, Türkiye’ye orta vadede yetişkinlerin eğitim düzeyleri
hakkında öngörüde bulunma fırsatı vermektedir. Bu kapsamda, %68 ile
Türkiye’nin lise eğitimini tamamlaması beklenen genç nüfus oranı, %85
olan OECD ortalamasının oldukça altındadır. Ancak %23 ile Türkiye, ön
lisans eğitimini tamamlaması beklenen genç nüfus oranının en yüksek
olduğu ülkelerden biridir ve bu oran %11 olan OECD ortalamasının
oldukça üzerindedir. Türkiye, yaşam süresi içinde lisans eğitimini
tamamlaması beklenen genç nüfus oranında ise %32 ile %38 olan OECD
ortalamasına yakın bir noktadadır.
Öte yandan, Türkiye’de yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim
düzeyine sahip olması beklenen birey oranları oldukça düşüktür.
Türkiye’de yüksek lisans eğitimini tamamlaması beklenen genç nüfus
oranı %4 iken, OECD ortalaması %18; Türkiye’de doktora eğitimini
tamamlaması beklenen genç nüfus oranı yaklaşık %0,4 iken OECD
ortalaması %1,7 olarak belirlenmiştir (Şekil 2).
Şekil 2. Eğitim Kademelerine Göre Eğitimini Tamamlaması Beklenen Birey Oranları (2014)
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b. Eğitime Katılım
OECD ülkelerinde öğrencilerin en az %90’ının okulda geçirdiği eğitim
süresi ve öğrencilerin okula kayıtlı bulunduğu yaş aralıklarına ilişkin
veriler, Türkiye için dikkate değer bulgular ortaya koymaktadır. 2014
yılı verilerine göre Türkiye’de okul çağındaki nüfusun en az %90’ının
okulda aldığı ortalama eğitim süresi 10 yıl iken, OECD ortalamasında
bu süre 14 yıl olarak saptanmıştır. Buna göre, Türkiye’de okul çağındaki
nüfusun en az %90’ı ortalama olarak 6 yaşında örgün eğitime başlayıp
15 yaşına kadar örgün eğitim içinde kalmakta; OECD ortalamasında ise
yine nüfusun en az %90’ı 4 yaşında başlayarak 17 yaşına kadar örgün
eğitim içinde kalmaktadır (Tablo 16). Diğer taraftan, Türkiye’de nüfusun
5-39 yaş aralığında örgün eğitimde geçirmesi beklenen yıl ortalaması
17 olarak OECD ortalaması ile aynıdır. Dolayısıyla Türkiye’de bireylerin
örgün eğitim içinde kaldıkları sürenin artma eğiliminde olduğu
öngörülmektedir.

Okul öncesi
eğitime ilişkin
yıllara göre
değişen veriler
Türkiye’nin OECD
ortalamasının bir
hayli uzağında
olduğunu
göstermektedir.

Ayrıca OECD ve ortak ülkelerin 20’sinde öğrencilerin %90’ından fazlası
eğitimine 3-4 yaşlarında başlamakta, hatta Danimarka ve Norveç'te
eğitime başlama yaşı 2 yaşa kadar inmektedir.
Tablo 16. Ortalama Eğitim Süresi ve Okulda Bulunulan Yaş Aralığı (2014)
Okulda eğitim süresi

Okula kayıtlı öğrencilerin yaş aralığı

Türkiye

10

6 -15 yaş

OECD ortalaması

14

4- 17 yaş

Okul Öncesi Kademesinde Eğitime Katılım
Tablo 17’de görüldüğü üzere, okul öncesi eğitime ilişkin yıllara göre
değişen veriler Türkiye’nin OECD ortalamasının bir hayli uzağında
olduğunu göstermektedir. Buna göre, Türkiye 3 yaşındaki çocukların
okul öncesi eğitime katılım oranı (ISCED02) %8 ile bu oranın en düşük
olduğu ülkelerden biridir. Öyle ki söz konusu oran OECD ortalamasında
%69’dur. Bununla birlikte, Türkiye’de 4 yaşındaki çocukların okul
öncesi eğitime katılım oranı (ISCED01+ISCED02) %32 iken, OECD
ortalamasında bu oran %86’dır. Son olarak, 5 yaşındaki çocukların okul
öncesi eğitime katılım oranı (ISCED01+ISCED02) Türkiye’de %71, OECD
ülkelerinde ise ortalama %95’tir (Tablo 17).
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Türkiye'de 15-19
yaş aralığındaki
gençlerin eğitime
katılım oranı
%72'dir.

Tablo 17. 3-5 Yaş Okul Öncesi Eğitime Katılım Oranları

Türkiye

OECD
Ortalaması

Yaş

2005

2013

2014

3 yaş

2

7

8

4 yaş

5

36

32

5 yaş

32

74

71

3 yaş

64

74

71

4 yaş

79

85

86

5 yaş

88

95

95

Raporda okul öncesi eğitime katılım ve PISA 2012'de gösterilen
performans arasındaki ilişkinin altı çizilerek, en az bir yıl okul öncesi
eğitim alan öğrencilerin almayan öğrencilere göre PISA’da daha yüksek
performans gösterdiği, hatta bu değişkenin öğrenci başarısında
sosyoekonomik statüden bile daha belirleyici olduğu ortaya konmuştur.
Türkiye’de ise PISA 2012’ye katılan 15 yaşındaki öğrencilerden okul
öncesi eğitim alanların oranı %30’dan daha düşüktür.
Okul öncesi eğitime katılım verilerine göre; Belçika, Fransa, Japonya,
Hollanda, İrlanda ve Macaristan’da 10 yıldan fazla bir zamandır
öğrencilerin %90’ı bir yıldan fazla okul öncesi eğitime katılım
göstermektedir.
15-29 Yaş Aralığındaki Bireylerin Eğitime Katılımı
Türkiye ve OECD ortalamasının 2005-2013 yılları arasındaki 15-19 ve 2029 yaş aralığındaki bireylerin eğitime katılım oranlarındaki değişim, Tablo
18’de verilmiştir. Yıllar içerisindeki değişime genel olarak bakıldığında,
bireylerin eğitime katılımlarında önemli bir artış görülmesine rağmen,
Türkiye 15-19 yaş aralığında %72 olan eğitime katılım oranı ile, %84 olan
OECD ortalamasının oldukça altında bir orana sahiptir.
Tablo 18. 15-19 ve 20-29 Yaş Aralığındaki Bireylerin Eğitime Katılım Oranları (2014)
15-19 yaş aralığı

110

20-29 yaş aralığı

Türkiye

41

72

10

33

OECD Ortalaması

82

84

24

28

2016 Eğitim Değerlendirme Raporu

c. Eğitim Alanları
Birçok OECD ülkesinin aksine, Türkiye’de kadınlar üniversite
kademesindeki fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik
alanlarında iyi temsil edilmektedir. 2014 verilerine göre, fen bilimleri
alanındaki üniversite mezunlarının %50’sini; mühendislik, üretim ve
inşaat alanları mezunlarının ise %29’unu kadınlar oluşturmaktadır. Bu
oranlar OECD ortalamasında sırasıyla %41 ve %23’tür (Şekil 3).

Şekil 3. Üniversite Mezunu Kadınların Alanlara Göre Oranları (2014)
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Benzer şekilde, Türkiye’de meslek liseleri programlarında da
mühendislik, üretim ve inşaat alanında OECD ortalamasına göre daha
yüksek oranda kadın öğrenci temsiliyeti görülmektedir (Şekil 4).
Şekil 4. Türkiye’de Meslek Liseleri Programlarına Göre Kadın Oranları (2014)
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d. Sosyal ve Ekonomik Çıktılar
Eğitimin sosyal ve ekonomik çıktılarına ilişkin olarak, bu bölümde
farklı eğitim düzeylerine sahip bireylerin istihdam durumlarına ilişkin
verilere yer verilmiştir. Şekil 5’te görüldüğü gibi, Türkiye’de 25-64 yaş
arası üniversite mezunu olan istihdam dışı birey oranı %8 iken, OECD
ortalamasında bu oran %5’tir. Lise mezunu olan istihdam dışı birey
oranı ise Türkiye’de yaklaşık %9, OECD ortalaması ise %7’dir. Ayrıca
Türkiye’nin liseden daha alt eğitim kademesi mezunu olan istihdam
dışı birey oranı yaklaşık %9’dur. Söz konusu oran OECD ortalamasında
%12’dir.
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Şekil 5. 25-65 Yaş Bireylerin Eğitim Seviyelerine Göre İşsizlik Oranları (2015)
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Bir diğer veri seti, eğitim düzeyi ve istihdam ilişkisine dairdir. 2014 yılı
verilerine göre 15-29 yaş aralığında eğitim ve istihdam dışında kalan birey
oranı Türkiye'de %29, OECD ortalamasında %15'tir. Ancak Türkiye'de
bu oranda 2007-2015 yılları arasında gözlenen %13’lük düşüş, bu yıllar
arasında gözlemlenen en büyük düşüş oranına denk gelmektedir. Bu
eğilim büyük ölçüde ortaöğretimin zorunlu eğitim kapsamına alınması
ve yükseköğretim kontenjanlarının artırılması ile açıklanabilir.
Hem istihdam hem eğitim dışı kalmış birey oranları kadınlar için
çok daha çarpıcı boyuttadır. Türkiye %43 ile 15-29 yaş aralığında
eğitim ve istihdam dışı kalan kadın oranında, OECD ve ortak ülkeler
arasında sonuncu konumundadır. Söz konusu oran OECD ortalaması
için %17 olarak kaydedilmiştir. Bunun yanı sıra, Türkiye’de 15-29 yaş
aralığında eğitim ve istihdam dışı erkek oranı da %15 ile %12 olan OECD
ortalamasının üzerindedir (Şekil 6).

Hem istihdam
hem eğitim dışı
kalmış birey
oranları kadınlar
için çok daha
çarpıcı boyuttadır.
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Şekil 6. 15-29 Yaş Aralığında Eğitim ve İstihdam Dışı Kalmış Kadın ve Erkek Oranları (2015)
50

43%

45
40
35
30
25
20

17%

15%

15

12%

10
5
0
Türkiye

OECD
Erkek

Kadın

e. Eğitime Yapılan Harcamalar
Yıllar içinde gözlenen artışa rağmen 2013 yılı verilerine göre, Türkiye ilköğretimden yükseköğretime
kadar, temel eğitim hizmetleri, yan hizmetler ve AR-GE dahil olmak üzere öğrenci başına yapılan
4.482 dolarlık harcama ile hala OECD ülkeleri içinde birim harcama düzeyi en düşük ülkeler arasında
konumlanmaktadır. Bu harcama ilkokuldan yükseköğretime kadar öğrenci başına yapılan yıllık ortalama
10.493 dolarlık OECD ortalaması harcamanın oldukça altında kalmıştır (Şekil 7).
Şekil 7. Eğitim Kademelerine Göre Öğrenci Başına Eğitim Harcamaları (2013)
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Bununla birlikte Şekil 8’de verilen toplam eğitim harcamalarının Gayri Safi Milli Hasılaya (GSMH)
oranındaki değişim incelendiğinde Türkiye için 2012 yılına göre önemli bir artış olduğu görülmektedir.
Şekil 8. Toplam Eğitim Harcamalarının GSMH’ye Oranı (%) (2012-2013)
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Toplam eğitim harcamalarının GSMH’ye oranı incelendiğinde, Türkiye’nin 2013 yılı verilerine göre
OECD ülkeleri ortalamasına daha yakın seviyeye yükseldiği görülmektedir (Şekil 9).
Şekil 9. Eğitim Kademelerine Göre Toplam Eğitim Harcamalarının GSMH’ye Oranı (%) (2013)
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f. Öğretmen Profili
Öğretmen profili öğretmenlerin yaş durumları ve öğretmen başına
düşen öğrenci oranları değişkenlerine ilişkin veriler üzerinden ele
alınmaktadır.
Şekil 10’da Türkiye’deki ve OECD ülkelerindeki öğretmenlerin ilkokul,
ortaokul ve lise kademelerindeki yaş dağılımları verilmiştir. Buna
göre, Türkiye üç eğitim kademesi için de oldukça genç bir öğretmen
nüfusuna sahiptir. Öyle ki Türkiye’de ilkokulda öğretmenlerin %61’i 40
yaşın altında iken, ortaokul kademesinde bu oran %76’dır.
Şekil 10. Farklı Eğitim Kademelerinde Yaşa Göre Öğretmen Oranlarının Karşılaştırılması
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Diğer taraftan, öğretmen başına düşen öğrenci oranları öğrenci başarısı
ile ilişkili faktörlerden biri olarak değerlendirilmektedir. Bu konuda,
Şekil 11’de görüldüğü gibi bütün eğitim kademelerinde Türkiye’de
öğretmen başına düşen öğrenci sayısı OECD ülkeleri ortalamasına göre
daha yüksektir.
Şekil 11. Eğitim Kademelerine Göre Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı
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Değerlendirme ve Öneriler
Eğitim sistemini yıllık olarak izleme imkanı veren OECD Bir Bakışta
Eğitim 2016 raporu, benimsenen politikaların hem kısa vadeli etkilerinin
hem de uzun vadedeki sonuçlarının takip edilmesine olanak veren veriler
sunmaktadır. Her yıl yayımlanan rapor, ülkelerin genel eğilimlerinin
ortaya konabilmesi açısından oldukça kapsamlı veri seti içermektedir.
Rapor verilerine göre, Türkiye zamanla kendi içerisinde ilerlemeler
kaydetse de, birçok göstergede hala OECD ortalamasının altında
kalmakta veya taban değerlere yakın değerlerde konumlanmaktadır.
Bir Bakışta Eğitim gibi uluslararası raporlarda Türkiye’nin hem kendi
içinde zamanla gösterdiği eğilim hem de diğer ülkeler arasındaki
farklı göstergelere göre konumunun değerlendirilmesi mümkündür.
Dolayısıyla bu raporların iyi analiz edilmesi ve güçlü ve zayıf noktalara
ilişkin sebep, sonuç, süreç ilişkilerine dayalı değerlendirmeler yapılması
anlamlı bir gelişim için oldukça önemlidir.
Bireylerin elde ettiği eğitim düzeyi, toplumun eğitime erişim ve eğitim
fırsatlarından yararlanma düzeyinin temel göstergesidir. Bununla
birlikte eğitim düzeyi, sosyal mobilizasyon ile sosyo-ekonomik
olarak gelişmişlik ve kalkınmışlık düzeyinin hem sebebi hem de bir
sonucudur. Sosyo-ekonomik çıktıların ve özellikle ülkenin mevcut
iş gücü niteliğinin üzerinde belirleyici etkisi olan eğitim düzeyinin,
Türkiye ve benzer kalkınmışlık düzeyindeki ülkeler için farklı bir önemi
bulunmaktadır. Zira eğitim, sosyal ve ekonomik yaşam bir bütün olarak
ekosistem içerisinde hareket etmektedir ve bu alanlarda meydana
gelecek iyileşmelerin birbirine paralel olarak seyretmesi, sistemin kendi
içerisindeki amaçlılığı bakımından bir nevi zorunluluktur. Kademeler
üzerinden incelendiğinde, eğitime katılımla ilgili olarak öne çıkan
verilerden ilki, Türkiye’nin ilkokul mezunu olmayan yetişkin nüfusuna
ilişkindir. Türkiye’nin %5 ile OECD’nin iki katından fazla olan bu nüfusu,
yetişkinlerin eğitim sistemi içerisinde yer aldığı dönemin eğitime
erişimdeki kısıtlarına işaret etmektedir. Liseden daha düşük eğitim
düzeyine sahip yetişkin nüfusu oranları karşılaştırıldığında ise, Türkiye
için %63, OECD için %24 olarak kaydedilen oranlar, aradaki farkın yine
oldukça fazla olduğunu göstermektedir. Lise eğitiminin altında eğitim
düzeyine sahip yetişkin nüfus oranlarının bu denli yüksek olması, yaşam
süresi içinde lise eğitimini tamamlayacak ve yükseköğretime devam
edecek birey oranlarının da düşük seyredeceğine işaret etmektedir.
Cinsiyet dağılımı açısından bakıldığında ise liseden daha düşük eğitim
düzeyine sahip nüfusta genç kadınların yoğunlukta olması dikkat
çekerken, yükseköğretimdeki cinsiyet dağılımının görece daha dengeli
seyretmesi önemli bir göstergedir. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde
eğitime sahip nüfusun azlığı, mesleki uzmanlaşma açısından oldukça
kritiktir. Veri setine bakıldığında yüksek lisans ve doktora düzeyinde
eğitim derecesine sahip nüfus oranı %1 ile %20 arasında değişmektedir.
Türkiye ise %2’lik bir oranla taban seviyesinde yer almaktadır.
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Son yıllarda gerçekleşen yükseköğretim kurumlarındaki artış, lise ve
üzeri eğitim düzeyine sahip nüfus oranının artmasını destekleyen bir
faktör olmuştur. Ancak eğitim düzeyinde artışın sağlanabilmesindeki
en kilit rol, devamsızlıkların ve okul terklerinin engellenmesi amacıyla
geliştirilecek politika ve stratejilere düşmektedir. Özellikle, kişilerin
yaşam süreleri içerisinde lise eğitimlerini tamamlaması, bu bağlamdaki
politika ve stratejilere dönük ihtiyacın derinliğini yansıtmaktadır.
Raporda yer verildiği üzere; eğitim kademesi yükseldikçe yaşam süresi
içinde farklı eğitim kademelerini tamamlaması beklenen birey oranlarının
azalması görece normaldir. Ancak OECD ortalaması ile Türkiye’nin
yaşam süresi içinde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlaması
beklenen nüfus oranı arasındaki farkın büyüklüğü, meselenin eğitim ve
eğitim politikalarının da ötesinde tartışılmasını gerektirmektedir.

Okul öncesi
eğitim bireylerin
kendi akademik
ve sosyal yaşamı
kadar toplumsal
ve ekonomik
yaşamını da
etkileyecek paya
sahiptir.

Sosyal ve ekonomik yaşam koşulların yarattığı zorunluluklar, iş
bulabilme ve çalışma hayatına girebilmek için şart olmayan yüksek
lisans ve doktora eğitimi, kişiler açısından gözden çıkarılabilir,
isteğe ve tercih bağlı görünmektedir. Ancak toplumsal ve ekonomik
yaşam açısından, yüksek lisans ve doktora eğitimine sahip bireylerin
ülkenin lokomotif gücü olduğundan söz edilebilir. Üretim ve katma
değer açısından belirleyici olan söz konusu eğitim kademelerinin
tamamlanması için altyapısal eksikliklerin giderilmesinin, akabinde ise
öğrencilerin bu eğitim kademelerini tamamlamaları için çeşitli teşvik
ve desteklerden yararlandırılmasının ileriye dönük önemli yatırımlar
olacağı söylenebilmektedir.
Diğer taraftan, eğitim sürecinin birikimli olarak ilerlediği, öğrenmenin
var olan bilgi üzerine inşa edilen ve geliştirilen bir süreç olduğu
hatırlandığında, öğrencilerin okul öncesine mümkün olduğunca erken
yaşlarda başlaması ve eğitim sisteminden olabildiğince geç ve donanımlı
olarak çıkması beklenmektedir. Bir Bakışta Eğitim 2016 raporunun ortaya
koyduğu rakamlar Türkiye’de eğitim sürecinin OECD ülkelerinin büyük
bir kısmına göre geç başladığı ve erken sona erdiğini açığa çıkarmaktadır.
Raporun bu bağlamda sunduğu veriler, farklı boyutlarda yorumlanması
gereken sonuçlara sahiptir. Türkiye için tespit edilen ortalama 6-15 yaş
arasında eğitimde kalma süresi, 4-17 yaş ortalamasına sahip OECD ile
karşılaştırıldığında toplamda 4 yıl daha azdır. Bilgi, beceri ve yetenek
açısından hem derinleşme hem de uzmanlaşma getiren üst öğretim
kademeleri, özellikle sosyal sermayenin gelişimi ve sosyal sermayenin
niteliğine bağlı olarak gelişen çıktıları üzerinde belirleyicidir. Ancak
okul öncesi eğitim gibi eğitim sürecinin önemli bir basamağı, bireylerin
kendi akademik ve sosyal yaşamı kadar toplumsal ve ekonomik yaşamını
da etkileyecek paya sahiptir. Bu noktada Bakanlık tarafından açıklanan
2017 yılı eğitim politikaları kapsamında okul öncesi eğitimin Türkiye’de
zorunlu hale getirilmesine ilişkin karar oldukça önemli görülmektedir.
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Türkiye'de 15-29
yaş aralığında
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kalan birey oranı
%29 ile OECD
ortalamasının 2
katıdır.

15-29 yaş aralığındaki genç yetişkinlerin, okuldan iş yaşamına geçişleri
pek çok faktör tarafından etkilenmektedir. Bunların başında ise ülkenin
işsizlik oranı ve istihdam piyasasının koşulları, maddi koşullar ve eğitim
beklentisi, toplumsal cinsiyet ve yüklenen roller gibi ekonomik ve sosyal
faktörler gelmektedir. Türkiye’nin %29 ile OECD’nin iki katı olan 1529 yaş aralığında hem eğitim hem de istihdam dışı kalan birey oranı,
oldukça dikkat çekicidir. Cinsiyete göre hem eğitim hem de istihdam
piyasasının dışında kalma oranlarının kadınlar aleyhine artması, eğitim
ve ekonomi politikalarında pozitif ayrımcılığa dayalı uygulamaların
artarak devam ettirilmesi ihtiyacına işaret etmektedir. Bu bağlamdaki
büyük resmi anlayabilmek için hem eğitim hem de istihdam dışı kalan
birey oranı ile işsizlik oranlarını göz önünde bulundurulmalıdır. TÜİK
verilerine göre Ağustos 2016 rakamlarıyla Türkiye’deki işsizlik oranları
%11,3 olarak kaydedilmiştir. Genç nüfustaki (15-24 yaş) işsizlik oranı ise
%19,9’dur. Diğer bir deyişle, neredeyse her beş gençten biri işsizdir;
bu orana gizli işsizlik de eklendiğinde gençlerin ekonomik yaşama
katılımla ilgili yadsınamayacak kısıtlarının olduğu söylenebilmektedir.
İşsizlik oranlarına paralel olarak artan rekabet, istihdam piyasasına
girecek olan kişilerin sektörün beklediği bilgi, beceri ve yeterliklerin
üzerinde performans göstermesini gerektirmektedir. Bu bağlamda
hem örgün eğitimin hem de aktif istihdam politikalarıyla oluşturulacak
yaygın eğitim imkanlarının, iş gücünün gelişimini önceleyecek şekilde
düzenlenmesi insan kaynağının gelişimi açısından etkili bir yöntem
olarak değerlendirilebilir.
Bilgi ekonomisinin itici gücü konumunda olan fen bilimleri, teknoloji,
mühendislik ve matematik alanları, Türkiye’de gelişime açık olan
alanlardır. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerinde katma değerin açığa
çıkması bağlamında desteklenmesi gereken bu alanların öğrenciler
arasında teşvik edilmesi, üniversitelerin araştırmanın yanı sıra iş
hayatına yönelik olarak öğrencileri yetiştirme anlayışlarında daha
proaktif olması anlamlı açılımlar getirebilir. Söz konusu alanlardaki
kadın öğrenci temsiliyetinin yüksek olması ise, Türkiye açısından olumlu
bir gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı alanların meslek lise
programlarındaki kadın temsiliyetinin de yüksek olmasının, Türkiye’nin
bu bağlamda bir trend yakaladığına işaret ettiği söylenebilir. Bu trendin
istihdam dışı kalan kadınlar lehine olacak şekilde desteklenmesi, bu
kapsamda olumlu bir adım olabilir.
Eğitime yapılan yatırımlar bireysel gelişim kadar ekonomik büyüme
ve üretkenliğin artırılması anlamına gelmektedir. Ekonomik gelişime
paralel olarak sosyal eşitsizliklerin çeşitli formlarına ait göstergelerde
de iyileşmelerin kaydedilmesi, eğitim yatırımlarının etki ettiği sosyal
çıktılar olarak kaydedilmektedir. Eğitime yapılan yatırımların oran
ve miktarlarını etkileyen pek çok faktör bulunsa da, bu yatırımların
sonrasındaki çıktılar, kümülatif ve toplam bir etki oluşturmaktadır.
Eğitim harcamalarındaki değişim büyük oranda bütçe büyüklüğü ve
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ekonominin içinde bulunduğu koşullarla ilişkilidir. Özellikle bir kamu
harcaması olan eğitim, temelde bir kaynak paylaşım meselesi olduğundan,
hükümetlerin ve ekonomilerin önceliklerine göre dizayn edilmektedir.
Eğitim harcamalarına eğitimin içinden etki eden temel faktörler ise,
düzenli olarak reel bir artış gösteren okul çağı nüfusundaki ve öğretmen
maaşlarındaki değişimlerdir. Ancak eğitim harcamalarında öne çıkan iki
eğitim kademesi bulunmaktadır; bunlar okul öncesi ve lisansüstü eğitim
kademeleridir. Okul öncesi ve lisansüstü eğitime yönelik harcamalar,
kendini katlayarak geri döndüğü bilinen uzun vadeli yatırımlardır. Bu
sebeple ülkeler, okullaşmanın düşük olduğu ancak çıktılarının bireysel
gelişim ve iş gücü niteliği bağlamında kritik olduğu bu kademelere daha
çok yatırım yapmaktadır. Elbette bu kademelere daha yüksek yatırımın
yapılabilmesi temel eğitim ve ortaöğretimdeki okullaşmanın evrensel
düzeye ulaşması, altyapısal eksikliklerin giderilmesi, eğitim niteliğinin
belirli bir seviyeye çekilmesi gibi ön koşullara bağlıdır. Bu noktada
Türkiye’nin söz konusu kademelere dönük yatırımlarını ve okullaşma
teşviklerini artırmak için, öncelikle temel eğitim ve ortaöğretim
kademelerindeki eksiklerini hızla gidermesi gerekmektedir. Bu koşulları
sağlamış olan OECD ülkelerinin eğitim harcamalarının %70’i ilkokul
sonrası ve yükseköğretim öncesi eğitim kademelerine, kalan %30 ise
yükseköğretime aktarılmaktadır.
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ne kadarının
nitelik ve Ar-Ge
için harcandığını
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Türkiye’nin eğitime yapılan harcama dinamiklerini anlamak için hem
eğitime ayrılan kaynağı hem de bunun ne kadarının nitelik ve Ar-Ge için
harcandığını ortaya koymak gerekmektedir. Toplam eğitim harcamalarının
GSMH’ye oranı incelendiğinde Türkiye’nin OECD’ye yaklaşması oldukça
olumludur. Son yıllarda söz konusu oranlarda kaydedilmeye başlanan
bu artış, toplam kaliteye etki edecek bir bütçe dağılımı ile bir fırsata
dönüştürülebilir. Ancak böyle bir fırsat öğrenci başına düşen harcama
miktarının da OECD ülkeleri seviyesine çekilmesiyle mümkün olacaktır.
Diğer bir ifade ile Türkiye eğitime ilişkin nicel ve nitel göstergelerde
en azından OECD ülkeleri ortalaması ile aradaki farkı kapatabilmek için
GSMH’den eğitime OECD ülkeleri ortalamasının çok daha üzerinde bir
pay ayırmayı tercih etmek zorundadır. Bu tercihi yapmanın kısa dönemde
eğitim dışındaki alanlar aleyhine bir maliyeti olabilir. Ancak Türkiye
kaliteli eğitim yoluyla kalkınma konusunda bir sıçrama yapmak istiyorsa
bu maliyeti karşılamak zorundadır. Sürdürülebilir bir rekabet olanağı
vermesi bakımından öğrenci başına düşen harcamanın yükselmesi, yine
okullaşmanın, altyapısal ve nicel eksikliklerin giderilmesi ve kaynakların
nitelik için kullanılmasına bağlıdır.
Öğretmenlerin sistem içerisindeki konumu, öğretmen başına düşen
öğrenci sayısı, yaş dağılımı, aldıkları maaşlar, görev ve sorumlulukları,
öğretim saatleri, öğretim dışında üstlendikleri görevler vb. birçok
gösterge, eğitim ve öğretim niteliğini etkileyen önemli faktörlerdir.
Türkiye için dikkat çekici verilerden biri öğretmenlerin yaş dağılımına
ilişkindir. Türkiye’deki ilköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki
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öğretmen nüfusu, OECD ülkelerindeki ortalama öğretmen nüfusu
ile karşılaştırıldığında çok daha gençtir. Aslında eğitim sistemindeki
genç öğretmenlerin yoğunlukta olması, eğitim ve öğretime dinamizm
getirebilmekte ve yükseköğretimdeki gelişmelerin sahaya taşınması
açısından da genç bir öğretmen nüfusuna sahip olmak bir avantaj
olarak görülebilmektedir. Ancak deneyimli öğretmenlerin mentörlük
yapmaları, deneyimleriyle hem sınıf içindeki eğitime hem de okul
kültürüne olumlu katkılar sunmaları, okulun ve öğrencilerin gelişim
süreçlerine yön çizmek gibi aktif görevlerde tutulmaları, öğrenciler
ve okullar kadar öğretmenlerin kendileri için de faydalı olacaktır.
Diğer taraftan, Türkiye’de öğretmen başına düşen öğrenci sayılarının
önceki yıllara ait verilere göre bir düşüş eğiliminde olduğu gözlense
de, bu konudaki rakamların bütün kademelerde OECD ortalamasının
üzerinde olduğu görülmektedir. Öğretmen başına düşen öğrenci oranı,
öğretmen-öğrenci iletişimine, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarının
karşılanabilmesine ve dolayısıyla eğitim öğretim sürecinin niteliğine
etki etmektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin öğretmen başına düşen öğrenci
oranındaki azalma eğilimi gelişime işaret etmekle birlikte, bu oranları
daha aşağı çekecek ve sınıf içindeki eğitim öğretim sürecindeki niteliği
artıracak önlemlerin alınması ihtiyacı devam etmektedir.
Bütün değişkenlere ilişkin veriler birlikte okunduğunda, Türkiye için
gelişime açık birçok nokta bulunduğu görülmektedir. Türkiye için Bir
Bakışta Eğitim 2016 raporu verilerinden hareketle bütün göstergelerde
kendini gösteren iyileşmenin uluslararası alanda da iyi bir noktaya
taşınabilmesi için öncelikli alanların belirlenmesi, zayıf noktaların
üzerine gidilmesi, güçlü alanların ise daha fazla desteklenmesi oldukça
önemlidir. Örneğin eğitim harcamalarında OECD ortalamasına
yaklaşılması olumlu olmakla birlikte uluslararası rekabete katılabilmek
için bu harcamaların artarak sürdürülmesi yerinde bir strateji olacaktır.
Bununla birlikte, yine yükselen bir eğilimde olan okullaşma oranlarının
hala uluslararası karşılaştırmalarda oldukça gerilerde kaldığı göz
önünde bulundurulduğunda, Türkiye’de bireylerin eğitimde kaldığı
sürenin artırılmasına ve bu eğitimin niteliğinin gözden geçirilmesine
ilişkin çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Son olarak gelişime açık olan
alanlar değerlendirilirken ve bu konuda eğitim politikaları ile müdahale
edilirken eğitimin bütüncül yapısına uygun hareket edilmesi kritik önem
taşımaktadır.
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II. OECD YETİŞKİN BECERİLERİ ARAŞTIRMASI
Bilgiyi yönetmenin her geçen gün daha da zorlaştığı günümüzde
günlük hayatın gerektirdiği beceriler de dönüşüme uğramıştır. Çağın
gerektirdiği bu becerilerin ne kadarını kazanabildiğimizin yanı sıra ne
kadarını kullanabildiğimiz ise hayatta durduğumuz yeri tanımlamada
önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Tam da bu noktalar
üzerine yoğunlaşan OECD tarafından 28 Haziran 2016’da yayımlanan
Skills Matter: Further Results from the Survey of Adult Skills isimli
rapor 16-65 yaş aralığındaki yetişkinlerin sahip olması beklenen
becerileri kapsamlı bir şekilde ele almaktadır. OECD’nin Yetişkin
Yeterliklerinin Uluslararası Değerlendirilmesi Programı (Programme for
the International Assessment of Adult Competencies-PIAAC) kapsamında
yer alan ve iki tur şeklinde gerçekleştirilen anketin sonuçları 33 ülkede
216.250 yetişkinden elde edilen verileri kapsamaktadır. Türkiye’den
de 5277 katılımcının yer aldığı araştırma sonuçları özellikle ülkemiz
için üzerinde dikkatle durulması gereken politika alanlarına işaret
etmektedir.

PIAAC, 16-65
yaş aralığındaki
yetişkinlerin
"temel bilgi işleme
becerilerinin"
genel durumunu
ortaya koymayı
hedefler.

Aşağıdaki bölümlerde TEDMEM olarak hazırladığımız OECD Yetişkin
Becerileri Araştırması: Türkiye ile İlgili Sonuçlar raporu kapsamında
önce PIAAC hakkında genel bilgi, ardından raporun öne çıkan bulguları
ve değerlendirmelerimizi bulabilirsiniz.

PIAAC neyi ölçer?
PIAAC, 16-65 yaş aralığındaki yetişkinlerin "temel bilgi işleme
becerilerinin" genel durumunu ortaya koymayı hedefler. Bu amaç
kapsamında odağa aldığı beceriler ise sözel beceriler, sayısal beceriler
ve teknoloji yoğun ortamlarda problem çözme becerileridir. İş hayatı,
eğitim hayatı ve sosyal hayata tam katılım göstermek için gerekli
olduğu, farklı sosyal bağlamlara yüksek düzeyde aktarılabilir olduğu ve
"öğrenilebilir" olduğu için politikaların etkisi altında olduğu ifade edilen
bu beceriler ise şöyle tanımlanmaktadır:
Sözel Beceriler: Bireyin bilgi ve potansiyelini geliştirmesi, hayat
amaçlarına ulaşması ve topluma katılım sağlaması için gereken; yazılı
metinleri anlama, değerlendirme ve kullanma becerileridir. Dijital
metinleri okuma becerisi de bu kapsamda değerlendirilmektedir. Ancak,
konuşma ve yazma becerileri bu tanıma dahil değildir.
Sayısal Beceriler: Bireyin hayatında karşılaşabileceği matematikle ilgili
durumları yönetebilmesi ve üstesinden gelebilmesi için matematiksel
bilgi ve fikirlere ulaşma, onları kullanma ve yorumlama becerileridir. Bu
becerilere sahip olan birey, günlük hayat problemlerini çözebilmek ve
problemlere ilişkin durumları yönetebilmek için matematiksel içerik,
bilgi ve fikirleri uygun bir şekilde kullanır.
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Teknoloji yoğun ortamlarda problem çözme becerileri: Bilgiye ulaşmak
ve ulaşılan bilgiyi değerlendirmek, diğer bireylerle iletişim kurmak
ve uygulamalı süreçlerde bulunmak amacıyla dijital teknoloji, iletişim
araçları ve ağlarını kullanma becerileridir. Bilgisayar ve bilgisayar
ağları aracılığıyla bilgiye erişip kullanarak problem çözme becerilerine
odaklanmaktadır. Bu sebeple bilgisayar okuryazarlığı ve bilişsel
becerilerin kesişim kümesi olarak düşünülebilir.
Bireylerin performansları 500 puan üzerinden açıklanmaktadır.
Bununla birlikte, bahsi geçen her beceri alanı için yeterlik düzeyleri
tanımlanmıştır. Böylece puanı herhangi bir yeterlik düzeyinin kapsadığı
puan aralığına karşılık gelen bireylerin, odağa alınan beceriler
kapsamında neler yapabildiği açıklanabilir hale gelmiştir. Sözel beceriler
ve sayısal beceriler için 6 ayrı yeterlik düzeyi (1. Düzey altı, 1. Düzey, 2.
Düzey, 3. Düzey, 4. Düzey ve 5. Düzey) tanımlanmışken, teknoloji yoğun
ortamlarda problem çözme becerileri için 4 yeterlik düzeyi (1. Düzey altı,
1. Düzey, 2. Düzey, 3. Düzey) tanımlanmıştır. Örnek vermek gerekirse;
sözel becerilerde 1. Düzeyde yer alan bir yetişkin zorlayıcı bilginin yer
almadığı, soruda verilen bilgiye benzer tek parça bilgiyi kullanarak
anlayabileceği kısa metin okumalarını başarıyla gerçekleştirebilir.
5. Düzeyde sözel beceriye sahip bir yetişkin ise gerek farklı bilgi ve
fikirleri sentezleyerek, gerekse bilgiyi farklı bağlamlara transfer ederek
ve mantıklı kavramsal modeller oluşturarak sonuca ulaşmanın gerekli
olduğu soruları yanıtlayabilir.

Raporun Türkiye için öne çıkan bulguları
1. Yetişkinlerin Büyük Bir Kısmı Çağın Gerektirdiği Becerilerden Yoksun
Türkiye’de yetişkinler sözel beceriler, sayısal beceriler ve teknoloji
yoğun ortamda problem çözme becerileri olmak üzere üç beceri
alanında da OECD ülkeleri ortalamasının oldukça altında bir performans
sergilemiştir.
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Şekil 12. Yetişkinlerin Sözel, Sayısal ve Problem Çözme Becerileri Performansları
16-65 yaş arası yetişkinlerin sözel ve sayısal beceri ortalamaları ve teknoloji yoğun ortamlarda problem çözme becerisi alanında 2. ve
3. düzeyde bulunan yetişkin oranı
Ortalamanın önemli ölçüde üzerinde
Ortalamadan çok farklı değil
Ortalamanın önemli ölçüde altında

Ülkeler
OECD ülkeleri
Avustralya
Avusturya
Kanada
Şili
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
İngiltere
Estonya
Finlandiya
Flaman Bölgesi(Belçika)
Fransa
Almanya
Yunanistan
İrlanda
İsrail
İtalya
Japonya
Kore
Hollanda
Yeni Zelanda
Kuzey İrlanda (Birleşik Krallık)
Norveç
Polonya
Slovak Cumhuriyeti
Slovenya
İspanya
İsveç
Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri
OECD ortalaması
Ortak ülkeler
Güney Kıbrıs
Jakarta (Endonezya)
Litvanya
Rusya Federasyonu
Singapur

Sözel
ortalama puan

Sayısal
ortalama puan

Teknoloji Yoğun Ortamlarda Problem Çözme
2. düzey ve 3. düzeyde bulunanların yüzdesi %

280
269
273
220
274
271
273
276
288
275
262
270
254
267
255
250
296
273
284
281
269
278
267
274
256
252
279
227
270
268

268
275
265
206
276
278
262
273
282
280
254
272
252
256
251
247
288
263
280
271
259
278
260
276
258
246
279
219
253
263

38
32
37
15
33
39
35
28
42
35
m
36
14
25
27
m
35
30
42
44
29
41
19
26
25
m
44
8
31
31

269
200
267
275
258

265
210
267
270
257

m
m
18
26
37
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Şekil 12’de görüldüğü gibi Türkiye’de yetişkinler sözel becerilerde
ortalama olarak 227 puan elde ederek 268 olan OECD ortalamasının
çok altında kalmıştır. Türkiye sözel becerilerde elde ettiği bu puan ile
araştırmaya katılan ülkeler arasında en düşük puana sahip üç ülkeden
biri olmuştur. Sadece Şili (220) ve Jakarta (Endonezya: 200) Türkiye’den
daha düşük puanlara sahiptir. Türkiye’de yetişkinlerin %45.7’si sözel
becerilerde 1. düzey ve altında performans göstermiştir ve bu oran
%18.9 olan OECD ortalamasının oldukça üzerindedir. Sözel becerilerde
1. düzey olarak tanımlanan beceri düzeyinde yetişkinlerin özet bir metni
okuyabilmesi ve bu metinde yer alan bir bilgiyi soru ya da yönerge
doğrultusunda tespit edebilmesi beklenmektedir. Diğer taraftan
Türkiye’de yetişkinlerin sadece %0.5'i sözel becerilerde en üst beceri
düzeyleri olan 4. ve 5. düzeyde performans gösterebilmiştir.
Bununla birlikte Türkiye’de yetişkinler sayısal becerilerde de ortalama
219 puan elde ederek 263 puan olan OECD ortalamasının oldukça
altında bir konumda yer almıştır. Sözel becerilerde olduğu gibi sayısal
becerilerde de Türkiye son üç ülke arasında yer almış ve yalnızca Şili
(206) ve Jakarta(Endonezya: 210) puan ile Türkiye’den daha düşük puan
elde eden ülkeler olmuştur. Türkiye’de yetişkinlerin %50.2’si 1. düzey ve
altında performans göstermiştir. Bu oran OECD ortalaması olan %22.7’nin
oldukça üstündedir. Sayısal becerilerde 1. düzeyde yetişkinlerin somut
matematik kavramları anlama ve hesaplama, temel aritmetik işlemler
ve basit yüzdeler içeren tek adımda çözülebilecek temel matematiksel
süreçleri yönetebilmeleri beklenmektedir. Öte yandan, Türkiye’de
yetişkinlerin yalnızca %1.5’inin üst beceri düzeyleri olan 4. ve 5. beceri
düzeylerinde performans gösterebildiği ortaya konmuştur.
Yetişkin becerileri kapsamında ölçülen bir diğer beceri ise teknoloji
yoğun ortamlarda problem çözme becerisidir. Bulgular Türkiye’de
yetişkinlerin büyük bir kısmının teknoloji yoğun ortamlarda problem
çözme becerisine 1. düzey ve altı düzeyde sahip olduğunu göstermektedir.
Öyle ki yetişkinlerin %40’ı bilgisayarla hiç tanışmadığını ifade etmiş ya
da bilgi iletişim teknolojileri kapsamındaki testte girememiştir. Türkiye
bu beceri alanında en üst beceri düzeyleri olan 2. ve 3. düzeyde bulunan
%8 yetişkin oranı ile en düşük performans gösteren ülke olmakla birlikte
%31 olan OECD ortalamasının da oldukça altında kalmıştır.
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2. Türkiye’de Eğitim Kademeleri Beceri Kazandırmada Etkili Olamıyor
Yetişkinlerin beceri düzeyleri mezun olunan en yüksek eğitim
kademesine göre incelendiğinde OECD ortalamasında sözel beceriler
ölçeğinde üniversite mezunu yetişkinlerin puanı 292, lise mezunu
yetişkinlerin puanı 264, daha düşük eğitim seviyesine sahip yetişkinlerin
puanı ise 231’dir. Türkiye’de ise bu puan ortalamaları sırasıyla 258, 245
ve 210’dur. Görüldüğü üzere, OECD ortalamasında üniversite mezunu
yetişkinler ile düşük eğitim seviyesine sahip yetişkinler arasındaki
puan farkı sözel becerilerde 61’dir. Türkiye’de ise bu iki grubun puanları
diğer ülkelere kıyasla birbirine daha yakın değerlere sahiptir. Türkiye,
söz konusu değerler arasındaki 48 puan farkla eğitim seviyesi ve sözel
beceri arasındaki ilişkinin en zayıf olduğu iki ülkeden biridir. Bunun da
ötesinde, Türkiye’deki üniversite mezunu yetişkinlerin sözel beceri puanı
ortalamasının Japonya’daki lise mezunu bile olmayan yetişkinlerin puan
ortalamasından daha düşük olması üzerinde hassasiyetle durulması
gereken bir noktaya dikkat çekmektedir.

Türkiye’deki
üniversite mezunu
yetişkinlerin
sözel beceri
puanı ortalaması
Japonya’daki
lise mezunu
bile olmayan
yetişkinlerin puan
ortalamasından
daha düşüktür.

Şekil 13. Sözel ya da Sayısal Beceri Alanlarının En Az Birinde 1. Düzey ve Altında Yeterliğe Sahip Yetişkin Oranları
100
80

74

60
40

40
25
20
Üniversite mezunu

Lise mezunu

Lise kademesinden daha düşük
eğitime sahip

Eğitim kademesi bazında sözel ya da sayısal beceri alanlarının en az birinde 1. Düzey ve altında yeterliğe
sahip yetişkin oranları da Türkiye’ye ilişkin durumun vahametini ortaya koymaktadır. Buna göre lise
kademesinden daha az eğitime sahip yetişkinlerin %74’ü, lise mezunu yetişkinlerin %40’ı, üniversite
mezunu yetişkinlerin ise %25’i sözel ya da sayısal beceri alanlarının en az birinde 1. Düzey ve altında
yeterliğe sahiptir (Şekil 13). Bununla birlikte, üniversite mezunlarının ise %7.3’ü temel beceri testini
geçememiş ya da daha önce hiç bilgisayarla etkileşim kurmamıştır. En üst düzey olan 3. Düzeyde
problem çözme becerisine sahip olan üniversite mezunu yetişkin oranı ise %4.8’dir. Türkiye bu oranla
OECD ülkeleri arasında son sırada yer almaktadır.
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3. Kadın ve Erkek Arasındaki En Büyük Beceri Farkı Türkiye’de
Bulgular cinsiyet bazında değerlendirildiğinde OECD ülkeleri genelinde
sözel becerilerde kadın ve erkeklerin birbirine yakın performans
gösterdiği ancak sayısal becerilerde erkeklerin daha yüksek performans
gösterdiği görülmektedir. Türkiye’de ise her iki beceri alanında da
erkekler kadınlara göre daha yüksek performans göstermektedir.
Sözel becerilerde OECD ortalamasında erkek (269) ve kadınlar (267)
arasındaki puan farkı sadece 2 iken, Türkiye’de 11’dir (Şekil 14). Türkiye,
sözel beceriler alanında Jakarta’dan sonra erkek ve kadınlar arasındaki
puan farkının en yüksek olduğu ülkedir.

Şekil 14. Sözel Ve Sayısal Beceriler Alanlarında Cinsiyet Bazında Puanlar
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Sayısal becerilerde ise OECD ortalamasında 12 puan olan erkek ve
kadınlar arasındaki fark, Türkiye’de 27 puana yükselmektedir. Türkiye;
sayısal becerilerde erkek ve kadınların puan ortalamaları arasındaki
farkın 25’in üzerinde olduğu tek ülkedir.
Türkiye’de bilgisayar deneyimi olmayan ya da temel testi geçemeyen
erkek oranının %29, kadın oranının ise %47 olduğu görülmektedir.
Türkiye, bu oranlarla bilgisayar deneyimi olmayan ya da temel testi
geçemeyen erkek ve kadın oranlarında son sırada yer alan ülkedir.
Bununla birlikte Türkiye’de 1000 erkekten 12’si, 1000 kadından ise 6’sı
en yüksek düzey olan 3. Düzeyde teknoloji yoğun ortamlarda problem
çözme becerisine sahiptir. OECD genelinde 1000 erkekten 64’ü, 1000
kadından ise 44’ü bu alanda en yüksek yeterlik düzeyinde beceriye
sahiptir.
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4. Yetişkinler Zorunlu Eğitimden Sonra Beceri Kazanamıyor
Yetişkinlerin beceri alanlarında gösterdiği performanslar 16-24, 25-34,
35-44, 45-54 ve 55-65 yaş aralıkları için de incelenmiştir. Buna göre,
OECD genelinde yetişkinlerin beceri yeterlikleri 30 yaş civarında tepe
noktasına ulaşmakta, sonrasında ise azalmaktadır. Tüm yaş grupları
içerisinde beklendiği gibi 55-65 yaş grubunda yer alan yetişkinler daha
düşük performans sergilemektedir. Ancak, Türkiye’deki yetişkinlerin
puan ortalamaları yaş aralıklarına göre OECD genelinden farklı bir
eğilim göstermektedir. Türkiye’de 16 yaş ve 30 yaş arasında yetişkinlerin
beceri alanlarındaki ortalama puanları birbirine oldukça yakındır, 30
yaşından sonra ise puan ortalamaları azalmaktadır.
Şekil 15. Sözel ya da Sayısal Beceri Alanlarının En Az Birinde 1. Düzey ve Altında Yeterliğe Sahip Yetişkin Oranları
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Yaş aralıkları bazında sözel ya da sayısal beceri alanlarının en az
birinde 1. Düzey ve altında yeterliğe sahip yetişkin oranları da önemli
bulgular sunmaktadır. Buna göre Türkiye’de 16-24 yaş aralığındaki
yetişkinlerin yaklaşık yarısı sözel ya da sayısal beceri alanlarının en az
birinde 1. Düzey ve altında yeterliğe sahiptir. Bu oran yaş aralığı arttıkça
artmakta, 55-65 yaş aralığı için ise %71 olmaktadır. OECD ortalamasında
16-24 yaş aralığında %21,8 olan bu oran 55-65 yaş aralığında %37’ye
yükselmektedir. Ancak, OECD genelindeki bu oran (%37) Türkiye’de 1624 yaş aralığında yer alan sözel ya da sayısal beceri alanlarının en az
birinde 1. Düzey ve altında yeterliğe sahip yetişkin oranından (%49) bile
düşüktür.

129

BÖLÜM IV

ULUSLARARASI ALANDA TÜRKİYE
II. OECD YETİŞKİN BECERİLERİ ARAŞTIRMASI

Türkiye’de daha
yüksek beceri
düzeyinde olmak
ve daha yüksek bir
eğitim seviyesine
sahip olmak
istihdam
durumuna etki
etmemektedir.

5. Yetişkinler İş Yerlerinde ve Günlük Hayatlarında Becerilerini
Kullanamıyor
Yetişkin becerilerine ilişkin çalışmada yetişkinlerin bilgi işleme
becerilerini iş yerlerinde ve günlük hayatlarında ne sıklıkla
kullandıklarına ilişkin veriler de toplanmıştır. Türkiye’de yetişkinler
işyerlerinde ve günlük hayatlarında okuma, yazma, matematiği
kullanma, problem çözme ve bilgisayarı kullanma konularında OECD
ülkelerine kıyasla daha düşük bir eğilim göstermiştir. Bununla birlikte,
yetişkin becerilerine ilişkin çalışmanın bulguları günlük hayatta ve iş
yerlerinde becerilerin kullanılma sıklığı ile ülkenin genel beceri düzeyi
arasında güçlü bir bağ olduğunu ortaya koymaktadır.
Diğer taraftan, raporda becerilerin daha etkili kullanımının daha
yüksek bir iş tatmini getirdiği ve çalışanın iyi olma haline pozitif etki
ettiği ortaya konmuştur. Bunun yanı sıra, iş kalitesi ile beceri kullanımı
arasındaki ilişkinin yakınlığına ve dolaylı etki olarak da yaşam tatmini ve
daha sağlıklı olmaya dikkat çekilmektedir.
6. Daha Yüksek Eğitim ve Beceri Düzeyi İstihdam Durumuna Etki
Etmiyor
OECD ülkelerinin çoğunda sözel, sayısal ve teknoloji yoğun ortamda
problem çözme becerilerinde daha yüksek düzeyde bulunan
yetişkinlerin iş hayatına katılımının da daha fazla olduğu ve daha
düşük beceri düzeyindeki yetişkinlere oranla ortalama olarak daha az
oranda bu kişilerin işsiz kaldığı belirlenmiştir. Ancak OECD ülkelerinin
çoğunluğunda görülen eğilimin aksine Türkiye’de daha yüksek beceri
düzeyinde olmak ve daha yüksek bir eğitim seviyesine sahip olmak
istihdam durumuna etki etmemektedir. Bununla birlikte, Türkiye’de
eğitim seviyesi ve beceri düzeyinin maaşa yansıması %20 oranıyla
OECD ülkeleri içindeki en yüksek oranda gerçekleşmektedir. Bu bulgu
sözel ve sayısal becerilerden bağımsız olarak çalışanların kazançlarının
tecrübe ve diğer bireysel faktörler gibi faklı değişkenlerden etkilendiğini
göstermektedir.
7. Türkiye Ekonomi Dışı Göstergelerde Genel Eğilimin Dışında Kalıyor
Yetişkin Becerileri Taraması Raporunda eğitim, beceri düzeyi,
sosyal sermaye ve bireysel iyi olma hali ölçütlerinin arasındaki
ilişkiyi anlayabilmek adına ekonomi dışı göstergelerden dördüne
odaklanılmıştır. Bu göstergeler güven, politik etkinlik, gönüllülük
çalışmalarına katılım ve kişinin kendi algısına göre sağlık durumu
olarak belirlenmiştir. Pek çok ülkede sözel beceri düzeyi ile ekonomi
dışı faktörler arasında güçlü bir ilişki mevcutken, Türkiye’de bu ilişkinin
zayıf olduğu ortaya konmuştur.
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Örneğin, ekonomik refahın güçlü yordayıcılarından biri olduğu
düşünülen kişilerarası güven açısından Türkiye’deki yetişkinlerin
durumu ele alındığında sözel beceri alanında 4. ve 5. düzeyde yeterlik
gösteren yetişkinlerin %19’u, 1. düzey ve altında yeterlik gösteren
yetişkinlerin ise %12’si diğerlerine güven duyduğunu ifade etmiştir.
Katılımcı ülkelerin çoğunda yeterlik düzeyi arttıkça, yetişkinlerin
birbirine daha çok güvendiği bulgulanmıştır. Ancak Türkiye, Yunanistan
ile birlikte yeterlik düzeyleri arasındaki güven farkının en az olduğu
ülkeler arasında yer almaktadır. Diğer bir deyişle, yeterlik düzeyi ve
diğerlerine güven duyma arasındaki ilişki Türkiye’de daha zayıftır.
Rapor kapsamında ele alınan ekonomi dışı faktörlerden bir diğeri olan
politik etkinlik, bireyin vatandaşlık görevlerini yerine getirmesinin
önemli olduğunu düşünmesi ve bireysel politik eylemlerinin politika
süreçlerine etki edeceğine inanması olarak tanımlanmıştır. Demokratik
sistemlerin sürdürülebilirliği için en önemli faktörler arasında gösterilen
politik etkinlik ile yetişkinlerin yeterlik düzeyleri arasında güçlü bir ilişki
olduğu belirlenmiştir. Ancak, Türkiye bu ilişkinin en zayıf olduğu ülkedir.
Şekil 16. Ekonomi Dışı Göstergelerde Yüksek ve Düşük Yeterlik Düzeyleri Arasındaki Fark
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Gönüllülük çalışmalarına katılım oranları incelendiğinde ise OECD
ülkelerindeki yetişkinlere kıyasla Türkiye’deki yetişkinlerin daha azının
gönüllülük faaliyetleri içinde yer aldığı görülmektedir. Ayrıca, düşük
beceri düzeylerinde yer alan yetişkinler sağlık durumlarına ilişkin daha
olumsuz değerlendirmelerde bulunmuşlardır.
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Değerlendirme ve Öneriler
PIAAC kapsamında ölçülen beceriler ve bu becerileri ölçmek için
kullanılan yöntem ve ölçme araçlarının/soruların niteliği incelendiğinde,
söz konusu becerilerin herhangi bir mesleğin ya da işin gerektirdiği
temel sözel becerileri ve sayısal becerileri kapsadığı, en temelde
bireylerin anlaması ve algılaması ile ilgili olduğu görülmektedir.
Sözel beceriler alanında yazılı sözcükleri tanıyabilmek, bir cümleyi
anlayabilmek ve kısa bir metni anlayabilmek ölçülmektedir. Türkiye’de
yetişkin nüfusun neredeyse yarısı (%45.7) sözel beceri alanında 1.
düzeyin altında kalmıştır. Bu yeterlik düzeyinde temel düzeyde sözcük
bilgisine sahip olmak, kısa bir metni okuyabilmek ve bu metinde verilen
bir bilgiyi gösterebilmek beklenmektedir. Bu düzeyde bir cümlenin
yapısını anlayabilmek dahi gerekmemektedir. Yetişkin nüfusun yaklaşık
yarısının bu düzeyde bir sözel beceriye sahip olmaması Türkiye’nin ciddi
bir insan sermayesi problemi ile karşı karşıya olmasının da ötesinde,
yetişkin nüfusun önemli bir kısmının toplumsal hayata katılımın
ön koşulu niteliğinde temel sözel becerilerden yoksun olduğunu
göstermektedir. Sayısal beceriler açısından da benzer bir durum ile karşı
karşıya olduğumuz görülmektedir. Sayısal becerilerde 1. yeterlik düzeyi
sayma, sayıları gruplama, tam sayılarla veya para ile basit matematiksel
işlemleri yapabilmeyi gerektirmektedir. Ne yazık ki, yetişkin nüfusun
%50.2’si sayısal becerilerde 1. düzey veya 1. düzeyin altında bir yeterlik
göstermektedir. Bu oranları OECD ülkelerinde sözel beceriler alanında
%18.9 ve sayısal beceriler alanında %22.7 olduğu dikkate alındığında,
karşılaştırma yaptığımız ya da rekabet ettiğimiz ülkelere göre
Türkiye’nin konumunun oldukça güç ve acil eylem gerektiren bir konum
olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, normal olarak nüfusta doğuştan
gelen yetilerin ve yeteneklerin dağılımının doğasına uymayan bir
şekilde temel becerilerde üst düzeylerde yeterlik gösterenlerin oranı da
oldukça düşük kalmaktadır. Temel becerilerde üst düzeylerde yeterlik
gösterenlerin oranın bu ölçüde düşük kalması, işgücünün verimliliğini
artıracak yönetim ve organizasyon kapasitesinin geliştirilmesi ile ülkenin
AR-GE ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesinin önünde ciddi bir
engel oluşturmaktadır. PIAAC bulguları dikkate alındığında Türkiye’de
eğitimcilerin, eğitim bürokrasisinin ve siyasetin birinci önceliğinin
temel becerileri geliştirmek olması gereği tartışma götürmez bir olgu
olarak görülmektedir.
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Araştırma kapsamındaki nüfusun özellikle daha ileri yaşta olanlarının okul
yaşamında bilgisayar teknolojisiyle hiç karşılaşmamış olmaları doğaldır.
Yaşça ileri olan nüfus, işyerinde teknoloji yoğun ortamlarda problem
çözme becerileri alanındaki eksiklerini bir ölçüde iş yaşamındaki bilgi
birikimleri ve deneyimleri ile telafi edebilir. Ancak genç nüfus açısından
teknoloji yoğun ortamlarda problem çözme becerileri istihdam
edilebilirlik ve verimlilik için bir önkoşul olarak değerlendirilmektedir.
PIAAC bulgularına göre teknoloji yoğun ortamlarda problem çözme
becerileri istihdam edilebilirlik ve verimlilik açısından öneminde yaş
ilerledikçe bir azalma söz konusu değildir. Ekonominin ihtiyaç duyduğu
temel bilişim becerilerinin sürekliliğinin sağlanabilmesi için okul
yaşamında en azından temel bilgi işleme becerilerinin kazandırılması
gerekir. Böylece bireylerin iş yaşamında teknoloji yoğun ortamlarda
problem çözme becerilerini geliştirebilecekleri ve sürekliliğini
sağlayabilecekleri bir zemin oluşturulması sağlanabilir.
Türkiye’de yetişkin nüfusun sözel beceriler, sayısal beceriler ve teknoloji
yoğun ortamlarda problem çözme becerileri alanlarının her üçünde
de OECD ortalamasının altında bir yeterlik göstermesinin de ötesinde
kadın nüfus açısından durum daha olumsuz gözükmektedir. Yeterlik
düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde, beceri alanlarının her birinde
yeterlik düzeyinin kadın nüfus için daha düşük kaldığı görülmektedir.
Ancak bu farkın özellikle teknoloji yoğun ortamlarda problem çözme
becerileri alanında yaşla birlikte daha da arttığı, kadınların aleyhine olan
beceri açığının daha da genişlediği görülmektedir. Kadın nüfusun işgücü
içindeki kompozisyonun kadınlar lehine iyileştirilmesi ve kadın nüfusun
toplumsal, ekonomik ve demokratik yaşama etkin olarak katılımının
geliştirilmesi için kadın nüfusun temel beceri alanlarında yeterliklerinin
geliştirilmesine yönelik teşvik edici ve düzenleyici politika ve stratejiler
oluşturulmalıdır.
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Diğer taraftan bulgularda yer verildiği üzere Türkiye’de zorunlu eğitimden
sonra yetişkinlerin kayda değer bir beceri kazanamaması, Türkiye’de
zorunlu eğitim sonrası eğitimin niceliği kadar eğitim süreçlerindeki
kalitenin de sorgulanmasını gerektirmektedir. Aynı zamanda iş gücü
piyasasının özellikleri de yetişkinlerin becerilerinin geliştirilmesi
noktasında oldukça önemlidir. Bu anlamda Türkiye’de mesleklerin
çoğu düşük katma değerli sektörler içinde bulunurken bu mesleklerde
bilgi işleme becerilerinin kullanımına ilişkin beklenti sınırlıdır. İş
piyasasındaki mevcut yapı da temel becerilerin geliştirilmesini zorlayıcı
veya teşvik edici bir özellik taşımamaktadır.
Sonuç olarak, bulgular iki temel sorun alanına işaret etmektedir.
Bunlardan birincisi nüfusun kayda değer bir kısmının en temel düzeyde
okuma yazma, okuduğunu anlama ile sayıları anlama ve sayısal işlem
yapma becerilenden yoksun olduğudur. İkincisi ise temel becerilere üst
düzeyde sahip olan nüfus OECD ülkeleri ile kıyaslandığında alarm verici
bir şekilde düşük orandadır. Dolayısıyla genç ve yetişkin nüfusun temel
becerilerde yeterlik düzeyi en iyi haliyle dahi vasat ve vasatın altı olarak
tanımlanabilir. Bilimsel veriler göstermektedir ki, temel becerilerde
vasat ve vasatın altında yeterlik düzeyine sahip bir nüfusun vasatın
üzerinde bir verimlilik ve refah üretmesi mümkün değildir. Bu yönüyle
değerlendirildiğinde temel becerilerde yeterlik düzeyinin yükseltilmesi;
genç ve yetişkin nüfusun en azından büyük çoğunluğunun 2. yeterlik
düzeyi ve üzerine çıkarılması ulusal bir öncelik arz etmektedir. Temel
becerileri öncelemeyen hiçbir eğitim politikası eğitimsel, ekonomik ve
toplumsal sorunların çözümüne kalıcı bir katkı sağlamayacaktır.
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TEMEL EĞİTİM
I. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
2016’da Ne Oldu?
26 Temmuz 2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren "Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim
Kurumları Yönetmeliği"nde 16 Haziran 2016 tarihinde bazı değişikliklere
gidilmiştir. Söz konusu değişiklerin ilkinde Yönetmeliğin 12. maddesinin
onuncu fıkrasında kayıt alanı dışından öğrenci nakli hususu "İlköğretim
kurumlarında sınıf mevcutları otuzun altında kalan okulların boş
kontenjanları derslerin başladığı haftanın ilk iş gününde e-Okul
sisteminde ilan edilir. Bu okullara kayıt alanı dışından öğrencisini
nakil ettirmek isteyen velilerin başvuruları derslerin başladığı ilk hafta
içerisinde e-Okul sistemi üzerinden alınır. İkinci haftanın ilk iş günü
yapılan nakil başvurularının boş kontenjandan fazla olması durumunda,
nakil ile gelecek olanlar e-Okul sistemi üzerinden kura çekilerek belirlenir
ve ardından bu kişilerin nakilleri yapılır." şeklinde değiştirilmiştir.
Değişikliklerin yapıldığı ve maddelerin eklendiği bir diğer konu ise nöbet
görevlerine ilişkindir. İlgili yönetmelikle sadece öğretmenlerin nöbet
görevlerine ilişkin fıkralar varken, güncellenen yönetmelikle müdür
yardımcılarının da nöbet görevleri açık bir şekilde tanımlanmıştır.
Yönetmelikte meydana gelen bir diğer değişiklik ise stajyer öğrencilere
ilişkin olup söz konusu madde "İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince bir
grupta bir stajyer öğrenci olmak kaydıyla bağımsız anaokulu, ilkokul,
ortaokul ve imam-hatip ortaokulları bünyesindeki ana sınıflarında,
5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince mesleki
eğitim kapsamında beceri eğitimi yaptırılan çocuk gelişimi, çocuk gelişimi
ve eğitimi, çocuk gelişimi ve bakımı öğrencilerinin hizmetlerinden de
yararlanılabilir." şeklinden daha genişletilmiş ve kurum, kuruluş ve
görevler netleştirilmiştir.
Yönetmelikte ölçme ve değerlendirme maddesinin "Öğrencilere, her
dönemde seçmeli dersler dahil bütün derslerden en fazla beş defa olmak
üzere ders etkinliklerine katılım puanı verilir" fıkrası "Öğrencilere her
dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2,
haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine
katılım puanı verilir" şeklinde değiştirilmiştir. Böylece etkinlik katılım
puan sayıları ders saatleriyle tutarlı hale getirilmiştir.
İlkokullarda Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin alan
öğretmenleri tarafından okutulmasını esas alan madde "İlkokullarda
bütün derslerin sınıf öğretmenlerince okutulması esastır. Ancak
Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri okulun kadrolu alan
öğretmenlerince okutulur. Okulda kadrolu alan öğretmeni bulunmaması
durumunda; bu dersler aynı eğitim bölgesinde, yoksa diğer eğitim
bölgelerindeki kadrolu alan öğretmenlerince okutulur. İhtiyacın kadrolu
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Yabancı dil
öğretimine
ilişkin bir eğitim
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öğretmenlerinin
bu dersleri
öncelikle
yürütmemesi
doğru bir
yaklaşımdır.

alan öğretmenlerince karşılanamaması durumunda, bu dersleri okutmak
üzere, mezun olduğu yükseköğretim programı itibarıyla atamaya esas
olan alana öğretmen olarak atanabilme şartlarını taşıyanlar ek ders
karşılığı görevlendirilebilir. Bu şekilde de ihtiyacın karşılanamaması
durumunda bu dersler yükseköğrenimlerini söz konusu alanlarda
yapan sınıf öğretmenleri veya sınıf öğretmeni olup bu alanda hizmet içi
eğitim sertifikası almış öğretmenler tarafından ders değişimi yolu ile de
okutulabilir. Bunun da mümkün olmadığı durumlarda bu dersler sınıf
öğretmenince okutulur." şekilde değiştirilmiştir. Böylece daha önceki
yönetmelikte söz konusu iki dersin alan öğretmenleri olmadığı zaman
derslerin öncelikle sınıf öğretmenlerince okutulması uygulamasından
vazgeçilerek eğitim bölgesinde yer alan diğer alan öğretmenleri
tarafından okutulmasına geçilmiştir.

Değerlendirme ve Öneriler
Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan
değişikliklerden biri ilkokullardaki "Yabancı Dil" ve "Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi" derslerini öncelikli olarak okutacak öğretmenlerle ilgilidir.
2016 yılında, bu derslerin öncelikle alan öğretmenlerince okutulması,
alan öğretmeni olmaması durumunda öncelikle eğitim bölgelerindeki
alan öğretmenlerin görevlendirilmesi, en son çare olarak ise sınıf
öğretmenleri tarafından okutulması şeklinde güncellenmiştir. Pedagojik
açıdan ilkokul düzeyinde branş öğretmeni uygulamalarına ilişkin
tartışmalar çok öncelere dayanmasına karşın tartışmaları aydınlatacak
nitelikte araştırma bulgusu bulunmamaktadır. Literatürde araştırma
bulgusu bulunmamasına rağmen söz konusu derslerin ayrı ayrı ele
alınması gerekmektedir. Hizmet öncesi sınıf öğretmeni yetiştirme
programı incelendiğinde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimine
yönelik zorunlu dersin bulunduğu görülmektedir. Bununla birlikte, söz
konusu programda yabancı dil dersinin öğretimine yönelik herhangi bir
zorunlu ve seçmeli (seçmeli ders sadece 3 fakültede bulunmaktadır) ders
bulunmamaktadır. Dolayısıyla, yabancı dil öğretimine ilişkin bir eğitim
almamış olan sınıf öğretmenlerinin bu dersleri öncelikle yürütmemesi
doğru bir yaklaşımdır.
Onuncu Kalkınma Planı kapsamında 2014-2018 hedeflerine göre 4-5
yaş grubundaki okul öncesi okullaşma oranının %70’e yükseltilmesi
hedeflenmiştir. Genelde Milli Eğitim Bakanlığı, özelde ise Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından yürütülen okul öncesi eğitimin
yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar, uygulamalar ve projelerden
sıklıkla söz edilmekte, okul öncesi eğitimin, imkanları kısıtlı hane ve
bölgelerin erişimini destekleyecek şekilde yaygınlaştırıldığının altı
çizilmektedir. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde Erken
Çocukluk Eğitimi Daire Başkanlığının kurulması ve 2014 yılında Okul
Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne "Okul öncesi
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eğitim hizmeti resmi okul öncesi eğitim kurumlarında ücretsizdir."
maddesinin eklenmesi önemli adımlardan biri olarak görülebilir. Ancak
okul öncesi eğitimde net okullaşma oranları incelendiğinde yapılan
çalışmaların okula erişime kısmi katkı sağladığı görülmektedir (Tablo
19). Türkiye okul öncesi eğitime ilişkin okullaşma oranlarında OECD
ülkeleri arasında son sıradadır. Okul öncesi eğitimin zorunlu hale
getirilmesi çalışmaları 2012 yılında yayımlanan 6287 sayılı kanunla
yapılan düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle kısmen sekteye uğramıştır.
2012-2013 öğretim yılındaki sistem değişikliğindeki ilkokullara başlama
yaşının düşürülmesiyle okul öncesi yaş grubuna giren çocukların
önemli bir kısmının ilkokula başlamasından dolayı okul öncesindeki
okullaşma oranlarındaki göreceli düşüş 2013 sonrasında %50 bandına
yükselmiştir. 2016 yılı itibariyle okul öncesindeki okullaşma oranı beş
yaş grubu için 55,48; 4-5 yaş grubu için ise 42,96dir. Bu oranlara göre,
mevcut durum Kalkınma Planı kapsamında 2018 yılı hedeflerinde yer
verilen 4-5 yaş grubu için yüzde 70’lik okullaşma oranının yakalanması
hedefinin oldukça uzağında kalmaktadır.
Tablo 19. Okul Öncesi Eğitimde Net Okullaşma Oranları
Öğretim Yıl

3-5 Yaş

4-5 Yaş

5 Yaş

2011-2012

30,87

44,04

65,69

2012-2013

26,63

36,80

38,33

2013-2014

27,71

37,46

42,54

2014-2015

32,68

41,57

53,78

2015-2016

33,26

42,96

55,48

Kaynak: Milli Eğitim İstatistikleri, (2012, 2013, 2014, 2015, 2016) (10.11.2016 tarihinde http://sgb.
meb.gov.tr/www/resmi-istatistikler/icerik/64 adresinden erişilmiştir.
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II. ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİ
2016’da Ne Oldu?
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından Bilim ve Teknoloji
Yüksek Kurulu Kararları (BTYK) ve Kalkınma Bakanlığının Onuncu
Kalkınma Planı hedefleri ve dönüşüm programı doğrultusunda yapılan
program güncelleme çalışmaları kapsamında 2016 yılında öğretim
programlarında güncellemelere gidilmiştir. Bu kapsamda, 2016 yılında,
daha önce 2015 yılında güncellenmiş olan "İlkokul Matematik Dersi, 2,
3, 4. sınıflar) ile "İlköğretim Türkçe Dersi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar)"
öğretim programlarında küçük ölçekte bazı değişiklikler yapılmıştır.
"Ortaokul İletişim ve Sunum Becerileri Dersi", "Ortaokul Düşünme
Eğitimi Dersi (7 ve 8. Sınıflar)" ile "Ortaokul Teknoloji ve Tasarım Dersi
(7 ve 8. Sınıflar)" öğretim programları da güncellenmiştir. 2016 yılında
gerçekleştirilen güncellemelerle birlikte ilköğretimde BTYK kararları
kapsamında zorunlu derslerden Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi,
Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Teknoloji ve Tasarım derslerinin program
güncellemeleri tamamlanmış ve söz konusu öğretim programlarındaki
güncellemeler yürürlüğe girmiştir. Ancak 2016 yılında, BTYK kararları
kapsamında yakın geçmişte programları güncellenen derslerin öğretim
programlarında yeni bir güncelleme yapılacağı kamuoyuna açıklanmış
olmakla birlikte henüz kamuoyu ile paylaşılan veya Kurul kararına
bağlanmış bir güncelleme bulunmamaktadır.
2016 yılında güncellenen öğretim programları taslaklarının Kurul
kararına bağlanmadan kamuoyunun görüşüne açılması; Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayınlanarak tüm
paydaşların görüşüne açılması uygulaması güncellenen söz konusu
öğretim programlarında da devam ettirilmiştir.
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Değerlendirme ve Öneriler
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilmiş olan
programların kademeli olarak uygulanması söz konusudur. BTYK
kararları kapsamında güncellenen öğretim programlarının bir kısmı
2016-2017 eğitim öğretim yılında ilk defa ilkokul veya ortaokulların
tüm sınıflarında uygulamaya konulabilmiştir. 2016-2017 eğitim
öğretim yılında Türkçe dersinde kademeli uygulama çerçevesinde
sadece 1. ve 5. sınıflarda, Hayat Bilgisi dersinde 1. sınıfta ve İlkokul
Matematik dersinde 1. sınıfta güncellenen programların uygulanmasına
başlanmıştır. Güncellenen programlardan uygulamaya konulanların
izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılarak gerekli görülen
düzenlemelerin hem öğretim programlarına hem de ders kitaplarına/
öğretim materyallerine yansıtılması önem arz etmektedir. Diğer yandan
öğretim programlarında uyum açısından henüz öğretim programları
güncellenmemiş olan Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
dersleri ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin de programlarında
güncelleme ihtiyaçlarının değerlendirilmesi gerekmektedir.

Güncellenen
programlardan
uygulamaya
konulanların
izleme ve
değerlendirme
çalışmalarının
yapılarak
gerekli görülen
düzenlemelerin
hem öğretim
programlarına
hem de ders
kitaplarına/
öğretim
materyallerine
yansıtılması önem
arz etmektedir.
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III. TEMEL EĞİTİME ERİŞİM: MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ VE DİĞER ÇOCUK
İŞÇİLER

Türkiye’de 6-18
yaş arasında
ekonomik
faaliyette bulunan
900 bin çocuk
bulunmakta ve
bu çocukların
%44’ü mevsimlik
tarım işinde
çalışmaktadır.

2016’da Ne Oldu?
Nüfusun belirli bir kısmının tarımla uğraştığı Türkiye’de mevsimlik
tarım işçilerinin okul çağındaki çocukları ve benzer bir kitle olan çocuk
işçilerin öğretim hizmetlerinden yararlanmaları üzerine çok fazla proje,
çalışma ve uygulama bulunmadığı gibi bu çocukların sayıları hakkında
da resmi bir istatistik verisi bulunmamaktadır. Buna karşın özellikle
tarım işçilerinin hangi şehirler ve tarım alanlarında yoğunlaştıkları
bilinmektedir.
Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 182 nolu "En Kötü Biçimlerdeki
Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil
Eylem Sözleşmesi" ve 138 nolu "Asgari Yaş Sözleşmesini" imzalamış
ve mevsimlik tarımda çocuk işçiliğini, çocuk işçiliğinin en kötü üç
biçiminden biri kabul ederek, 2015 yılına kadar tamamen ortadan
kaldırmayı Uluslararası Çalışma Örgütü’ne taahhüt etmiştir. Ancak 2012
yılındaki Türkiye İstatistik Kurumu’na Çocuk İşgücü Anketi Sonuçları
ve 2015 yılındaki DİSK Türkiye'de Çocuk İşçiliği Gerçeği Raporuna
göre; Türkiye’de 6-18 yaş arasında ekonomik faaliyette bulunan 900
bin çocuk bulunmakta ve bu çocukların %44’ü mevsimlik tarım işinde
çalışmaktadır. Ayrıca 2014 yılındaki Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliği
Araştırma Raporuna göre mevsimlik tarım işinde çalışan çocukların
hemen hemen yarısının okula erişimi olmadığı gibi bu çocuklar haftada
40 saatten fazla çalışmaktadır. Okula erişim sağlayabilen mevsimlik
tarım işçisi çocuklar ise okullara düzensiz olarak devam etmektedir. Ek
olarak aileleriyle göçe çıkan ancak tarlada çalışmayan çocukların %23’ü
okulu terk etmiş, %43’ü okula düzensiz olarak devam etmektedirler.
Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik atılan ilk adım 2016
yılında Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları
Yönetmeliğinin yetiştirme kurs ve programı başlığının aşağıdaki ifade
ile güncellenmesidir.
"İlköğretim kurumlarında, eğitim ve öğretim yılı içinde çeşitli
nedenlerle boş geçen dersler ile ihtiyaç olması halinde mevsimlik
tarım işçileri, göçer ve yarı göçer ailelerin çocukları ve ilkokullarda
bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için yetiştirme
kursu veya programları uygulanır. a) Yetiştirme programlarında
görevlendirilecek öğretmenler, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince
belirlenir. b) Boş geçen dersler için bir dersin yetiştirme programı
süresi, o dersin boş geçen ders saati toplamının yarısından az
olamaz."
Geçmiş yıllarda yönetmelikte yer almayan mevsimlik tarım işçileri,
göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarıyla ilgili olarak eklenen bu madde
ile öğrencilere kaçırdıkları ya da yetersiz kaldıkları derslere ilişkin
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telafi imkanı sunulmaktadır. Bir başka gelişme ise Mevsimlik Tarım
İşçileri ile Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarının Eğitime Erişimi
konulu 21.03.2016 tarihli ve 45512797-10.06-E.3243629 sayılı 2016/5
No´lu genelgedir. Söz konusu genelgede mevsimlik gezici tarım işçisi
gönderen ve alan her il ve ilçede mülki idare amirinin başkanlığında;
temsilcilerin katılımıyla "İl/İlçe Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerini
İzleme Kurulu" oluşturulması istenmiştir. Bu bağlamda gezici okullarda
ve gezici öğretmenlerin görevlendirilmesi, taşımalı eğitim gibi söz
konusu öğrencilerin öğretim süreçlerinin devamını sağlamaya yönelik
uygulamalar yapılması istenmiştir. Bunun yanı sıra, bu öğrencilerin
e-okul sistemi üzerinden misafir öğrenci olarak kayıtlarının yapılması
ve takibi sağlanmaya çalışılmıştır.

Türkiye’de bulunan
1,5 milyona yakın
mevsimlik tarım
işçisinin en önemli
sorunlarından biri
eğitimdir.

Değerlendirme ve Öneriler
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin açıkladığı rakamlara göre
Türkiye’de 2016 yılının ilk yarısında en az 18, son üç buçuk yılda ise
en az 194 çocuk işçi yaşamını yitirmiştir. TÜİK 2016 yılı verilerine
göre Türkiye nüfusunun yaklaşık 23 milyonu çocuk nüfus olup çocuk
nüfusunun toplam nüfusa oranı ise %30 civarındadır. DİSK/Genelİş Araştırma Dairesi’nin 2015 yılının Aralık ayında yayımladığı Çocuk
İşçiler Raporu’na göre çocuk işçilerin toplam çocuk nüfus içerisindeki
oranı %5,9’dur. 4857 sayılı İş Kanununun 71. maddesine göre 15 yaşını
doldurmamış çocukların çalıştırılması yasak olmasına karşın söz konusu
veriler doğrultusunda Türkiye’de çocuk işçi oranlarının ciddi rakamlara
ulaştığı görülmektedir.
TÜİK 2016 istatistiklerine göre Türkiye’de bulunan 1,5 milyona yakın
mevsimlik tarım işçisinin en önemli sorunlarından birinin eğitim
olduğundan bahsedilebilir. Özellikle aileleriyle birlikte mevsimlik olarak
göç eden çocuklar eğitimlerini yarıda bırakarak ağır iş ve yaşam koşulları
altında çalışmaktadır. Geçmiş yıllarda yönetmelikte yer almayan
mevsimlik tarım işçileri, göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarıyla ilgili
olarak eklenen bu madde gelecek için umut verici olmasına karşın
özellikle açık öğretim ortaokulları sadece mevsimlik tarım işçilerin
değil diğer işçi çocuklarında örgün eğitimlerinde bir alternatif olarak
görülmemelidir. Çünkü açık öğretim kurumları zorunlu eğitimden bir
kaçış yolu olarak görülebilmektedir. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından başta mevsimlik tarım işçileri, göçer ve yarı göçer ailelerin
çocukları ve tarım dışı işçi çocuklara yönelik olarak gezici okul,
öğretmen, takviye dersleri gibi acil önlemlerin titizlikle izlenmesi ve bu
durumda olan tüm çocukların eğitimini güvence altına alacak şekilde
yaygınlaştırılması gerekmektedir.
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IV. TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJELERİ
2016’da Ne Oldu?
Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 2016
yılında Uluslararası Fon Kaynaklı Projeler ve Ulusal Projeler kapsamında
çeşitli projeler yürütmüş olup bu projelerin ayrıntılarına aşağıda yer
verilmiştir.
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın 4. Bileşeni "İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı" kapsamında
uygulanan ve Türkiye’nin AB üyelik sürecinde müzakere ettiği
başlıklardan biri olan, "Roman Açılımı" çerçevesindeki uyum
çalışmalarını destekleyen, "Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde
Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu - SİROMA" projesi
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
Avrupa Birliği'nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde
11,5 milyon Avro kaynak sağladığı belirtilen Operasyon kapsamında
yürütülen Teknik Destek Projesi için romanların yoğun 12 pilot ilde
uygulanması öngörülmektedir. Projeye ait web sitesinde bu proje ile
gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetler olarak; Romanlara hizmet sunan
kurumların kapasitelerinin artırılması, sunulan hizmetlerin kalitesinin
iyileştirilmesi ve koordinasyonun artırılması, hizmet sunanlar için
kapasite artırıcı ve ayrımcılığın önlenmesi temelinde eğitimler verilmesi,
konu hakkında kamuoyunda farkındalığın sağlanması ve Romanların
mesleki niteliklerinin geliştirilerek sürekli ve güvenceli işlere girişlerinin
desteklenmesi çalışmaları yer almaktadır. Bu kapsamda SİROMA bir
politika geliştirme, kapasite artırma, eğitim, işbirliği ve istihdam Projesi
olarak ifade edilmektedir.
"3 Kumbara Finansal Okuryazarlık Eğitim Programı" projesi, Milli Eğitim
Bakanlığı işbirliği Doğuş Grubu katkısı ile 2013 yılında başlatılmış
olup 2017 yılına kadar 81 ildeki devlet okullarında ilkokul öğrencileri
ile yürütülmesi öngörülmektedir. Projede çocuklarda finansal
okuryazarlıkla ilgili farkındalık yaratmak, çocukların kendi bütçelerini
biriktirmek, paylaşmak ve harcamak şeklinde düzenlemelerini
sağlamak, çocuklara paranın amaç değil amaca giden yolda bir araç
olduğu düşüncesini kazandırmak, çocukların toplumsal hayatta
paylaşımcı bireyler olmalarını desteklemek, çocukların kaynakların
tasarruflu kullanılması konusunda bilinçlenmesini sağlamak, çocukların
özgüven, özdenetim ve sorumluluk sahibi olmalarını; işbirliğine
yatkın, sosyal, sorgulayan, aktif şekilde öğrenen bireyler olarak
yetişmelerini sağlamak hedeflenmektedir. Projenin kazanımlarına
mevcut öğretim programlarının içine serpiştirilen etkinlikler yoluyla
ulaşılması hedeflenmektedir. Eğitim yılı içerisinde öğrencilere farklı
derslerde farklı etkinliklerle 3 Kumbara Finansal Okuryazarlık Eğitim
Programı ile konuların pekiştirilmesi sağlanması amaçlanmaktadır.
Ayrıca veli eğitimleri ile programın aileleri bilgilendirme ve farkındalık
çalışmalarının devam ettiği ve 2016 yılında 411 bin 271 öğrenciyle
ulaşıldığı belirtilmiştir.
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Geçmiş yıllarda başlayan, 2016 yılında devam eden ve gelecek yıllarda
tamamlanacak olan ortaokul 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinde gözlem,
sorgulama, araştırma, değerlendirme ve yaratıcılık gibi zihinsel
süreçleri aktif hale getirerek elde edilen ürünlerin sergilenmesi
amaçlandığı "Şimdi Düşünme Zamanı"; ilkokul öğrencilerinin toprak ve
suyu bilinçli kullanma, doğayı koruma bilinci geliştirme ve öğretmen
ve velilerle birlikte tüm okul paydaşlarını aynı hedefe ulaşmak için
bir takım faaliyetlerin gerçekleştirilmesini hedefleyen "Geleceğimi
Koruyorum"; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Minik TEMA, Yavru
TEMA ve Ortaokul TEMA Programlarını uygulayarak: erozyonu önleme,
toprak, doğa ve doğal varlıkları koruma ve çevre konularında çocukları
bilinçlendirmek; edindikleri bilgileri hayata geçirmeleri hedefleyen
"Minik Tema, Yavru Tema" projeleri de sürdürülmektedir.
Bu projelere ek olarak 2016 yılında "Beslenme" başlığı altında detaylı
olarak yer verilen Beslenebilirim, Okul Üzümü, Yemekte Denge ve Okul
Sütü Programı projeleri yürütülmüştür.

Finansal
okuryazarlık
projesi Türkiye’nin
gelecek
nesillerinin
kendi bütçelerini
oluşturmalarına
ve kaynaklarını
tasarruflu
kullanmalarını
sağlamaya katkı
sunacaktır.

Değerlendirme ve Öneriler
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılında sürdürülmüş
Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin
Desteklenmesi Operasyonu projesi toplumsal bütünleşme açısından
oldukça önemlidir. Projede, hedeflere ulaşılması halinde Roman
vatandaşların hem eğitim hem de mesleki niteliklerini arttıracağı gibi
ayrımcılığın önlenmesine de olumlu katkı getirecektir. Diğer önemli bir
proje olan finansal okuryazarlık projesi özellikle kredi kartı borçlarının
arttığı Türkiye’nin gelecek nesillerinin kendi bütçelerini oluşturmalarına
ve kaynaklarını tasarruflu kullanmalarını sağlayacaktır. Projeler bir bütün
halinde değerlendirildiğinde projelerde belirgin bir ilerleme kaydedilse
de, bu ilerlemeler sonucunda gelinen nokta ile projenin başındaki
amaçların hem niceliksel hem de niteliksel açıdan tutarlılık gösterdiğiyle
ilgili herhangi bir veri bulunmamaktadır. Bu verilerin elde edilmesi ve
kamuoyu ile paylaşılması projelerin amaçlarına gerçekleştirmelerine
ve kamuoyu desteğinin harekete geçirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu
kapsamda Bakanlık tarafından projelerin verimliliği çeşitli yönlerden
değerlendirilmesi sağlanarak elde edilen sonuçlarının kamuoyuyla
paylaşılması gerekmektedir.
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2019 yılına kadar
ikili öğretim
uygulamasına
son verilerek tam
gün öğretime
geçilmesi
planlamaktadır.

2016’da Ne Oldu?
Kalkınma Bakanlığı tarafından 23 Eylül 2016 tarihinde yayımlanan 20172019 yılları Orta Vadeli Programında ve bu programın uygulamasını içeren
2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair
Kararda temel eğitime ilişkin hedeflere yer verilmiştir. Bu hedeflerden;
(i) tam gün öğretime geçiş, (ii) 5. sınıf yabancı dil ağırlıklı program ve
(iii) okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi başlıkları bu başlık
altında ele alınacaktır.
MEB tarafından eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için bu amaca
uygun öğretmenlerin yetiştirilmesi, müfredatın geliştirilmesi ve uygun
ortamların tesis edilmesi yönündeki çalışmaların bir ayağı olarak 2019
yılına kadar ikili öğretim uygulamasına son verilerek tam gün öğretime
geçilmesi planlamaktadır.
Türkiye’de yabancı dil kullanabilme becerisinin diğer ülkelere göre
düşük olmasından hareketle Bakanlık tarafından 5. sınıfta yabancı dil
öğretiminin ağırlık seviyesinin artırılması hedefi ortaya konmuştur.
Bu kapsamda 5. sınıflara Türkçe ve yabancı dil ağırlıklı hazırlık
sınıfı mahiyeti kazandırılması planlanmakta olup Bakanlık yetkilileri
tarafından bu kapsamda haftalık ders çizelgelerinin oluşturulmasına
dair çalışmaların sürdüğü vurgulanmaktadır. Ayrıca yabancı dil olarak
sadece İngilizce olmayıp, kararın okul aile birliklerine bırakılacağı ve
velilerin ve öğrencilerin Fransızca, Almanca, Arapça gibi dilleri de tercih
edebileceği ifade edilmesine karşın söz konusu durumlarla ilgili olarak
nasıl bir yol izleneceği, bir pilot uygulama sonrası mı yaygınlaştırmaya
gidileceği konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır.
Diğer bir hedef ise okul öncesi eğitime ilişkin olup 2019 yılına kadar
okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi ve Toplum Temelli Erken
Çocukluk Eğitimi Merkezlerinin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.
Ancak hem Orta Vadeli Program metninde hem de Milli Eğitim Bakanı
ve yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda söz konusu başlığa ilişkin
ayrıntılara yer verilmemiştir. Bu ana başlıkların yanı sıra, tablet, akıllı
tahta ve internet erişimine ilişkin olarak bütün okulların alt yapılarının
tamamlanması hedefi ortaya konmuştur.
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Değerlendirme ve Öneriler
Hem Orta Vadeli Program (2017-2019) hem de 2017 Yılı Programının
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararlarında temel
eğitime ilişkin (i) tam gün öğretime geçiş, (ii) 5. sınıf yabancı dil ağırlıklı
program ve (iii) okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi hedefleri
olumlu görülmektedir. Ancak söz konusu hedeflerin alt yapısının analiz
edilmesine ve uygulama için mali boyutu da içeren bir yol haritasına
ihtiyaç vardır. Özellikle 5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı öğretim
programının uygulanması planı, yabancı dil öğretmenine olan ciddi bir
ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Türkiye geneli illere göre norm kadro 2016
rakamlarına göre 14 binin üzerinde olan ve 5. Sınıflarda uygulanması
hedeflenen yabancı dil ağırlıklı programla birlikte ortaya çıkacak
İngilizce öğretmeni açığının mevcut İngilizce öğretmeni yetiştiren
kaynaklarla kapatılması mümkün görülmemektedir. Ayrıca söz konusu
programın başarıya ulaşması için mevcut öğretmen kadrosunun dil
öğretimi yeterliliklerinin geliştirilmesine duyulan ihtiyacın da dikkate
alınması gerekmektedir.
Türkiye’de 2016 yılı itibariyle ikili eğitimin uygulandığı okulların oranı
lise dahil olmak üzere %37 olup bu kapsamda 77 bine yakın derslik
ihtiyacı bulunduğu tahmin edilmektedir. Geçmiş yıllara ilişkin olarak
yıllık yapımı gerçekleştirilen derslik sayıları incelendiğinde yıllık
ortalama 28 bin derslik yapılmaktadır. Benzer derslik yapım performans
sürdürüldüğünde eksik dersliklerin 2019 yılına kadar tamamlanabileceği
düşünülebilir. Ancak derslik yapımında özellikle nüfus hareketliliği
ve iç göç hareketleri derslik ihtiyaçlarının da değişmesine neden
olmaktadır. İkili eğitimin sona erdirilmesinde sorun derslik maliyetinin
karşılanmasından daha çok Diyarbakır, Şanlı Urfa, Ankara ve İstanbul
gibi büyükşehirlerde nüfusun yoğun olduğu yerlerde okul inşa edilecek
alan bulmak ve bu alanların istimlak bedellerinin çok yüksek olması ile
ilgili gözükmektedir.

5. Sınıflarda
uygulanması
hedeflenen
yabancı dil
ağırlıklı programla
birlikte ortaya
çıkacak İngilizce
öğretmeni açığının
mevcut İngilizce
öğretmeni
yetiştiren
kaynaklarla
kapatılması
mümkün
görülmemektedir.

Temel eğitime ilişkin olarak ele alınan bir diğer başlık ise okul öncesi
eğitimin zorunlu hale getirilmesidir. MEB istatistiklerine göre hali
hazırda okul öncesi eğitimde bürüt okullaşma oranı 4-5 yaş grubunda
%49, net ise %42’dir. Ayrıca okullaşma oranları iller bazında da çok
farklılık göstermektedir. Örneğin 4-5 yaş grubunda Şırnak’ta okullaşma
oranı %31 iken bu rakam Nevşehir’de %70’dir. Türkiye okul öncesi
eğitimin okullaşma oranında OECD ülkeleri arasında son sıradadır.
İlgili veriler dahilinde 4-5 yaş grubu için zorunlu hale getirilmesi veya
yaygınlaştırılmasına yönelik özendirici önlemler alınması hayati önem
taşımaktadır.

149

BÖLÜM V

TEMEL EĞİTİM
VI. BESLENME
2016’da Ne Oldu?
Beslenme başlığında Okul Sütü Programları, Okul Üzümü, Beslenebilirim
ve Sağlıklı Kantinler Projelerine ilişkin uygulamalara yer verilmiştir.
Okul Sütü Programı ana sınıfı dahil olmak üzere ilkokul öğrencilerine
süt içme alışkanlığı kazandırmak, bu sayede yeterli ve dengeli
beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerini
desteklemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Gıda ve Tarım Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Süt Konseyi tarafından 2011 yılında uygulamaya
konulmuştur. Program 2016 yılında dördüncü yılını tamamlamıştır. 8
Şubat 2016 tarihinden itibaren başlayan 2016 yılı okul sütü programında
33 bin okulda 6 milyon öğrenciye süt dağıtılmıştır. Programda resmiözel anaokulu, uygulama sınıfı, ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine
haftada 3 gün UHT süt dağıtılmıştır. 2016-2017 öğretim yılı içinde
Okul Sütü Programının bütün uygulama detaylarını içeren, Okul Sütü
Programı Uygulama Tebliği 18 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazetede
yayımlanmıştır.
Öğrencilere sağlıklı ara öğün tüketme alışkanlığı kazandırılması,
yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve
gelişmelerinin sağlama hedefi ortaya konan ve 2014-2015 öğretim yılından
itibaren uygulanan Okul Üzümü Programı 2016 yılında da uygulanmıştır.
Program 8 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Okullara
Kuru Üzüm Temini ve Dağıtımı Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararıyla
başlatılmıştır. Bu kapsamda Türkiye genelinde anaokulu ve ilkokul
öğrencilerine haftada bir gün okul üzümü dağıtılmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Nestle AŞ arasında beslenme eğitimi
programı iş birliği protokolü kapsamında 2016 yılında Beslenebilirim
adında bir proje başlatılmıştır. İlkokul 3. sınıf Hayat Bilgisi ile Oyun
ve Fiziki Etkinlikler derslerinin kazanımlarını destekleyecek şekilde
geliştirildiği ifade edilen Beslenebilirim projesinde, ders içeriklerine ek
olarak, sınıf içi uygulamalarla zincirleme bir davranış ve tutum değişikliği
yaratabilmek için öğretmenlerin öğrenci ve velilerini, öğrencilerin de
velilerini etkilemesi için araç ve yöntemlerin sunulduğu belirtilmiştir.
Projenin pilot uygulamalarının 13 ilde toplam 65 ilkokulda yürütüldüğü
duyurulmuştur.
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Beslenme kapsamında 2016 yılında okul kantinlerine ilişkin olarak bazı
değişikliklere gidilmiştir. 2015-2016 öğretim yılında yürürlüğe giren
sağlıklı kantinler uygulaması 2016-2017 öğretim yılında genişletilerek
okul kantinlerinde satışı yapılacak ürünler için yeni kriterler
belirlenmiştir. Buna göre, 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren
kantinlerde kızartma, cips, çikolata, kek ve tatlandırıcılı içecek gibi
ürünler satılamayacağı duyurulmuştur. Genelge ile, enerji içecekleri,
gazlı kolalı içecekler, doğal mineralli ve meyveli içeceklerin satışı
yasaklanmış ayrıca kantin, yemekhane, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi
yerlerin taşıması gereken gıda güvenliği ve hijyen şartları da bir kez
daha tanımlamıştır.

Değerlendirme ve Öneriler
Okul çağı çocukların doğru beslenme alışkanlıklarının fiziksel ve
zihinsel gelişimlerin etkileri üzerine kapsamlı çalışmalar bulunmakta
olup bu alışkanlıkların kazandırılması oldukça önemlidir. Bu doğrultuda
çocukların beslenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere
ilgili tüm bakanlıklar tarafından düzenlemelerin yapılması çocukların
gelişimi ve akademik başarıları açısında gereklilik arz etmektedir. Okul
sütü ve kuru üzüm programlarının tüm öğretim yılını ve günlerini
kapsaması gerekmektedir. Beslenme konusunda önemli bir adım ise
kantinlerin iyileştirilmesi çalışmaları olup bu konudaki çalışmaların
daha detaylı ve titiz yürütülmesi olumlu olarak değerlendirilmektedir.

Okul çağı
çocukların
doğru beslenme
alışkanlıklarının
fiziksel ve zihinsel
gelişimlerine etkisi
üzerine kapsamlı
çalışmalar
bulunmakta olup
bu alışkanlıkların
kazandırılması
oldukça önemlidir.
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ORTAÖĞRETİM
I. ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
2016’da Ne Oldu?
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak gerek yargı
kararları gerekse 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan
askeri okullar, 6638 sayılı Kanunla kapatılan polis kolejleriyle ile ortaya
çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda söz konusu Yönetmelik hükümlerinde
kapsamlı değişikliğe gidilmiştir. Bu kapsamda "Ortaöğretim Kurumları
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 28.10.2016
tarih ve 29871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre;
yönetmelik Bakanlık, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri temsilcileri,
okul müdürleri, müdür başyardımcıları/yardımcıları ve öğretmenlerin
katılımıyla gerçekleştirilen çalıştaylarda değerlendirilmiştir. Açıklamada
yönetmeliğin özellikle; öğrenci davranışları, ödül-disiplin ve nakilgeçişlere ilişkin maddeleri ile diğer bazı maddelerinde değişiklik
yapılması kararlaştırılmış olup bu kapsamda değişiklik ve düzenlemeye
gidildiği ifade edilmiştir. Söz konusu değişikliklerle ilgili öne çıkan bazı
maddeler bu kısımda incelenmiştir.
Yapılan düzenleme ve değişikliklerin ilki öğrenci nakillerine ilişkin olup,
bu kapsamda yapılan değişiklikler incelendiğinde; (i) Milli sporcular ile
tutuklu ve hükümlü öğrencilerin de nakil ve geçişleri il/ilçe öğrenci
yerleştirme ve nakil komisyonunun görevleri arasına alınmıştır. (ii)
Onuncu sınıf sonundaki öğrenci nakillerinin Temmuz ayı sonuna
kadar yapılma şartı getirilmiş olup söz konusu tarihten sonra nakil
yapılamayacaktır. (iii) Nakil ve geçiş başvurularının, Aralık ve Mayıs
ayları hariç olmak üzere her ayın ilk iş gününden başlayarak son iş
gününden önce öğrenci velileri tarafından çalışma saatleri içerisinde
öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçeyle yapılacağı
hususuna açıklık getirilmiştir. (iv) Nakil başvurularında, başvurunun
açık kontenjandan fazla olması halinde 9. sınıflar için Yerleştirmeye
Esas Puanı üstünlüğüne göre kayıt/nakil yapılacağı husus belirtilmiştir.
(v) Klasik sanatlar ve musiki programı uygulayan Anadolu imam hatip
liselerinde açık kontenjan bulunması halinde, sadece diğer ortaöğretim
kurumlarının 9. sınıflarından Bakanlıkça belirlenen esaslara göre Eylül
ayının son haftasında yapılacak yetenek sınavıyla öğrenci nakil ve geçişi
yapılabileceği hükme bağlanmıştır. (vi) Öğrenci nakil olduğunda okul
veli sözleşmesinin yenilenecektir.
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Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin bir kısmı
ise öğrenci devamsızlıklarıyla ilgilidir. Bu kapsamda (i) devamsızlık
sürelerinde 30 günü 60 güne çıkaran durumlar genişletilmiş olup
(ii) sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmi raporları
doğrultusunda koruma ve bakım altına alınan öğrenciler de, özürsüz
devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık
süresi 60 gün olarak uygulananlar kapsamına alınmıştır. (iii) Bir başka
değişiklik ile yarıyıl ve yaz tatili süresince işletmelerde mesleki eğitim
gören öğrencilerin 3308 sayılı Kanun kapsamında kullandıkları ücretli
ve ücretsiz izin süreleri devamsızlıktan sayılmayacağı, ancak özürsüz
devamsızlık süresinin ücretsiz izin süresinden düşüleceği hükme
bağlanmıştır. (iv) Bu başlıktaki son değişiklik ise Gençlik ve Spor
Bakanlığınca belirlenen faaliyetin hazırlık dönemi ve organizasyon
sürecine katılan öğrencilerin, okula devam edemedikleri sürece faaliyet
izinli sayılması ve bu sürenin devamsızlık süresine dahil edilmemesine
ilişkindir.
Yönetmelik değişiklikleri bağlamında ele alınabilecek bir başka başlık
ise sınıf-içi ve yılsonu değerlendirmelerdir. Bu kapsamda (i) haftalık
ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav
yapılması esas alınmış, öğrencilerin her dersten en az iki yazılı sınava
katılma zorunluluğu kaldırılmıştır. (ii) Bir başka değişiklikte uygulamalı
dersler ile Kur’an-ı Kerim dersi sınavları, her dönemde iki defadan az
olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak
veya bunlardan yalnızca biriyle ortak olarak ya da ayrı ayrı yapılabileceği
belirtilmiştir. (iii) Dil ve anlatım ile yabancı dil derslerinin sınavlarının
dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı
ve uygulamalı olarak yapılacağı hususuna açıklık getirilmiştir. (iv)
Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirme açısından; yazılı sınavların
açık uçlu maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılmasının
esas olacağı, ancak her dersin sınavlarından biri kısa cevaplı, doğruyanlış, eşleştirmeli veya çoktan seçmeli testlerle de yapılabileceği
belirtilmiştir. (v) Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar ile ilgili
değerlendirme ölçekleri zümre kararlarıyla belirlenecektir. (vi) Evde veya
hastanede eğitim alan öğrencilerin sınavlarının nasıl değerlendirileceği
netleştirilmiştir. Bu kapsamda söz konusu değerlendirmelerin Özel
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün mevzuatına
göre yapılacağı, yılsonu başarı puanının belirlenmesinde ise eğitimini
gördüğü derslerin puanlarının esas alınacağı ve diğer derslerden
muaf tutulacağı belirtilmiştir. (vii) Sorumluluk sınavlarında iki alan
öğretmeni bulunma zorunluluğu esnetilmiş olup sınavlar iki alan
öğretmeninin olmadığı okullarda biri alan öğretmeni biri alan dışında
herhangi bir öğretmen tarafından olmak üzere yine en az 2 öğretmen
tarafından yapılacaktır. (viii) Öğretim yılı başında yapılan sorumluluk
sınavı sonunda tek dersten başarısız olan son sınıf öğrencileri için
aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılacağı hükmü
getirilmiştir. (ix) Okul birincilerinin tespitinde, yargı kararı gereği ilgili
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madde metninden "okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun da görüşü
alınarak" ifadesi ile "10 puandan fazla davranış puanı indirilmiş ve iade
edilmemiş olanlar ile" ifadesi çıkarılmıştır. Güzel sanatlar liselerinde;
resim ve müzik programları için ayrı ayrı okul birincisi tespit edileceği
hususu hükme bağlanmıştır. (x) Yeterlilik sınavına girerek başarılı olan
ve hazırlık sınıfını okumadan öğrenimlerini tamamlayan öğrencilerin
diplomalarındaki "Öğrenim süresi" bölümü dört yıl olarak doldurulması
gerektiği hükme bağlanmış olup bu öğrencilere 5 yıllık lise değil 4 yıllık
lise diploması verilecektir.
Öğrenci disiplin cezaları kapsamında yönetmelikte önemli değişiklikler
yapılmıştır. Bunlara göre (i) özürsüz devamsızlık ve öğrencinin okul
kütüphanesi, atölye, laboratuvar, pansiyon veya diğer bölümlerden
aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi "zamanında vermemesi" disiplin
suçu olmaktan çıkarılmıştır. Buna karşın (ii) ders saatleri içerisinde cep
telefonu gibi bilişim araçlarının açık tutulması ve kişilere, arkadaşlarına,
okul yöneticilerine, öğretmenlerine ve diğer çalışanlarına karşı okul
içinde ve dışında sözle, davranışla veya sosyal medya üzerinden hakaret
etmek, paylaşmak, yaymak veya başkalarını bu davranışa kışkırtmak
disiplin cezasını gerektirecektir. Bir başka değişikliğe göre (iii) özel
eğitim ihtiyacı olan zihinsel yetersizliğe sahip öğrencilere disiplin
cezasını gerektiren davranış ve fiilleri gerçekleştirmesi halinde disiplin
cezası uygulanmayacak olup bu tür davranışlarda bulunan öğrenciler
için Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından
gerekli tedbirler alınacaktır. Ancak görme, işitme ve ortopedik
yetersizliği olan öğrencilere ise yetersizliği olmayan öğrencilere
uygulanan hükümler uygulanacaktır. Yönetmelikte yapılan değişiklikle
(iv) son sınıf öğrencilerine verilen disiplin cezasının dönem sonunda
görüşülebilmesine ve okul değiştirme cezasının zamana bağlı olmaksızın
uygulanmasına imkan sağlanmıştır.
Yönetmelikte öğretmenlerin görev ve sorumluluklarına ilişkin bazı
değişikliklere gidilmiştir. (i) Öğretmenlerin görev ve sorumluluklarına,
öğrencilerin daha iyi öğrenmelerini sağlamak amacıyla "öğretim
programları doğrultusunda kazanım ve becerileri hedefleyen"
etkinliklerin de planlanarak uygulanması eklenmiştir. (ii) Engelli
öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin nöbetlerinin
belirlenmesinde gün ve saat tercihlerine öncelik verilecektir. (iii) Özel
eğitim sınıflarında görev yapan özel eğitim öğretmenleri ile çocuk
gelişimi alanına ait uygulama ana sınıflarında görev yapan okul öncesi
öğretmenleri nöbet görevinden muaf tutulacaklardır.
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Ana başlıklar dışında bir kısım değişiklikler de gerçekleştirilmiş olup
bunlar şu şekilde özetlenebilir: (i) Fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, spor
lisesi, güzel sanatlar lisesi ile özel program ve proje uygulayan eğitim
kurumlarında sınıf mevcutları 30; Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip
lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu lisesi
ve mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde ise sınıf mevcutları 34’e
düşürülmüştür. (ii) Öğrenci değişim programları çerçevesinde veya
ailesinin işi nedeniyle 9, 10 ve 11. sınıfları Türkiye’de okuyup 12. sınıfı
yurtdışında tamamlayarak gelen öğrenciler için düzenlenen denklik
belgesine dayalı olarak kayıtlı olduğu okul müdürlüğünce ortaöğretim
diplomasının verileceği hüküm altına alınmıştır. (iii) Haftalık ders
programlarını içeren değişikliğe göre okullarda hazırlanan haftalık
ders programları, ders yılı başında ve içinde öğretmenler kurulunda
görüşülmesi yerine okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya
konulacaktır. Ders programları artık öğretmenlere resmi yazıyla imza
karşılığı verilecektir. (iv) Daha önceki yıllarda kaldırılan spor kulüplerine
ilişkin olarak yönetmeliğe "Öğrencilere, spor eğitimi imkanlarının
yaygın olarak sunulması, okullarda sporun geliştirilmesi, spora ilgi
duyan yetenekli öğrencilerin sportif çalışmalarının takip edilmesi
amacıyla öğrenci, öğretmen, veli ve okul yöneticilerinin katılımı ile
okul spor kulübü kurulabilir." maddesi eklenerek okul spor kulübünün
kurulabilmesine imkan verilmiştir.
Son olarak, yönetmelikte mesleki ve teknik ortaöğretim ve Anadolu
İmam Hatip Liselerine yönelik çok sayıda değişiklik yapılmıştır. Bu
kapsamdaki değişiklikler Mesleki ve Teknik Eğitim ve Din Öğretimi
başlığında ele alınacaktır.

Değerlendirme ve Öneriler
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin
geneline bakıldığında, değişiklikler uygulayıcılara kolaylık sağlayacak
niteliktedir. Söz konusu yönetmelikte yapılan düzenlemelerin önemli
bir kısmını öğrenci nakilleri oluşturmaktadır. Özellikle 9. sınıfların nakil
işlemlerinde "taban puan" uygulamasına yönetmelikle yer verilmemiş
olması kamuoyundaki adaletsizlik bağlamındaki tartışmaları devam
ettirecektir. Her ne kadar TEOG nakil süreçlerinde açık kontenjan
bulunan okulların taban puanları açıklanmış olsa da yönetmelikte
nakil işlemlerinde taban puan uygulaması içeren bir madde veya içerik
bulunmamaktadır. Bu düzenleme okullarda atıl kalan boş kontenjanların
değerlendirilmesi açısından rasyonel bir düzenleme olarak görülmelidir.
Burada kamuoyunda ifade edilen adaletsizlik algısı, öğrencilerin TEOG
yerleştirme puanlarına göre katı bir ayrıştırmaya tabii tutulmasının "iyi
bir şey olduğu" anlayışından kaynaklanmaktadır. Ancak bu ayrıştırmanın
kendisi de pedagojik açıdan tartışmalı bir konudur.
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Yönetmelikle yapılan bir başka değişiklik ise okul veli sözleşmelerinin
nakil olunan okulda yenilenmesidir. Ancak buradaki esas husus okul
veli sözleşmelerinin uygulamadaki işlevine yönelik olup, söz konusu
sözleşmenin işlevsiz olduğuna yönelik paydaşların görüşleri önemlidir.
Bu nedenle okul veli sözleşmeleri uygulamada daha işlevsel hale
getirilmelidir. Nakil işlemleri dahilinde yapılan ve 10. sınıf öğrencilerinin
nakil işlemlerinin Temmuz ayı sonuna kadar yapılması şartı ortaöğretim
kurumlarının program yapısı ve ders çizelgeleri ile uyumluluğunu
sağlayan bir düzenleme olarak değerlendirilmektedir.
Sınıf içi ve yılsonu değerlendirmelerle ilgili olarak yazılı sınav sayılarının
haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav
yapılması iki farklı açıdan tartışma yaratabilecek niteliktedir. Birincisi
öğretmen özerkliği, ikincisi ise öğretmenler arasındaki uygulama
farklılıklarıdır. Öncelikle öğretmenlere değerlendirme sisteminde belirli
bir ölçüde özerklik verilmesi olumlu bir gelişmedir. Ancak aynı okuldaki
aynı dersi yürüten iki farklı öğretmenin farklı yazılı sınav sayıları
belirleyebilmesi öğrenciler ve veliler arasında tartışmalara yol açabilir.
Burada yapılan düzenlemede sınavlar için "en az iki yazılı sınav" şeklinde
bir alt sınır belirlemiştir. Dersin özelliğine ve öğretmenin tercihine
bağlı olarak öğretmene inisiyatif verilmesi esas itibariyle olumlu bir
gelişmedir. Bunun yanı sıra, ortaöğretim kurumlarında hem YGS hem
de LYS baskılarından dolayı eleştirilen ve öğretmenlerin sıklıkla tercih
ettikleri çoktan seçmeli testlerle öğrenci değerlendirilmesi yönetmelikte
yapılan değişiklikler ile sınırlandırılmıştır. Teknik olarak çoktan seçmeli
testler yazılı sınavlar kapsamında değerlendirildiğinden, yönetmelik
değişikliği esas itibariyle her dersin sınavlarından yalnızca birinin
kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirmeli veya çoktan seçmeli testlerle
de yapılabileceği konusunda kesin bir sınırlama getirmiştir. Ayrıca dil
ve anlatım ile yabancı dil derslerinin sınavlarının dinleme, konuşma,
okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak
yapılacağı hükmü ölçme ve değerlendirmenin öğretim programlarının
yapısı ile uyumunun sağlanmasına yönelik bir gelişme olarak
değerlendirilmektedir. Özellikle son aylardaki eğitim tartışmalarının
temelini oluşturan İngilizce konuşma becerisinin uygulamalı
sınavlarla ölçümlenmesi söz konusu becerinin geliştirilmesine katkı
sağlayacaktır. Bir başka olumlu gelişme ise performans çalışması,
proje ve diğer çalışmalar ile ilgili değerlendirmelerde kullanılan
ölçeklerin zümre kararlarıyla belirlenecek olmasıdır. Böylelikle söz
konusu değerlendirmelerde öğretmenler arasındaki farklılıklar en aza
indirgenecek ve profesyonelliğin bir gereği olan öğretmenlerin birlikte
çalışması teşvik edilebilecektir. Son bir tartışma konusu ise hazırlık
sınıfı okumadan öğrenimlerini tamamlayan öğrencilere yönelik olup
bu düzenleme ile öğrencilerin ileriki yıllarda devlet memurluğunda hak
etmediği bir kademe almalarının önüne geçilmiştir. Ancak yönetmeliğin
yayımlanmasından sonra, Danıştay 16. Dairesi 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 36/A-6-b maddesi hükmünde yer alan ortaokul

Dersin özelliğine
ve öğretmenin
tercihine bağlı
olarak öğretmene
inisiyatif verilmesi
esas itibariyle
olumlu bir
gelişmedir.
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ve dengi, lise ve dengi okulların 3 yıllık normal öğrenim süresinden
fazla olmaları haline özgü bir düzenleme getirmiş olup, ortaokul veya
liselerde normal eğitime hazırlamak amacıyla okutulan bir yıllık hazırlık
sınıfının bu madde kapsamında kabul edilmesine olanak bulunmadığı
kararı alarak, söz konusu tartışmalara son verilmiştir.
Öğrenci disiplin cezalarında yapılan değişiklikler birbirleriyle
çelişmektedir. Örneğin, özürsüz devamsızlık ve öğrencinin okul
kütüphanesi, atölye, laboratuvar, pansiyon veya diğer bölümlerden
aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında vermemesi ve teslim
etmemesi disiplin suçları kapsamından çıkarılmıştır ve özel eğitim
ihtiyacı olan zihinsel yetersizliğe sahip öğrencilere disiplin cezası
verilemeyecektir. Bu değişiklikler, öğrencilerin ceza temelinde değil
sorumluluk temelinde yetiştirilmeleri açısından olumlu gelişmelerdir.
Buna karşın derste cep telefonunun açık tutulmasına ise disiplin
cezası getirilmiştir. Yapılan bu düzenlemeyle, sorun ortaya çıktıktan
sonra öğrenciye cezai yaptırımlar uygulanması çözüm yolu olarak
görülmüştür. Cep telefonlarının kullanım yaygınlığı dikkate alındığında,
bu düzenleme ile telefonunu açık unutan bir öğrencinin de disiplin
cezası ile karşı karşıya kalması söz konusudur. Burada suç teşkil
edecek kullanım biçimleri ile telefonun açık tutulmasının birlikte
değerlendirilmesi uygulamada sorunlara neden olabilir. Geçici ve
engelleyici çözümler yerine öğrencilere telefon, internet ve sosyal
medya gibi çağın araçlarının bilinçli ve doğru amaçlarla kullanımına
yönelik eğitimler vermek daha kalıcı ve geliştirici disiplin uygulamaları
olabilecektir.
Yönetmelikte öğrenci devamsızlıklarıyla ilgili olarak koruma ve bakım
altına alınan öğrencilerin, özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek
kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60 gün olarak uygulananlar
kapsamına alınması öğrencinin iyi olma halinin önceliği açısından
olumludur. Ancak bu devamsızlık süresinde kaçırılan derslerin telafisine
yönelik izleme ve değerlendirme uygulamalarının titizlikle yürütülmesi
oldukça önemlidir. Bir başka olumlu değişiklik ise engelli öğretmenler
ile engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin nöbetlerinin belirlenmesinde
gün ve saat tercihlerine öncelik verilmesi ve özel eğitim sınıflarında
görev yapan özel eğitim öğretmenleri ile çocuk gelişimi alanına ait
uygulama ana sınıflarında görev yapan okul öncesi öğretmenleri nöbet
görevinden muaf tutulmalarıdır.
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Haftalık ders programlarını içeren değişiklik okul müdürlerinin keyfi
uygulamalar yapmasının önünü açabilecek niteliktedir. Öyle ki okullarda
hazırlanan haftalık ders programlarının ders yılı başında ve içinde
öğretmenler kurulunda görüşülmesine son verilerek okul müdürünün
onayına bağlanmıştır. Ayrıca eski yönetmelikte yer alan "Okul yönetimince
hazırlanan haftalık ders programı, öğretim yılı başında veya ders yılı
içinde öğretmenler kurulunda görüşülür" ibaresi yeni yönetmelikte
çıkartılmıştır. Yeni yönetmelikte yer alan "Hazırlanan haftalık ders
programı, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulur.
Bu programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve
saatlere göre dağılımı yapılır ve ilgililere yazılı olarak imza karşılığı
duyurulur." ifadesi net olmayıp ders programlarının kimler tarafından
hazırlanıp, nerede görüşüleceği ve kimlerin sürece dahil olacağı hakkında
net bilgi bulunmamaktadır. Yeni düzenleme haftalık ders programlarının
öğretmenler kurulunda görüşülemeyeceği anlamına gelmemekle
birlikte, öğretmenler kurulunda görüşülmesi zorunluluğunu ortadan
kaldırmıştır. Bu değişiklik okul müdürlerinin öğretmenler üzerindeki
güçlerinin daha fazla artmasına sebep olabilir ve öğretmenlerin okul içi
karar alma mekanizmalarına katılımını sınırlandırabilir. Dolayısıyla bu
durum okulda çalışma kültürünü olumsuz etkileyebilme potansiyeline
sahiptir.
Son olarak yönetmelikte mesleki ve teknik ortaöğretimi ve Anadolu
İmam Hatip Liselerini kapsayan birçok değişiklik yapılmış olup bu
kapsamda yapılan değişikler bu raporun Mesleki ve Teknik Eğitim ve
Din Öğretimi bölümünde detaylı olarak ele alınmıştır.
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2016’da Ne Oldu?
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından eğitimin her kademesinde
öğrenciyi hayata hazırlayan, öğrenmeyi öğreten, istidatlarını ortaya
çıkaran, temel becerileri veren, özgüveni pekiştiren, evrensel değerleri
aktaran bir içeriğe sahip, bilgi teknolojileri destekli öğretime uygun
hale getirerek, eğitsel e-içeriklerin genişletilmesi ve geliştirilmesi
konusundaki çalışmaların devam ettiği açıklanmıştır. Bu doğrultuda,
Bakanlık tarafından üst politika belgeleri ve ilgili mevzuat doğrultusunda
tüm eğitim kademelerindeki müfredatın, temel becerileri içerecek
şekilde güncellenmesi ve etkin bir rehberlik sistemi oluşturulmasına
yönelik olarak; ortaöğretim kurumlarında okutulmakta olan ortak
ve seçmeli derslerin öğretim programlarının sadeleştirilmesi,
güncellenmesi
ve
geliştirilmesi
çalışmalarının
sürdürüldüğü
duyurulmuştur. Bu kapsamda 2016 yılında haftalık ders çizelgelerinde
büyük değişikliklere gidilen Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerinin
öğretim programları güncellenmiştir. Bu çalışmada; tarihsel, kültürel,
dini ve milli hassasiyetlerin gözetilerek düzenlemeler yapıldığı belirtilen
iki okul türü için; 43 olan program sayısı 102’ye çıkarılmış; ders sayısı
çeşitlendirilmiş ve haftalık ders çizelgelerinde de önemli değişikliklere
gidilmiştir. Ayrıca 40 dersin öğretim programlarının değerlendirilmesi,
güncellenmesi ve geliştirilmesi çalışmaları için alan uzmanları ve
akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilmek üzere beş çalıştay
düzenlenmiştir. Gerçekleştirilen ilk üç çalıştay sonunda planlanan 40
dersten 18 dersin öğretim programı çalışmalarının tamamlandığı, kalan
22 dersin öğretim programı güncelleme ve geliştirme çalışmalarının ise
2016 Aralık ayı sonuna kadar tamamlanarak Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığına 2016-2017 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulmak
üzere sunulacağı Bakanlık tarafından açıklanmıştır.
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yukarıdaki açıklamalarına paralel
olarak 2016 yılında "Ortaöğretim Bilgisayar Bilimi Dersi (Kur 1, Kur 2)",
"Ortaöğretim Osmanlı Türkçesi Dersi (10, 11 ve 12. Sınıflar)", "Ortaöğretim
Hazırlık Sınıfı Matematik Dersi" ve "Hazırlık Sınıfı Bulunan Ortaöğretim
Kurumları İngilizce Dersi (Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar)" öğretim
programları güncellenmiştir. Bu değişiklerin yanı sıra birçok yeni derse
ilişkin öğretim programları oluşturulmuştur. Güzel Sanatlar ve Spor
Lisesi öğretim programları yapısal değişiklikler içerirken, güncellenen
diğer öğretim programlarındaki değişiklikler bir kısım konu, kazanım ve
içerik düzenlemelerini içermektedir.
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2016 yılında Talim ve Terbiye Kurulu tarafından Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin haftalık ders
çizelgelerinde değişikliğe gidilmiştir. Bütün ortaöğretim programlarında olduğu gibi Güzel Sanatlar ve
Spor liselerinde de ders çizelgesinde Dil ve Anlatım ve Türk Edebiyatı dersleri Türk Dili ve Edebiyatı
olarak birleştirilmiştir. 9 ve 10. sınıflardaki Biyoloji dersinin haftalık ders saati 3’ten 2’ye düşürülmüştür.
Beden Eğitimi ve Müzik dersleri birleştirilerek Müzik/Beden Eğitimi şeklinde birleştirilmiştir. Güzel
Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Programı haftalık ders çizelgelerinde yapılan değişiklik ile geleneksel
sanatlara ağırlık verilmiştir. Bu kapsamda Türk sanatları, minyatür, ebru, imgesel, resim, Türk-İslam
sanatı dersleri ortak ders; dijital grafik ve fotoğraf dersleri de seçmeli ders olarak eklenmiştir. Yine
benzer olarak Müzik Programında da Türk İslam musikisi, Türk Dünyası müziklerine ağırlık verilmiştir.
Haftalık ders çizelgesinde, tek alan olarak uygulanan müzik alanına ek olarak Türk Halk Müziği ve Türk
Sanat Müziği alanları eklenen üç program olarak düzenlenmiştir. Ayrıca güzel sanatlar liselerinde, temel
çalgı olarak uygulanan piyano dersine ilave olarak bağlama dersi de temel çalgı olarak konularak, her iki
dersin birlikte uygulanması kararı alınmıştır. Çalgı eğitimi dersine tambur, ney, klasik kemençe, klarnet,
kaval, vurmalı çalgılar, tar, kemane, Türk Halk Müziği yaylı sazları (Kemençe, Karadeniz kemençesi,
kemane) dersleri eklenmiştir. Güncel ders çizelgesine göre haftalık 40 ders saati işlenecek olup seçmeli
ders saati azaltılmıştır. Zorunlu dersler 9. sınıflarda 35; 10. sınıflarda 37; 11.sınıflarda 37 ve 12. sınıflarda
34 saattir.
Benzer şekilde, Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik Programı güncel ders çizelgesinde Batı Müziği Teori
ve Uygulaması, Türk Halk Müziği Teori ve Uygulaması, Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması, Bağlama,
Çalgı Eğitimi, Çok Sesli Koro, Halk Dansları ve Müzikleri, Müzik Kültürü, Türk İslam Musikisi ve Türk
Dünyası Müzikleri zorunlu dersleri eklenmiştir. Güncel ders çizelgesine göre haftalık 40 ders saati
işlenecek olup seçmeli ders saati artmıştır. Zorunlu dersler 9. sınıflarda 33; 10. sınıflarda 35; 11.sınıflarda
33 ve 12. sınıflarda 33 saattir. Güzel Sanatlar Lisesinin Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği alanı
haftalık ders çizelgelerinde de benzer değişiklikler yapılmıştır.
Spor liselerinin güncel ders çizelgesinde Matematik ders saati 9. sınıflarda 1 saat azaltılmış, 10. Sınıflarda
ise 1 saat artırılmıştır. Temel spor eğitimi dersi 4 saatten 3’e indirilmiştir. İnsan Anatomisi, Beden Eğitimi
Bilimine Giriş, Spor, Spor Fizyolojisi, Spor Kazalarından Korunma ve İlk Yardım, Spor Masajı, Spor Tesisleri
ve Malzeme Bilgisi, Türk Spor Tarihi, Özel Alan Çalışması dersleri kaldırılmış yerlerine Genel Cimnastik,
Atletizm, Artistik Cimnastik, Takım Sporları, Bireysel Sporlar, Spor Uygulamaları dersleri eklenmiştir.
Güncel ders çizelgesine göre haftalık 40 ders saati işlenecek olup seçmeli ders saati azaltılmıştır.
Zorunlu dersler 9. sınıflarda 37; 10. sınıflarda 40; 11.sınıflarda 36 ve 12. sınıflarda 34 saattir. Güncel ders
çizelgesindeki en önemli değişiklik Takım Sporları, Bireysel Sporlar, Spor Uygulamaları derslerinin
eklenmesidir. Takım sporları basketbol, voleybol, futbol ve hentboldan; bireysel sporlar, halter, yüzme,
güreş, kayak, tenis, masa tenisi, badminton, oryantiring, eskrim, boks, bisiklet, okçuluk, judo, karete ve
tekvandodan oluşmakta olup bireysel sporlar dersinde; her sınıfta 2 branş seçildiğinde 3 yılsonunda
toplam 6 branş seçilmiş olacaktır. Spor uygulamaları dersinde; sınıf birleştirmesi yapılamamakta, okul
ve çevre imkanlarına bağlı olarak belirlenen spor branşlarından (bireysel ya da takım sporları) en az
bir okul takımı oluşturulmaktadır. Bütün öğrencilerin takım çalışmalarına katılımı sağlanacak ve takım
çalışmalarının planlanması okul zümre öğretmenlerince yapılacaktır.

165

BÖLÜM VI

ORTAÖĞRETİM
II. ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİ

Öğretim
programlarına
ve haftalık ders
çizelgelerine
yönelik çalışma
ve düzenlemeler
ortaöğretimdeki
yükseköğretime
geçiş sistemleriyle
birlikte ele
alınmalıdır.

Değerlendirme ve Öneriler
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretim programlarının tarihsel,
kültürel, dini ve milli hassasiyetlerin gözetilerek düzenlendiği ifade
edilmektedir. Bu durumun en belirgin örneği güzel sanatlar liselerinin
güncellenen programlarıdır. Güzel sanatlar liselerinin 2016 yılından
itibaren Türk-İslam ve Türk dünyası musiki ve geleneksel sanatlar
temelinde üç alana ayrılması bakanlık politikaları ile program
değişikliklerinin paralel ilerlediğini göstermektedir.
Spor liselerinde uygulanan öğretim programlarında bazı derslerin
birleştirilerek çeşitliliğin azaltıldığı görülmekle birlikte değişikliklerin
asıl amacı branşlaşmaktır. Bu kapsamda spor dersleri 15 farklı bireysel
branş ve dört takım sporları kapsamında sadeleştirilmiştir. Türk spor tarihi
incelediğinde hem bireysel hem de takım sporlarında Avrupa ve dünya
yarışmalarında başarı gösteren sporcu sayısı sınırlıdır. Bu durumun en
önemli nedenlerinden biri sporcuların aynı branşta ve küçük yaşta uzun
yıllar boyunca eğitim alarak uzmanlaşmalarının olmamasıdır. Bu nedenle
yapılan değişiklikler olumlu olarak değerlendirilebilir. Spor liselerinin
haftalık ders çizelgelerinde yapılan değişiklikler irdelendiğinde özellikle
atletizm ve artistik jimnastik derslerinin ayrılarak bağımsız ders olarak
haftalık dersler çizelgelerine eklenmesi ve diğer değişikliklerin yerinde
uygulamalar olduğu söylenebilir.
Öğretim programlarına ve haftalık ders çizelgelerine yönelik çalışma
ve düzenlemeler ortaöğretimdeki yükseköğretime geçiş sistemleriyle
birlikte ele alınmalıdır. 9. sınıf ve 10. sınıf haftalık ders çizelgelerinde
yer alan Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Tarih, Coğrafya, Fizik,
Kimya ve Biyoloji gibi dersler ortak dersler olarak tanımlanmış olup
tüm ortaöğretim programlarında uygulanan tek bir öğretim programı
bulunmaktadır. Söz konusu derslerin haftalık ders saatlerinde ve eğitim
öğretim uygulamalarında oluşan farklılıklar (örneğin Matematik ve
Biyoloji dersleri) bu farklılıkların oluştuğu programlardaki öğrenciler
açısından bir dezavantaj oluşturacaktır. Spor Lisesi ve Güzel Sanatlar
Lisesindeki öğrencilerin Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji gibi
derslerde diğer liselerdeki öğrencilerle aynı öğretim programı ile
öğretim görmeleri bu okulların amaçları bakımından tartışmalı bir
konudur. Ancak en azından YGS açısından da bu derslere ve derslerin
içeriğine bağlı bir sınava girme zorunluluğundan kaynaklanan bir çelişki
söz konusudur. Bu liselerden mezun olan öğrencilerin üniversiteye
geçişinde sınav sisteminde bir değişiklik olmadıkça, öğrencilerin
sınava girecekleri içeriği öğrenme adına okulda diğer liselerdeki
öğrencilerle aynı programları görmeleri ve en azından eşit ders saati
almaları kaçınılmaz gözükmektedir. Bu nedenle Spor Lisesi ve Güzel
Sanatlar Liselerinin kuruluş amaçlarına uygun olarak üniversiteye
geçiş koşullarının ve bu koşullarla birlikte almaları gereken zorunlu
ve seçmeli derslerin listesinin ve öğretim programlarının birlikte ele
alınması gerekmektedir.
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III. ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJELERİ
2016’da Ne Oldu?
Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından
2016 yılında çeşitli projeler yürütülmüştür. Bu kapsamda 2016 yılında
başlayan Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılayı
tarafından ortaklaşa yürütülen Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı
Projesi kapsamında, 2016 yılında gönüllü ve karşılıksız kan bağışının
önemi konusunda öğrencilere farkındalık oluşturarak bu farkındalığın
ülke genelinde artırılması amacıyla hayata geçirilen Kan Bağışçısının
Eğitimi ve Kazanımı Kampanyalarının tanıtım etkinliği düzenlenmiştir.
Başta ilköğretim ve ortaöğretim kurumları öğrencileri, ebeveynler,
okul idareleri ve öğretmenlerin gönüllü-sürekli kan bağışı konusunda
bilgilendirilmelerinin amaçlandığı projede, aynı zamanda Sağlık
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Kızılayı'nın konu ile ilgili
kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Çok
sayıda eğitim ve görünürlük materyalinin de geliştirildiği ‘Geleceğin
Kan Bağışçılarının Kazanımı Projesi’ kapsamında, yerel ve ulusal olarak
düzenlenen farkındalık kampanyaları ile birlikte sadece seçilen pilot
okullardaki öğrenciler ve ailelerinin değil, tüm toplumun kan bağışı
konusundaki farkındalığının artırılması planlanmıştır. Bu çerçevede
81 ilden seçilen 500 pilot okulda kampanya uygulamaları yapılmaya
başlanmıştır.

Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
tarafından örgün
eğitim dışında
kalma riski
taşıyan çocukların
devamsızlıklarının
önlenmesi
amacıyla
hazırlanan
Müdahale
Modeli Programı
2016 yılında
başlatılmıştır.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından örgün eğitim dışında kalma
riski taşıyan çocukların devamsızlıklarının önlenmesi amacıyla hazırlanan
Müdahale Modeli Programı 2016 yılında başlatılmıştır. Bu çalışmanın
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve UNICEF iş birliği kapsamında
gerçekleştirilen "Ortaöğretimde Sınıf Tekrarı ve Okul Terki Sebepleri ve
14-18 Yaş Grubunda Olup Örgün Eğitim Dışında Olan Çocukların Eğitim
ve Çalışma Durumları İle İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırma Raporu"
ve "Ortaöğretimde Sınıf Tekrarı, Okul Terk Sebepleri ve Örgün Eğitim
Dışında Kalan Çocuklar Politika Önerileri Raporu" bulguları ışığında
hazırlandığı açıklanmıştır. Müdahale Modeli Programıyla 21. yüzyıl
becerileri arasında yer alan iletişim, yaşam ve kariyer, karar verme
ve kariyer planlama, analitik düşünme ve sorun çözme, motivasyon,
yılmazlık, etkili ders çalışma ve sportif etkinliklerde ekip oluşturma
becerilerinin müfredat dışı etkinliklerle kazandırılması hedefleri ortaya
konmuştur. Program kapsamında çeşitli illerde Anadolu liseleri, Anadolu
İmam Hatip, Mesleki ve Teknik Anadolu liselerini kapsayan 24 okulda 2
pilot uygulama gerçekleştirilmiştir.
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Ortaöğretim kapsamındaki öğrencilerin, velilerin ve servis şoförlerinin
trafik güvenliğine ilişkin farkındalıklarını geliştirmeyi amaçladığı
ifade edilen Trafikte Gençlik Hareketi Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, TÜVTÜRK Araç
Muayene İstasyonları ve Goodyear Lastikleri arasında imzalanan iş
birliği protokolüyle hayata geçirilmiştir. Trafikte Sorumluluk Hareketi
kapsamında uygulanan bu projenin, özellikle lise döneminde bulunan
gençlerde trafik güvenliği konusunda farkındalığı ve bireysel sorumluluğu
geliştirmeyi amaçladığı belirtilmiştir. 2012 yılında başlatılan projenin
2016 yılı faaliyetleri kapsamında 10 farklı ilden 50 öğretmenin katıldığı
eğitim seminerinin ardından, öğretmenler okullarındaki velilere ve
servis şoförlerine ulaşarak, öğrencilere yönelik eğitimleri uygulanmış
bu şekilde toplam 10 bin öğrenciye, 20 bin veliye, 500 servis şoförüne
ulaşılmıştır.

Değerlendirme ve Öneriler
Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından
sürdürülen/sürdürülmüş projeler eğitim sistemimize önemli katkılar
sağlamaktadır. Ulusal projelerin destekleyicilerini ve paydaşlarını
oluşturan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yanında sivil toplum
kuruluşlarının da yer alması sevindiricidir. Projeler bir bütün halinde
değerlendirildiğinde faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde ve hedeflenen
kitlelere ulaşılmasında belirgin bir ilerleme kaydedildiği görülse de, bu
ilerlemeler sonucunda gelinen nokta ile projenin başındaki amaçların
hem niceliksel hem de niteliksel açıdan tutarlılık gösterdiğiyle ilgili
herhangi bir veri bulunmamaktadır. Bu kapsamda Bakanlık tarafından
projelerin verimliliğinin çeşitli yönlerden değerlendirilmesi sağlanarak
elde edilen sonuçların kamuoyuyla paylaşılması kamuoyunda farkındalık
geliştirmeye de katkı sağlayacaktır.
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IV. TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN UYGULAMALAR
2016’da Ne Oldu?
Ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte iken çeşitli nedenlerle
tutuklanan veya hüküm giyen zorunlu eğitim çağındaki çocukların
öğretimlerini sürdürmelerine ilişkin 05.09.2016 tarih ve 8320330610.06.01-E.9464742 nolu Genelgeyle bazı düzenlemeler yapılmıştır.
Öncelikle tutuklanan veya hüküm giyen öğrencilerin bilgileri Ceza
İnfaz Kurumu Müdürlüklerinde öğrencinin kayıtlı olduğu il/ilçe milli
eğitim müdürlüklerine bildirilir. Ardından, okul müdürlükleri tarafından
söz konusu öğrencinin Öğrenci Bilgi Formu öğrencinin tutuklu veya
hükümlü olduğu ceza infaz kurumu müdürlüğüne gönderilir. Bu
kapsamda öğrencilerin salıverilme tarihinden itibaren beş iş günü
içinde özür belgelerini okul yönetimine bildirmeleri halinde öğrencinin
kapalı ceza infaz kurumunda geçirdikleri süre özürlü devamsızlık
olarak değerlendirilecektir. Bu durumlarından dolayı iki dönem notu
bulunmayan öğrenciler ise öğrenim hakkını kullanmamış olacaklardır.
Ayrıca tutuklu veya hükümlü bulunan ortaöğretim kurumlarında
kayıtlı öğrencilerden sorumlu dersi bulunanlar ve ortalama yükseltme
sınavına girecek olanlarla ilgili gerekli güvenlik tedbirleri alınarak Milli
Eğitim Müdürlüğünce belirlenen okullarda sınavlara girebilecekleri
kaydedilmiştir.
Yukarıdaki uygulamalara ek olarak ders yılı içerisinde devamsızlık
sebebiyle başarısız duruma düşmemiş olması ve iki dönem notu/
puanı bulunması kaydıyla; tutuklu öğrencilerden isteyenler, başarısını
yükseltmek için dönem sona ermeden her bir dersten ayrıca yapılacak
olan ortak sınava girebilecektir. Tutuklu iken salıverilen veya tutuksuz
olarak yargılanmaları devam eden öğrencilerden isteyenlerin nakilleri,
aynı türden okullara Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilgili il/ilçe öğrenci yerleştirme
ve nakil komisyonunca yapılacaktır. Tutuklu iken hüküm giyerek
çocuk eğitim evine nakledilen öğrencilerin durumlarının en geç 5 iş
günü içerisinde okullarına bildirilmesi halinde çocuk eğitim evinin
bulunduğu yerleşim yerindeki aynı türden okullara ilgili yönetmelik
hükümleri çerçevesinde ilgili il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil
komisyonunca nakilleri yapılacaktır. İlköğretim çağındaki tutuklu veya
hükümlü ortaokul/imam hatip ortaokulu öğrencilerinden Milli Eğitim
Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine
göre 15 yaşını tamamlayarak öğrenim çağı dışına çıkanların kayıtlarının
Açık Öğretim Ortaokuluna yaptırılması sağlanacaktır. Örgün eğitime
devam ederken tutuklanan öğrencilerin yargılama süresi boyunca
ceza infaz kurumunda kaldıkları süre 4 aydan az olmamak kaydıyla il/
ilçe milli eğitim müdürlükleri ile işbirliğine gidilerek; Ortaokul/imam
hatip ortaokulu öğrencileri için haftada 10 saatten, Mesleki ve teknik
ortaöğretimin 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri hariç olmak üzere ortaöğretim
öğrencileri için haftada 14 saatten az olmamak üzere yerinde yüz yüze
eğitim programı yapılacaktır. Yerinde yüz yüze eğitim programından
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yararlanan öğrencilerin başarıları, uygulanan eğitim programındaki
derslerden aldıkları puanlara göre değerlendirilecektir. Yerinde yüz
yüze eğitimin verilemediği yerlerdeki ilköğretim çağındaki öğrencilerin
kayıtlarının Açık Öğretim Ortaokuluna yaptırılması sağlanacaktır.

Değerlendirme ve Öneriler
Türkiye’de tutuklu ve hükümlü ortaöğretim öğrencilerinin sayılarına
ilişkin net rakamlar açıklanmamakla birlikte bu sayının 2 bin civarında
olduğu tahmin edilmektedir. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri
Genel Müdürlüğü Ocak 2016 rakamlarına göre çocuk tutuklu ve
hükümlülerde hırsızlık 713 kişiyle ilk sırada yer alırken, hırsızlığı
426 kişi ile uyuşturucu, 337 kişi ile cinsel suçlar, 281 kişi ile yağma ve
gasp, 278 ile cinayet izlemektedir. Cinayet dışındaki suçların cezaları
göz önüne alındığında çocuk tutuklu ve hükümlülerin kısa sürede
tutukluluklarının ve hükümlülükleri ortadan kalkacaktır. Bu açıdan
2016 yılında yayımlanan genelde iki açıdan değerlendirilmelidir.
İlki bu çocukların eğitim haklarıdır. Bu açıdan değerlendirildiğinde
yayımlanan genelge hususları ortaöğretime devam eden veya edecek
tutuklu ve hükümlü öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerini
sağlayabilecek nitelikleri kısmen karşılayabilmektedir. Özellikle yüz
yüze eğitim olanaklarının arttırılmasına yönelik önlemlerin tekrar
gözden geçirilmesi gerekmektedir. Çünkü söz konusu çocukların
işledikleri veya suçlandıkları suçlar göz önüne alındığında kısa
sürelerde eğitimlerine tekrar dönmeleri söz konusudur. İkincisi ise bu
öğrencilerin topluma kazandırılmasıdır. Okula geri dönen öğrencilerin
topluma kazandırılmaları ve yaşadığı olayların olumsuz etkilerinden kısa
zamanda kurtularak okuluna ve çevreye uyumlarının sağlanabilmesi
için gerekli rehberlik hizmetinin verilmesi yönünde her türlü tedbir
alınmalıdır.
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V. AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİ
2016’da Ne Oldu?
Tablo 20’de Açık Öğretim Liselerinin ortaöğretim içeresindeki yeri
sunulmuştur. Tabloda görüldüğü üzere Açık Öğretim Liselerine devam
eden öğrenci sayısı 1.536.135 olup bu sayı toplam ortaöğretim öğrenci
sayısının %26’sını, örgün eğitimdeki öğrenci sayısının ise %36’sını
kapsamaktadır. Türkiye, ortaöğretim kademesinde açık öğretime devam
eden öğrencilerde hem oransal hem de sayı itibariyle Avrupa ve OECD
ülkeleri arasında ilk sıradadır.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, TEOG sistemi sonucuna göre
herhangi bir okula yerleşemeyen ve açık öğretim lisesine yönlendirilen
öğrencilerden örgün ortaöğretimde okumak isteyenlerin, boş
kontenjanı olan ortaöğretim kurumlarına 30 Eylül 2016 tarihinde kadar
başvurmaları gerektiği açıklanmış; bu kapsamda 3.344 öğrencinin
açık öğretim lisesinden, örgün eğitim veren kurumlara yerleştiği
ifade edilmiştir. 2016 yılında TEOG kapsamında Yerleştirmeye Esas
Puanlarıyla tercihte bulunan 1.360.809 öğrenci tercihlerinden birine
yerleşirken; tercih yaptıkları halde yerleşemeyen 71.373 öğrenci ise, açık
öğretim kurumlarına sistem tarafından yönlendirilmiş olup yapılan bu
yerleştirme işleminden sonra Ağustos 2016 tarihi itibarıyla ortaöğretim
kurumlarında bulunan boş kontenjan sayısı 248 bin 908’dir.
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ortaöğretim
kademesinde açık
öğretime devam
eden öğrencilerde
hem oransal hem
de sayı itibariyle
Avrupa ve OECD
ülkeleri arasında
ilk sıradadır.

Tablo 20. Ortaöğretim Öğrenci Istatistikleri: 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı
Eğitim Kademesi

Kız

Erkek

Toplam

Ortaöğretim (Resmi)

1.870.221

1.928.676

3.798.897

Ortaöğretim (Özel)

224.542

248.069

472.611

Açık Öğretim Lisesi (Toplam)

665.738

870.397

1.536.135

511.446

690.655

1.202.101

Mesleki Açık Öğretim Lisesi 154.292

179.742

334.034

Açık öğretim Lisesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2016) (10.11.2016 tarihinde http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_
dosyalar/2016_03/30044345_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2015_2016.pdf adresinden
indirilmiştir). Veriler 2015-2016 akademik yılına aittir.
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Değerlendirme ve Öneriler
2016 yılında TEOG kapsamında tercih yaparak yerleşemeyen öğrenci
sayısı 71.373’tür. Bu öğrencilerden sadece 3 bin 344 gibi çok düşük sayıda
bir bölümü örgün eğitime yerleşmiştir. On iki yıllık zorunlu eğitimle
birlikte açık öğretim liselerine kayıt yaptıran öğrenciler her yıl giderek
artmakta olup 2015-2016 eğitim öğretim yılında açık öğretim lisesindeki
öğrenci sayısı 1.536.135’e çıkmıştır. Bu sayı 2011-2012 eğitim öğretim
yılında 940.268; 2012-2013 eğitim öğretim yılında 1.014.409; 2013-2014
eğitim öğretim yılında 1.306.994 ve 2014-2015 eğitim öğretim yılında
1.470.434’dür. Rakamlar son beş yılda açık öğretim lisesi öğrencilerinin
%50 oranında arttığını göstermektedir. Bu durumun pek çok nedeni ve
sonucu bulunmaktadır. Öncelikle 12 yıllık zorunlu eğitimle birlikte kız
çocuklarını liselere göndermek istemeyen aileler açık öğretim lisesini
bir baypas aracı olarak kullanmaktadırlar. Aynı durum ortaokulu bitiren
erkeklerde ise çocuk işçi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu artışın bir
diğer nedeni ise TEOG sistemiyle tercih ettikleri halde herhangi bir
ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen ve tercih yapmayan öğrencilerin
sistemsel olarak meslek lisesi ya da imam hatip lisesine kayıt edilmesi
ve devamında bu öğrencilerin söz konusu okullarda okumak yerine
açık liseye geçmeleridir. Ayrıca nakiller yoluyla açık liselerden örgün
eğitime geçen öğrenci sayısı bilinmemekle birlikte açık öğretim lisesi
öğrencilerinin ne kadarının örgün eğitim çağındaki öğrencilerden
oluştuğunun bilinmesi önem arz etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından okullaşma oranlarının artırılmasıyla ilgili birçok çalışma
yapılmasına karşın açık öğretim liseleri bu duruma zarar vermekte olup
yetersizlikler ve imkansızlıklar noktasında başvurulacak kurumlar olan
açık öğretim liseleri bu amacın oldukça uzağında görünmektedir. Örgün
eğitime devam devam etmek istediği halde herhangi bir ortaöğretim
kurumuna yerleştirilemeyen öğrencilerin açık öğretim lisesine
yerleştirilmeleri, eğitimin zorunluluk boyutu kadar "eğitim hakkı"
yönüyle de ele alınması gereken bir konudur. Örgün eğitim hakkının
korunması ve güvence altına alınması için gerekli tedbirlerin alınması
önemli görülmektedir.
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VI. ORTAÖĞRETİM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
2016’da Ne Oldu?
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından Temmuz 2016’da Ortaöğretim
İzleme ve Değerlendirme Raporu 2016 yayımlanmıştır. Söz konusu
raporun amacı, 2015-2016 eğitim öğretim yılını ortaöğretim düzeyinde
değerlendirmektir. Bu amaçla raporda eğitim politika belgelerinde yer
alan ve eğitimin tartışmalarını oluşturan (i) öğrenci devamsızlığı, (ii)
akademik başarı, (iii) öğrenci disiplin durumu, (iv) temel liselere geçiş
ve (v) teknolojinin amacına uygun kullanımı başlıklarına odaklanılmıştır.
Rapor kesitsel araştırmanın tarama modeli kullanılarak tasarlanmış olup
çalışmanın evrenini 277 bin 188 ortaöğretim öğretmeni, örneklemini ise
tabakalı seçkisiz yöntem kullanılarak yedi coğrafi bölgeden ve yedi okul
türünden belirlenen 941 zümre başkanı oluşturmuştur. Araştırmanın
verileri amaçta belirtilen beş başlığın her biri için 10-12 maddeden ve
toplamda 55 maddeden oluşan bir anket kullanılarak elde edilmiştir.
Araştırmadaki Temel Liselere Geçiş başlığına ilişkin bulgular bu raporun
Özel Öğretim Bölümünde, Teknolojinin Amacına Uygun Kullanımı
başlığı ise Kalite Artırmaya Yönelik Politikalar bölümünde detaylı olarak
ele alındığından bu kısımda sadece Öğrenci Devamsızlığı, Akademik
Başarı, Öğrenci Disiplin Durumu başlıklarına ilişkin bulguların ve bu
bulgulara ilişkin değerlendirilmeleri sunulmuştur.
Öğrenci Devamsızlığı başlığında elde edilen bulgular şu şekilde
özetlenebilir; araştırmaya katılan öğretmenlerin yarısından fazlası
(%56) okullarında öğrenci devamsızlığının önemli bir sorun olduğunu
ifade etmektedir. Özellikle devamsızlık spor lisesi ve mesleki ve teknik
Anadolu lisesinde diğer okul türlerine kıyasla daha yüksek oranda
önemli bir sorun olarak görülmektedir. Öğretmenlerin yine yarısından
fazlası (%53, %51) öğrenci devamsızlığının kurul ve komisyonlar ile
öğretmenler arasındaki informal görüşmelerde önemli bir gündem
oluşturduğunu düşünmektedir. Yine öğretmenlerin %27’si okullarında,
öğrenci devamsızlığını azaltmaya dönük açık veya örtük hedefleri
olmadığını belirtmişlerdir. Öğrencilerin devamsızlık nedenleriyle
ilgili olarak öğretmenlerin %14’ü devamsızlık konusunda öğrencilerin
yeterince bilgilendirilmediklerini; %31’i öğrencilerin okulda mutsuz
oldukları için devamsızlık yaptıklarını; yine %31’i öğrencilerin
kendilerini akademik açıdan başarısız algıladıkları için devamsızlık
yaptıklarını; %75’i öğrencilerin keyfi olarak devamsızlık yaptıklarını;
%21’i öğrencilerin akran baskısı, zorbalık, şiddet gibi nedenlerden ötürü
devamsızlık yaptıklarını düşünmektedirler.
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Akademik Başarı başlığında elde edilen bulgular şu şekilde özetlenebilir; öğrenci başarısını belirleyen en
önemli faktörlere ilişkin olarak araştırmaya katılan öğretmenlerin hemen hemen tamamı (%91) öğrenci
başarısını belirleyen en önemli faktörün öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyi; %77’si okul ortamı; %81’i
ise aile olduğunu düşünmektedir. Öğretmenlerin yarısı ortak sınav uygulamasının akademik başarıyı
artırmadığını %81’i sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin artırılmasının akademik başarıyı olumlu
etkilediğini; %67’si sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere puan verilmesinin akademik başarıyı olumlu
etkilediğini ve %92’si ise okullarda notların dışında verilecek ödüllerin akademik başarıyı olumlu
etkileyeceğini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin %93’ü sınıf mevcudunun akademik başarıyı etkileyen
önemli bir unsur olduğunu yine %88’i akademik başarının artırılması için okullarda daha disiplinli bir
ortam gerektiğini ifade etmişlerdir.
Öğrenci Disiplin Durumu başlığında elde edilen bulgular şu şekilde özetlenebilir; araştırmaya katılan
öğretmenlerin %86’sı yaşanan disiplin sorunlarının, büyük ölçüde öğrencilerin kendi arasındaki
problemlerden; %24’ü derste yaşanan disiplin sorunlarının büyük ölçüde öğretmen tutumundan; %70’i
derste yaşanan disiplin sorunlarının büyük ölçüde öğrencinin derse yönelik hazırbulunuşluğunun
yetersiz olmasından kaynaklandığını düşünmektedir. Yine öğretmenlerin %47’si Ortaöğretim Kurumları
Yönetmeliğinde yer alan disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller ile verilecek disiplin cezalarının
uyumsuz olduğunu; %66’sı kısa süreli okuldan uzaklaştırma cezasının öğrenciler için disiplin sorunlarını
önleyici bir ceza niteliği taşımadığını belirtmektedir. Ayrıca öğretmenlerin %85’i öğrencilerin yaşanan
disiplin sorunları ve sonuçları hakkında bilgilendirilmesinin; %92’si her bir öğrencinin ilgi, beceri ve
eğilimleri doğrultusunda bir sosyal, kültürel sportif çalışmaya yönlendirilmesinin; %87’si öğretmenlere
sınıfta yaşanan disiplin sorunlarının önlenmesine yönelik stratejilerle ilgili bir eğitimin verilmesinin;
%92’si önleyici rehberlik çalışmaları kapsamında, okullarda yaşanan disiplin sorunları ve sonuçları
hakkında ailelerin bilgilendirilmesinin yaşanan disiplin sorunlarını azaltacağı görüşündedirler.

Değerlendirme ve Öneriler
Ortaöğretim İzleme ve Değerlendirme Raporunun hazırlanması ve kamuoyu ile paylaşılması şeffaflık
ve hesap verebilirlik açısından takdir edilmesi gereken bir uygulamadır. Ancak Ortaöğretim İzleme ve
Değerlendirme Raporu 2016’nın araştırma metodolojisi açısından değerlendirilmesi gerekmektedir.
Rapor araştırma metodolojisi bağlamında değerlendirildiğinde geliştirmeye açık alanlar olduğu
görülmektedir. Raporun oluşturulmasında yapılan araştırmanın evren-örneklem tanımlamaları ve
seçimlerinin geliştirmeye açık olduğu değerlendirilmektedir. Çalışmanın evreni Türkiye’deki tüm
ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenler olmasına karşın örneklem sadece zümre başkanlarından
oluşturulmuştur. Raporda son derece önemli bilgiler sağlanmakla birlikte, örneklem seçimi temsiliyet
gücünü zayıflatmaktadır. Ayrıca örneklem belirlenirken tabakalı örneklem tekniği kullanıldığı ifade
edilmesine karşın çalışmanın sonuçlarını etkileyecek olan tabakalara (branş, okulun bulunduğu yerleşim
birimi gibi) ilişkin bilgi verilmediği gibi okul türü bilinmeyen 31 öğretmen de örneklemde yer almıştır.
Raporda sunulan bulguların daha sağlıklı değerlendirilebilmesi ve ortaöğretimde eğitim öğretimin
geliştirilmesine daha etkili katkı sağlayabilmesini temin etmek üzere önümüzdeki yıllarda araştırma
metodolojisinde iyileştirme yapılması uygun olacaktır.
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2016’da Ne Oldu?
Mesleki ve teknik eğitim 2016 yılında Milli Eğitim Bakanlığının öncelikli
gündemi olarak belirlenmiş ve Bakanlık çalışmalarında ve üst politika
belgelerinde önemli bir yer tutmuştur. Bu konuda Bakanlık tarafından
"Meslek Lisesi Memleket Meselesi" kampanyası başlatılmıştır. Bunun
yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2016 yılı Ekim ayında
gerçekleştirilen 2.Eğitim Kongresinin ana teması da Eğitimden Üretime
Sektörle İşbirliği başlığı ile mesleki ve teknik eğitime ilişkin olarak
belirlenmiştir.
Mesleki ve teknik eğitim konusunda köklü ve kapsamlı değişikliklerin
öngörüldüğü yasa tasarısı, meslek liselerinin ihtisaslaştırılmasına ilişkin
düzenlemeler, sektörle yapılan iş birliği anlaşmaları 2016 yılının mesleki
ve teknik eğitim gündemini oluşturmuş olup bu bölümde söz konusu
gelişmeler değerlendirmeleriyle birlikte ele alınmıştır.

1.1. Mesleki ve Teknik Eğitime İlişkin Yasa Tasarısında Öngörülen
Düzenlemeler

Mesleki ve teknik
eğitim 2016
yılında Milli Eğitim
Bakanlığının
öncelikli gündemi
olarak belirlenmiş
ve Bakanlık
çalışmalarında
ve üst politika
belgelerinde
önemli bir yer
tutmuştur.

Mesleki ve teknik eğitime ilişkin birçok kapsamlı düzenlemeyi içeren
"Tebligat Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" 21 Mart 2016 tarihinde
TBMM`ne gönderilmiştir. Ardından 1 Temmuz 2016 tarihinde bu
kanun tasarısı TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
tarafından kabul edilmiştir. Halen meclis gündeminde olduğu belirtilen
yasa tasarısının yasalaşması durumunda Mesleki ve Teknik Eğitim
Kanunu kapsamında mesleki ve teknik eğitime ilişkin birçok değişiklik
gerçekleştirilecektir. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri tarafından
bir reform paketi olarak değerlendirilen yasa tasarısı, 64. Hükümet
Programında ve 2016 Yılı Eylem Planında yer verilen "çıraklık eğitiminin
altyapısının güçlendirilmesi" ile "meslek lisesi ve üniversite öğrencilerinin
staj yapmalarını özendirici tedbirlerin alınması" hedeflerine yönelik
düzenlemeler içermektedir.
Bu yasa tasarısında mesleki ve teknik eğitime ilişkin olarak öne çıkan
düzenlemeler aşağıda maddeler halinde sunulmuştur;
■■ Çıraklık eğitiminin zorunlu öğretim içine alınarak bu eğitimin
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce yürütülmesinin
sağlanması; bunun yanı sıra öğrenciye 4 yıllık çıraklık eğitimi
sonunda ustalık belgesi ve iş yeri açma belgesi verilmesi; öğrencinin
fark derslerini tamamlaması halinde de meslek lisesi diploması
alabilmesinin ve meslek lisesi mezunu olanlarla aynı haklara sahip
olabilmesinin sağlanması,
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■■ Mesleki ve teknik eğitim kapsamında bulunan öğrencilerin
uygulamalı eğitime başladıkları 10. sınıftan itibaren iş kazaları ve
meslek hastalıklarına karşı sigortalanması ve sigorta giderlerinin
MEB bütçesinden karşılanması,
■■ İşletmelerde beceri eğitimi ile birlikte, staj ve tamamlayıcı eğitim
de yapıldığı dikkate alınarak bunların kanunda yer alması ve "beceri
eğitimi", "staj" ve "tamamlayıcı eğitim" tanımlarına kanunda yer
verilmesi,
■■ Meslek liselerinde 4 yıllık zorunlu eğitim kapsamında 1 yılın
öğrencilerin işletmelerde zorunlu staj yapmaları sağlanacak şekilde
düzenlenmesi, öğrencilerin işletmelerde yaptığı beceri eğitimi, staj
ve tamamlayıcı eğitim süresince öğrencilere asgari ücretin %30
kadar tanımlanan ücret ödenmesi ve işletmelerin büyüklüğüne
göre bu ücretin 3’te 2 veya 3’te 1 kadarının devletin İşsizlik Sigortası
Fonundan karşılanması,
■■ Meslek liselerinden mezun olan öğrencilere "teknisyen"
unvanının verilmesi ve bunun devamında mezun oldukları bölüm
doğrultusunda mühendislik fakültelerinde fark derslerini veren
öğrencilere ise "mühendis" unvanı verilmesinin sağlanması, bu
hakların halihazırdaki mezun öğrencileri de kapsaması,
■■ Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu mezunlarının mesleki
ve teknik ön lisans yükseköğretim programlarına sınavsız geçiş
hakkının kaldırılarak bu öğrencilerin söz konusu programları tercih
etmeleri durumunda ek puan almalarını sağlayacak bir katsayı
uygulanması,
■■ Yükseköğretim kurumlarının 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
kapsamına alınması, yasa tasarısı kapsamındaki önerilerdir.

1.2. İhtisaslaşmış Meslek Liseleri Düzenlemesi (Tematik liseler)
Mesleki eğitimin güçlendirilmesine ve teşvikine yönelik çalışmalar
kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihtisaslaşmış ya da tematik
olarak da adlandırılan, programları özel bir alana odaklanmış mesleki
eğitim liseleri açılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından ilk etapta belirlenen 30 büyükşehirde ihtisaslaşmış liselerin
açılması ve sonrasında bütün illere yaygınlaştırılması öngörülmektedir.
Bu liselerin açılmasındaki hukuki dayanak 1 Eylül 2016’da yürürlüğe
giren Özel Program Uygulayan Proje Okulları Yönetmeliğinde yer
alan "Tek alanda eğitim yapan meslek lisesi açılabilir" maddesidir.
Düzenleme kapsamına alınan okullarda birbirini tamamlayan en fazla
üç dalda program uygulanması, halihazırda tek alanı olan okulların
tematik lise kapsamına alınması, yeni açılacak olan okulların ise tek alan
üzerine program uygulaması planlanmaktadır. Bu çalışma neticesinde
ihtisaslaşmış meslek liselerine dönüşüm hedeflenmektedir. İlk olarak
onayları alınacak olan ihtisaslaşmış meslek liselerinin 2017-2018 eğitim
öğretim yılında faaliyete geçeceği duyurulmuştur.
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Bakanlık yetkilileri tarafından bu uygulamanın amacı; "belli alanların eğitiminde uzmanlaşmış mesleki
ve teknik liselerin açılması ve bölgesel ihtiyaçlar ve özellikler dikkate alınarak sektörün ihtiyacına uygun
eğitilmiş işgücünün sağlanması" olarak ifade edilmiştir. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan açıklamalarda sektörün ve bölgenin ihtiyacına uygun olması hedefine örnek olarak
48 işletmenin tıbbi cihaz ürettiği Samsun’da Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi;
Bursa’da otomotiv sektörünün, Kars’ta hayvancılığın güçlü olmasından hareketle bu alanlara yönelik
ihtisaslaştırılmış meslek liselerinin açılacağı ifade edilmiştir. Bu doğrultuda, ihtisaslaştırılmış meslek
liselerindeki kontenjanın ve hangi alanda meslek lisesi açılacağının İl İstihdam Kurulları tarafından
belirlenmesine karar verilmiştir. Böylece bu uygulamanın ihtiyaca uygun bir dalda yetişmiş işgücü
ile mesleki ve teknik eğitim liselerinden mezun olan öğrencilerin istihdam sorunlarına da çözüm
olabileceği belirtilmiştir. Bununla birlikte istihdam edilmeyen alanların da kapatılması üzerine çalışmalar
yürütüldüğü duyurulmuştur. Ayrıca Bakanlık kaynaklarında, bu girişimin mesleki eğitim ile sektör
arasındaki işbirliği ve bağları güçlendireceği kaydedilmiştir.

1.3. Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler ve İş Birliği Protokolleri
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2016 yılı Ekim ayında gerçekleştirilen 2. Eğitim Kongresinin ana teması
Eğitimden Üretime Sektörle İşbirliği başlığı ile mesleki ve teknik eğitime ilişkin olarak belirlenmiştir.
Kongrede yukarıda da ayrı bir başlık olarak yer verilen mesleki ve teknik eğitime ilişkin yasa tasarısında
öngörülen düzenlemeler, Ortaöğretim içindeki Mesleki ve Teknik Eğitimin payı ve buna ilişkin hedefler
hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunulmuştur. Ayrıca Bakanlık tarafından, mesleki eğitimin
ortaöğretimdeki payının %44 olduğu belirtilirken bu oranın %60’a çıkarılması hedefi ortaya konmuştur.
MEB istatistiklerine göre son 10 yılda mesleki ve teknik eğitim kapsamında okul, öğrenci ve öğretmen
sayılarındaki değişim (2005-2006)/(2015-2016) eğitim öğretim yıllarının karşılaştırılabileceği Tablo 21
ve Tablo 22’de verilmiştir. Bu tablolar son 10 yılda Mesleki ve Teknik eğitimdeki niceliksel gelişim ve
değişimi ortaya koymaktadır.
Tablo 21. Mesleki ve Teknik Lise İstatistikleri (Resmi)
Okul

Öğrenci

Öğretmen

2005-2006

4 007

1 181 660

82 356

2015-2016

4 820

2 660 923

175 628

Kaynak: MEB İstatistikleri 2005-2006/ 2015-2016

Tablo 22. Mesleki ve Teknik Lise İstatistikleri (Özel)
Okul

Öğrenci

Öğretmen

2005-2006

22

380

977

2015-2016

419

99 217

8 604

Kaynak: MEB İstatistikleri 2005-2006/ 2015-2016
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şekilde
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Diğer taraftan, 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından itibaren başlatılmış
olan Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) açılan özel mesleki ve teknik
eğitim kurumlarına eğitim ve öğretim desteği uygulamasının 20162017 eğitim öğretim yılında da artan bir destekle devam edeceği
Bakanlık tarafından açıklanmıştır. Bu uygulamadaki amaç "özel sektörün
arzuladığı nitelikli iş gücünü yetiştirmek hem de gençlerin istihdam
edilebilirliğini sağlamak" olarak ifade edilmiştir. Bakanlık tarafından bu
uygulama kapsamında öğrenci başına yıllık 4 bin 270 lira ile 6 bin 675 lira
arasında destek sağlandığı kaydedilmiştir. Yine Bakanlık kaynaklarına
göre, uygulamanın bir çıktısı olarak eğitime özel sektör katkısının arttığı
belirtilirken 2015-2016 eğitim öğretim yılı itibariyle OSB´lerde resmi ve
özel 60 meslek lisesinde 39 bin 247 öğrenci bulunduğu aktarılmıştır.
Söz konusu uygulama ile ilgili olarak, 3 Temmuz 2016 tarihinde
29814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Milli
Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değişikliğe gidilmiştir. Buna göre eğitim
ve öğretim desteği uygulaması OSB´ler dışında açılan özel mesleki ve
teknik eğitim okullarını kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bakanlık
tarafından bu uygulama kapsamında büyük ölçekli firmaların kendi
bünyelerinde okullar açarak kendi nitelikli personelini yetiştirmesine
de fırsat tanınacağı duyurulmuştur.
Son olarak, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi gereken noktalar
kapsamında sıklıkla dile getirilen sektörle işbirliği konusu Kalkınma
Bakanlığı tarafından yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji ve
Eylem Planı (2014-2018) çerçevesinde de güçlendirilmesi gerektiği
vurgusuyla yer bulmuştur. Bu anlamda 2016 yılında Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel Müdürlüğü ile aralarında Türkiye Metal Sanayicileri
Sendikası üyesi işletmeler ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme
ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) da bulunduğu birçok
kurum ve kuruluş arasında mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi
ve yaygınlaştırılması amacıyla iş birliği protokolleri imzalanmıştır.
Bu iş birliği protokollerinin kapsamı ise öğretmenlere yönelik hizmet
içi eğitimler verilmesi; başarılı öğrenciler için staj ve burs imkanları
sağlanması; öğrencilerin alan yeterliliklerinin geliştirilmesine yönelik
faaliyetler yapılması; öğretmen ve öğrencilere yönelik sektörel yenilikler
ve teknolojik gelişmelerin aktarılması; okullarda atölye ve laboratuvar
kurulması ve teknik donanım desteği sağlanması olarak belirlenmiştir.
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1.4. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Mesleki ve Teknik
Eğitime İlişkin Düzenlemeler ve Öğretim Programlarında
Öngörülen Değişiklikler
Yönetmelikte mesleki ve teknik ortaöğretime yönelik çok sayıda değişiklik
yapılmıştır. Bunlardan öne çıkan bazılarına aşağıda yer verilmiştir:
İşletmelerdeki mesleki eğitimin günde 8 saati geçmeyecek şekilde
yapılması hükme bağlanmış olup mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumlarının öğretim programları ve haftalık ders çizelgelerinde yer
alan mesleki alan/dal uygulamalarına ilişkin derslerin işletmelerde
yapılması durumunda bu derslerin işletmelerde mesleki eğitim olarak
adlandırılacağı hususuna netlik getirilmiştir.

Meslek Liselerinde
staj süresi 40 iş
gününe çıkarılmış
olup bu sürenin
15 günü 10. sınıfın
sonuna kadar
yapılabilecektir.

2013 yılında yayımlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde bir
şubedeki öğrenci sayısına ilişkin olarak "Alınacak öğrenci sayısının
planlanmasında bir şubedeki öğrenci sayısının 34’ü geçmemesi esastır.
Ancak öğrenci sayısının çok fazla, derslik sayısının yetersiz olduğu
durumlarda, eğitim ortamı uygun olmak kaydıyla bir şubedeki öğrenci
sayısı daha fazla olabilir, ancak 40’ı aşamaz" ifadesi yer almıştı. Bu ifade
değiştirilerek "Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, güzel
sanatlar liseleri ile özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında
bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 30; Anadolu liselerinde, Anadolu imam
hatip liselerinde, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, çok programlı
Anadolu liselerinde ve mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde ise bir
şubeye alınacak öğrenci sayısı 34’tür." şeklinde düzenlenmiştir.
Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde Anadolu teknik programlarına geçiş
için, ortaöğretim kurumlarının 9. sınıfını doğrudan geçen öğrenciler
için başvuru şartı olan yılsonu başarı puanı 55’ten 70’e yükseltilmiştir.
Bu durumda, yılsonu başarı puanı 2013 yılı yönetmeliğinde 60 iken
2015’te yapılan yönetmelik değişikliği ile 55 ve son değişiklik ile 70 olarak
belirlenmiştir.
Anadolu teknik programı ile işletme kapasitesi yeterli olmadığından
mesleki eğitim için işletmeye gönderilemeyen Anadolu meslek
programı öğrencileri uygulamalı eğitimlerini okul/kurumun atölye
ve laboratuvarlarında, okul/kurumda yeterli donanıma sahip atölye
ve laboratuvar bulunmaması halinde işletmelerle imzalanacak
protokole göre işletmenin eğitim biriminde sürdüreceği hususu hükme
bağlanmıştır. Meslek Liselerinde staj süresi 40 iş gününe çıkarılmış olup
bu sürenin 15 günü 10. sınıfın sonuna kadar yapılabilecektir. Ayrıca yarıyıl
ve yaz tatilinde işletmede yapılan mesleki eğitim ve staj çalışmaları tam
gün tam yıl eğitim kapsamında değerlendirilmeyecektir.
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Diğer taraftan, öğretim programlarında öngörülen değişiklikler
kapsamında, bütün okul türleri ve kademeler için öğretim
programlarında değerler eğitimine daha fazla yer verilmesi gerektiği
Bakanlık yetkilileri tarafından 2016 yılı boyunca sıklıkla ifade edilmiş
ve program içeriklerine bu anlamda birçok ilave yapılmıştır. Bununla
ilgili olarak Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde uygulanan öğretim
programlarının içeriğinde de değerler eğitiminin daha geniş yer tutması
düşüncesiyle 9. Sınıf öğretim programına Meslek Ahlakı ve Ahilik modülü
eklenmiştir. Ahilik kültürünün tanıtıldığı bu modülde iş ahlakı çeşitli
hikaye ve alıntılar ile vurgulanmaktadır.

Değerlendirme ve Öneriler
Türkiye’de son yıllarda Mesleki ve Teknik eğitimin iyileştirilmesine ve
sorunların giderilmesine yönelik birçok adım atıldığı görülmektedir.
Ancak bu çalışmaların sistem temelli bir bakış çerçevesinde sorunun
kaynağına inerek çözmeye yönelik bir duruş ortaya koyma ve niceliksel
tabloyu geliştirirken kaliteyi de aynı ivmeyle artırabilme noktasında
yeterliliği tartışmaya değerdir. Nitekim ortaöğretimde okullaşma
oranları, devamsızlık ve okul terklerine ilişkin oranlar, lise türlerinde
sunulan eğitimin kalitesindeki büyük farklar ve mesleki ve teknik eğitim
kapsamındaki liselerin büyük bir çoğunluğunun bu sorunların birincil
derecede hissedildiği dezavantajlı tarafta yer alması mesleki ve teknik
eğitim konusunda alınacak bir hayli mesafe olduğunu açıkça ortaya
koymaktadır.
Niceliksel olarak Mesleki ve Teknik Eğitimde Tablo 21 ve Tablo 22'de
yer verilen son 10 yılda farklı değişkenler açısından gerçekleşen değişim
incelendiğinde, bu konuda büyük bir yol kat edildiği görülmektedir.
Özellikle mesleki ve teknik eğitimde özel sektör desteğinin teşvik
edilerek okul ve öğrenci sayılarının 2005-2006 eğitim öğretim yılına
göre önemli ölçüde artışının bu noktada payı büyüktür. Dolayısıyla
bu artış ivmesi ile ortaöğretim içindeki payın %60 oranına çıkarılması
hedefi gerçekleştirilmesi mümkün bir hedef olarak görülebilir. Ancak
hedeflerin nicelik temelli veriler üzerine oturtulması bugün %44
oranının yakalanmasından başarı olarak bahsedildiği gibi yanıltıcı ve
odağın nitelikten kaymasına sebep olabilecektir. Öğrencilerin mezuniyet
sonrası iş hayatında veya yükseköğrenim sırasında yaşamakta oldukları
sorunlar dikkatle incelendiğinde bunların büyük bir bölümünün bir
beceri sorununa işaret ettiği görülmektedir. Bu noktada, mesleki ve
teknik eğitimde niteliğe ilişkin olarak öğrencilere temel becerilerin ve
mesleğe ilişkin becerilerin kazandırılması konusunun yapılan bütün
değişiklikler ve iyileştirme hareketlerinin temelini oluşturması ve
hedeflerin niteliksel bir çıktı ile belirlenmesi daha sağlıklı sonuçlar
üretebilecektir.
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Uluslararası ve ulusal değerlendirmelerde öğrencilerimizin durumu
incelendiğinde Mesleki ve Teknik Liseler kapsamındaki öğrencilerin
diğer lise türlerine oranla oldukça düşük performans düzeyinde kaldıkları
görülmektedir. PISA 2012 sonuçlarında Türkiye’deki lise türlerine göre
öğrencilerin puan ortalamaları Şekil 17'de verilirken, PISA ile benzer bir
duruma işaret eden TEOG verileri de Şekil 18'de verilmektedir.
Türkiye’de öğrencilerin PISA 2012 matematik puanlarındaki farklılığın
%62’sinin okullar arasındaki farklılıktan kaynaklandığı hesaplanırken
bu oran OECD ülkelerinde ortalama %37’dir. Dolayısıyla bu bulgu
okullar arası nitelik farkına işaret etmekle birlikte özellikle mesleki ve
teknik eğitim kapsamındaki okulların bu farklılığın aşağı ucunda yer
almasının üzerinde önemle durulmalıdır. Bu konuda, Sahlberg (2007)
OECD ülkelerindeki ortak eğilimin genel ortaöğretimle mesleki ve
teknik ortaöğretim arasındaki benzerlikleri artırarak ikisi arasındaki
kalın duvarları ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu ve dar dallarda
uzmanlaşma yerine belli bir alanın tamamında kullanılabilecek
yetkinlikleri kazandırmanın amaçlandığını ifade etmektedir.

Türkiye'de okullar
arası nitelik farkı
oldukça büyüktür
ve mesleki ve
teknik eğitim
kapsamındaki
okulların bu
farklılığın
aşağı ucunda
yer almasının
üzerinde önemle
durulmalıdır.

Şekil 17. PISA 2012'de Okul Türlerine Göre Puan Dağılımı
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I. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİME İLİŞKİN GELİŞMELER
Şekil 18. 2015 TEOG Okul Türlerine Göre Taban Puanlar
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Bu değerlendirmelerin ortaya koyduğu düzeydeki öğrenci girdisi mezun
olan öğrenci niteliğinin de önemli bir belirleyicisi olmaktadır. Mesleki ve
teknik ortaöğretim kurumlarına büyük oranda temel bilgilerden yoksun
olarak gelen öğrencilerin bu okullardan bilgi eksikliklerinin giderme
ve beceri geliştirme fırsatı bulamadan mezun oldukları görülmektedir.
Dolayısıyla ortaöğretim düzeyinde çözülmeyen nitelik sorunu sınavsız
geçiş hakkı veya ek puan uygulamaları ile yükseköğrenime taşınmaktadır.
Öyle ki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu mezunlarına mesleki ve
teknik ön lisans yükseköğretim programlarına geçişte sınavsız geçiş
hakkı tanınmasına ilişkin olarak YÖK 2015 yılında bu durumun niteliği
olumsuz etkilediğini belirten ve sınavsız geçiş uygulamasının kaldırılarak
ek puan önerisinin getirildiği bir rapor hazırlayarak MEB’e sunmuştur.
Sınavsız geçiş hakkının yükseköğretimde niteliği olumsuz etkilediği
görüşü paylaşılmaktadır. Ancak mesleki ve teknik eğitime ilişkin yasa
tasarısında da öngörülen sınavsız geçiş hakkının kaldırılmasına karşılık
olarak ek puan verilmesi düzenlemesi, sorunun özünün göz ardı
edilmesine ve yükseköğretimde kalite sorununu üreten uygulamanın
başka bir surette devamına sebep olmaktadır. Dolayısıyla, yeterli
nitelik ve becerilerin kazandırılamadığı öğrencilerin yükseköğrenime
girmesini kolaylaştırıcı önlemler almak ancak geçici ve sorunu
derinleştiren düzenlemeleri beraberinde getirecektir. Bu bağlamda,
çözümün mesleki ve teknik eğitim ortaöğretim kurumlarından mezun
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olan öğrencilerin yüksekokul öğrenimini izleyebilecek bilgi ve beceri
düzeyine getirilmesinde aranması sağlıklı bir hareket noktası olacaktır.
Zira Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 2015-2016 eğitim
öğretim yılı itibariyle belirttiği rakamlara göre, meslek liselerinden
yılda 320 bin öğrenci mezun olmakta; bu öğrencilerin yüzde 25´i
sınavsız geçiş ile meslek yüksekokullarını, yüzde 25´i açık öğretimi,
yüzde 4´ü ise lisans eğitimi veren üniversiteleri tercih etmektedir. Bu
rakamlar mesleki ve teknik eğitim kapsamındaki okullardan mezun olan
öğrencilerin %44’nün ortaöğretimden sonra eğitime devam etmediğini
ortaya koymaktadır.
Diğer taraftan, genel ortaöğretimde %27,4 olan devamsızlık oranı
mesleki ve teknik ortaöğretimde %39,1 (ERG, 2014) olarak önemli
bir soruna işaret etmektedir. MEB tarafından öğretmen ve okul
idarecilerinin görüşleri doğrultusunda hazırlanan Ortaöğretim İzleme
ve Değerlendirme Raporu Temmuz 2016 tarihinde yayımlanmış ve
raporun alt başlıklarından biri olan öğrenci devamsızlıkları konusunda
özellikle Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine ilişkin önemli tespitler
yer almıştır. Buna göre, öğrenci devamsızlığının çalıştıkları okulda
önemli bir sorun olduğunu düşünen öğretmen oranı Spor Lisesi ile
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde %80’in üzerindedir. Bunun yanı
sıra, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde
öğretmenlerin yaklaşık yarısı öğrencilerin kendilerini akademik açıdan
başarısız algıladıkları için devamsızlık yaptığını ifade etmiştir. Yine bu
okullarda öğrencilerin okulda mutsuz olduğu için devamsızlık yaptığı
görüşüne katılan öğretmen oranı % 50 civarında olmuştur. Söz konusu
oranlar sosyal bilimler lisesi, fen lisesi ve güzel sanatlar lisesinde yaklaşık
%20 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla devamsızlığa ilişkin bu sonuçların
ortaya koyduğu tablo öğrencilerin bilgi ve beceri yeterlikleriyle ilgili
sunulan verilerle birlikte ele alındığında Mesleki ve Teknik eğitim
kapsamındaki okullarla ilgili niteliği etkileyen değişkenleri bir bütün
içinde görmek mümkündür.

Mesleki ve
teknik eğitim
kapsamındaki
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öğrencilerin %44’ü
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II. DİN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GELİŞMELER
2016’da Ne Oldu?
2016 yılında din öğretimine ilişkin gelişmeler Ortaöğretim Kurumları
Yönetmeliğinde Anadolu İmam Hatip Liselerine ilişkin düzenlemeler
ile İmam Hatip Liseleri Fen ve Sosyal Bilimler Projesi Uygulaması
kapsamında ele alınmıştır.

2.1. Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Anadolu İmam Hatip
Liselerine İlişkin Düzenlemeler
28 Ekim 2016 tarihinde 29871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında
Anadolu İmam Hatip Liselerine ilişkin bazı değişikliklere gidilmiştir.
Bu kapsamda hafızlık yapmış öğrencilere Hafızlık Programı olan
okullarda öğrenim imkanı verilmiş olup hafızlığı bitiren öğrenciler
TEOG sınavına girmeden de Anadolu İmam Hatip Liselerine
yerleşebileceklerdir.
Bununla birlikte, özel program uygulayan proje okullar kapsamındaki
Anadolu İmam Hatip Liselerinde uygulamaya konulan klasik sanatlar
ve musiki programına öğrenci alımı ve kayıt işlemlerinin Bakanlıkça
belirlenen esas ve usullere göre yapılacağı hususuna açıklık getirilmiştir.
Anadolu İmam Hatip Liselerine ilişkin değişikliğe gidilen bir diğer
yönetmelik maddesi ise okul müdürlerinin görevleri arasında belirtilen
"mesleki konularda uygulamaya yönelik faaliyetlerde meslek dersleri
öğretmenlerinin sorumluluğunda sosyal etkinlikler çerçevesinde
hutbe, vaaz ve benzeri programlar düzenler" ifadesinin "dini konularda
halkın bilgilendirilmesine yönelik meslek dersleri öğretmenlerinin
sorumluluğunda sosyal etkinlikler çerçevesinde hutbe, vaaz ve benzeri
programlar düzenler" şeklinde yeniden düzenlenmesidir. Söz konusu
değişiklik ile meslek dersleri öğretmenlerinin görev kapsamının
açıklandığı yönetmelik maddesindeki değişikliği birlikte ele almak
gerekmektedir. Zira yönetmelikte meslek lisesi öğretmenlerinin "dini
konularda halkın bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlere katılır" şeklinde
belirtilen görev tanımı yönetmelik değişikliği ile kaldırılmıştır.
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2.2. İmam Hatip Liseleri Fen, Sosyal Bilimler ve Klasik Sanatlar ve
Musiki Projesi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 1 Eylül 2016 tarihinde 29818 sayılı Resmi
Gazetede Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği
yayımlanarak yürürlüğe konmuştur. Yönetmelik çerçevesinde proje
okul olma şartlarından biri olarak Bakanlıkça ulusal veya uluslararası
düzeyde yeni ya da farklı bir program veya projeyi uygulayan veya
uygulanması planlanan okul olması maddesi belirlenmiştir. Bu ifadeden
hareketle, Türkiye'nin farklı illerindeki 34 Anadolu İmam Hatip Lisesinde
2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren yeni ve farklı bir program
uygulanmak üzere Fen ve Sosyal Bilimler ve Klasik Sanatlar ve Musiki
Projesi başlatılmış olup, bu okullar proje okullar kapsamına alınmıştır.
Ancak, Klasik Sanatlar ve Musiki ağırlıklı programın uygulanacağı bir
okul belirlenmiş olup çoğunluk sosyal ve fen bilimleri ağırlıklı programlar
uygulayacaktır. Aynı zamanda proje kapsamına alınan Anadolu İmam
Hatip Liselerinin büyük bir bölümünde İngilizce ve Arapça hazırlık sınıfı
projesi de başlatılmıştır.
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Mayıs 2016’da yayımlanan
Fen ve Sosyal Bilimler & Klasik ve Musiki Projesi Uygulayan Anadolu
İmam Hatip Liseleri Vizyon Belgesi taslak metninde programların genel
çerçevesi, proje kapsamında planlanan faaliyetler ve projenin avantaj ve
dezavantajları ortaya konmuştur. Bu taslak belgede ortaya konulanlar
doğrultusunda, Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) sistemi
ile öğrenci alacak olan bu okullarda öğrenci kontenjanlarının sınırlı
sayıda belirlenmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında belirlenen
okullarda imam hatip liselerinde okutulan derslerin yanı sıra Fen ağırlıklı,
Sosyal Bilimler ağırlıklı ya da Klasik Sanatlar ve Musiki ağırlıklı bir ders
programı uygulanacaktır. Taslak Vizyon Belgesinde bu projenin amacı
olarak, öğrencilerin ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda daha donanımlı,
özgüvenleri yüksek, kendi medeniyet değerlerinin farkında olarak
yetişmelerine ve bu bilinçle sosyal, fen bilimleri ve sanat alanlarında
yükseköğretime devam etmeleri ifadelerine yer verilmiştir.

Türkiye'nin farklı
illerindeki 34
Anadolu İmam
Hatip Lisesinde
2016-2017 eğitim
öğretim yılından
itibaren yeni ve
farklı bir program
uygulanmak
üzere Fen ve
Sosyal Bilimler ve
Klasik Sanatlar
ve Musiki Projesi
başlatılmıştır.

Projenin uygulanacağı Anadolu İmam Hatip Liseleri müdürleri 29
Haziran 2016 tarihinde Ankara Kızılcahamam’da değerlendirme ve
istişare toplantısında bir araya gelerek okullarda gerçekleştirilecek olan
faaliyet ve planlamaları ele almıştır. Toplantıda Taslak Vizyon Belgesinin
projenin yürütülmesinde yol haritası niteliği taşıdığı belirtilirken
okul müdürlerinin de katkılarıyla zenginleştirileceği kaydedilmiştir.
Seçilen okullarda derslerin yanı sıra öğrencilerin seçtikleri alanlarla
ilgili üniversiteler ile işbirlikleri yapılması, seminerler, konferanslar,
söyleşiler, bilim atölyeleri, laboratuvar çalışmaları, bilimsel etkinlikler
ve geziler ile araştırma ve inceleme etkinlikleri ve alan okumaları gibi
akademik faaliyetlere ilişkin planlar ortaya konmuştur.
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Değerlendirme
Din öğretimine ilişkin istatistikler incelendiğinde 2006-2007 ve
2015-2016 eğitim öğretim yılları arasındaki niceliksel değişimin
büyüklüğü dikkat çekmektedir. Din öğretimi kapsamında ortaöğretim
kademesindeki öğrenci ve okul sayıları Tablo 23’te verilmiştir. Burada
yine üzerinde durulması gereken nokta, sayısal bir artış hedeflemekten
ziyade okulların niteliği ve öğrenci becerilerini geliştirme yeterliği
olmalıdır.
Tablo 23. Din Öğretimi Ortaöğretim İstatistikleri
Okul

Öğrenci

Öğretmen

2006-2007

455

120 668

9 099

2015-2016

1 149

677 205

39 091

Kaynak: MEB istatistikleri 2006-2007/ 2015-2016

Bu anlamda, din öğretimi kapsamındaki İmam Hatip Liselerinde
akademik başarıyı artırmayı amaçlayan uygulamalardan olan İmam
Hatip Liseleri Fen ve Sosyal Bilimler Projesinin hayata geçirilmesi doğru
bir hedef noktası belirleme açısından önemlidir. Belirlenen İmam Hatip
Liselerinde sosyal, fen ve musiki gibi farklı öğretim programlarının
uygulanması süreci iyi bir şekilde yönetilebilirse okullar arası bilgi ve
beceri farklarının azaltılmasına yardımcı olabilir.
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ÖZEL EĞİTİM
I. ÖZEL EĞİTİM PROJELERİ
2016’da Ne Oldu?
Özel eğitime gereksinimi olan bireylere yönelik 2016 yılı içinde dikkat
çeken projelerden biri özel gereksinimli öğrenciler için Türkiye’nin
istihdam haritasının çıkarılması olmuştur. Okul müdürleri, öğretmenler
ve mesleki kuruluşların görev aldığı bu projede, Türkiye’nin tüm
bölgelerindeki özel gereksinimli bireyler için potansiyel istihdam
alanlarının belirlenmesi ve özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinde
bulunan atölyelerin bu mesleki alanlara uygun olarak düzenlenmesi
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda söz konusu merkezlerde eğitim alan
öğrencilerin hayatlarını devam ettirebilecek bir meslek sahibi olmaları
ve toplumla bütünleşmelerine katkı sağlanması hedeflenmektedir.
Öncelikli olarak her bölge için haritada yer alacak meslekler
belirlenmiştir. Örneğin, Akdeniz Bölgesi için konaklama ve seyahat,
kimya, tesisat, metal, mermer süslemeciliği, oto bakım ve yıkama ve
tarım gibi istihdam alanları olarak tespit edilmiştir. Sonraki aşamada
ise bu alanlara uygun olarak o bölgedeki mesleki eğitim merkezlerinin
düzenlenmesi ve donanımlı hale getirilmesi çalışmalarına başlanmıştır.
2015 yılında sponsor desteği ile eğitim merkezlerine yeni atölye
yapımlarına başlanmış ve ilk beş atölye tamamlanmıştır. 40 atölyenin
daha tamamlanması için 2016 yılı çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca
Bakanlık 2016 yılı içinde 100 atölyenin daha yapımına başlanmasını
planlamaktadır. Bu yeni atölyeler için tahmini maliyet 2 milyon lira
olarak hesaplanmıştır.

Özel eğitime
gereksinimi olan
bireylere yönelik
2016 yılı içinde
dikkat çeken
projelerden biri
özel gereksinimli
öğrenciler için
Türkiye’nin
istihdam
haritasının
çıkarılması
olmuştur.

Özel gereksinimli bireylere yönelik gerçekleştirilen projelerden Tohum
Otizm Vakfı’nın Sabancı Vakfı desteği ve Öğretmen Akademisi Vakfı ve
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla başlattığı "Eğitime İlk
Adım: Okul Öncesinde Kaynaştırma" projesi erken çocukluk dönemi
eğitimi vurgusu kapsamında dikkat çekicidir. Bu projenin amacı; özel
gereksinimli çocukların okul öncesi kurumlarda akranlarıyla birlikte
gelişim ilişkisi kurması ve erken eğitim prensiplerine bağlı kalarak en iyi
sonuçları elde etmek için mümkün olduğu kadar erken desteklenmeleri
olarak açıklanmıştır. Bu proje kapsamında ilk etapta 20 eğiticinin
yetiştirilmesi ve sonra bu eğitimcilerin 20 farklı okul öncesi kurumda
çalışan 100 okul öncesi öğretmeni kaynaştırma uygulamaları konusunda
bilgilendirmeleri planlanmıştır. Bunun yanında eğiticilerin kaynaştırma
uygulamalarının niteliğini artırmaya yönelik bir planlama ile çalışacakları
belirtilmiştir. Proje sonrasında yaygınlaştırılabilir ve sürdürülebilir bir
modelin ortaya konulması hedeflenmektedir. 2016 yılı Temmuz ayında
başlamış olan bu proje, 2017 yılı Temmuz ayında tamamlanacaktır.
Özel gereksinimli öğrencilere yönelik projelerden biri de, Özel Eğitim ve
Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Görme Engelliler Spor
Federasyonu Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile başlatılmıştır.
Bu protokolle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ve kurumlarda öğrenim
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gören görme engelli öğrencilerin fiziksel ve sosyal faaliyetlere katılımları,
özgüven kazanmaları, sosyal uyum davranışları geliştirmeleri, toplum
ile ilişkilerini güçlendirerek ulusal ve uluslararası oyun kurallarına
uygun olarak yarışmalara katılmaları gibi konularda destek sağlanması
için işbirliği yapılması amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra görme engelli
öğrenciler ile bu öğrencilerin velilerinin spor yapmaya teşvik edilmesi ve
bu öğrencilere sporun sevdirilmesi amacıyla ileride hayata geçirilecek
yeni projelerde kolaylık sağlanacağından bahsedilmektedir. Ayrıca
görme engelli öğrencilerin okul spor takımlarının eşofman ve ayakkabı
gibi malzeme ihtiyaçlarının karşılanması kararlaştırılmıştır.
Bir diğer önemli proje ise Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel
Müdürlüğü ve Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma
Derneği (TOGEM-DER) arasındaki protokolle hayata geçirilen "Özel
Eğitim Materyal ve Etkinlik Yarışması" olmuştur. "Fikirler Yarışsın
Engeller Aşılsın" sloganıyla duyurulan bu yarışmaya Türkiye genelinden
öğretmen, yönetici ve üniversite öğrencileri, özel gereksinimli
öğrencilere yönelik geliştirdikleri yenilikçi, özgün ve işlevsel etkinlik ve
materyalleriyle katılmıştır. Mayıs 2016’da son bulan yarışmaya 81 ilden
yaklaşık 700 etkinlik ve materyal sunulmuştur. Ödül töreni 13 Ekim
2016 tarihinde gerçekleştirilen yarışma sonucunda geliştirilmiş olan
etkinlik ve materyallerin Türkiye genelinde özel eğitim öğretmenleri ve
yöneticileri tarafından kullanılmasının planlandığı belirtilmiştir.
2016 yılı içinde yukarıda bahsedilen projeye benzer bir ulusal proje de
Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir. "Ulusal
Özel Çocuklar için Özgün Projeler Yarışması" adı altında duyurulan
yarışmaya Türkiye genelinde 39 farklı ilden özel gereksinimli öğrencilere
yönelik geliştirilen etkinlik ve materyalleri içeren 244 proje sunulmuştur.
Yarışmaya sunulan proje, etkinlik ve materyaller çeşitli kategorilerde
değerlendirilmiş ve ödüllendirilmiştir. Yarışmadaki kategoriler; Eğitim
Kurumlarında Özel Eğitime Yönelik Özgün Kurumsal Uygulamalar, Özel
Eğitimde Sınıf İçi Uygulamalar ve Özel Eğitimde Sosyal Sorumluluk ve
Koca Yürekler şeklinde başlıklandırılmıştır.
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Değerlendirme ve Öneriler
Özel gereksinimli bireylerin gereksinim durumlarına göre eğitim
fırsatlarından yararlanmaları ve toplum içinde mümkün olduğu kadar
bağımsız kendi yaşamlarını devam ettirebilmeleri, özel eğitimin temel
amaçlarından birisidir. Bu bağlamda mesleki eğitim merkezleri özel
gereksinimli bireylerin yeterlilikleri ölçüsünde uygun mesleki eğitim
almasını ve beceriler kazanabilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.
Ancak okullardaki mesleki beceri kazanımlarının kısıtlı olması,
sonrasında istihdam piyasası içerisinde meslek edinme konusunda iş
dünyasıyla koordinasyonun yeterli düzeyde sağlanamaması ve arz talep
dengesinin gözetilememesi olumsuzlukları beraberinde getirmektedir.
Bu koordinasyonu sağlamaya yönelik son yıllarda gerçekleştirilen
atılımlar kayda değer bulunmaktadır. TEDMEM 2015 Eğitim
Değerlendirme Raporu Özel Eğitim Bölümünde de belirtildiği üzere,
özel gereksinimli bireylere sunulan staj yapma fırsatı olumlu bir gelişme
olmuştur. 2016 yılında da Türkiye’nin istihdam haritasının çıkarılarak
hangi bölgede hangi mesleklere daha fazla gereksinim olduğunun
belirlenmesi ve bu haritaya göre mesleki eğitim merkezlerindeki
meslek atölyelerinin donanımlı hale getirilmesi veya yeni atölyelerin
kurulacak olması, önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.
TEDMEM 2015 Eğitim Değerlendirme Raporunda sunulan önerilerden
birinin bu istihdam haritası ile dikkate alınmış olması, ayrıca sevindirici
bir gelişmedir. Bu merkezlerde eğitim alan özel gereksinimli bireylerin
meslek sahibi olabilmesi, okullarda edinmiş oldukları becerilere uygun
meslekleri sürdürebilmeleri için hala alınması gereken çok yol olduğu
bilinmektedir. Benzer girişimlerin veri temelli, reel sektör beklenti
ve önerileri ile buluşturularak fayda temelli somut uygulamalara
dönüştürülmesi önemlidir. Bu tür projelerin mutlaka toplam nüfus,
bölgesel yaygınlık, gerçekleşme ortalamaları ile nihai hedeflere ne
kadar sürede varılacağı gibi hesaplamaları da sunması gerekmektedir.
Yol alınan çalışmaların bütünlük içerisindeki rolü ve payı hesaplanarak
yeni değerlendirmeler yapılmalıdır. Pasif ve yardım almayı özendiren
uygulamalar yerine katılım ve eşitliği sağlayacak destekleyici nitelikteki
tüm uğraşlar, bireyin kendisini olduğu kadar toplumsal bilincin ve
rehabilitasyonun da daha olumluya evrilmesine aracılık edebilecektir.

Türkiye’nin istihdam
haritasına göre
mesleki eğitim
merkezlerindeki
meslek atölyelerinin
donanımlı hale
getirilmesi veya yeni
atölyelerin kurulacak
olması, önemli bir
gelişme olarak
değerlendirilmektedir.
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Kaynaştırma
öğrencisi bulunan
sınıfların fiziki
özelliklerinin
ve materyal
desteğinin
geliştirilmesi
gerekmektedir.

Kaynaştırma eğitimi özel gereksinimli öğrencilerin örgün eğitim
sistemi içerisinde en yaygın şekilde (%70) aldıkları özel eğitim hizmet
türüdür. Okul öncesinden ortaöğretim seviyesine kadar bütün eğitim
kademelerinde neredeyse her okulda kaynaştırma eğitimi almak
üzere yerleştirilmiş özel gereksinimli en az bir öğrenciye rastlamak
mümkündür. Ancak kaynaştırma eğitimlerinin yürütülmesinde
çeşitli sorunların devam etmekte olduğu bilinmektedir. Ön plana
çıkan sorunlar; öğretmenlerin dirençleri, öğretmenlerin özel eğitim
ve kaynaştırma konusundaki yetersizlikleri veya yetersizlik hisleri
ve kaynaştırma öğrencilerinin diğer öğrenciler tarafından ve diğer
veliler tarafından kabullenilmemesi sayılabilir. Bu sorunlar eğitimin
her kademesinde görülebilmektedir. Ancak bu sonuçlara neden olan
altyapı ve uygulayıcı eksiklikleri doğru değerlendirilmeden, problemler
giderilemeyecektir. Öğretmen direnci, tanılanan ve sınıf yönetimini
hayli zorlaştıran öğrenciler nedeni ile pekişmektedir. Kaynaştırma
öğrencisi bulunan sınıfların fiziki özelliklerinin ve materyal desteğinin
geliştirilmesi gerekmektedir. Ölçme program geliştirme, materyal
üretme ve tanı izleme süreçleri için ek iş gücü ve desteği, öğretmenlere
sağlanmalıdır. İstihdam fazlası öğretmenler sürekli Bakanlığın resmi
gündemini meşgul etmektedir. Alan uzmanları olmak şartıyla bu
konudaki iş gücü destekleyici öğretmen olarak kullanılabilir. Diğer
taraftan kaynak oda, kaynak öğretmen ve gezici özel eğitim öğretmeni
desteği artırılmalıdır. Sınıf öğretmeni formasyonu ve iş tecrübesi
sürekli değişen öğrenci atamaları nedeni ile farklı engel türlerine katkı
sağlamakta sorun çıkarmaktadır. Kaynaştırma uygulamalarının gerçekçi
altyapı ve uzmanlık iş gücü planlamaları yapılmadan duygusal bağlam,
çalışanlara yüklenecek motivasyon ya da ailelerin anlayışları üzerinden
geliştirilmesi mümkün değildir. Uygulamanın verimliliğinin sağlamasıyla
birlikte altyapının ve uzman çeşitliliğinin güçlendirilmesi, azalacak
olumsuz girdiler ile aile ve öğretmen direncini azaltabilecektir. Daha
esnek ve modüler çalışan bir Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM), bölge
destek yapılanması ve gezici uzman iş gücüne ihtiyaç olduğu açıktır.
Coğrafi özellikler ve nüfus dağılımı gözetildiğinde ise, her bir engel
türü için yaygın olarak uzmanlaşmış iş gücünü kullanmak ekonomik ve
gerekli değildir. Bu noktada öğrenci sayıları ve saha dağılımı üzerinden
daha verimli planlamalar yapılabilir.
Özel eğitimin temel ilkeleri arasındaki en öncelikli başlıklar, erken tanı
ve erken müdahaledir. Okulöncesi eğitimde yaygınlaşan kaynaştırma
uygulamaları ya da özel gereksinimli öğrenciler için açılan bağımsız
özel eğitim destek anaokullarının sayılarının artması, bu kapsamda
önemli bir gelişmedir. Örneğin, Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre
2014-2015 eğitim-öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumlarında 186
erkek ve 118 kız olmak üzere 304 kaynaştırma öğrencisi bulunurken,
2015-2016 eğitim-öğretim yılında bu sayı 924 erkek ve 475 kız olmak
üzere toplam 1399’a yükselmiştir. Bu sayı artışını özel gereksinimli birey
sayısındaki artış yerine, bu öğrencilerin erken tanılanmasına ve erken
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okullaşmasına atfetmek daha doğru olacaktır. Ancak bu kapsamda da
bir ön yargının işlediği bilinmektedir. Zira özel gereksinimli öğrenci
nüfusu dünya genelinde %10’luk bir paya sahiptir. Bu %10’luk pay
dezavantajlı, risk altındaki, travma geçirmiş, duygusal ve psiko-sosyal
problem yaşamış vb. çocukları da kapsamaktadır. Türkiye’de özel eğitim
dendiği zaman akla tipik engel türlerinin gelmesi, bu kapsamda açığa
çıkması beklenen hizmet türlerini de sınırlandırmaktadır. Aslında
kapsamı yaygınlaştırılacak uygulamalar, özel eğitim desteğinin sadece
"özürlülere" ait olmadığı vurgusuyla bu konudaki ön yargıları da
kırabilecektir.
Bedensel ya da zihinsel yetersizliği olanlar %2,5-3’lük bir paya
sahipken, özel eğitim desteği alması beklenen yaklaşık %7’lik grup
hem görünmez kılınmakta hem de sunulacak destek planlamalarının
içeriğine alınmamaktadır. Bu konuda kapsamın ve anlayışın
değiştirilmesinin psikolojik, teknik ve insani katkılarının özenle hesaba
katılması beklenmektedir. Hal böyle iken okul öncesi kurumlardan
itibaren kaynaştırma eğitimlerinin sağlıklı yürütülmesi konusunda
tedbirlerin alınması ve hizmet içi eğitimlerin bölgesel veya ulusal
çapta yaygınlaştırılarak devam etmesi daha fazla desteklenmelidir.
Bu bağlamda Tohum Otizm Vakfının 20 formatör öğretmeni eğitip,
bu formatörler ile 100 okul öncesi kaynaştırma öğretmenine ulaşması
ve onları eğitmesi olumlu bir gelişmedir. Bakanlık haricinde özel
kuruluşların, vakıf ve derneklerin bu tür eğitimlere katkıda bulunması
ve özel sektörün destek vermesi, farkındalığın artması açısından
önemli görülmektedir. Ancak söz konusu projenin sadece bir başlangıç
olarak değerlendirilmesi, projelerin artarak devam ettirilmesi, ulusal
çapta ve çok daha yaygın bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir.
Projenin bu aşamaya kadar yürütülen diğer projelerden ve bilimsel
çalışmalardan farklı olacak şekilde sürdürülebilir, nitelik geliştirici
somut hangi uygulamaları önereceği izlenmelidir. Yayımlanacak sonuç
raporları ve göstergelerin bu kapsamdaki değerlendirme raporları
tarafından karşılaştırmalı olarak izlenmesi ve proje kazanımlarının
yaygınlaştırılmasına yönelik son değerlendirme süreciyle geliştirilecek
politika önerilerinin yeterliklerinin takip edilmesi faydalı olacaktır.

Okul öncesi
kurumlardan
itibaren
kaynaştırma
eğitimlerinin
sağlıklı
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içi eğitimlerin
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yaygınlaştırılarak
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daha fazla
desteklenmelidir.

Diğer taraftan öğretmen eğitimi sürecinde okul öncesi öğretmenlerine
ve sınıf öğretmenlerine kazandırılan formasyon olukça tartışmalıdır.
YÖK onaylı programlarda özel eğitim dersleri seçmeli derslerle en
çok 5 krediyi temsil etmektedir. Karşılaşılan her toplumsal problem
alanı için ders süresi ve sayısı artırılarak sorunların çözülemeyeceği
açıktır. Zira farklı birçok MEB uygulaması için öğretmen eğitimine dahil
edilmesinin önemi vurgulanan (Teknoloji kullanımı, ölçme, yabancı dil,
psikoloji…) alanların baskısı, program yapmayı zorlaştırmaktadır. Etkin
bir planlama ile aday öğretmenlerin özel eğitim desteği ya da diğer
önemli temel başlıklarda yan dal almaları veya benzer daha güncel
uzmanlaşma modellerinin geliştirilmesi teşvik edilmelidir. Bu tür
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uygulamalar, tartışılan öğretmen atamaları ve görev yeri dağılımlarına
ilişkin sorunların çözümüne de katkı sağlayacaktır. Kaynaştırma eğitimi
verebilecek okulöncesi öğretmenin varlığı hem atanma sürecinde
seçim niteliğinin gelişkinliği hem de ihtiyaç duyulan kurum-bölge için
nitelik ve amaç temelli bazı değerlendirme göstergeleri sağlayarak
eğitim yöneticilerinin eğitim operasyonunu verimli kılmalarına katkı
sağlayacaktır. Eğitim ekosisteminin gelişimine sağlanacak diğer
katkılar hem katma değer üretmeye hem de problemleri azaltarak daha
sürdürülebilir uygulamalara kapı aralamaya yardımcı olacaktır.
Spor, özel gereksinimli bireylerin topluma uyumları konusunda etkin
şekilde kullanılması gereken alanlardan birisi olarak değerlendirilmelidir.
Ancak bireylerin gereksinim durumlarına göre uygun spor dallarının
belirlenmesi, ilgileri doğrultusunda spor faaliyetlerine yönlendirilmesi
ve birey için ortamla ilgili veya spor kurallarıyla ilgili olarak
düzenlemeler yapılması, amaca ulaşmak için çok önemlidir. Türkiye’de
özel spor ligleri gibi spor federasyonları düzeyinde uzun yıllardır bazı
olumlu girişimler bulunmaktadır. Görme Engelliler Spor Federasyonu
ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasındaki
protokol de, bu gelişmelerin olumlu sonuçlarına bir örnektir. Ancak
okul bazında özel gereksinimleri olan bireylerin ders dışındaki
etkinliklere katılımlarını artırmaya yönelik daha etkili çözümlerin
üretilmesi bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, beden
eğitimi derslerinin farklılaştırılması, okul bahçesi veya spor salonlarının
özel gereksinimli bireyler için düzenlenmesi ve akademik olmayan
derslerde de kaynaştırma çabalarının yaygınlaşması, alınacak tedbirler
olarak önerilebilir. Özel gereksinimli bireylere malzeme yardımı
yapmanın öncesinde, bu bireylerin ilgilerine yönelik spor faaliyetlerine
katılabilecekleri fırsatların okul ortamında en erken yaşlardan itibaren
sunulmasının, bu bireylerin topluma kazandırılması konusunda daha
faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda da sektörel teşvik
gündeme getirilebilir. Özel eğitim gerektiren bireylere yönelik teşvik ve
desteklerde olduğu gibi belli bir marka değeri ve bütçe ile çalışan köklü
spor kulüplerinin yasal düzenleme ile konuya dahil edilmeleri teşvik
edilebilir. Spor kulüplerinin sosyal sorumluluk gereği faaliyet gösterdiği
alanlarda sağlayacağı destek ile kuracakları özel spor dallarındaki takım
ya da takım altyapıları, önemli bir psikolojik desteğe dönüşebilir ve
yeni bir anlayışın oluşmasına katkı sağlayabilir. Seçim, katılım, lig ya
da sağlanacak organizasyonlar doğal ve dengeli bir ilerlemeyi kendi
kurumsal süreçleri içerisinde birlikte getirecektir.
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Özel gereksinimli öğrencilerin önündeki engelleri kaldırmaya ve
böylelikle hem eğitim ortamında hem de yaşamın her alanında topluma
uyumunu kolaylaştırmaya yönelik materyal, etkinlik ve uygulamaların
sayısının artırılması, daha nitelikli, özgün ve güncellerinin oluşturulması
ihtiyacı devam etmektedir. 2016 yılında bu ihtiyaca cevap vermeyi
amaçlayan iki ayrı ulusal yarışmanın gerçekleştirilmesi umut vericidir.
İlki Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ve ikincisi de Özel Eğitim
ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve TOGEM-DER işbirliği ile
yürütülen yarışmalarda, bine yakın etkinlik, materyal veya uygulama
sunulmuştur. Bunların pek çoğunun özel eğitim öğretmenleri,
yöneticileri veya bizzat öğrencilerin de dahil olarak hazırlanan
projeler olduğu belirtilmektedir. Bu tür yarışmalar, hem özel eğitim
alanında farkındalığın artırılması hem de ihtiyaç duyulan materyal ve
etkinliklerin alana kazandırılması bakımından oldukça önemlidir. Fakat
bu yarışmalar ile asıl amacın hazırlanan etkinlik veya materyallerin
alandaki öğretmenler veya yöneticiler tarafından kullanılmasını
sağlamak olduğu unutulmamalıdır. Bu amacın gerçekleşebilmesi
için de özgün ve yeni fikirlerin paydaşlar ile paylaşılması, yaygın
etkisinin artırılması ve nihayetinde alanda kullanımının teşvik edilmesi
gerekmektedir. Fikirlerin veya uygulamaların Türkiye genelinde
yaygınlaşması için bu yarışmalarda ortaya çıkan ürünlerin paylaşımına
ve duyurulmasına daha fazla önem verilmelidir. Ayrıca aynı yıl içinde
hem Genel Müdürlüğünün hem de bir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün
aynı yarışmayı yapması, bir koordinasyon eksikliğinin göstergesi olarak
değerlendirilebilir. Özellikle EBA gibi platformlarda üretilen tüm yerel
proje ve uygulamaların editörlük süreci işletilerek standart materyaller
olarak kullanıma sunulması teşvik edilmelidir. Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün destek alan bireylerin gelişimlerini,
öğretici tecrübelerini ve hareketliliğini izleyecek bir sistem kurması
gereklidir. Tanı dahil birçok eğitsel uygulama için nitelik geliştirmeye
aracılık edecek böyle bir sistem sınırlı kaynakların daha ekonomik ve
hızlı kullanılmasına katkı sağlayabilecektir. Özel eğitim için oluşan bilgi,
materyal ve gelişim izleme süreçlerinin kolektif bir model içerisinde
işlenerek paylaşılması, veri yönetimi ve güvenliği içinde ek kazanımlar
sağlayacaktır.

Özel gereksinimli
öğrencilerin
önündeki engelleri
kaldırmaya yönelik
materyal, etkinlik
ve uygulamaların
sayısının
artırılması, daha
nitelikli, özgün
ve güncellerinin
oluşturulması
ihtiyacı devam
etmektedir.
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BİLSEM’lerde
eğitim alacak
özel yetenekli
öğrencilerin
tanılanmasında
2015-2016
eğitim öğretim
yılı itibariyle
bazı önemli
değişiklikler
yapılmıştır.

2016’da Ne Oldu?
Özel gereksinimli öğrencilere yönelik düzenlemelerden ilki, Bilim ve
Sanat Merkezi (BİLSEM) eğitim içerikleri ile ilgili yapılan çalıştaylardır.
BİLSEM’lerdeki çeşitli derslerde kullanılmak üzere farklılaştırılmış
ve zenginleştirilmiş etkinliklerin oluşturulması için geçmiş yıllarda
yapılan çalıştaylara 2016 yılında da devam edilmiştir. Bu çalıştaylara
BİLSEM’lerde görev yapmakta olan çeşitli branşlardan öğretmenler
ve idareciler ile çeşitli üniversitelerden akademisyenler katılmıştır.
Çalıştayların amacı farklı branşlar için modüller oluşturmak, bu
modüller için zenginleştirilmiş ve farklılaştırılmış etkinlikler üretmek ve
değerlendirme formları düzenlemek olarak belirtilmiştir.
BİLSEM’lerde eğitim alacak özel yetenekli öğrencilerin tanılanmasında
2015-2016 eğitim öğretim yılı itibariyle bazı önemli değişiklikler
yapılmıştır. TEDMEM 2015 Eğitim Değerlendirme Raporunda da
belirtildiği üzere, BİLSEM için öğretmenler tarafından aday gösterilen
öğrenciler önce grup tarama sınavlarına girmektedir. Bu sınavda belli
bir puan sınırını aşan öğrenciler, daha sonra ikinci aşama olarak bireysel
sınavlar ile değerlendirmeye alınmaktadır. Bu işlemler 2015-2016 eğitim
öğretim yılında da aynı şekilde uygulanmakla birlikte, önceki yıllardan
farklı olarak ilkokul 1. sınıflar da tanılama sürecine dahil edilmiştir.
Ayrıca ilkokul 1. ve 2. sınıflar ile 3. ve 4. sınıflar için yapılan merkezi
birinci aşama tarama sınavları ilk defa farklı tarihlerde yapılmıştır. Bir
başka yeni uygulama da 1. ve. 2. sınıf grup tarama sınavlarının tablet
bilgisayarlarla gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bu uygulamaya yönelik Bilim
Sanat Merkezleri Grup Tarama Uygulayıcı Kılavuzu ve Grup Tarama
Sistemi Demo Uygulaması Şubat ayında yayınlanmıştır.
BİLSEM’e kabul edilecek 1. ve 2. sınıf öğrencilere yönelik yapılan
grup tarama sınavı Türkiye’de ilk defa tablet bilgisayar üzerinden
gerçekleştirilen sınav olmuştur. Bu sınav 27 Şubat-24 Nisan 2016 tarihleri
arasında, 81 ilde ve 185 sınav merkezinde, 5.360 tablet bilgisayarla
gerçekleştirilmiştir. Öğrenci tanılama süreci 9-27 Kasım 2015 tarihleri
arasında 65.764 1. sınıf ve 98.352 2. sınıf öğrencisi olmak üzere toplam
167.116 öğrencinin aday gösterilmesi ile başlanmıştır. Sınav soruları
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile birlikte
hazırlanırken, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı da bilgisayar yazılımını
hazırlamış ve sınav merkezlerinde gerekli donanımsal altyapıyı
oluşturmuştur. Grup tarama sınavları günlük dört oturum olacak şekilde
10’ar kişilik gruplar halinde uygulanmıştır. 3. ve 4. sınıfların grup tarama
sınavı ise, önceki yıllarda olduğu gibi kağıt kalem testi olarak 14 Şubat
2016 tarihinde uygulanmıştır.

202

2016 Eğitim Değerlendirme Raporu

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün önceki
yıllarda hazırlıklarına başladığı ve 2016 yılında da devam ettirdiği bir
diğer çalışması, "Özel Yetenekli Çocukların Ebeveynlerine Yönelik Aile
Eğitim Programı"dır. Bu konuda 2016 yılı Ağustos ayında üniversitelerden
öğretim üyeleri ve BİLSEM’lerden rehber öğretmenlerin katılımıyla
bir çalıştay daha yapılmıştır. Bu çalıştaylar önceki çalışmaların
devamı niteliğinde olup bir aile eğitim programının geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.
Özel gereksinimli çocuklara yönelik bir diğer önemli proje, BİLSEM
öğrencilerine yönelik olarak Ordu Dr. Mehmet Hilmi Güler BİLSEM’de
açılan ilk teknoloji sınıfıdır. Sponsor desteği ile açılan bu ilk teknoloji
sınıfının ilerleyen zamanlarda farklı BİLSEM’lerde de açılarak sayısının
artırılacağı belirtilmiştir. Özel yetenekli öğrencilerin bu sınıflarda üç
boyutlu yazıcılar, Arduino elektronik öğrenme kitleri, robot ve yazılım
ekipmanlarıyla tanışması ve yazılımcılık konusunda eğitimler alması
planlanmaktadır.

Daha önce yedi
farklı merkezde
pilot uygulaması
yapılan e-randevu
sistemi, 2016
yılı Şubat ayı
itibariyle Türkiye
genelinde 350 bin
özel gereksinimli
bireyin hizmetine
sunulmuştur.

BİLSEM öğrencilerine yönelik bir diğer proje de Gençlik ve Spor
Bakanlığı desteği ile 2016 Ağustos ayında Mersin ilinde gerçekleştirilen
"İnovasyon ve Yazılım Kampı" olmuştur. Bu kampa BİLSEM’de robot ve
yazılım atölyelerinde eğitim alan ortaokul öğrencileri katılmıştır. Proje
kapsamında, BİLSEM’lerde eğitim alan diğer akranlarıyla bir araya gelen
öğrencilerin bilimsel çalışma üretme, ekip çalışması, yardımlaşma
ve doğada yaşam becerisi kazanma gibi becerilerinin geliştirilmesi
amaçlanmaktadır. Söz konusu yaz kampı erkek ve kız öğrenciler için
ayrı olmak üzere birer hafta olarak düzenlenmiştir.
Bir diğer önemli gelişme ise özel gereksinimli bireylerin eğitsel
değerlendirme için Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’ne yapacakları
ziyaretleri kolaylaştırmak amacıyla uygulanmasına başlanılan elektronik
randevu sistemi olmuştur. Böylelikle özel gereksinimli birey veya ailesi;
bilgisayar, telefon veya tablet kullanarak internet üzerinden Rehberlik
ve Araştırma Merkezleri’ne müracaat edebilecektir. Daha önce yedi
farklı merkezde pilot uygulaması yapılan e-randevu sistemi, 2016 yılı
Şubat ayı itibariyle Türkiye genelinde 350 bin özel gereksinimli bireyin
hizmetine sunulmuştur. Bu sistemden yaklaşık üç aylık bir süre içinde
85 bin birey faydalanmıştır.
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2016 yılındaki
dikkat çekici
gelişmelerden
biri Mesleki
Eğitim Merkezi
Mesleki Eğitim
Programlarının
yayımlanması
olmuştur.

Diğer önemli bir gelişme de Türk İşaret Dili Dersi ile ilgili olmuştur.
2015-2016 eğitim ve öğretim yılında ilkokullarda uygulamaya konulan
Türk İşaret Dili 1. sınıf Öğretim Programında 34 kazanım ve 624 sözcük
yer almaktadır. Bu yıl ise devamı niteliğinde olan Türk İşaret Dili 2. ve
3. sınıf Öğretim Programları hazırlanmıştır. Nisan ayı içinde bir çalıştay
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 1. sınıf öğrencilerinin Türk İşaret Dili
dersinde anlama ve anlatma becerilerini üst sınıflarda da geliştirmeye
ve Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik ve Fen Bilgisi derslerinin öğretimini
desteklemeye yönelik yeni programlar hazırlanmıştır. Yeni programlar
kapsamında 2. sınıfta 14 kazanım ve bu kazanımlara ait 70 gösterge
ve 3. sınıfta 13 kazanım ve bunlara ait 65 göstergeye yer verilmiştir.
Ayrıca 2. sınıfta 409 ve 3. sınıfta 307 yeni sözcük veya sözcük grubu
disiplinlerarası bir yaklaşımla programa eklenmiştir. Bu sözcüklerin
yaklaşık yarısı işitme engelli bireylerin ilk kez karşılaşacağı sözcükler
olarak belirlenmiştir. Hazırlanan öğretim programları Talim Terbiye
Kurulu tarafından 26 Temmuz 2016 tarihinde 52 sayılı karar ile kabul
edilmiştir. Bu program, işitme engelliler için 1, 2 ve 3. sınıflarda haftada
ikişer saat olmak üzere kurgulanmıştır. Dersler kapsamında Türk İşaret
Dili Dersi Etkinlik Kitabı kullanılacak olup ilgili materyallerin 2016-2017
eğitim öğretim yılında tüm okullara ulaştırılması planlanmaktadır.
2016 yılındaki dikkat çekici gelişmelerden biri de Mesleki Eğitim
Merkezi Mesleki Eğitim Programlarının yayımlanması olmuştur. İlk
defa 2014 yılında başlayan çalışmalar kapsamında hafif düzeyde zihinsel
yetersizliği olan öğrenciler için 10 meslek alanı ve bu alanlara ait dört
modül hazırlanmış, bu modüller 2014-2015 eğitim öğretim yılında
uygulanmaya başlanmıştır. Akabinde beş meslek alanına ait program
daha hazırlanmış ve 2015-2016 yılında uygulanmaya başlanmıştır. 2016
yılında bu doğrultuda çalışmalar devam etmiş ve üç meslek alanında
(Giyim ve Üretim Teknolojisi, Büro Yönetimi ve Bilişim Teknolojileri) daha
programlar hazırlanarak toplamda 18 farklı mesleki alanda 2016-2017
eğitim ve öğretim yılı itibariyle eğitimlere devam edilmesi planlanmıştır.
Bunun yanında ilk defa görme engelliler öğrenciler için iki farklı meslek
alanında (El Sanatları ve Yiyecek İçecek Hizmetleri) program hazırlanmış
ve 2016-2017 eğitim öğretim yılından başlayarak uygulamaya konulması
planlanmıştır. Bu yeni programlar Talim ve Terbiye Kurulu tarafından
onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.
2016 yılında özel eğitim hizmetleri alanında kılavuz kitapçıkların
yayımlanması veya güncellenmesi konusundaki çalışmalar da devam
etmiştir. Bu yıl içinde Destek Eğitim Odası ve Özel Eğitim Sınıfı Kılavuz
Kitapçığı güncellenerek yayımlanmıştır.
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Değerlendirme ve Öneriler
Özel yetenekli öğrencilerin eğitimlerinde en yaygın olarak uygulanan
stratejilerden biri zenginleştirmedir. Zenginleştirme stratejileri eğitim
programının veya herhangi bir ders müfredatının farklılaştırılmasını
da kapsamaktadır. Özel yeteneklilere yönelik bir okul sonrası eğitim
programı olan BİLSEM’lerin amacı da, özel yetenekli öğrencilere normal
devam ettikleri okulun dışında kalan zamanlarda çeşitli branşlarda
zenginleştirilmiş ve farklılaştırılmış eğitim sunmaktır. Ancak BİLSEM
öğretmenlerinin ve idarecilerinin genel olarak zenginleştirme ve
farklılaştırma konusunda yeterince bilgi sahibi olmamaları, derslerin
içeriğini değiştirme konusunda esneklik gösterememeleri, yeni
materyal ve etkinlik hazırlama konusunda isteksiz veya yetersiz
kalmaları, BİLSEM eğitimlerinin amaçlanan şekilde verimli olmasının
önündeki önemli engeller olarak görülmektedir. Bu eksiklik ve ihtiyaç
Genel Müdürlük tarafından hissedilmiş ve çalıştaylar düzenlenerek
yeni etkinlik, materyal ve uygulama geliştirme konusunda istekli ve
yetenekli öğretmen ve idarecilerin katılımı ile çeşitli dersler için bir
etkinlik, materyal ve uygulama havuzu oluşturulması planlanmıştır.
Bu havuz daha sonra Türkiye’deki tüm BİLSEM’lerin kullanımına
sunulacaktır. İyi niyetle ve kısa vadede çözüm odaklı yapıldığı
düşünülen bu uygulamanın kısa vadede olumlu sonuçları olması
muhtemel gözükse de, materyal ve etkinlik konusundaki eksikliğe uzun
vadede çare olamayacağı düşünülmektedir. Öncelikle bu durumda
BİLSEM öğretmenlerinin büyük çoğunluğu pasif bir şekilde hazır
etkinlik ve uygulamaları havuzdan alarak kullanmaya teşvik edilmiş
olacağından, zaten bu konuda isteksiz olan öğretmen grubunun daha
fazla kolaycılığa yönlenme ihtimali vardır. İkinci olarak ise özel eğitimin
genelinde olduğu gibi, özel yeteneklilerin eğitiminde de bölgeye, okula
ve sınıfa özgü ve hatta bireye özel gereksinimler göz önüne alınarak
eğitimin içeriğinin düzenlenmesi esastır. Bu nedenle Türkiye geneli için
oluşturulacak standart etkinliklerin ve uygulamaların tüm BİLSEM’lerde
uygulanmasının planlanmasının özel eğitimin doğasına ters bir anlayış
olduğu değerlendirilmektedir. Bu etkinlik ve uygulamalar ancak genel
çerçeveyi çizmeli ve uygulayıcıya içeriğin belli noktalarında esneklik
ve özgürlük vermeli ki uygulayıcı öğretmen kendi öğrencilerinin
gereksinimlerine uygun hale getirebilsin. Uzun vadede çözüm için hazır
etkinlikleri öğretmenlere vermek yerine, öğretmenlere nasıl etkinlik
hazırlanacağının öğretilmesi daha uygun olacaktır. Türkiye’de özel
yeteneklilerin eğitimi konusunda öğretmenlerin yeterliği ve hizmet
içi eğitimlerin eksikliği zaten bilinmektedir. İleriki dönemde gündeme
alınması ve bununla ilgili çalışmalar yapılması gereken öğretmen
eğitiminin içeriğine etkinlik hazırlama veya daha genel anlamda dersleri
zenginleştirme ve farklılaştırma modülleri konulması, bir gereklilik
olarak görülmektedir.

Türkiye geneli
için oluşturulacak
standart etkinliklerin
ve uygulamaların
tüm BİLSEM’lerde
uygulanmasının
planlanmasının
özel eğitimin
doğasına ters bir
anlayış olduğu
değerlendirilmektedir.
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Özel yeteneklilerin
tanılanmasında ve
gereksinimlerine
uygun eğitim
almasında erken
yaşın önemi
büyüktür.

2016 yılında BİLSEM’lerde gerçekleştirilen öğrenci tanılama sürecinde
iki önemli değişiklik dikkat çekmektedir. Bunlardan birincisi ilkokul 2, 3
ve 4. sınıflara ek olarak, bu yıl ilk defa 1. sınıfların da tanılama sürecine
dahil edilmesidir. Özel yeteneklilerin tanılanmasında ve gereksinimlerine
uygun eğitim almasında erken yaşın önemi büyüktür. Bu nedenle
öğrencilerin mümkün olduğunca erken yaşlarda tanılanması adına bu
uygulama gayet olumlu olarak değerlendirilmektedir. Ancak tanılanan
1. sınıf öğrencileri yaşları itibariyle okula uyum gibi farklı psiko-sosyal
gereksinimlere de sahip olabilmektedir. Bu nedenle BİLSEM’lerdeki
uyum ve destek eğitimi süreçlerinde tanılanan öğrencilere hassasiyet
gösterilmesi gerekmektedir. Bu durumla ilgili olarak BİLSEM rehber
öğretmenleri başta olmak üzere, bütün öğretmenlere yönelik alınması
gereken tedbirler bulunmaktadır. Örneğin, 1. sınıf öğrencilerinin
gelişimsel seviyesi göz önünde bulundurularak bu öğrencilere yönelik
daha fazla sosyal ve duyuşsal etkinliklere yer veren uyum ve destek
çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Ayrıca BİLSEM’lerin fiziksel koşullarının
1. sınıflar için değerlendirilerek gerekli görülmesi durumunda ek
düzenlemelere tabii tutulması gerekmektedir.
BİLSEM öğrenci tanılamalarındaki ikinci yenilik ise, 1. ve 2. sınıf birinci
aşama tarama sınavlarının tablet bilgisayarlar ile yapılmasıdır. Teknoloji
hayatımızın her alanına girmesiyle birlikte ölçme ve değerlendirme
süreçlerinde de daha fazla yer almaya başlamıştır. Özellikle bilgisayar
tabanlı veya internet tabanlı testler dünya genelinde gittikçe
yaygınlaşmaktadır. Türkiye’de son yıllarda ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda
bilgisayar tabanlı uygulamalara geçme yönünde bir eğilim olduğu
görülmektedir. BİLSEM öğrenci tanılamalarında bir ilk olan tablet
bilgisayar kullanımı bu noktada çağa ayak uydurma gayreti olarak
değerlendirilmektedir. Ancak teknolojinin kullanımı konusunda dikkat
edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Teknoloji, özellikle bazı
dezavantajlı grupların (kırsalda yaşayanlar veya teknolojiye erişimi
ve teknoloji okuryazarlığı sınırlı olanlar gibi) bu tür sınavlarda daha
da dezavantajlı duruma düşmelerine sebep olabilmektedir. Örneğin,
BİLSEM eğitimleri için kırsaldaki öğrenciler şehir merkezlerindeki
öğrencilere göre daha dezavantajlıdır. Çünkü BİLSEM’ler sadece
şehir merkezlerinde olduğu için kırsaldaki öğrenciler tanı alsalar bile
BİLSEM’e devam etme konusunda sorun yaşamaktadır. Teknoloji
okuryazarlığı bakımından öğrenciler arasında kırsal-şehirsel veya
alt-üst sosyoekonomik düzey vb. faktörler nedeniyle oluşabilecek
farklar, tablet tabanlı tanılamalarda bazı öğrencilerin doğru şekilde
tanılanamamalarına ve dolayısıyla eğitim fırsatlarına erişim konusunda
adaletsizlik yaşamalarına sebep olmaktadır. Bir başka ifadeyle
teknolojiye aşinalık veya önceki deneyimlerin eksikliği gibi faktörler,
tablet bilgisayar ile yapılan sınavlarda belli grupların dezavantajları
daha da artabilmektedir. Genel Müdürlüğün yayımladığı Bilim Sanat
Merkezleri Grup Tarama Uygulayıcı Kılavuzu ve Grup Tarama Sistemi
Demo Uygulaması bu muhtemel soruna yönelik bir standart oluşturma
çabası olarak değerlendirilmektedir. İlerleyen yıllarda daha yaygın
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şekilde karşılaşacağımız bilgisayar veya internet tabanlı sınavlarda
dezavantajlı gruplar göz önünde bulundurulmalı ve gerekli önlemler
alınmalıdır.
BİLSEM’lerde devam etmekte olan bir diğer çalışma da "Aile Eğitim
Programı"nın hazırlanmasıdır. 2015 yılından beri üzerinde çalışılan
programın yakın zaman içinde tamamlanması ve BİLSEM öğrencilerinin
ebeveynlerine yönelik uygulamaya konulması planlanmaktadır. Özel
eğitimde bireyin eğitimi ve toplum ile kaynaşması için aile en önemli
bileşenlerden birisidir. Özellikle çocuğu BİLSEM’e devam eden
ebeveynler çeşitli yanlış ve çarpık düşüncelere sahip olabilmektedir.
Örneğin bu ebeveynler zeka ve yetenek gibi kavramları karıştırabilmekte,
zeka ve yeteneğin geliştirilebilen mi yoksa geliştirilemez özellikler
mi olduğu konusunda kalıpyargılara sahip olabilmekte ve dolayısıyla
çocuklarına yaklaşımları farklılaşabilmektedir. Bu durum çoğu zaman
BİLSEM’ler ve öğretmenler üzerinde aşırı beklenti oluşmasına ve belki
daha da önemlisi, kendi çocukları üzerinde oldukça olumsuz sonuçların
ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu sebeple tanılamanın hemen
sonrasında BİLSEM öğrencilerinin ebeveynlerine yönelik bilgilendirici,
yönlendirici ve destekleyici aile eğitim programı sunulması önemli
bir gerekliliktir. Dolayısıyla Aile Eğitim Programı hızlı bir şekilde
hazırlanarak uygulanmaya başlanmalı ve sürecin verimliliği izlenmelidir.
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Diğer taraftan programın içeriği ile programı uygulayacak personel
ve yeterlilikleri konusunda aydınlığa kavuşmayan bazı noktalar
bulunmaktadır. Çalıştaylara az sayıda da olsa üniversitelerden
akademisyenler katılmakta ve içeriğe destek vermektedir. Ancak
özellikle özel yetenekliler alanında uzman akademisyenlerin sürece
dahil edilmesi ve eğitim programlarının bu şekilde planlanması ve
uygulanması, daha verimli sonuçlar ortaya çıkarabilir.
BİLSEM’ler, özel yetenekli öğrencilerin eğitimi için, Türkiye’de Beyazıt
Ford Otosan İlköğretim Okulu dışında, devlet tarafından sunulan tek
eğitim kurumudur. Bir zenginleştirme programı sunan BİLSEM’lerdeki
eğitimin içeriğinin genişletilmesi ise çaba gerektiren ayrı bir konudur.
BİLSEM’lerin fiziksel koşullarının iyileştirilmesi, kabul edilen öğrenci
sayısının artırılması, müfredata yeni derslerin eklenmesi ve derslerin
içeriklerinin zenginleştirilmesi ve farklılaştırılması konularındaki
çabaların 2016 yılı içinde de devam ettiği gözlenmektedir. Sponsor destekli
olarak BİLSEM bünyesinde açılan ilk teknoloji sınıfı, bu zenginleştirme
faaliyetlerine güzel bir örnek olmuştur. Özellikle son birkaç yıldır Genel
Müdürlüğün de teşvikiyle, pek çok BİLSEM teknoloji laboratuvarının
kurulması ve özellikle robotik dersinin programa konulması gayretine
girilmiştir. Bu gelişmelerle birlikte Mersin’de düzenlenen inovasyon ve
yazılım odaklı yaz kampı da düşünüldüğünde, bu konuya giderek artan
bir şekilde önem verildiği görülmektedir. Ancak BİLSEM’lerde açılan
teknoloji sınıfları veya konulan robotik derslerinin ne kadar amacına
ulaştığını da sorgulamak gerekmektedir. Bu sorgulamaya, söz konusu
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dersler için hazırlanmış öğretmen yeterliliği, teknoloji ve teçhizat
bakımından altyapı yeterliği, sürdürülebilirlik ve transfer edilebilirlik
konularıyla başlanabilir. Aksi halde yakın bir dönemde çok popüler
olan akıl oyunları atölyeleri için yaşanan sürecin, robotik ve teknoloji
sınıfları için de yaşanabileceği endişesi gerçeklik kazanacaktır. Zira akıl
oyunları ve eğitimi, bir dönem araç olmaktan çok amaç olarak görülmüş,
alanda çok fazla önemsenmiş fakat daha sonra cazibesini yitirmeye
başlamıştır. Aynı şekilde teknoloji ve benzer gelişmeler öğrencilerin
yaratıcı ve inovatif düşünebilmeleri ve bunun sonucunda ürün ortaya
koyabilmeleri için birer araç olarak değerlendirilmelidir. Aksi halde bu
önemli araçlar, amaç haline gelmekte ve kısa süre içinde yerini başka bir
meraka bırakabilmektedir. Özel eğitimin diğer alanlarında olduğu kadar
üstün yetenekliler için de aktör sayısının artırılmasının sağlayacağı katkı
tartışılmaz önemlidir. Özellikle üstün yetenekli çocuklar için sağlanacak
destek eğitiminin amaca uygun gerçekleşmesi büyük bir uzman birikimi
ve maliyet gerektirmektedir. Oldukça farklı gelişen ve bireysel nitelikleri
büyük bir spektrum sunan bu öğrenciler için yeter sayıda uzmanın bir
çatı altında toplanması gerekli olmadığı gibi pek mümkün de değildir.
Öğretmen odaklı ilerleyen BİLSEM’ler, okul öncesi kurumların ilkokula
dönüşme riskinde olduğu gibi bir tür okula dönüşmektedir. Gerçek
saha ve gözlem koşullarında; deprem araştırma enstitüleri, üniversite
teknokentleri, savunma sanayii, nitelikli üretim sektörleri, arşiv, bilgi
belge yönetimi, ulaştırma, uzay araştırmaları vb. alanlarda üstün
yetenekli çocukların uzman ve gerçek hayat problemleri ile buluşmaları
daha hedef odaklı, etkin ve güncel bir eğitsel paradigmayı temsil
edecektir.
İşaret dili uygulamaları ve hazırlanan TDK sözlüğü önemli bir
gelişmedir. Ancak uluslararası tecrübeler ve yaşanan hatalar gözetilerek
bu kapsamdaki algı doğru yönetilmelidir. İşaret dili ve uygulamaları,
başta ticari olmak üzere kurumsal bazı duyarlılıkların göstergesi olarak
sunulmak üzere reklam amaçlı faaliyetlerde fazlasıyla yer edinmeye
başlamıştır. Bu konuda bir kamuoyu iletişim platformu kurulması
gerekmektedir. Total işitme kaybı yaşayan birey sayısındaki azalmalar
dikkat çekicidir. Doğum öncesi, doğum anı ve erken çocukluk dönemine
ilişkin tıbbi destek, gelişen koklear implant uygulamaları, Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafından sağlanan maddi nitelikli cihaz desteği ve erken
çocukluk müdahaleleri özellikle işitme engelinin rehabilitasyonunda
ciddi iyileşme oranları sağlamıştır. İşaret dili, işitme kaybı iyileştirilen
ve tüm destekleyici artı özelliklerin kullanıldığı durumlarda alternatif
iletişim kanallarının kullanılmasına sınırlılık getirebilmektedir.
Özel eğitim gerektiren çocuklara sağlanacak her destek anlamlı ve
önemlidir. Ancak tam entegrasyonun başarılabilmesi için toplumun
sayısal olarak daha büyük diğer kesimi için de erişim ve gerçekçi ihtiyaç
analizi ve katılım hesaplamaları yapılmalıdır. İşaret dilinin değişim ve
üretim hızı ile kullanım yaygınlığının sağlayacağı katkı oranı kadar
toplum gündeminde yer tutması, algının daha gerçekçi ve sağlıklı
oluşmasına katkı sağlayacaktır. Tıbbi ve eğitsel ilerlemeler, teknolojik
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yenilikler, doğal iletişimi geliştiren yeterlikler, dudaktan okuma vb.
gibi diğer destekleyici uygulamaların da konunun doğası içerisinde
bütünleştirilmesi gerekmektedir.
RAM ziyaretleri için elektronik randevu sisteminin pilot uygulamasının
tamamlanması ve tüm Türkiye’de uygulanmaya başlanması çok olumlu
bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. RAM’lara erişimi ve tanılama
süreçlerini kolaylaştırıcı uygulamalar, özel gereksinimi olan birey ve
aileler için oldukça destekleyicidir. Diğer bir sevindirici haber ise kısa
bir zaman diliminde çok sayıda özel gereksinimli bireyin randevu
sistemini kullanmasıdır. İlerleyen zamanda randevu sistemine ek olarak
oluşturulacak elektronik bir modül ile RAM, okul ve aile arasındaki
işbirliği ve iletişimi geliştirebilecek uygulamalara ağırlık verilmesi
önerilmektedir. Örneğin oluşturulacak bu modül ile Bireyselleştirilmiş
Eğitim Programı’nın (BEP) RAM, okul ve aile tarafından takibi, eğitsel
tanıların ve raporların paylaşımı gibi konularda koordinasyonun
artırılması sağlanabilir.
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öğretimi ile ilgili
son dönemlerde
farkındalık
oluşturmaya
yönelik
çalışmaların arttığı
görülmektedir.

Özel gereksinimli bireylerin klinik ve eğitsel tanıları bazı zamanlar bu
bireyler ve aileleri için işkenceye dönüşebilmektedir. Çocuğunun özel
gereksinim durumunu inkar aşamasında olan veya kabullenmekte
zorluk yaşayan ebeveynler ve bireyin kendisi, fiziksel engel durumu
gibi yaşadığı zorluklar nedeniyle tanılama için RAM veya kliniklere
gitme konusunda isteksiz olabilmektedir. Dolayısıyla randevu almaktan
başlayarak bu sürecin bireyin faydasına olacak şekilde kolaylaştırılması,
ileri aşama destek uygulama ve mekanizmaları için temel basamak
olarak düşünülmeli ve geliştirilmelidir.
İşaret dilinin öğretimi ile ilgili son dönemlerde farkındalık oluşturmaya
yönelik çalışmaların arttığı görülmektedir. Üniversitelerde işaret
dilinin ders olarak yer almaya başlaması veya görsel medyada işaret
dili çevirisinin gittikçe yaygınlaşması, bu kapsamdaki gelişmelere
örnek verilebilir. Diğer taraftan işitme engelliler okullarında öğretimi
yapılmakta olan Türk İşaret Dili ile ilgili gelişmeler 2016 yılında da devam
etmiştir. Türk İşaret Dili 2. ve 3. sınıf Öğretim Programları hazırlanmış ve
1. sınıf programının devamı olarak öğretilmeye başlanacağı bildirilmiştir.
İşitme kaybı çok yüksek, eğitim alma fırsatına erişememiş ya da
düzeltilemeyen işitme engeline sahip bireylerin kendi aralarında iletişim
kurabilmeleri ve günlük yaşama katılımlarıyla ile ilgili acil uygulamalar
ve zorunlu durumlar için açığa çıkan destekler ve gelişim olumludur.
İşaret dili programının disiplinlerarası bir yaklaşımla çeşitli alanlardan
kelimeler seçerek oluşturulmaya çalışıldığı bilinmektedir. Ancak
üretilen kelimelerin sayısının bine bile ulaşmadığı düşünüldüğünde,
hala gelinen aşamanın çok sınırlı olduğu sonucuna varılmaktadır. Bir
yılda teknoloji, buluş ya da yaşamda gözlenen yeniliklerin sayısı dahi bu
rakamın üzerinde olabilir. Diğer bir ifade ile her yıl binlerce yeni doğan
sembol ve kavrama ihtiyaç duyulmaktadır. Tıp, Mühendislik, Eğitim,
Sosyoloji, Psikoloji vb. sayılamayacak kadar çok disiplin ve bunların ileri
düzey eğitimi için geliştirilmesi gereken sözlük, öğrenici ve öğretici
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ihtiyacı, bunun ne kadar mümkün olabileceği, verimliliği ile gerekliliği
ayrıca tartışılmalıdır. Kısaca işaret dilinin gelişim hızı, içinde bulunulan
çağ, hedef kitlenin özellikleri, beklentiler ve üniversite eğitimi dahil
olmak üzere tüm elektronik iletişim seçenekleri gözetildiğinde bu
fasılda harcanması gereken enerji ve bilginin sınırı profesyonelce tayin
edilmelidir.
Özel gereksinimli bireylerin meslek eğitim merkezlerinde mesleki bilgi
ve beceri edinmelerine yönelik önceki programlara ek olarak beş yeni
program daha hazırlanmıştır. Bu programlardan üçü hafif düzeyde
zihinsel engelliler ve ikisi de görme engelliler için hazırlanmış ve
uygulamaya konulmuştur. Programlar öğrencilerin meslek edinmeleri,
toplumla kaynaşmaları ve bütünleşmeleri için çok önemlidir. Meslek
edinmeleri için de, mesleki bilgi ve becerilerle donanmış olarak
okullarını tamamlamaları gerekmektedir. Bu noktada her bireyin
yeterliliği ölçüsünde yapabileceği meslekler belirlenerek, o meslekle
ilgili edinimlerle okulu tamamlaması önem arz etmektedir. Bunun içinde
meslek eğitim merkezlerinde olabildiğince geniş bir yelpazede çeşitli
mesleklerle ilgili eğitim verilebilmelidir. Bu da yeni mesleki programların
oluşturulması ve uygulanması ile mümkün olabilecektir. Ancak yukarıda
projeler bölümünde da kısmen bahsedildiği üzere, bireylerin mesleki
bilgi ve beceri kazanmaları durumun bir boyutu iken, diğer önemli bir
boyutu ise özel gereksinimli bireylere iş imkanlarının sağlanması ve
ekonomik yaşama katılım fırsatlarının yaratılmasıdır. Devletin koymuş
olduğu zorunlu özel işçi çalıştırma uygulaması, filli olarak karşılık
bulmalıdır. Bununla ilgili olarak iş dünyası ile daha fazla koordinasyon
ve işbirliğinin oluşturulmasına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.
2015 yılında yayımlanan "Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları
Kılavuz Kitapçığı" sonrası 2016 yılında da "Destek Eğitim Odası Kılavuz
Kitapçığı" ve "Özel Eğitim Sınıfı Kılavuz Kitapçığı" yayımlanmıştır. Bu
kitapçıklarda özel sınıf veya destek odasının ne olduğu, kimlerin bu
uygulamalarda görev alabileceği, planlamanın nasıl yapılacağı, asgari
standartlar ve farklı öğretim kademeleri için materyal tabloları gibi
bilgilere yer verilmiştir. Özellikle Genel Müdürlüğün verilecek özel eğitim
hizmetlerinin minimum standartlarını belirlemesi önemlidir. Ancak
okullardaki denetimlerin sıklaştırılması, uygulamalardan geri dönütler
alınması ve yaşanılan aksaklık ve sorunların zamanında müdahalelerle
düzeltilmesinin de önemle üzerinde durulması gereken konular olduğu
göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle destek odalarının fiziksel
koşulları, materyal bakımından yetersizlikleri ve uygun personel
istihdamı gibi konularda sorunları devam etmektedir. Bu konularda daha
geniş ve uzun vadeli politikalara ihtiyaç olduğu ortadadır. Bazı bölgesel
iyi uygulamaların örnek alınarak Türkiye genelinde yaygınlaştırılması,
en azından destek odaları ve özel eğitim sınıflarının fiziksel koşullarının
iyileştirilmesi sağlanabilir. Özel eğitim personelinin istihdamı ise, başlı
başına ayrı ele alınması gereken bir konudur ve bu değerlendirmenin
bir sonraki bölümünde ele alınmıştır.
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2016’da Ne Oldu?
2015 yılında Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın
açıklamaları ile eğitim fakültelerinde yeniden bir yapılanmaya gidileceği
açıklanmıştı. Planlanan bu yapılanma 2016 yılında tamamlanmıştır.
Söz konusu yeniden yapılanma kapsamında Özel Eğitim Bölümü
altında yer alan Zihinsel Engelliler, İşitme Engelliler, Görme Engelliler
ve Üstün Zekalılar/Yetenekliler Öğretmenliği anabilim dalları tek
çatı altında birleştirilmiş, ayrı ayrı verilen lisans eğitimleri yerine
"Özel Eğitim Öğretmenliği" adı altında yeni ve tek bir lisans programı
oluşturulmuştur. 2016-2017 eğitim öğretim yılında yapılacak üniversite
yerleştirme sınavı kılavuzunda artık sadece Özel Eğitim Öğretmenliği
programı yer alacaktır. Değişiklik öncesinde Zihinsel Engelliler, İşitme
Engelliler ve Görme Engelliler programları YGS-4, Üstün Zekalılar/
Yetenekliler programı ise YGS -6 puan türünde öğrenci almaktaydı.
Değişiklik sonrasında ise dört programın altında toplandığı yeni Özel
Eğitim Öğretmenliği programına YGS-4 puan türünden öğrenci alınması
kararlaştırılmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı, geçen yıl başlattığı "Özel Öğretim Kurumları
Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme
Kursu" uygulamasına 2016 yılında da devam etmiştir. Dört ayrı dönemde
verilen kurslara toplamda 3900 kursiyer katılmıştır. Kurslara sadece
Okul Öncesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ve Sınıf Öğretmenliği alanına
kaynak gösterilen yükseköğrenim mezunları ile bu alanlarda öğretmenlik
yapmış olanlardan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde görev
yapan veya çalışmak üzere sözleşme imzalayanların katılabileceği
açıklanmıştır.
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2016 yılındaki bir diğer önemli hizmet içi eğitim semineri de "Özel Eğitim
Hizmetleri Semineri" olmuştur. TEDMEM 2015 Eğitim Değerlendirme
Raporunda planlamasından bahsedilen bu seminerlere 2016 yılında
başlanmıştır. Özel gereksinimli öğrencilere daha kaliteli özel eğitim
sunulabilmesi amacıyla öğretmen ve yöneticilere verilen seminerler,
81 ilde eşzamanlı olarak başlatılmış ve Nisan-Mayıs aylarında
tamamlanmıştır. Öğretmenler gruplar halinde günde altı saat ders
almışlardır ve eğitimler iki ay sürmüştür. Türkiye geneli 81 ilde toplamda
200 bin öğretmen ve idarecinin bu hizmet içi eğitimi alması sağlanmıştır.
Diğer bir kurs ise 2016 Ağustos ayında Antalya’da gerçekleştirilen "Türk
İşaret Dili Kursu" olmuştur. Kursa çeşitli illerdeki işitme engelliler
ilkokulları, ortaokulları ve işitme engelliler özel eğitim meslek liselerinde
görev yapmakta olan özel eğitim öğretmenleri, branş öğretmenleri ve
idareciler arasından 80 kursiyer davet edilmiştir. Kursta Türk İşaret
Dili Sözlüğü kaynak olarak kullanılmış ve kursiyerlerin işaret dilini
öğrenmelerine katkı sağlanması amaçlanmıştır.
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2016 yılı içindeki özel eğitim öğretmenlerine yönelik seminerlerden
birisi de "Proje Hazırlama Teknikleri" semineri olmuştur. Mart ayında
40 ilden 48 öğretmenin katılımı ile gerçekleşen seminerde özel eğitim
okulu öğretmenlerine proje döngüsü yönetimi ve aşamaları hakkında
bilgi verilmiş ve örnek çalışmalar sunularak katılımcıların projeler
hazırlamaları sağlanmıştır. Kurs sonunda katılımcılar kendi projelerini
gruplar halinde sunmuştur.
Özel Eğitim Öğretmenleri ile ilgili bir diğer gelişme ise, Genel Müdürlüğün
ücretli öğretmenler ile norm fazlası öğretmenlere eğitimler vererek bu
öğretmenleri özel eğitimde görevlendirmeyi planlaması olmuştur. Bu
öğretmenlere İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından mahalli hizmet
içi eğitimler verileceği belirtilmiştir. İki aşamada gerçekleştirilecek
olan eğitimlerin ilk aşaması 80 saatlik teorik eğitim olup, Eylül ayı
seminer döneminde verilmiştir. İkinci aşamada ise öğretmenlere işbaşı
eğitim desteği sağlanması planlanmaktadır. Bu eğitimi alan norm
fazlası veya ücretli öğretmenler özel eğitim okullarında, özel eğitim
sınıflarında, hastane sınıflarında ve evde eğitim hizmetleri kapsamında
görevlendirilebileceklerdir.

Değerlendirme ve Öneriler
Üniversitelerin eğitim fakültelerinde yer alan özel eğitim bölümleri, eğitim
fakültelerinin yeniden yapılandırılması ile birlikte çeşitli düzenlemelere
tabi tutulmuştur. 2015 yılı raporunda planlama aşamasında olan bu
uygulama, 2016 yılı içinde hayata geçirilmiştir. TEDMEM 2015 Eğitim
Değerlendirme Raporunda bu konu kapsamlı bir şekilde tartışılmış,
eksiklikleri ortaya konulmuş ve çeşitli öneriler sunulmuştur. Öncelikli
olarak özel eğitimdeki öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla özel
eğitim öğretmenliği bölümlerinde oluşan bu yeni yapının, daha fazla
özel eğitim öğretmeni yetiştirilmesine fırsat sağlayıp sağlamayacağı
önümüzdeki yıllarda görülecektir. Ancak asıl tartışma, bu yeni yapının
daha nitelikli özel eğitim öğretmenleri yetiştirip yetiştiremeyeceği
konusu üzerinde olmalıdır. Bölümün yeni yapısı, tek bir alanda
branşlaşmış uzman özel eğitim öğretmenlerinden ziyade, her dalda
genel kültür düzeyinde bilgi sahibi olan genel bir özel eğitim öğretmeni
mezun verme üzerine kurgulanmış gibi gözükmektedir. Yeniden
yapılanmanın olumlu bir getirisi olarak daha önce var olan dört uzmanlık
alanının (zihin, işitme, görme ve özel yetenek) yanına, öğrenme güçlüğü
ve otizm gibi iki dalın daha eklenmesi gösterilebilir. Ancak bu dalların
her birisi ciddi uzmanlık alanları iken, dört yıllık lisans eğitiminin son
yılında alınacak uzmanlaşma dersleri ile bu alanların herhangi birinde
uzmanlaşma beklentisi çok gerçekçi görünmemektedir. Bir taraftan,
bu değerlendirme raporunda da bazılarından bahsedilen, spesifik
sorun alanlarına yönelik müdahale beceri ve uzmanlığını geliştirilme
çabaları artarken, diğer taraftan farklı uzmanlıklar gerektiren alanların
bütünleştirilmesi anlaşılır olmaktan uzaktır. Örneğin, bir taraftan işaret
dilinde detaylara inmeye çalışılırken, diğer taraftan işitme engelliler
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öğretmenliği programının özel eğitim öğretmenliği alanı altında diğerleri
ile bütünleştirilmesini açıklamak zordur. Sadece koklear implant ya da
odyoloji eğitimi alanında 1980’lerden sonra açığa çıkan bilgi, 1950’lerde
var olan bütün özel eğitim bilgisinin belki de on katından fazladır. Benzer
şekilde, otizmle ilgili ortaya çıkan bulguların fazlalaştığı, spektruma
özgü bireysel eğitim stratejileri konusunda bilginin bu kadar arttığı, alt
dallara bölündüğü, uzmanlaşmanın teşvik edildiği bir dünyada, tek çatı
altında birleşen çeşitli uzmanlık alanlarının sürdürülebilirliği dikkatle
takip edilmelidir.
Özel eğitim bölümünün yeni yapısı için üniversitelerdeki altyapının
ne kadar hazır olduğu ayrıca sorgulanmalıdır. Türkiye geneli devlet
ve vakıf üniversitelerindeki özel eğitim bölümlerinin sayısı, öğretim
elemanı sayısı ve niteliği, ders kitabı ve materyal durumu ve staj
fırsatları değerlendirildiğinde üniversitelerin pek çoğunun en fazla
sadece bir veya iki alanda uzmanlık sunabileceği anlaşılmaktadır.
Dolayısıyla, herhangi bir özel eğitim öğretmenliği bölümüne yerleşen
bir öğrenci, altı alanın herhangi birisine yönelerek uzmanlaşma olanağı
bulamayacaktır. Çünkü üniversitelerde de uzmanlaşmış kadro eksikliği
bulunmaktadır. Özellikle özel yetenekliler, öğrenme güçlüğü ve otizm
alanları başta olmak üzere, özel eğitimin her alanında uzman kadrolara,
neredeyse özel eğitim bölümü olan her üniversitede, ihtiyaç olduğu bir
gerçektir. Keza lisans düzeyinde okutulacak ders kitapları da önemli bir
eksiklik olarak göze çarpmaktadır. Daha önce derslerde okutulan genel
özel eğitim kitapları, çok çeşitli uzmanlık alanları düşünüldüğünde
yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla daha spesifik konuları ele alan
kitapların yazılmasına ihtiyaç vardır. Örneğin özel yetenekliler, otizm,
öğrenme güçlüğü ve işitme engeli gibi durumlara hatta daha spesifik alt
konulara (öğrenme güçlüğünde eğitim stratejileri ve özel yeteneklilerin
tanılanması gibi) yönelik kitapların ve ders materyallerinin hazırlanması
gerekmektedir. Bu eksikliği gidermek adına alandaki akademisyenlerin
harekete geçmesi ve bu konuda teşviklerin oluşturulması önemli
görülmektedir.

Özel eğitim
bölümünün
yeni yapısı için
üniversitelerdeki
altyapının ne
kadar hazır
olduğu ayrıca
sorgulanmalıdır.

Açıklayıcı olması bakımından yeni yapılanmadan önceki özel eğitim
bölümü ile istatistikler Tablo 24’te verilmiştir.

Tablo 24. 2015-2016 Özel Eğitim Bölümü Programları
Dal

Program Sayısı*

Toplan Kontenjan

Dolan Kontenjan

En Yüksek Başarı
Sıralaması

En Düşük Başarı
Sıralaması

Zihin Engelliler

50

1913

1913

28000

860000

Görme Engelliler

1

67

67

54000

-

İşitme Engelliler

3

160

159

57300

64800

Özel Yetenekliler

12

202

152

99300

1152000

* Program sayısına normal öğretim, ikinci öğretim, devlet üniversitesi, vakıf üniversitesi paralı/burslu/kısmen burslu programların hepsi dahildir.
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III. ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİ/PERSONELİ
Proje hazırlama,
proje yönetme ve
proje tabanlı ders
içerikleri hazırlayıp
sürdürebilme becerileri
her öğretmende
olması gereken
özellikler olarak
değerlendirilmektedir.

Kısacası geçen yıl planlaması yapılan bu yeniden yapılanmanın 2016
yılında planlandığı şekilde hayata geçirilmesi, TEDMEM 2015 Eğitim
Değerlendirme Raporunda belirtilen kaygıların ve bu kaygıların
giderilmesine yönelik önerilerin hala geçerliğini önemle korumakta
olduğunu göstermektedir. Bu konuda verilen bir karar olduğu
gerçeğinden hareketle üniversiteler tarafından yapılacak hazırlıkların ve
ilk yıllardaki uygulama örneklerinin dikkatle izlenmesi ve verimliliğinin
değerlendirilmesi oldukça önemli görülmektedir.
Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme
Kursu uygulaması ile özel eğitim okullarındaki destek eğitimi veren
öğretmenlerin yeterliliklerin artırılmasının amaçlanması iyi niyetli
ve başarılı bir uygulamadır. Ancak bu tür kurslarda verilen eğitimler
ile amaçlanan çıktıların öğretmenlere ve dolayısıyla hizmet alan
öğrencilere ne derece yansıdığını öğrenmek için geri bildirimler
alınması ve değerlendirmeler yapılması gerekmektedir. Sadece teorik
bilgi düzeyinde kalan kurslar, nitelikten çok niceliğe önem vererek
olabildiğince fazla sayıda sertifikalı/eğitim almış personel yetiştirme
çabası, kursiyerlerin alandaki uygulamalarının desteklenmemesi,
öğretmenlerin uygulamalarıyla ilgili geri dönüşlerin alınmaması gibi
eksiklikler giderilmeksizin, kursların amacına ne derece ulaştığı soru
işareti olarak kalmaya devam edecektir.
Benzer şekilde özel eğitim hizmetlerindeki kaliteyi artırmayı amaçlayan
"Özel Eğitim Hizmetleri Semineri" de 81 ilde 200 bin öğretmen ve
idareciye ulaşmayı amaçlayarak öğretmenlerin mesleki yeterliğine
katkıda bulunacaktır. Ancak kurslar için yukarıda bahsedilen soru
işaretleri ve bu soru işaretlerini gidermek için sunulan öneriler, bu
seminerler için de geçerlidir.
İşitme engelli öğrencilerin öğretmenlerine yönelik işaret dili kursları ve
özel eğitim öğretmenlerine yönelik proje hazırlama kursları da başarılı
ve devam etmesi gereken uygulamalar olarak değerlendirilmektedir.
Türk İşaret Dili Öğretim Programının geliştirilmesi ile eşgüdümlü olarak
öğretmenlerin de işaret dilini öğrenmesi, işitme engelli öğrencilerin
sadece okul ortamındaki akademik ve sosyal gelişimlerine katkıda
bulunmakla kalmayacak, daha geniş ölçüde toplumla kaynaşmalarının
önündeki engelleri azaltacaktır. Proje hazırlama, proje yönetme ve
proje tabanlı ders içerikleri hazırlayıp sürdürebilme becerileri aslında
her öğretmende olması gereken özellikler olarak değerlendirilmektedir.
Bilhassa özel eğitim öğretmenlerinin kendi öğrencilerinin gereksinim
durumlarına uygun olarak proje tabanlı ders işleyebilme ve öğrencileri
ile birlikte yeni projeler üretebilme konusunda yeterli olması önem
arz etmektedir. Bu noktada hizmet içi eğitimler ile bu yeterliğin
kazandırılmasına yönelik çalışmalar olumlu bulunmaktadır.
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Hizmet içi eğitimler, kurslar ve seminerler halihazırda görev
yapmakta olan öğretmenlerin belli konulardaki bilgilerini artırmayı,
yeteneklerini geliştirmeyi, farkındalık oluşturmayı ve uygulamaları
hayata geçirmeyi sağlayabilir. Ancak uzun vadede daha köklü, kalıcı
ve sürdürülebilir öğretmen yeterlikleri için öğretmen adaylarının
eğitimlerine odaklanılması gerekmektedir. Yeni yapılandırılmış özel
eğitim bölümlerindeki ders içerikleri, alanın talep ettiği öğretmen
yeterlilikleri ile örtüştürülerek daha nitelikli özel eğitim öğretmenlerinin
yetiştirilmesine katkı sağlanabilir. Özel eğitim alanında genel bilgi
düzeyine ek olarak, özel eğitimin belirli bir dalında uzmanlaşmış ve
bunların yanında proje hazırlama, etkinlik ve materyal geliştirme,
rehberlik, iletişim, işaret dili, vb. daha özel konularda donanımlı lisans
mezunları yetiştirmek amacıyla eğitim fakülteleri ile özel eğitim
alanındaki diğer paydaşlar birlikte çalışmalıdır.
Norm fazlası ve ücretli öğretmenlerin hizmet içi eğitimler alarak özel
eğitim okullarında, özel eğitim sınıflarında, hastanede ve evde eğitim
amaçlı görevlendirilmesi, özel eğitim alanındaki personel açığının
giderilmesine dair bir başka geçici çözüm olarak görülmektedir. Bu
uygulama genel olarak olumlu olmakla birlikte, alan uzmanı olmayan ve
özel eğitim formasyonu bulunmayan öğretmenlerin özel gereksinimli
çocuklara öğretmenlik yapacak olması dolayısıyla istenilen verimin
alınamayacağını öngörmek mümkündür. Bu sebeple uygulamanın
yeniden gözden geçirilmeye ihtiyacı bulunmaktadır. Söz konusu
uygulama kapsamındaki hizmet içi eğitimler Eylül ayı seminerleri
kapsamında verildiğinden, seminerlerin ne kadar sağlıklı ve verimli
olacağı da büyük bir soru işaretidir. Eylül seminerleri mevcut durumu
ile verimliliği ve amacına ulaşması bakımından halihazırda bir tartışma
konusuyken, böylesi önemli bir hizmet içi eğitimin Eylül seminerleri
içine dahil edilmesi de, bu eğitimleri tartışmalı konuma getirmektedir.
Bu nedenle seminerler mahalli olarak yapılsa bile genel minimum
standartların belirlenmesi, seminer verecek uzmanların özenle
seçilmesi, teorik bilgiye ek olarak uygulamalara da yer verilmesi, seminer
zamanlarının hassasiyetle seçilerek yürütülmesi ve seminerlerin nitelik
bakımından denetlenmesi, sürecin etkinliğinin artmasına katkıda
bulunabilir.

Yeni
yapılandırılmış
özel eğitim
bölümlerindeki
ders içerikleri,
alanın talep
ettiği öğretmen
yeterlilikleri ile
örtüştürülerek
daha nitelikli
özel eğitim
öğretmenlerinin
yetiştirilmesine
katkı sağlanabilir.
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Bunun yanı sıra, ücretli öğretmen konusu da kendi içinde problemler
barındıran bir konu olarak değerlendirilmektedir. Alan bilgisi, pedagojik
bilgisi ve rehberlik gibi vazgeçilmez öğretmen özellikleri bakımından
nitelikleri tartışmalı iken, bu personelin özel eğitimde görevlendirilmesi
verimli sonuçlar ortaya koymayabilir. Bu nedenle özel eğitim için
öğretmen seçiminde veya görevlendirilmesinde, geçici çözüm olarak
bile görülse, özel eğitim öğretmeni yeterliliklerine ve formasyonuna
sahip olan öğretmenlerin görevlendirilmesine dikkat edilmelidir.
Bu tür uygulamalarda dikkat edilmesi gereken en önemli husus, iyi
bir özel eğitim öğretmeni dağılımı sağlayarak bu tür hizmet içi eğitim
uygulamaları ile hazırlanan öğretmenlerin gölge, destekleyici ya da temel
becerileri geliştirmeye yönelik destek için kullanılmasının gerekliliğidir.
2010 yılından itibaren emekli olmuş sınıf öğretmenlerinin yeni kurulan
otistik çocuklar eğitim merkezlerine atandığı düşünüldüğünde,
sorunun yanlış çözüm üzerinde ilerlediği görülecektir. Emekli olmuş
öğretmenlerin yaş ve fiziki yeterliklerinin bu çocuklara uygunluğu kadar
kısa kurslarla formasyonlarının nasıl bir değişim esnekliği sağlayabildiği
ayrıca tartışmalıdır. Mevcut öğretmen kapasitesinin en verimli şekilde
kullanılması makul ve gerekli bir çözümdür. Ancak bu kolaycılığa
izin vermeyen, uzun vadeli ve özenle oluşturulmuş bazı stratejileri
kullanmayı ve planlamayı gerektirmektedir.
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ÖĞRENCİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ
I. TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ
2016’da Ne Oldu?
a) Tercih ve Yerleştirme Sürecine İlişkin Değişiklikler, Gelişmeler
Milli Eğitim Bakanlığı, tercih ve yerleştirme sürecinin daha sağlıklı
ilerlemesi amacıyla ortaöğretime geçiş sürecinin ayrıntılarını "2016
yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme
e-Kılavuzu" aracılığıyla paylaşmıştır. 2016 yılında temel eğitimden
ortaöğretime geçiş sınav, tercih ve yerleştirme işlemlerinde bir kısım
değişiklikler yapılmıştır.
Bu kapsamda, 2015 yılında yayımlanan kılavuzda yer alan ortaokul
ibareleri, 2016 yılında 6287 sayılı kanunla kurulan imam hatip
ortaokullarının 8. sınıflarında ilk defa öğrenci olduğundan ortaokul ve
imam hatip ortaokulu ibaresi ile değiştirilmiştir. Böylelikle ortaokullar,
'ortaokul' ve 'imam hatip ortaokulu' olmak üzere iki farklı okul türü
altında tanımlanmıştır.

2016 yılı
Ortaöğretim
Kurumlarına Geçiş
Uygulaması Tercih
ve Yerleştirme
e-Kılavuzunda
sorulara ve
cevap anahtarına
yapılacak itirazlara
ilişkin düzenleme
yapılmıştır.

2016 yılında yapılan değişikliklerin bir kısmını özürlü/engelli ve
kaynaştırma öğrencilerinin ortaöğretime geçişleri oluşturmaktadır. Bu
kapsamda 2015 yılı kılavuzunda yer alan "Genel ilköğretim programını
tamamlayan ve tercih yapmayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin
bilgileri, öğrenci il/ilçe yerleştirme ve nakil komisyonunun ekranına
düşecektir. Bu öğrencilerden özel eğitim değerlendirme kurulu raporu
doğrultusunda kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrencilerin
yerleştirme, geçiş ve nakillerine ilişkin iş ve işlemler engel durumu
ve özellikleri ile ikamet adresleri dikkate alınarak Anadolu liseleri,
Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok
programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine her
bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde il/ilçe öğrenci yerleştirme
ve nakil komisyonu kararı ile sağlanacaktır." maddesi çıkartılmıştır. Bu
maddenin yerine 2016 yılı kılavuzuna; "28 Nisan 2016 tarihinden önce
alınmış "Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu" ve "İl/İlçe Özel Eğitim
Hizmetleri Kurulu Kararı" bulunmayan öğrenciler için ortaöğretim
kurumlarına yerleştirme ve nakil işlemlerinde özel eğitim ihtiyacı olan
öğrenci kapsamında işlem yapılmayacaktır." maddesi eklenmiştir.
Geçmiş yıllarda merkezi ortak sınav soru ve sonuçları ile TEOG
yerleştirme işlemlerine karşı açılabilecek idari yargı başvurularına
ilişkin olarak kılavuzlarda açıklayıcı bir madde bulunmazken, 2016
yılında sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlara ilişkin
olarak "Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması: Ayrıca 2577 sayılı İdari
Yargılama Usulü Kanununun 20/B Maddesi hükmü uyarınca yerleştirme
sonuçlarına ilişkin 10 günlük dava açma süresi, sonuçların ilan edildiği
tarihi izleyen günden itibaren başlamaktadır." maddesi eklenmiştir. 2577
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanundaki Merkezi ve Ortak Sınavlara İlişkin
Yargılama Usulünü belirleyen Madde 20/B’de "Milli Eğitim Bakanlığı
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ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi
ve ortak sınavlar, bu sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile sınav sonuçları
hakkında açılan davalara ilişkin yargılama usulüne" dava açma süresi on
gün olarak belirtilmesine karşın söz konusu maddede on günlük sürenin
başlangıcına dair herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Bu durum
TEOG yerleştirme sonuçlarıyla ilgili olarak İdari Yargıya başvurma
sürecini takvime bağlamıştır. Her ne kadar kanun maddesinde "bu tür
davalar dosyanın tekemmülünden itibaren en geç on beş gün içinde
karara bağlanır" ifadesi olmasına karşın 2016 yılında merkezi ortak
sınav soru ve yerleştirme puanlarıyla ilgili açılan davaların uzaması ve
ayrı ayrı davalar açılmasından dolayı merkezi ortak sınav sonuçlarının
açıklanması ertelenmiştir.
Geçmiş yıllarda özellikle TEDMEM tarafından yayımlanan çalışmalarda
da sıklıkla işaret edilen tercih ve nakil dönemlerinin sıklığı 2015
yılında azaltılmış olsa da, 2016 yılı TEOG tercih ve yerleştirme süreci,
TEOG başvuru sürecinin başladığı gün olan 15 Temmuz 2016’da
gerçekleşen FETÖ/PDY terör örgütü darbe girişimi sonrasında
yaşanan gelişmelerden etkilenmiştir. Bu kapsamda FETÖ terör örgütü
ile ilişkili oldukları sebebiyle kanun hükmünde kararnamelerle bir kısım
özel öğretim kurumlarının faaliyetleri durdurulmuş; bu okullar devlet
okuluna dönüştürülmüş ve 25 Temmuz 2016 tarihli ve 83203306-200E.7853561 sayılı Bakanlık Makam onayı gereği Nakiller ve Geçişler
başlıklı bir bakanlık onayı yayımlanmıştır. Genelgeyle, söz konusu
okulların kapatılmasından sonra 2016 TEOG Tercih Başvuru İşlemleri
süresi içerisinde kapatılan okullar listeden çıkarılmış ve e-Okul sistemi
üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Özellikle söz konusu okulların
kapatılmasından önce bu okullara kayıt yaptıran veya bu okullarda
kayıtları olan öğrencilerin kayıtları silinmiş, kaydı silinen öğrencilerin 29
Temmuz 2016 mesai bitimine kadar "resmi ilkokul, ortaokul/imam-hatip
ortaokullarına geçmek isteyen öğrencilerin nakilleri, velisinin başvurusu
üzerine ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas
alınarak" ve "resmi ortaöğretim kurumlarına geçmek isteyen öğrencilerin
nakilleri de nakil olunacak okulun taban puan şartını taşımak kaydıyla
normal nakil sürecindeki boş kontenjanları etkilemeden, açık kontenjan
şartı aranmadan aynı tür liselere, nakil gitmek istediği yerin il veya ilçe
öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu tarafından" kayıt yaptırabilmeleri
sağlanmıştır.
2016 yılı TEOG süreci, 25-26 Kasım 2015 tarihinde yapılan 1. Dönem
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi kapsamında yapılan
merkezi ortak sınavla başlamıştır. Bu sınavda Türkçe dersi "A" kitapçığı
8. soru ile T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi "A" kitapçığı 4.
soru, yargı kararı gereği tüm öğrenciler için "doğru" kabul edilerek
değerlendirilmiştir. 27-28 Nisan 2016 tarihinde yapılan 2. Dönem Temel
Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi kapsamında yapılan merkezi
ortak sınavda sorulan sorularla ilgi olarak kamuoyunda iptal tartışmaları
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olmasına karşın, 2. Dönem merkezi ortak sınavında herhangi bir soru
iptal edilmemiştir.
2016 yılı TEOG sürecinde üç nakil dönemi gerçekleştirilmiştir.
Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 15-19 Ağustos’ta, ikinci
nakil tercih başvuruları 22-26 Ağustos’ta, 3. nakil tercih başvuruları ise
29 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde yapılmıştır. Nakil dönemlerine ilişkin
istatistiklere ise ulaşılamamıştır.

b) TEOG Sürecine Dair Destek Uygulamalar
Milli Eğitim Bakanlığı, 2016 yılı TEOG sürecinde başta öğrenciler
olmak üzere öğretmenler ve veliler için çeşitli destek faaliyetleri
gerçekleştirmiştir. Bu faaliyetlerin temelleri 2015 yılında atılmış olup
2016 yılında artarak devam etmiştir. MEB bu kapsamda merkezi sistem
ortak sınavlarında yer alan derslerin kazanımlarını içeren testler,
e-tercih robotu, bilgilendirme videoları paylaşmış ve tercih danışmanlığı
ofisleri yardımıyla öğrenci ve velilerle yüz yüze danışmanlık faaliyetleri
gerçekleştirmiştir.

TTKB tarafından
2016-2017 eğitim
ve öğretim yılına
mahsus olmak
üzere, çalışma
takvimine
göre konu ve
kazanımların
dağılımını
gösteren
çizelgeler
yayımlanmıştır.

TEOG sürecine dair destek uygulamalar kapsamında Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanlığı (TTKB) 31 Ağustos 2016 tarihli ve 79031618-480E.9260557 sayılı 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Merkezi Sistem
Ortak Sınavları konulu bir yazı paylaşmıştır. Söz konusu yazının temel
amacı merkezi sistem ortak sınavların yapılacağı tarihe kadar öğretim
programlarının işlenişinde Türkiye genelinde birlik sağlamaktır. Bu
amaç doğrultusunda TTKB tarafından 2016-2017 eğitim ve öğretim
yılına mahsus olmak üzere, çalışma takvimine göre konu ve kazanımların
dağılımını gösteren çizelgeler yayımlanmıştır. Merkezi sistem ortak
sınavlarda kapsam birlikteliğinin sağlanması için öğretmenlerin yıllık
ders planı uygulamalarında bu çizelgeleri dikkate alınması istenmiştir.
Aynı zamanda "Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih
ve Yerleştirme e-Kılavuzu"nun yayımlanmasının ardından öğrenci ve
velilerin bilgilendirilmesi amacıyla kapsamlı bir video paylaşılmıştır.
Bununla birlikte, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel
Müdürlüğü tarafından "Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması
Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu" kapsamında öğrencilerin, velilerin ve
öğretmenlerin sıklıkla sordukları 44 soru ve cevaplarından oluşan bir
bilgilendirme sunumu yayımlanmıştır.
MEB tarafından 2016 yılı TEOG uygulaması kapsamında öğrencilere
tercih dönemi süresince yüz yüze rehberlik ve danışmanlık destek
hizmeti sunulmuştur. Bu kapsamda Türkiye’nin bütün il ve ilçelerinde
3 bin 596 Tercih Danışmanlığı Komisyonu oluşturulmuştur. Bu
komisyonlarda rehberlik öğretmenleri ve tercih konusunda donanımlı
öğretmen ve yöneticilerden oluşan 9 bin 708 tercih danışmanı hizmet
vermiştir. Komisyonlarda görev alan tercih danışmanları tarafından;
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İlk defa
2015 yılında
uygulamaya
konulan e-okul
kapsamındaki
tercih robotu
hizmeti bu yıl da
kullanımdadır.

üst öğrenim kurumlarının seçiminde göz önünde tutulması gerekenler,
okul kontenjanları ve okulun yüzdelik dilimleri, öğrencinin ilgi ve
yeteneğinin alan seçimindeki önemi, tercih edilmesi düşünülen okulları
önceden ziyaret etmenin önemi, okulların ulaşım, barınma imkanları
ve fiziki şartları, kılavuzda yer alan özel şartlara dikkat edilmesi,
yükseköğretime geçişteki başarı durumu gibi konularda danışmanlık
verilmiştir. Tercih Danışmanlığı Komisyonları tarafından öğrenci ve
velilerin kolay ulaşabileceği okul, çay bahçeleri, alışveriş merkezleri gibi
halka açık yerlerde hizmet verilmiştir.
İlk defa 2015 yılında uygulamaya konulan e-okul kapsamındaki tercih
robotu hizmeti bu yıl da kullanımdadır. Tercih robotundan okulların
yüzdelik dilimleri, türü, öğretim şekli, kontenjanı, yabancı dil eğitimi ve
pansiyon durumu gibi detaylı bilgilere ulaşılmaktadır.

c) Merkezi Sistem Ortak Sınav Sonuçlarına İlişkin Veriler
Birinci dönem merkezi sistem ortak sınavlar sayısal verilerine göre
Türkçe, matematik, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, fen ve teknoloji,
yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden en çok doğru
cevaplanan test 183 bin 411 öğrencinin 20 sorunun tamamını doğru
cevapladığı din kültürü ve ahlak bilgisi olmuştur. 46 bin 328 öğrenci
yabancı dil testlerinin, 44 bin 328 öğrenci T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük testinin, 35 bin 113 öğrenci matematik testinin, 34 bin 804
öğrenci fen ve teknoloji testinin, 26 bin 381 öğrenci de Türkçe testinin
tüm sorularını doğru cevaplamıştır. Testlerdeki puan ortalamalarına
göre öğrenciler din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde 78.98, matematikte
ise 42.90 başarı puan ortalamasını sağlamışlardır. T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük testinin puan ortalaması 58.80, Türkçe testinin 59.32, fen
ve teknoloji testinin 58.06 olmuştur.
Testlerin tamamını doğru cevaplayan öğrenciler cinsiyet dağılımına
göre analiz edildiğinde; Türkçe testinin tamamını doğru cevaplayan
öğrencilerin %32’si erkek, %68’i kızdır. Bu oran matematik testinde %51
erkek, %49 kız; din kültürü ve ahlak bilgisi testinde %42 erkek, %58
kız; fen ve teknoloji testinde %53 erkek %47 kız; T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük testinde %53 erkek, %47 kız ve yabancı dil testinde %40
erkek %60 kızdır. Birinci dönem ortak sınavlar kapsamında altı testin
tamamındaki soruları doğru cevaplayan öğrenci sayısı 1525 olup bu
öğrencilerin %47’si erkek, %53’ü ise kızdır. Ayrıca Tablo 25’te sunulan
testlerin ortalama güçlük düzeylerine bakıldığında matematik testinin
zor; Türkçe, fen ve teknoloji, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile
yabancı dil testlerinin orta güçlükte; din kültürü ve ahlak bilgisi testinin
ise kolay bir test olduğu görülmektedir.
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Tablo 25. 2015-2016 1. Dönem Ortak Sınavlar Sayısal Veriler
Sınava Giren
Öğrenci Sayısı

Puanların
Ortalaması

Ortalama Güçlük
Düzeyleri

Türkçe

1132755

59,32

Matematik

1133435

Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi

Alt Testler

Testin Tamamını Doğru Cevaplayan Öğrenci
Oranı
Kız

Erkek

0,59

%68

%32

42,90

0,42

%49

%51

1133355

73,98

0,74

%58

%42

Fen ve Teknoloji

1131989

58,06

0,53

%47

%53

T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük

1132315

58,80

0,58

%48

%52

Almanca

367

93,07

-

Fransızca

383

78,79

-

İngilizce

1134520

54,72

0,55

%60

%40

İtalyanca

11

70,45

-

Yabancı Dil

Kaynak: Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2016)

İkinci dönem merkezi ortak sınavlar sayısal verilerine göre Türkçe,
matematik, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, fen ve teknoloji, yabancı
dil, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden en çok doğru yapılan
test 172 bin 405 öğrencinin 20 sorunun tamamını doğru cevapladığı
din kültürü ve ahlak bilgisi olmuştur. 110 bin 440 öğrenci yabancı dil
testlerinin, 44 bin 959 öğrenci fen ve teknoloji testinin, 36 bin 29 öğrenci
Türkçe testinin, 21 bin 81 öğrenci T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
testinin, 20 bin 299 öğrenci de matematik testinin tüm sorularını doğru
cevaplamıştır. Testlerdeki puan ortalamalarına göre öğrenciler din
kültürü ve ahlak bilgisi dersinde 78.25, matematikte ise 42.05 başarı
puan ortalamasını sağlamışlardır. T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
testinin puan ortalaması 65.08, Türkçe testinin 60, fen ve teknoloji
testinin 56.04 olmuştur.
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İkinci dönem merkezi ortak sınavlarında testlerin tamamını doğru
cevaplayan öğrenciler cinsiyet dağılımına göre analiz edildiğinde
Türkçe testinin tamamını doğru cevaplayan öğrencilerin %35’i erkek,
%65’i kızdır. Bu oran matematik testinde %50 erkek, %50 kız; din
kültürü ve ahlak bilgisi testinde %43 erkek, %57 kız; fen ve teknoloji
testinde %51 erkek %49 kız; T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testinde
%47 erkek, %53 kız ve yabancı dil testinde %40 erkek %60 kızdır. İkinci
dönem merkezi ortak sınavlar kapsamında altı testin tamamındaki
soruları doğru cevaplayan öğrenci sayısı 987 olup bu öğrencilerin %49’u
erkek, %51’i ise kızdır. Bir önceki yıl 6 testin tamamındaki soruları
doğru cevaplayan öğrenci sayısı ise 1190’dır. Ayrıca Tablo 26’da sunulan
testlerin ortalama güçlük düzeylerine bakıldığında, Türkçe, matematik,
fen ve teknoloji, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil
testlerinin orta güçlükte; din kültürü ve ahlak bilgisi testinin ise kolay
bir test olduğu görülmektedir.
Tablo 26. 2015-2016 2. Dönem Ortak Sınavlar Sayısal Veriler
Sınava Giren
Öğrenci Sayısı

Puanların
Ortalaması

Ortalama Güçlük
Düzeyleri

Türkçe

1131588

60,00

Matematik

1131953

Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi

Alt Testler

Testin Tamamını Doğru Cevaplayan Öğrenci
Oranı
Kız

Erkek

0,60

%65

%35

42,05

0,42

%50

%50

1131931

78,25

0,78

%57

%43

Fen ve Teknoloji

1131256

56,04

0,56

%49

%51

T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük

1131647

65,08

0,65

%53

%47

Almanca

367

91,23

-

Fransızca

383

87,61

-

İngilizce

1133857

57,60

0,58

%60

%40

İtalyanca

11

66,82

-

Yabancı Dil

Kaynak: Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2016)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından TEOG yerleştirme sonuçlarına göre
merkezi sistem ortak sınavlarına katılan 1.176.711 öğrenciden 231.425
öğrenci ilk tercihlerine yerleştirilmiştir. İlk üç tercihine yerleştirilen
öğrenci sayısı 550.288, ilk 5 tercihine yerleşen öğrenci sayısı ise
733.076’dır. İlk 10 tercihinden birine 908.447 öğrenci yerleşirken, ilk
15 tercihinden birine ise 946.989 öğrenci yerleşmiştir. Kaç öğrencinin
tercih yapmadığı ve kaç öğrencinin ise açık ortaöğretim kurumlarına
yerleştirildiği ise paylaşılan veriler arasında yer almamaktadır.

226

2016 Eğitim Değerlendirme Raporu

d) Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine Öğrenci Alım Süreci
2016 yılında gerçekleştirilen Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine öğrenci
alımı başvuruları 20-29 Haziran 2016 tarihleri arasında, yetenek sınavları
ise 30 Haziran-04 Temmuz 2016 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
2016 yılında güzel sanatlar ve spor liselerine öğrenci alımlarına ilişkin
genelgeye 2015 yılından farklı olarak iki madde eklenmiştir. Bunlardan
ilki sınavların objektifliğini yükseltmek amacıyla konulan "Ayrıca ihtiyaç
duyulması halinde komisyonlara yardımcı olmak üzere değerlendirmeye
katılmayacak iki gözetmen öğretmen daha görevlendirilebilir."
maddesidir. İkincisi ise özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma yoluyla
eğitim alacak öğrencilere yönelik olup bunun için "Rehberlik ve araştırma
merkezleri bünyesinde hizmet veren özel eğitim değerlendirme kurulu
kararı doğrultusunda özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma yoluyla
eğitim alacak öğrenciler komisyon tarafından bu Genelgede belirtilen
usul ve esaslara göre kendi aralarında beceri/yetenek sınavına alımı ve
başarılı olanlar 100 (yüz) tanı puan üzerinden değerlendirilerek kayıtları
puan üstünlüğüne göre yapılır." maddesi eklenmiştir.

Değerlendirme ve Öneriler
2016 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temel eğitimden
ortaöğretime geçiş sisteminde geçmiş yıllardaki tercih ve yerleştirme
işlemlerinde ortaya çıkan sorunların önüne geçmek amacıyla küçük
ölçekte değişiklikler yapılmıştır. Gerçekleştirilen ilk değişiklik TEOG
sürecinde yapılan idari yargı başvurularının takvimlendirilmesine
ilişkindir. 2015-2016 I. dönem merkezi ortak sınavlarındaki bazı sorularla
ilgili olarak idari yargıya açılan birçok dava sonucunda TEOG I. dönem
merkezi ortak sınav sonuçları öngörülen tarihte açıklanamamıştır. Bu
durum yapılan değişikliğin uygulanmasında aksama yaşandığına işaret
etmektedir.
2015-2016 yılı TEOG I. dönem merkezi ortak sınavında biri Türkçe dersi
diğeri ise T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde olmak üzere iki soru
yargı kararı gereği tüm öğrenciler için doğru kabul edilmiştir. 2. dönem
merkezi ortak sınavında ise herhangi bir sorunun iptal edilmemesiyle
daha sorunsuz işleyen TEOG süreci, yerleştirme dönemine denk gelen
15 Temmuz FETÖ/PYD terör örgütünün darbe girişimi sonrasındaki
gelişmeler nedeniyle bazı aksaklıklara ve gecikmelere uğramıştır.
Özellikle bazı özel ortaöğretim kurumlarının kapatılarak devlet
okullarına dönüştürülmesiyle birlikte tercih ve yerleştirme sürecini
derinden etkileyen bu durum, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan
yerinde ve zamanında müdahalelerle sorunsuz atlatılmıştır.
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Zorunlu eğitim
çağındaki
öğrenciler için
açık öğretim bir
alternatif olarak
görülmemelidir.

2016 yılı "Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve
Yerleştirme e-Kılavuzu"na özel eğitim ve kaynaştırma ihtiyacı olan
öğrencilerin yerleştirme ve nakil işlemlerine ilişkin eklenen madde,
bu kapsamdaki öğrencilerin işlemlerinin yapılabilmesi için 28 Nisan
2016 tarihinden önce "Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu" ve "İl/İlçe
Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu Kararı" bulunmasını gerektirmektedir.
Öncesinde il/ilçe yerleştirme ve nakil komisyonunun kararı ile
yürüyen bu sürecin sağlık kurulu raporu ve kurul kararı üzerinden
daha yapılandırılmış bir prosedüre taşınması sürecin standartlaşması
açısından olumlu görülse de, belirlenen tarih sonrasında oluşabilecek
veya tespiti yapılan engellilik durumlarını da göz önünde bulunduracak
bir alternatifin üretilmesi olası mağduriyetleri önlemek adına önemli
görülmektedir.
2015 yılından itibaren yürürlüğe konulan tercihlerine yerleşemeyen
ya da hiçbir tercihte bulunmayan öğrencilerin açık ortaöğretim
kurumlarına yerleştirilmesi uygulaması, 2016 yılında da sürdürülmüştür.
Ortaöğretimin zorunlu eğitim kapsamında olduğu da dikkate alındığında,
tercih yapmayan veya yerleştirme puanı itibariyle bir ortaöğretim
kurumuna yerleştirilemeyen adayların örgün eğitim kapsamı dışına
çıkarak, açık öğretime devam etmeleri Türkiye’nin eğitim hedefleri ve
6287 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemelerle çelişmektedir. Zorunlu
eğitim çağındaki öğrenciler için açık öğretim bir alternatif olarak
görülmemelidir. 2016 yılında TEOG yerleştirme sonuçlarına ilişkin
sayısal verilerin tam olarak açıklanmamasından dolayı toplamda kaç
öğrencinin açık ortaöğretim kurumlarına yerleştirildiğini tespit etmek
zorlaşmaktadır. Bu durum özellikle okullaşmanın artırılmasına yönelik
politikalarla çelişmekte olup açık ortaöğretim kurumlarının beraberinde
getirecekleri problemleri de artırmaktadır. Eğitim sisteminde çeşitli
nedenlerle örgün eğitimden uzak kalmış ve örgün eğitim yaşını geçmiş
kişilere yönelik olarak başlatılan açık veya uzaktan öğretim yaklaşımları
Türkiye’de üç önemli problemi ortaya çıkarmaktadır. Birincisi ortaokulu
tamamlayan kişilerin örgün eğitime devam etmek yerine ekonomik
şartlardan dolayı çocuk işçi statüsünde çalışmaya yönlendirilmesi,
ikincisi özellikle bazı ailelerin kız çocuklarının zorunlu eğitimden
kaçış olarak açık ortaöğretim kurumlarını görmesi ve son olarak ise
yükseköğretime giriş sınavlarına hazırlık amacıyla lise 12. sınıflardaki
öğrencilerin örgün eğitim kurumlarını terk etmesidir. Her ne kadar
nakil yollarıyla açık ortaöğretim kurumlarından örgün ortaöğretim
kurumlarına geçiş imkanları bulunsa da, nakil yoluyla açık ortaöğretim
kurumlarından örgün ortaöğretim kurumlarına geçen öğrenci sayılarına
ilişkin sayısal veriler bugüne kadar paylaşılmamıştır.
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Merkezi ortak sınavlarda önemli bir tartışma konusu ise testler arasındaki
güçlük farklılıklarıdır. 2. Dönem Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş
sınavında Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, T.C İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük ile yabancı dil testlerinin orta güçlükte olduğu; din kültürü
ve ahlak bilgisi testinin ise kolay bir test olduğu görülmektedir. Ayrıca
orta güçlükte olan testlerde de bariz farklılıklar vardır (Tablo 25 ve Tablo
26). Testlerin kazanıma dayalı testler olduğu dikkate alınarak, güçlük
derecelerinde farklılıkların soruların niteliğinden mi, yoksa dersler
bazında öğrenme düzeyinde farklılıkların oluşmasına sebep olacak
sorunlardan mı kaynaklandığının belirlenmesi önem arz etmektedir.

Merkezi ortak
sınavlarda önemli
bir tartışma
konusu testler
arasındaki güçlük
farklılıklarıdır.

İlk kapsamlı adımları 2015 yılında atılan temel eğitimden ortaöğretime
geçiş sürecine ilişkin gerçekleştirilen destek faaliyetleri genişleyerek
devam etmektedir. Bu kapsamda hazırlanan bilgilendirme materyalleri
ve tercih rehberlik hizmetleri öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin
TEOG sürecini daha sağlıklı atlatabilmesine olanak sağlamayı
amaçlamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın söz konusu süreçle ilgili
olarak paydaşlara bilgi verme ve rehberlik çabaları oldukça önemli
olmakla birlikte, özellikle hazırlanan materyallerin içeriklerinin
araştırma bulgularıyla güncellenmesi, yeni başlıklarla detaylandırılması
ve profesyonel bir tasarım yapılması gerekmektedir.
2016 yılında TEOG sistemindeki en olumlu iki gelişme Güzel Sanatlar
ve Spor Liselerine yerleştirmelerine ilişkindir. İlki bu liselere girişte
yapılan yetenek sınavlarının objektifliğini yükseltmek amacıyla
oluşturulan sınav komisyonlarına katılabilecek gözetmen öğretmen
uygulamasıdır. İkincisi yetenek sınavlarında özel eğitime ihtiyacı olan ve
kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrencilere yönelik olarak başlatılan
sınav uygulamasıdır. Bu düzenlemelerin, Türkiye’nin 2016 Paralimpik
Oyunları’ndaki başarıları da göz önüne alındığında, ilerleyen yıllarda özel
eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin spor ve güzel sanatlar alanlarındaki
başarılarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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2016 ÖSYS
sistemindeki en
önemli değişiklik
YGS puan barajına
ilişkindir.

2016’da Ne Oldu?
a) Tercih ve Yerleştirme Sürecine İlişkin Değişiklikler
2015 yılında ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavlarıyla ilgili
tartışmaların bir kısmı sınav sorularının açıklanmaması üzerinden
şekillenmiştir. 2015 yılında ÖSYM tarafından soruların tamamı
açıklanmamıştır. 2016 yılında bu uygulamadan vazgeçilerek hem
Yükseköğretim Geçiş Sınavlarının (YGS) hem de Lisans Yerleştirme
Sınavlarının (LYS) bütün soruları ve cevap anahtarları kamuoyuyla
paylaşılmıştır.
2016 YGS ve LYS’ye ilişkin tartışmalar genellikle sorular üzerinedir.
YGS’de 10 soru üzerinde çeşitli tartışmalar ve itirazlar olmuştur. İtirazlar
sonucunda ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından temel soru kitapçığında
yer alan temel matematik testindeki 15. soru ile fen bilimleri testindeki
9. soru iptal edilmiş; fen bilimleri testinin 7. sorusunun ise yayımlanan
cevap anahtarında "A" olarak açıklanan cevabı "D" olarak değiştirilmiştir.
2016 yılında ÖSYM tarafından, tercih ve yerleştirme sürecinin daha
sağlıklı ilerlemesi amacıyla yükseköğretime geçiş sürecinin ayrıntıları
"ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzları" aracılığıyla
paylaşılmıştır. 2016 yılında ÖSYM ve YÖK tarafından YGS ve LYS’de
bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler arasında puan türü, başarı
sırası sınırları, tercih sayısı değişiklikleri ve yükseltilmiş baraj puanlar
yer almaktadır.
2016 ÖSYS sistemindeki en önemli değişiklik YGS puan barajına ilişkindir.
Daha önce 140 olan puan barajı, 2016 yılında 150 puana yükseltilmiştir.
YÖK tarafından yapılan açıklamada "Barajın 140 puandan 150 puana
çıkartılması, başarı beklentisinin % 10'dan % 12,5'a çıkması yani 16 ham
puan eşiğinin 20 ham puana yükselmesi anlamını taşımaktadır" ifadesi
kullanılmıştır. Bu duruma göre YGS’de en az bir puan türünde 150 ve
üzeri puan alamayan adayların (sınavsız geçiş hakkı olanlar hariç), YGS
puanlarıyla bir yükseköğretim programını tercih etme ve LYS’lere girme
hakları olmadığı gibi, bu adayların yerleştirme puanları (Y-YGS) da
hesaplanmamıştır. Buna karşın LYS'ye girmek için gerekli olan 180 puan
barajında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.
2015 yılında başta Hukuk Fakültesi olmak üzere bazı programların puan
türlerinde değişiklik uygulamasına 2016 yılında da devam edilmiştir.
Puan değişikliğine gidilen Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi,
Film Tasarım ve Yazarlık, Film Tasarım ve Yönetmenliği, Gastronomi ve
Mutfak Sanatları, Gazetecilik, Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı,
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Halkbilim, Halkla İlişkiler,
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Kurgu-Ses
ve Görüntü Yönetimi, Medya ve Görsel Sanatlar, Medya ve İletişim,
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Medya ve İletişim Sistemleri, Radyo ve Televizyon, Radyo, Televizyon ve
Sinema, Reklam Tasarım ve İletişimi, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla
İlişkiler, Sinema ve Dijital Medya, Sinema ve Televizyon, Türk Halkbilimi,
Yeni Medya, Yeni Medya ve Gazetecilik programlarında 2015 yılında TS1
olan puan türü TS2 olarak değiştirilmiştir. Ayrıca Avrupa Birliği İlişkileri,
Kamu Yönetimi, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
ve Uluslararası İlişkiler programlarında 2015 yılında TM2 olan puan türü
TM3 olarak değiştirilmiştir.
İlk olarak 2015 yılında getirilen başarı sıralaması uygulamasının
kapsamı 2016 yılında daha da genişletilmiştir. 2015 yılında tıp ve hukuk
programlarına getirilen başarı sıralaması uygulaması, 2016 yılında
mühendislik (Orman, ziraat ve su ürünleri fakülteleri hariç) ve mimarlık
programlarıyla genişletilmiştir. Mühendislik programlarına 240 bin,
mimarlık programlarına da 200 bin başarı sırası barajı getirilmiştir.

İlk olarak 2015
yılında getirilen
başarı sıralaması
uygulamasının
kapsamı 2016
yılında daha da
genişletilmiştir.

2010 yılında 24’ten 30’a çıkarılan tercih sayısı 2016 yılından itibaren
tekrar eski uygulamaya dönülerek 24’e düşürülmüştür. 2015 yılında
adayların çok az bir yüzdesinin 24 ve daha aşağıdaki tercihlerine
yerleştiği göz önünde bulundurulduğunda, bu değişikliğin adaylara
olumsuz bir yansımasının olmayacağı söylenebilir.
YÖK tarafından 2016 yılından itibaren tarım, orman ve su ürünleri
fakültelerinde yer alan bölüm ve programlara yönelik burs programı
başlatılmış olup bursun amacı söz konusu alanların Türkiye’de
güçlendirilmesidir. Bu kapsamda tarım, ziraat, orman ve su ürünleri
alanında devlet üniversitelerinde bulunan 210 programın her birisine,
ilk üç sırada yerleşen öğrencilere aylık 600 TL burs verilmesine karar
verilmiştir.
19/10/2016 Tarihli ve 29862 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan
3/10/2016 Tarihli ve 2016/9368 Sayılı 2017 Yılı Programının Uygulanması,
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Ekinde
ortaöğretimden yükseköğretime geçişle ilgili yapılacak reformların
yol haritası çizilmiştir. Bu kapsamda öğrencilerin üzerindeki sınav
baskısını azaltmak için yükseköğretime geçiş sınavlarının yılda birden
fazla yapılabilmesi için gerekli teknik altyapı çalışmalarının 2017 sonuna
kadar tamamlanacağı ve bu sınavların Ekim, Ocak ve Mart aylarında
olmak üzere yılda 3 kez gerçekleştirilebileceği, adayların sınavların
hepsine ya da birine girebilecekleri, ayrıca LYS’de birkaç açık uçlu soru
çıkması ihtimali olduğu ifade edilmiştir.
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İlk defa 2015
yılında hizmete
sunulan
Yükseköğretim
Program Atlası,
2016 yılında daha
da genişletilerek
paydaşların
hizmetine
sunulmuştur.
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b) ÖSYS Sürecine Dair Destek Uygulamaları
ÖSYM ve YÖK, 2016 yılı ÖSYS sürecine ilişkin olarak başta öğrenciler
olmak üzere öğretmenler ve yöneticiler için çeşitli destek faaliyetleri
gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda 2016 yılında ÖSYM tarafından ÖSYS
kılavuzları, sıkça sorulan sorular ve aday tanıtım videoları paylaşılmış;
YÖK tarafından ise Yükseköğretim Program Atlasıyla tüm paydaşlara
yükseköğretim kurum, bölüm ve programlara ilişkin ayrıntılı
bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
İlk defa 2015 yılında hizmete sunulan Yükseköğretim Program Atlası,
2016 yılında daha da genişletilerek paydaşların hizmetine sunulmuştur.
Yükseköğretim Program Atlası; Lisans Tercih Sihirbazı, Ön Lisans
Tercih Sihirbazı, Mezun Başarı Atlası, Lisans Atlası, Ön Lisans Atlası,
YGS-YLS Sihirbazı ve Başarı Sihirbazı modüllerinden oluşmaktadır.
YÖK kaynaklarında paylaşılan bilgilere göre; Lisans Tercih Sihirbazı,
son 3 yılın taban başarı sıralarına, puan türü değişen programların eski
puan türündeki taban başarı sıralarına, şehre, üniversite türüne, burs
oranlarına ve öğretim türüne göre arama yapma imkanı vermektedir.
Ön Lisans Tercih Sihirbazı, sınavsız geçiş ve YGS kontenjanları, taban
puan, başarı sırası ve yerleşme öncelikleri, 2015’te dolan ve dolmayan
programlar ve 2016’da ilk kez öğrenci alacak yeni programlar hakkında
detaylı bilgilere yer vermektedir. Mezun Başarı Atlası, mezunların
KPSS-1, KPSS-2, KPSS-3, TUS-1, TUS-2, TUS-KP, AP-AYB sınav
başarıları hakkında detaylı bilgilere yer vermektedir. Lisans Atlası ve
Ön Lisans Atlası, üniversite adaylarının üniversite ve meslek tercihi
yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Yazılım bir "tercih robotu" olmayıp sadece YÖK tarafından derlenen
işlenmiş verilerin yer aldığı, seçkin ve güvenilir bir kaynaktır. YGS-YLS
Sihirbazında, 2015 ÖSYS’de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan lisansön lisans programlarına yerleşenlerin YGS/LYS testlerinde yaptıkları
net ortalamaları yer almaktadır. Başarı Sihirbazında ise, 2015 ÖSYS'de
LYS puanları ile öğrenci alan lisans programlarına yerleşenlerin YGS ve
LYS başarı sırası ortalamaları ile yerleşenler arasında en düşük YGS ve
LYS ilgili puan türü başarı sırası bilgileri yer almaktadır.
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c) ÖSYS Sonuçlarına İlişkin Veriler
2016 yılında YGS’ye girmek için bir önceki yıla göre 130 bin artışla
2.256.422 aday başvurmuş olup bu adaylardan 2.117.077’si sınava katılmış,
2.116.604 adayın ise sınavı geçerli sayılmıştır. YGS’ye katılan adaylardan
2.084.091 adayın puan hesaplaması yapılmış, bu öğrencilerin 912.797’si
son sınıf öğrencisidir.
ÖSYM tarafından paylaşılan YGS’ye ilişkin sayısal veriler kapsamında
adayların 2015 ve 2016 testlerindeki ortalamaları Tablo 27’de
sunulmuştur. YGS’yi oluşturan dört ayrı testin her biri 40 sorudan
oluşmakta olup 2016 yılında sınava giren tüm adayların Türkçe
testindeki ortalaması 19.1; Sosyal Bilimler testindeki ortalaması 10.7;
Temel Matematik testindeki ortalaması 7.8 ve Fen Bilimleri testindeki
ortalaması ise 4.6’dır. Bu sonuçlar bir önceki yılın YGS istatistikleriyle
karşılaştırıldığında Türkçe, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinin
ortalamalarında kısmi artışların olduğu görülmektedir. Bununla birlikte,
YGS 2015’te 140 ve üzeri puan alan öğrencilerin oranı %89.55; 180 ve
üzeri puan alan adayların oranı %68.89 iken YGS 2016’da 150 ve üzeri
puan alan öğrencilerin oranı %88.81; 180 ve üzeri puan alan adayların
oranı ise %75.60’dır. Bir önceki yıl 140 puan olan YGS barajının 150
puana çıkarılması, YGS barajını geçen öğrenci sayısında değişiklik
oluşturmamıştır.

Bir önceki yıl
140 puan olan
YGS barajının
150 puana
çıkarılması, YGS
barajını geçen
öğrenci sayısında
değişiklik
oluşturmamıştır.

Tablo 27. YGS 2015 ve 2016’ya İlişkin Sayısal Veriler
Test

2015
Aday Sayısı

Türkçe
Sosyal Bilimler
Temel Matematik

2016
Ortalama

Aday Sayısı

15,8
1.944.933

Fen Bilimleri

10,7
5,2
3,9

Ortalama
19,1

2.084.091

10,7
7,8
4,6

Kaynak: ÖSYM (2015, 2016)
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YGS sonuçları doğrultusunda 2016 LYS’ye girmeye hak kazanan aday
sayısı 1.600.031’tir. LYS oturumlarına giren öğrencilerin oturumdaki
testler kapsamında doğru cevapladıkları soru ortalamaları Tablo 28’de
sunulmuştur. Tabloda görüldüğü üzere Matematik ortalaması 9.85,
Geometri ortalaması 4.22, Fizik ortalaması 5.03, Kimya ortalaması
9.53, Biyoloji ortalaması 7.73, Türk Dili ve Edebiyatı ortalaması 27.36,
Coğrafya-1 ortalaması 7.88, Tarih ortalaması 14.87, Coğrafya-2 ortalaması
5.09, Felsefe Grubu ortalaması 9.53, Almanca ortalaması 24.95,
Fransızca ortalaması 31.05 ve İngilizce ortalaması 20.02’dir. Bu sonuçlar
bir önceki yılın LYS testlerine ait istatistiklerle karşılaştırıldığında Türk
Dili ve Edebiyatı testinin ortalamalarında önemli bir artışın olduğu
görülmektedir. Bununla birlikte YGS ve LYS testleri sonrasında tercih
yapma hakkı bulunan 1.957.626 adaydan 1.370.007'si tercih yapmış,
852.396 lisans ve ön lisans kontenjanının 792.249’una yerleştirme
yapılmıştır.
Tablo 28. LYS 2015 ve 2016’ya İlişkin Sayısal Veriler
Test
LYS 1

LYS 2

LYS 3

LYS 4

LYS 5

2016

Aday Sayısı

Ortalama

Aday Sayısı

Ortalama

Matematik (50 soru)

757.768

9,73

833.415

9,85

Geometri (30 soru)

757.768

3,78

833.415

4,22

Fizik (30 soru)

400.610

6,48

435.050

5,03

Kimya (30 soru)

400.610

8,75

435.050

9,53

Biyoloji (30 soru)

400.610

9,78

435.050

7,73

Türk Dili ve Edebiyatı (56 soru)

737.908

20,98

809.471

27,36

Coğrafya-1 (24 soru)

737.908

10,21

809.471

7,88

Tarih (44 soru)

454.088

13,12

489.094

14,87

Coğrafya 2 (14 soru)

454.088

5,82

489.094

5,09

Felsefe Grubu (32 soru)

454.088

10,80

489.094

9,53

Yabancı dil (Almanca) (80 soru)

1.954

26,56

1.774

24,95

Yabancı dil (Fransızca) (80 soru)

1.009

35,60

890

31,05

Yabancı dil (İngilizce) (80 soru)

81.946

20,07

83.27

20,02

Kaynak: ÖSYM (2015, 2016)
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Değerlendirme ve Öneriler
2016 yılında ÖSYS sisteminde yapılan bazı değişiklikler ve bu
değişiklerin sonuçları üzerinde dikkatle durulmalıdır. 2015 yılında
tartışmaların temelini oluşturan test sorularının ve cevap anahtarlarının
tamamının paylaşılmaması uygulamasına 2016 yılında son verilmiştir.
Bu uygulamanın çeşitli açılardan ele alınması gerekmektedir. Öncelikle
ilerleyen yıllarda hem YGS hem de LYS’de öğrencilerin istedikleri zaman
sınava girebilecekleri TOEFL benzeri bir uygulamaya gidilmesi halinde,
soruların tamamının açıklanması, soru havuzunun oluşturulmasının
önüne geçecektir. Ayrıca soruların tamamının açıklanmasındaki diğer
bir sakınca ise eğitim öğretimde akıl yürütme, problem çözme gibi
becerilere odaklanmak yerine soru kalıplarına ya da tiplerine odaklı,
ezbere dayalı bir yaklaşıma yönelmeyi desteklemesidir. Diğer yandan
soruların tamamının açıklanması öğrencilerin sınav sonrasında kendi
durumlarını; hangi soruları doğru cevapladıklarını hangi soruları doğru
cevaplayamadıklarını görebilmeleri açısından önemlidir. Bunlarla
birlikte 2016 yılında puan türü, başarı sırası sınırları, tercih sayısı
değişiklikleri ile yükseltilmiş baraj puanlarına yönelik değişiklikler
dikkat çekmekte olup söz konusu değişikliklerin değerlendirmelerine
aşağıda yer verilmiştir.

Bazı programlar
için taban başarı
sıralaması
getirilirken, bazı
yükseköğretim
programlarında
kontenjanların boş
kalması sorunu
yaşanmaktadır.

Adayların tercih sayısı 2016 yılından itibaren 30’dan 24’e indirilmiştir.
Bu değişiklikle adayların tercih sürecinde daha dikkatli olmaları ve
yerleştirme kayıt kaybının azaltılması hedeflenmiştir. Söz konusu
değişikliğin ÖSYS sistemine büyük bir etkisi bulunmamaktadır. Çünkü
2015 tercih döneminde adayların sadece %2’si 24-30 arasındaki tercih
ettikleri programlara yerleştirilmiştir.
Bir önceki yıl tıp ve hukuk programlarına getirilen taban başarı sıralaması
uygulaması, 2016 yılında mühendislik (Orman, ziraat ve su ürünleri
fakülteleri hariç) ve mimarlık programlarına getirilmiş olup bu sıralama
mühendislik programları için 240 bin, mimarlık programları için 200
bin olarak belirlenmiştir. Temelde belirli yükseköğretim programlarında
girdi kalitesini artırmayı hedefleyen bu uygulama, bir yeterlik düzeyi
tanımlamaktan uzak olup, sadece sıralamaya dayalı göreceli bir
başarıyı ölçüt olarak almaktadır. Bir taraftan bazı programlar için
taban başarı sıralaması getirilirken, diğer taraftan bazı yükseköğretim
programlarında kontenjanların boş kalması sorunu yaşanmaktadır.
Örneğin; 2015 yılında 436 bin lisans kontenjanından 4 bini devlet
üniversitelerinde olmak üzere 18 bin kontenjan boş kalırken, 2016 yılında
ise 449 bin kontenjandan 13 bini devlet üniversitelerinde olmak üzere 25
bin kontenjan boş kalmıştır. 2016 yılındaki boş kontenjanların önemli
bir kısmını vakıf üniversitelerinin mühendislik ve mimarlık programları
oluşturmaktadır. Başarı sıralaması uygulaması girdi esaslı geçici bir
iyileştirme olup uzun vadede süreç ve çıktılara yönelik iyileştirmelere
de önemli ölçüde ihtiyaç duyulmaktadır.
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II. ORTAÖĞRETİMDEN YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ
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köklü bir değişime
gidilmelidir.

Türkiye’de son yıllarda hızla gerçekleşen üniversite ve programlarının
kontenjan sayısı artışları, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrasında
kapatılan vakıf üniversiteleriyle 2016 yılı için oransal olarak tersi bir
yön izlemiştir. ÖSYS’ye başvuran aday sayısının bu yıl sadece 150 binin
üzerinde artış gösterdiği düşünüldüğünde yükseköğretim kapasitesi ile
aday sayısının paralel hale gelmesi için de çalışmalara ihtiyaç vardır.
Son olarak 2016 yılında ÖSYS sistemine ilişkin yapılan en faydalı
çalışmaların başında Yükseköğretim Program Atlası gelmektedir. Söz
konusu atlas başta öğrenciler olmak üzere tüm paydaşlara önemli
düzeyde katkı sağlamıştır.
Türkiye’de temel eğitimden ortaöğretime geçişte olduğu gibi
ortaöğretimden yükseköğretime geçişin temelini oluşturan sınav
odaklılık, sistemsel tıkanmalara ve önemli sorunlara neden olmaktadır.
Uygulanan sınav odaklı yaklaşım öğrencilerin ortaöğretimi bir geçiş yolu
olarak görmelerine neden olmaktadır. Bu durumu ortadan kaldırmak
için şüphesiz Türk eğitim sistemi bir bütün olarak ele alınmalı, bütün
kademeler ve kademeler arası geçişlerde köklü bir değişime gidilmelidir.
Yükseköğretime geçiş sistemi büyük oranda öğrencinin sınav başarısına
çok az olarak da ortaöğretimdeki akademik başarısına odaklanmaktadır.
Öğrencilerin bireysel ilgi, bilgi, yetenek, beceri, deneyim gibi farklı
boyutlarda değerlendirilmesi ve başarının sınava indirgenmemesinin
gerekliliği TEDMEM tarafından yayımlanan yayınlarda sıklıkla gündeme
getirilmesine karşın, ilgili kurumlar tarafından buna yönelik adım 2016
yılında da atılmamıştır.
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III. AKADEMİK BECERİLERİN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ (ABİDE)
PROJESİ
2016’da Ne Oldu?
Bu başlık altında Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
(ABİDE) projesine ilişkin 2016 yılında öne çıkan gelişmeler odağa
alınmıştır. Projede Türkiye’deki öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarının
çoktan seçmeli testler olduğuna ve bu sorularla öğrencilerin eleştirel
düşünme, problem çözme, yorum yapma gibi üst düzey düşünme ve
bilişsel becerilerinin ölçülmesindeki zorluklara işaret edilmektedir.
Çoktan seçmeli testlerdeki sorularla öğrencilerin eleştirel düşünme,
problem çözme, yorum yapma gibi üst düzey düşünme ve bilişsel
becerilerinin ölçülmesinde zorluklar bulunmaktadır. Bu kapsamda
MEB tarafından yürütülen ABİDE Projesinin genel amacı; farklı madde
formatlarını kullanarak üst düzey düşünme becerilerini ölçmeye yönelik
beceri testlerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin üst düzey düşünme
becerilerine sahip olma durumlarının belirlenmesidir. Bu genel amaç
kapsamında ulaşılması hedeflenen alt amaçlar ise şunlardır:
■■ 8. sınıf düzeyinde öğrencilerin Türkçe, matematik, fen ve teknoloji
ve sosyal bilimler alanlarında üst düzey düşünme becerilerine
sahip olma durumlarını belirlemek,
■■ Çoktan seçmeli maddelerle birlikte açık uçlu maddeleri denemek,

ABİDE Projesinin
genel amacı;
farklı madde
formatlarını
kullanarak üst
düzey düşünme
becerilerini
ölçmeye yönelik
beceri testlerinin
geliştirilmesi ve
öğrencilerin üst
düzey düşünme
becerilerine sahip
olma durumlarının
belirlenmesidir.

■■ Öğrencilerin başarılarını etkileyen duyuşsal, aile ve okul özelliklerini
ortaya koymak,
■■ Öğrencilere puanların anlamının olduğu bir geribildirim vermek,
■■ Puanlayıcılar arası güvenirliğini sağlamak için bilgisayar yazılımı
geliştirmek.
2015 yılında başlatılan projenin ilk aşamasında soru yazarlarına "açık uçlu
soru yazma" eğitimleri verilmiştir. İkinci aşamada öğrencilerin Türkçe,
matematik, sosyal bilgiler ve fen bilimleri alanlarının yeterlik düzeyleri (alt,
orta, ileri ve üst düzey) belirlenmiştir. Daha sonra farklı madde formatları
kullanılarak (açık uçlu sorular, çoktan seçmeli sorular, karmaşık çoktan
seçmeli sorular) sorular hazırlanmıştır. Söz konusu sorulara ek olarak
proje kapsamında okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilere yönelik
öğrencilerin başarılarını etkileyen farklı faktörlerin ortaya konulması
amacıyla anketler oluşturulmuştur. Projenin pilot uygulaması Ankara’da
rassal olarak seçilen 26 ortaokulda yaklaşık 5000 öğrenciyle 3 Haziran
2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Sınavın değerlendirilmesi proje
kapsamında geliştirilen yazılım aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Söz
konusu yazılım, her bir öğrencinin cevabının en az iki değerlendirici
tarafından değerlendirilmesine ve bu iki değerlendirici arasında bir fark
ya da tutarsızlık olduğunda üst değerlendiricinin değerlendirmesine
olanak vermektedir. Üst değerlendiriciler ise soruları ve puanlama
anahtarlarını geliştiren kişilerden oluşmaktadır. Projenin Haziran 2015
tarihinde gerçekleştirilen pilot uygulamasında açık uçlu soruların ulusal
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sınavlarda kullanılabileceği görülmüştür.
Proje çalışmaları kapsamında alan uygulaması MEB Ölçme,
Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 28 Mart15 Nisan 2016 tarihlerinde 81 ilde 1299 okulda geçekleştirilmiştir. Alan
uygulaması kapsamında çoktan seçmeli soruların yanı sıra açık uçlu
soruları da içeren Türkçe-Matematik testi ve Sosyal Bilgiler-Fen ve
Teknoloji testi 81 ilde yaklaşık 38 bin 8. Sınıf öğrencisine uygulanmıştır.
Test uygulamasının yanında ABİDE kapsamında geliştirilen öğrenci,
öğretmen ve okul yöneticisi anketleri 4-15 Nisan 2016 tarihleri arasında
38 bin öğrenci, 6 bin öğretmen, 1299 okul yöneticisi olmak üzere yaklaşık
45 bin kişi tarafından çevrimiçi olarak doldurulmuştur. Uygulama yapılan
sınıfların Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Fen
ve Teknoloji dersine giren öğretmenleri, öğrenciler ve okul yöneticileri
anket uygulamasına katılmıştır.
Uygulama sonrasında çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınavlar optik
okuyucular aracılığı değerlendirilebilmiştir. Açık uçlu sorular ise 16 ilden
seçilen puanlayıcı eğitimi almış toplam 1250 alan öğretmenleri ve 68
üst değerlendirici uzman tarafından 5 gün içerisinde proje kapsamında
geliştirilen yazılım kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda
sorunun olası tüm cevaplarının yer aldığı rubriklere (cevap anahtarı)
göre puanlama yapılmıştır.
Bu raporun hazırlandığı Kasım 2016 tarihi itibariyle MEB tarafından
ABİDE projesi kapsamında 38 bin öğrenci, 6 bin öğretmen, 1299 okul
yöneticisi üzerine gerçekleştirilen uygulama sonuçlarına ilişkin
herhangi bir açıklama yapılmamıştır.
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Değerlendirme ve Öneriler
TEDMEM tarafından yayımlanan geçmiş Eğitim Değerlendirme
Raporlarında ulusal olarak gerçekleştirilen öğrenci seçme ve yerleştirme
sınavlarında eleştirel düşünme, problem çözme, yorum yapma gibi üst
düzey düşünme ve bilişsel becerilerin de ölçülmesinin önemli olduğu
vurgulanmaktadır. Bu doğrultuda ileriki yıllarda öğrenci seçme ve
yerleştirme sınavlarında üst düzey düşünme ve bilişsel becerilerin
ölçülmesine yönelik projelerin yürütülmesi önemli bir adımdır. Ancak
projenin üç temel çıkmazı bulunmaktadır: (i) amaç-ihtiyaç uyuşmazlığı,
(ii) yayımlanan örnek soruların uyumsuzluğu ve (iii) proje soru,
materyaller ve uygulama sonuçlarının gizliliğidir.
ABİDE Projesinin amacı, Türk eğitim sisteminde öğrenci seçme ve
yerleştirme sınavlarında öğrencilerin eleştirel düşünme, problem
çözme, yorum yapma gibi üst düzey düşünme becerilerinin ölçülmesini
zorlaştıran çoktan seçmeli soruların kullanımını azaltıp farklı madde
formatlarını kullanarak üst düzey düşünme becerilerini ölçmeye yönelik
beceri testlerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin üst düzey düşünme
becerilerine sahip olma durumlarının belirlenmesidir. Projenin amacında
ulusal temeldeki öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarında öğrencilerin
eleştirel düşünme, problem çözme, yorum yapma becerilerini ölçmek
hedeflenirken, projenin gerekçesinde ise PISA benzeri bir ulusal
sınav veya araştırma yapmak vurgulanmaktadır. Bu uyumsuzlukla
birlikte projenin; mevcut sınavların öğrencilerin eleştirel düşünme,
problem çözme, yorum yapma becerilerini de ölçerek iyileştirilmesi ve
geliştirilmesi temel alarak kurgulanması gerekmektedir.

İleriki yıllarda
öğrenci seçme
ve yerleştirme
sınavlarında üst
düzey düşünme ve
bilişsel becerilerin
ölçülmesine
yönelik projelerin
yürütülmesi
önemli bir adımdır.

Proje kapsamında Fen ve Teknoloji alanından iki Sosyal Bilgiler,
Matematik ve Türkçe alanlarından birer soru olmak üzere örnek sorular
yayımlanmıştır. Proje metinlerinde çoktan seçmeli sorularla ilgili olarak
bu tip sorularla öğrencilerin üst düzey düşünme ve bilişsel becerilerinin
ölçülmesinin zorluğundan ve öğrencilerin cevapları kendilerinin
oluşturmasına olanak vermeyerek öğrencilerin seçenekler arasında
tercih yapmalarından bahsedilmektedir. Ancak projede yayımlanan
örnek sorular incelendiğinde soruların, öğrencilerin söz konusu
becerilerini ölçmekten uzak olduğu ve bazı soruların cevaplarının
işaretlemek yerine soru metninde yer alan ifadenin/maddenin aynı
şekilde yazımını içerdiği görülmektedir (Örneğin; Fen ve Teknoloji alanı
Çam Kese Böceği sorusu, Şekil 19).
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Şekil 19. ABİDE Projesi Fen ve Teknoloji Örnek Soru

Ayrıca projede ilerleme kaydedilse de, bu ilerlemeler sonucunda gelinen
nokta ile projenin başındaki amaçların hem niceliksel hem de niteliksel
açıdan tutarlılık gösterdiğiyle ilgili herhangi bir veri bulunmamaktadır.
Bu kapsamda MEB’in şeffaf biçimde projenin verimliliğinin çeşitli
yönlerden değerlendirilmesi için proje soru, materyal ve uygulama
sonuçlarını kamuoyu ile paylaşması önemli görülmektedir.

240

2016 Eğitim Değerlendirme Raporu

KAYNAKÇA
2017 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı, Sayı:
29862 (2016). http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/10/20161030M1-1.pdf adresinden
erişildi.
Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (Abide) Projesi. (2016). Akademik Becerilerin
İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (Abide) Projesi. http://abide.meb.gov.tr/ adresinden erişildi.
MEB. (2015). 2016 yılı ortaöğretim kurumlarına geçiş uygulaması tercih ve yerleştirme e-kılavuzu. Ankara:
MEB.
MEB. (2016) Tercih danışmanlığı hizmeti devam ediyor. http://www.meb.gov.tr/tercih-danismanligihizmeti-devam-ediyor/haber/11580/tr adresinden erişildi.
ODSGM. (2016). 2015-2016 ortak sınavlar 1. dönem sayısal bilgiler. Ankara: MEB.
ODSGM. (2016). 2015-2016 ortak sınavlar 2. dönem sayısal bilgiler. Ankara: MEB.
ODSGM. (2016). 2015-2016 Öğretim Yılı 1. Dönem Ortak Sınavlar Test ve Madde İstatistikleri. Ankara:
MEB.
ODSGM. (2016). 2015-2016 Öğretim Yılı 2. Dönem Ortak Sınavlar Test ve Madde İstatistikleri. Ankara:
MEB.
ÖSYM. (2015). 2015-LYS sayısal bilgiler. Ankara: ÖSYM.
ÖSYM. (2015). 2015-YGS sayısal bilgiler. Ankara: ÖSYM.
ÖSYM. (2016). ÖSYS: öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi kılavuzları. Ankara: ÖSYM.
ÖSYM. (2016). 2016-LYSs sayısal bilgiler. Ankara: ÖSYM.
ÖSYM. (2016). 2016-YGS sayısal bilgiler. Ankara: ÖSYM.
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü. (2015). Veli, öğrenci, öğretmen bilgilendirme
kılavuzu. Veli, öğrenci, öğretmen bilgilendirme kılavuzu. Ankara: MEB.
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü. (2016). TEOG tercih danışmanlığı hizmeti
devam ediyor. https://orgm.meb.gov.tr/www/teog-tercih-danismanligi-hizmeti-devam-ediyor/
icerik/764 adresinden erişildi.
Özürlüler İdaresi Başkanlığı. (t.y.). Özürlülük araştırması. Ankara: ÖİB.
TÜİK. (2016). Engelli istatistikleri. Ankara: TUİK
YÖK. (2016). Yükseköğretim Program Atlası. https://yokatlas.yok.gov.tr adresinden erişildi.
Youtube. (2015). 2015-2016 TEOG Ortak Sınav Tanıtım Videosu. https://www.youtube.com/
watch?v=cwF5A3o3sD8 adresinden erişildi.
Youtube. (2016). 2016-2017 Öğretim Yılı Ortak Sınav (TEOG) Süreçleri Tanıtım Videosu. https://www.
youtube.com/watch?v=PzyQPvzDczs adresinden erişildi.

241

BÖLÜM X

ÖZEL ÖĞRETİM
Müge Bakioğlu
Eğitim Uzmanı

2016 Eğitim Değerlendirme Raporu
BÖLÜM X

ÖZEL ÖĞRETİM
I. ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ’NDE YAPILAN
DÜZENLEMELER VE BİLİM GRUPLARI
2016’da Ne Oldu?
2014 yılında 6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun ile dershanelerin eğitim sisteminden kaldırılmasına dair süreç
başlatılmıştı. CHP’nin Anayasa Mahkemesine söz konusu Kanunun
iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuru
sonucunda, Anayasa Mahkemesinin 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları
Kanunundan ve ilgili mevzuattan "dershane" ibaresinin kaldırılması
yönündeki Gerekçeli Karar yayımlanmıştır.
2014 yılında yürürlüğe giren 6528 sayılı Kanunda çeşitli kurslar;
"Ortaöğretime veya yükseköğretime giriş sınavlarına hazırlık
niteliğinde olmamak kaydıyla, kişilerin sosyal, sanatsal, sportif,
kültürel ve mesleki alanlarda bilgi, beceri, dil, yetenek ve
deneyimlerini geliştirmek, isteklerine göre serbest zamanlarını
değerlendirmek amacıyla faaliyet gösteren özel öğretim kurumları"
olarak tanımlanmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin verdiği Gerekçeli Karar
sonrasında ise 8 Ağustos 2015 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim
Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte
düzenleme yapılmış ve "özel öğretim kursu" tanımlaması getirilmiş,
böylece kurumların faaliyet gösterebilmeleri için gerekli yasal zemin
sağlanmıştır. Bahsi geçen Yönetmelikte özel öğretim kursları;
"kişilerin, Bakanlıkça belirlenmiş bilim gruplarına uygun eğitim
ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun
öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve
deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği
çeşitli kurs kapsamındaki en fazla üç bilim grubunda eğitim veren
özel öğretim kurumları"
olarak tanımlanmıştır. Yine bu kapsamda söz konusu kurumların
faaliyet gösterebilmeleri için yürütmeleri gereken süreçler ile
karşılanması gereken kriterler belirlenmiştir. Süreci takiben 12 Ağustos
2015 tarihinde 2015/23 sayılı ‘Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde
Yapılan Değişiklikler, Personele İlişkin Düzenlemeler’ konulu Genelge
yayımlanmış, Anayasa Mahkemesi kararının gerekçelerine atıfta
bulunarak okul dışı eğitim seçeneklerinin çoğaltılması amacıyla
getirilen düzenlemeler ile diğer düzenlemelere ilişkin açıklamalarda
bulunulmuştur. 18 Eylül 2015 tarihinde ise 2015/25 sayılı Özel Öğretim
Kurumları İle İlgili İşlemler konulu Genelgeyle, 12 Ağustos 2015
tarihli Genelgenin ilk maddesi iptal edilerek yeni uygulama esasları
belirlenmiştir.
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İlgili mevzuat düzenlemelerini takiben, PAK Eğitim İşçileri Sendikası
18 Eylül 2015’te yayımlanan 2015/25 sayılı Özel Öğretim Kurumları İle
İlgili İşlemler konulu Genelgenin iptali ve yürütmesinin durdurulması
istemiyle dava açmış ve konu Danıştay’a taşınmıştır. Davanın odağını
oluşturan iki önemli konu, dershanelerin özel öğretim kurumlarına
dönüşmesi ve özel öğretim kurslarının en fazla üç bilim grubu ile
sınırlandırılmasıdır. Danıştay 8. Dairesinin 23 Şubat 2016 tarihli
kararında Anayasa Mahkemesinin Gerekçeli Kararı sonrasında Kanunda
dershane tanımının yapılmamış ve mevzuatta yer verilmemiş olması
sebebiyle, Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sadece Kanunda ve
Yönetmelikte tanımlı olan kapsamda kurumların faaliyet göstermesine
izin verilmiştir. Yine aynı kapsam doğrultusunda iş yeri açma ve çalışma
ruhsatının verilmesi, personel atama ve/veya çalıştırma, kurum
nakli ve devir iş ve işlemlerinin yapılacağına Danıştay kararında yer
verilmiştir. Buna paralel olarak 5580 sayılı Kanunda tanımlanan özel
öğretim kursuna dönüşmeyen kurumların öğrenci ve/veya kursiyer
kaydının yapılamayacağı ifade edilmiştir. Bu doğrultuda davaya konu
olan dershanelerin özel öğretim kurumlarına dönüşmesine ilişkin
düzenlemenin iptali istemi reddedilmiştir.
Dava sonucu Danıştay 8. Dairesi tarafından verilen diğer önemli karar,
özel öğretim kurslarının en fazla üç bilim grubu ile sınırlandırılmasına
dair maddenin yürütmesini durdurması olmuştur. İlgili mevzuatta
bir sınırlamanın bulunmaması ve bilim gruplarına göre sınırlandırma
yapılmasının gerekçelendirilmemiş olması, verilen bu kararın sebebi
olarak gösterilmiştir. Ayrıca Anayasa Mahkemesinin Gerekçeli Kararında
da yer verilmiş olduğu gibi, bilim grupları üzerinden bir kısıtlamaya
gidilmesinin kurumların özel teşebbüs hürriyetinin sınırlandırılması
anlamına geldiği vurgulanmıştır.
Danıştay 8. Dairesi tarafından 23 Şubat 2016 tarihinde;
■■ sözleşmesi biten personelin çalışma izinlerinin iptal edilmesi
gerektiğine,
■■ 2015/25 sayılı Genelge, 2015/23 sayılı Genelgenin 1. Maddesini
yürürlükten kaldırdığı için Danıştay Dairesinde görülen diğer
davalarda karar verilmesine gerek olmadığına,
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■■ 2015/25 sayılı Genelge ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları
Kanununda "dershane" tanımı bulunmadığından, ilgili kurumların
gerekli dönüşüm işlemlerini gerçekleştirmeden eğitim öğretim
faaliyeti
yürütemeyeceği,
kendilerine
personel
ataması
yapılamayacağı gibi öğrenci/kursiyer kaydı da yapamayacaklarının
açıklandığı üzere, Anayasa Mahkemesinin Gerekçeli Kararı
doğrultusunda bir üst okula ve yükseköğretime giriş sınavlarına
hazırlık ihtiyacını karşılayabilecek okul dışı alternatif imkan getiren
Yönetmelik ve 2015/25 sayılı Genelge’nin 1. Maddesinin hukuka
aykırı olmadığına,
■■ Valilikçe kurum açma izni düzenlenen kurumlara Bakanlıkça "on
beş iş" günü içinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi (Özel
Öğretim Kurumları Yönetmeliği 6/II); özel öğretim kurslarında sınıf
mevcutları "on altı" kursiyeri geçmeyecek şekilde düzenlenmesi
(Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 48/II); Lise ve dengi okul
öğrencileri hafta içi günleri okul saatleri dışında ve/veya hafta sonu
"Cumartesi" günleri özel öğretim kurslarına devam edebilmesi (Özel
Öğretim Kurumları Yönetmeliği 51/XII) kapsamındaki ibarelerin
iptalinin reddine,
■■ 2015/25 sayılı Genelge’nin 5 ve 6. Maddeleri ile Özel Öğretim
Kurumları Yönetmeliği’nin 14/III ve 15/ III maddelerinde yer alan
"… hakkında adli ve/veya idari soruşturma bulunan kurumların ise
soruşturması sonuçlandıktan sonra…" ibareleri ile aynı Yönetmeliği
4/I-(p), 5/II (f), 13/I-© ve 13/V maddelerinde geçen "…en fazla 3
bilim grubu..." ibarelerinin yürütmesinin durdurulmasına
karar verilmiştir. Danıştay 8. Dairesinin verdiği bu kararlar
doğrultusunda 12 Nisan 2016 tarihli Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
düzenlemesinde öne çıkan değişiklikler aşağıdaki gibidir;
■■ 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanması Hakkında Kanun ve/veya Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun yetki alanına giren suç veya suçlardan dolayı adli
veyahut idari soruşturma bulunması halinde kurum açma, devir
alma, kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi için soruşturma/soruşturmaların sonuçlanmasının beklenmesi,
■■ Yine ilgili Büronun yetki alanına giren suç veya suçlardan dolayı
haklarında adli veyahut idari soruşturma bulunan kurumların eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınmaması,
■■ Valiliklerden alınan izinler doğrultusunda burs verilecek öğrenci
ve kursiyer tespitine yönelik Ocak, Şubat ve Mart aylarında sınav
yapabilmesi ve kurumların valilik izni ile bursluluk sınavlarını duyurması,
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■■ Özel öğretim kurslarını "en fazla 3 bilim grubunda kurs açabileceği"
ibaresi kaldırılarak, sınırlamanın 3 bilim grubundan 5 bilim grubuna çıkarılması.
2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen 3/7/2016 tarihli Yönetmelik
değişikliğinde bilim gruplarına ilişkin bir değişiklik olmazken, 5/8/2016
tarihli değişiklikte özel öğretim kurslarının bünyesinde faaliyet
gösterebileceği bilim grupları sayısı bire düşürülmüş, özel öğretim
kursu tanımı ve faaliyet kapsamı tekrar değiştirilmiştir. Detayları geçici
madde ile düzenlenen bilim grupları için;
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte özel öğretim kursu olarak
faaliyet göstermekte olan kurumların kurucuları, 1/7/2018 tarihine
kadar kurumlarını bir bilim grubunda faaliyet göstermeye uygun
hale getirirler ve kurum açma izni buna göre düzenlenir. Kurum
açma izni bir bilim grubuna uygun olarak yeniden düzenlenmemiş
kurumlar hakkında sürekli kapatma işlemi uygulanır.
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce öğrenci etüt eğitim
merkezi açmak üzere 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (l) veya
(m) bentlerindeki belgelerden herhangi birini almak üzere altı ay
öncesine kadar başvuranlardan veya milli eğitim müdürlüklerinde
kurum açma başvurusu bulunanlardan 11 inci maddenin birinci
fıkrasının (ç) bendindeki bağımsız giriş şartı aranmaz.
(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte öğrenci etüt eğitim
merkezi olarak faaliyet gösteren kurumların bina, blok, kat ilavesi
ile kontenjan değişimi ve nakil başvurularında 11 inci maddenin
birinci fıkrasının (ç) bendindeki bağımsız giriş şartı aranır.
(4) 1/1/2015 tarihinden önce kurum açma izni ile iş yeri açma ve
çalışma ruhsatı alan okullarda 11 inci maddenin birinci fıkrasının
(c) bendinin (1) numaralı alt bendi hükmü uygulanmaz;
hükmündeki düzenlemeler getirilmiştir. Özel öğretim kurumlarını
ve kurslarını ilgilendiren 3/7/2016 ve 5/8/2016 tarihli Yönetmelik
değişikliklerindeki mali ve finansal konular Özel Öğretim Bölümünün
"Özel Öğretim Kurumlarına İlişkin Mali Düzenlemeler" başlığı altında
ele alınmış ve tartışılmıştır.
Özel öğretim kurslarına ilişkin son düzenleme 29 Ekim 2016 tarihinde
676 Sayılı, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 79. Maddesiyle yapılmıştır.
Söz konusu madde kapsamında, bilim gruplarına yönelik sınırlamanın bir
bilim grubuna düşürülmesi kanunlaştırılmıştır. Bu madde kapsamında
5580 sayılı Kanuna;

248

2016 Eğitim Değerlendirme Raporu

"GEÇİCİ MADDE 6- Bu maddenin yayımı tarihinde faaliyet gösteren
özel öğretim kursları, eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1/8/2017
tarihinden itibaren bir bilim grubunda devam edebilirler. Kurum
açma izinleri de buna uygun olarak düzenlenir ve en geç 4/8/2017
tarihi itibarıyla bir bilim grubunda faaliyet göstermek üzere kurum
açma izinleri düzenlenmeyen özel öğretim kursları hakkında
sürekli kapatma işlemi uygulanır. Bu maddenin uygulanmasına
ilişkin hususlar ile bilim grubu tanımı Milli Eğitim Bakanlığınca
çıkarılan yönetmelikle düzenlenir."
ibaresi eklenmiştir. 29/10/2016 yönetmelik değişikliği ise özel öğretim
kurslarını çeşitli kurslar tanımlaması kapsamından çıkarmış ve ayrı bir
kategori haline getirmiştir. Böylece özel öğretim kursları;
"Kişilerin, Bakanlıkça belirlenmiş bilim gruplarına uygun eğitim
ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun
öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve
deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği bir
bilim grubunda eğitim veren kurumlar"
şeklinde tanımlanmıştır. Kurumların getirilen yeni düzenlemelere uygun
olarak faaliyet gösterebilmesi için belirlenen süre 1/7/2018 tarihinden,
1/8/2017 tarihine alınmıştır.

Özel öğretim
kurslarında bilim
grubu sayısının
önce beşe
çıkarılıp ardından
bire düşürülmesi,
dönüşüm
sürecinden sonra
sistemde okul
dışı kaynakların
rolüyle ilgili bir
farklılaşmanın
olduğuna işaret
etmektedir.

Değerlendirme ve Öneriler
Destek eğitim hizmetleri sağlayan özel öğretim kursları ve etüt
merkezleri, 2014 ve 2016 yılları arasında birçok kez yasal düzenlemeye
tabi tutulmuş, bu süreçte kurumların yapısı çeşitli değişikliklere
uğramıştır. Bu kapsamdaki düzenlemelerde ön plana çıkan en önemli
değişiklik ise, özel öğretim kurslarının eğitimini verebileceği bilim grubu
sayısının 676 Sayılı KHK ile bire düşürülmüş olmasıdır.
Özel öğretim kurslarında bilim grubu sayısının önce beşe çıkarılıp
ardından bire düşürülmesi, dönüşüm sürecinden sonra sistemde
okul dışı kaynakların rolüyle ilgili bir farklılaşmanın olduğuna işaret
etmektedir. Bilim grubu sayısının beşe çıkarılması özel öğretim
kurslarının dershanelerin sistemdeki rolüne benzer bir yapıya
kavuşmasıyla sonuçlanabilecek bir düzenlemeyken, bu sayının bire
düşürülmesi özel öğretim kurslarının Kanunda ifade edilen tanımına
yönelik sınır belirleyen bir düzenlemedir. Ancak bu düzenlemenin olası
sonuçları dikkatle değerlendirilmelidir. Zira veli ve öğrencilerin okul
dışı eğitim alma taleplerinin özellikle ortaöğretim için devam ettiği
düşünüldüğünde, bu talebin hangi yollarla ve kurumlarla karşılanacağının
cevabı sistemde yeni problemler üretebilecek niteliktedir.
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Okul dışı
kaynaklara
yönelimin en
aza indirilmesi,
bu ihtiyacı en alt
seviyeye çekecek
düzenlemelerin
yapılmasına
bağlıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı okul dışı kaynaklara duyulan ihtiyacı gidermeye
yönelik olarak destekleme ve yetiştirme kurslarını sunmaktadır. Ancak,
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2016 Ortaöğretim
İzleme ve Değerlendirme raporunda belirtildiği üzere, yetiştirme
ve destekleme kursları öğrenci ihtiyaçlarına henüz tam anlamıyla
cevap verememektedir. Okul dışı kaynaklara duyulan ihtiyacın sınav
kaygısı üzerinden şekillendiği dikkate alındığında, bu ihtiyacın okullar
tarafından giderilmeye çalışılması da eğitimin temel ilkeleriyle çelişen
pedagojik problemleri beraberinde getirebilecek nitelikte olduğu
görülecektir. Öte yandan, dönüşüm sürecinde bir ara formül olarak
üretilen, "hem okul hem dershane" mantığını benimsemiş temel liseler
de bir alternatif olarak varlığını sürdürmektedir. Özel öğretim kurslarıyla
ilgili gerçekleştirilen son düzenlemelerin temel liselere yönelişi nasıl
etkileyeceği, değerlendirilmesi gereken diğer konular arasında yer
almalıdır. Zira temel liselerin dönüşümü aşamasında, yeni sorunların
ortaya çıkması olası gözükmektedir.
Süreç tüm boyutlarıyla ele alındığında, gerçekleştirilmesi gereken
düzenlemelerin okul dışı kaynaklara duyulan ihtiyacı azaltmayı ve
zamanla ortadan kaldırmayı öncelemesi gerektiği ön plana çıkmaktadır.
Sınav odaklı eğitim ve beraberinde getirdiği kaygılar, veli ve öğrencileri
okul dışı kaynaklara yöneltmeye devam ettiği sürece, sistemdeki kısır
döngünün unsurlarının değişmesi nihai çözümü getiremeyecektir. Bu
sebeple öğrencilerin eğitimle ilgili tüm ihtiyaçlarının ve taleplerinin
mümkün olduğunca okullar tarafından sağlanması yönünde atılacak
adımlar gündeme getirilmeli ve desteklenmelidir. Okul dışı kaynaklara
yönelimin en aza indirilmesi ise, hem bir üst öğretime geçiş sisteminde
bu ihtiyacı en alt seviyeye çekecek düzenlemelerin yapılmasına hem
de örgün eğitimin kalitesinin geliştirilmesine yönelik tedbirlerin
belirlenerek uygulamaya konulmasına bağlı olacaktır.
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II. ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MALİ DÜZENLEMELER
2016’da Ne Oldu?
Özel öğretim kurumları kapsamında yapılan mali düzenlemelerde, 2016
yılı içerisinde ön plana çıkan iki temel konu başlığı bulunmaktadır.
Bunlardan ilki özel öğretim kurumlarının ücretlerinin tespiti, ilanı ve
tahsili ile ilgili düzenlemelere dair iken, ikinci konu başlığı özel okulların
kayıtları sırasında kurumlar ve veliler arasında imzalanmak üzere
düzenlenen öğrenci kayıt sözleşmeleridir. Özel öğretim kurumlarının
ücretlerinin tespiti, ilanı ve tahsiline ilişkin olarak 12 Nisan ve 3 Temmuz
tarihli Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler
ile Öğrenci Kayıt Sözleşmeleriyle uygulamaya konulan düzenlemelere
genel olarak bakıldığında, hem özel öğretim kurumlarının ücretleri
ve ödemeleriyle ilgili esasların belirlendiği hem de kurum, öğrenci ve
velilere yönelik, özellikle mali açılardan koruyucu bir yasal çerçevenin
getirildiği görülmektedir.

Özel Öğretim
Kurumları
Yönetmeliğinde
yapılan
değişiklikler ile
mali açılardan
koruyucu bir
yasal çerçeve
getirilmiştir.

Getirilen yeni düzenlemeler doğrultusunda özel okullar, Özel Öğretim
Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış örnek Öğrenci Kayıt
Sözleşmelerini referans alarak veli ve kurum arasında imzalanacak olan
sözleşmeleri güncellemiştir. Yönetmelik değişiklikleri doğrultusunda
uygulanması kararı alınan söz konusu Öğrenci Kayıt Sözleşmeleri,
2016-2017 eğitim öğretim yılı itibariyle uygulamaya konmuş ve kayıtlar
sırasında kullanılmaya başlanmıştır. Bahsi geçen yönetmelik ve sözleşme
içerisinde alınan hizmetlerin kapsamı, hizmet bedelleri ve bedellerin
ödenmesine ilişkin talimatlar ile özel öğretim kurumlarının ücretlerini
hangi kriterlere bağlı olarak tespit edebileceklerine, ne zaman ve
nasıl ücret ilanında bulunabileceklerine dair şartlar belirlenmiş ve
sözleşmeyle güvence altına alınmıştır.
Bu kapsamda dikkat çeken değişikliklerden ilki, 55. Maddeye getirilen ek
düzenlemelerdir. Söz konusu maddeye yapılan ilk ek "Okullar, ders yılı
sonunda ödemesi yapılmayan öğrencilerin kayıtlarını yenilemeyebilir.
Ücretini ödememekte ısrar eden velinin/vasinin çocuğunun kaydı
maarif müfettişleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda nakil ve
yerleştirme komisyonu aracılığıyla resmi kurumların tabi olduğu ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde uygun olan resmi okula veya açık liseye
alınır." ibaresidir. Bu düzenlemenin özel öğretim kurumlarına mali
konularda yasal bir dayanak noktası sağladığı söylenebilmektedir. Bunun
yanı sıra velileri korumaya yönelik olarak "Öğrenci ile velilerinden beceri
eğitimi/staj çalışması/yaz uygulaması adı altında veya 54 üncü madde
çerçevesinde tespit ve ilan edilen ücretler dışında herhangi bir ücret talep
edilemez." ifadesi eklenmiş ve okul ücretlerinin artışına dair sınırlayıcı
bir düzenleme getirilmiştir.
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Öğrenci ve
kursiyer
ücretlerinde
yapılabilecek
artışlar, ara sınıflar
için kısıtlanmış
ve eğitim
ücretinin üst sınırı
tanımlanmıştır.

Özel öğretim kurumlarının ücret artışlarına dair yapılan düzenlemeyle
birlikte, kurumların Öğrenci Kayıt Sözleşmelerinde sağlayacaklarını
belirttikleri eğitim ve öğretim olanaklarına, gelişmelerine imkan
verecek yatırım ve hizmetler ile diğer işletme giderlerine göre tespit
edilen öğrenci ve kursiyer ücretlerinde yapabilecekleri artış, ara sınıflar
için kısıtlanmış ve eğitim ücretinin üst sınırı tanımlanmıştır. Buna
ilaveten ders yılı içerisinde kayıt yaptıran öğrenciler için uygulanacak
fiyatlandırma tespit edilmiştir. Bu doğrultuda ders yılı içerisinde
kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyeceği bir sonraki eğitim öğretim yılı
ücretinin, o yıl için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden belirlenmesi
kararlaştırılmıştır. Ara sınıflar için bir önceki eğitim öğretim yılında ilan
edilen eğitim ücretinde yapılacak zam, (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en
fazla %5’lik bir artış oranı ile sınırlı tutulmuştur.
Yönetmelik düzenlemesiyle birlikte eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı
sıra takviye kursları, yemek, servis, pansiyon gibi ücretlerin ödeme
şekilleri ve indirimler dahil olmak üzere, ocak ile mayıs aylarında
belirlenmesi gerekmektedir; aksi takdirde bir önceki yılın ücreti
geçerli olacaktır. Eğitim öğretim faaliyetleri dışında, sosyal ve kültürel
faaliyetler ile gezi ve gözlem gibi etkinlikler için talep edilen ücretler,
etkinlik öncesinde belirlenerek talep edilecektir. Ancak kurumların
beceri eğitim/staj gibi çalışmalar adı altında herhangi bir ücret talep
etmeleri sözleşme gereği mümkün olmayacaktır. Ders yılı sonunda
ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenemeyebilirken,
ücretlerini ödememekte ısrarcı olan velinin/vasinin çocuğunun kaydı
ise maarif müfettişleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda, nakil
ve yerleştirme komisyonu aracılığıyla uygun bulunan bir başka kuruma
alınacaktır.
Burslu öğrencilerin ödemelerine dair düzenlemeler ile hangi koşullarda
tam veya kısmi ücret iadelerinin yapılabileceğine de yönetmelikte yer
verilmiştir. Sağlık raporu alarak öğrencinin sağlık sebebiyle kurumdan
ayrılması, kurumun kapanması, dönemin açılamaması, kurumun eğitim
ve öğretim ortamının olumsuz yönde değiştiğinin maarif müfettişleri
tarafından tespit edilmesi, velinin/vasinin öğrencisini okutamayacak
duruma düştüğünün resmi kurumlarca belgelendirilmesi durumlarında
ücretler iade edilebilecektir. Eğitim ve öğretim yılı başlamadan
kurumdan ayrılan öğrencilere ise, yıllık ücretin %10 dışındaki kısmı
iade edilebilecektir. Eğitim öğretim desteğinden faydalanan öğrenci
ücretlerinin ödenmesine ilişkin çerçeve de bu kapsamda belirlenmiştir.
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Değerlendirme ve Öneriler
12 Nisan ve 3 Temmuz 2016 tarihli Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler,
özellikle kurumların ve velilerin haklarını korumaya ve taraflara mali güvence sağlamaya yönelik
boyutlara sahiptir. Söz konusu düzenlemelerin getirilmesine, geçtiğimiz senelerde artan kurumsal
sorunlarla birlikte veli ve öğrenci mağduriyetlerinin sebep olduğu söylenebilmektedir. Bilindiği üzere
dershanelerin kapatılmasının akabinde uygulamaya konulan eğitim ve öğretim teşvikleri ve destek
ödemelerinin de etkisiyle, özel öğretim kurumları sayısında önemli bir artış yaşanmış; dershaneler ise
özel öğretim kurumlarına, özel öğretim kurslarına veya temel liselere dönüşmüştür. Ancak öğrencilerin
özel öğretim kurumlarına geçişleri sürecinde, bazı kurumlar ile veliler arasında ödemelere, kurumun
faaliyet kapsamına ve hizmet içeriklerine dair çeşitli mali problemler yaşanmış ve bu problemler
kamuoyuna yansımıştır.
Eğitim sisteminin gerektirdikleri, talepler ve taleplerin ekonomik karşılıkları eksenindeki yapısal
sınırlılıklar ‘yeni’ bir eğitim anlayışıyla hizmet veren çeşitli kurumları meydana getirmiştir. Bunlar
arasında özel öğretim kurumları, özel öğretim kursları ve temel liseler yer almaktadır. Bahsi geçen
kurum yapılarının, dershanelerin kapatılması sonrasında getirilen yeni yasal çerçevenin ve çalışma
kapsamının izin verdiği ölçüde öğrenci ve veli talepleri kadar eğitim sisteminin sınava dayalı kademeler
arası geçiş modelinin gerekliliklerine de cevap veren bir çerçevede olduğu görülmektedir.
Talep ve ihtiyacın karşılanması sürecinde, kurum sayıları hızlı bir şekilde artmış, kurumların
dönüşümden daha az etkilenmesi için nitelik ve kalite konusunda geçiş dönemine özgü bazı istisnai
düzenlemeler yapılmış, standartların bir kısmı geçici bir süre için aşağı çekilmiştir. Fakat açılan ve/veya
yasada belirtilen koşullar içerinde dönüşüme giren kurumlar üzerinde tam bir kontrol mekanizmasının
kurularak denetimin sağlanması zaman almış ve bu durum, piyasa içerisinde kaotik bir ortamın
oluşmasıyla sonuçlanmıştır. Böylesi bir ortamda nicelik niteliğin önüne, talep ise güvenirliğin önüne
geçmiş, kurumların denetimsizliği ve durumdan fayda üretmeye dönük uygulamaları çok sayıda velinin,
özellikle ücretler ve ödemeler konusunda mağduriyet yaşamasına sebep olmuştur. Basına yansıyan
çok sayıda haber sonrasında, Bakanlığın yönetmelikte düzenlemeye gitmesi ve tüm özel öğretim
kurumlarının aynı Öğrenci Kayıt Sözleşmesi üzerinden kayıt alması, benzer mağduriyetlerin oluşması
önünde engelleyici olacak olumlu bir düzenleme olarak gerçekleştirilmiştir. Özellikle ödemelerin
Valiliklere bildirilen banka hesap numaraları üzerinden yatırılması, veliler için bir güvenilirlik işareti
olacağı ifade edilebilmektedir.
Öte yandan söz konusu Öğrenci Kayıt Sözleşmelerinin damga vergisine tabi tutulması, genel olarak özel
öğretimin teşvikine yönelik politikalarla çelişki olarak görülmüş ve bu konu üzerinde yoğun tartışmalar
yaşanmıştır. 15.07.2016 tarihinde kabul edilen ve 09.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, 6728
sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un
29. Maddesi ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) Sayılı Tabloda değişiklik yapılmıştır. Yapılan
değişiklikle, Damga Vergisinden İstisna Kağıtların yer aldığı (2) Sayılı Tablonun "II- Öğrenciler ve
askerlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümüne yapılan ilave ile ‘okul idareleriyle öğrenciler veya velileri
arasında düzenlenen kağıtlara’ damga vergisi istisnası getirilmiştir. Bu düzenleme ile Öğrenci Kayıt
Sözleşmelerinin damga vergisine tabi tutulması sebebiyle oluşan ek maliyet ortadan kaldırılmıştır.
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2016-2017 Eğitim
ve Öğretim Yılında
Özel Okullarda
Öğrenim Görecek
Öğrenciler
İçin Eğitim ve
Öğretim Desteği
Verilmesine İlişkin
Tebliğde, 75 bin
öğrencinin ilk defa
eğitim ve öğretim
desteğinden
yararlandırılacağı
açıklanmıştır.

2016’da Ne Oldu?
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Tasarısı görüşmelerini 2016 yılının Şubat ayında gerçekleştirmiştir. Bu
görüşmeler doğrultusunda MEB, YÖK, ÖSYM ve üniversiteler dahil
olmak üzere, 2016 Yılı Bütçe Kanun Tasarıları Ekim ayında görüşülmüş
ve tahmini rakamlar kamuoyuyla paylaşılmıştır. Söz konusu görüşmeler
sonucunda 2017 için bütçe giderleri 645 milyar lira olarak öngörülmüş
ve bütçe giderlerinin yaklaşık %20’sine denk gelen kısmı eğitime
ayrılmıştır. Böylelikle 2017 yılı için eğitim harcamalarına ayrılan kaynak,
122 milyar lira olarak belirlenmiştir. Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından
açıklanan rakamlara göre, 2016-2017 eğitim öğretim yılında özel öğretim
kurumlarına devam edecek öğrencilere verilecek destek için ayrılan
miktar ise 1.4 milyar lira olarak kaydedilmiştir. 2017 bütçesinin son
halini alacağı TBMM Genel Kurulu görüşmeleri ise 11 Aralık 2016 günü
gerçekleştirilecektir.
2016-2017 eğitim öğretim yılı içerisinde verilecek olan eğitim öğretim
desteğine ilişkin detaylar, Ağustos ayında duyurulmuş ve başvurular
açılmıştır. 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim
Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine
İlişkin Tebliğde, 75 bin öğrencinin ilk defa söz konusu destekten
yararlandırılacağı açıklanmıştır.
2016-2017 eğitim öğretim yılında öğrencilere verilecek destek tutarları
okul öncesi için 2.860 TL, ilkokul için 3.440 TL, ortaokul için 4.000 TL,
lise için 4.000 TL ve temel lise için 3.440 TL olarak belirlenmiştir. Verilen
destek tutarları ile okul türlerine göre ilk defa özel eğitim öğretim
desteği alacak öğrenci sayılarına, Tablo 29’da yer verilmiştir. Geçtiğimiz
senelerde eğitim öğretim desteğinden faydalanmaya hak kazanan
öğrencilerle birlikte, bu yıl 315 bin 586 öğrenciye ödeme yapılacaktır.
Tablo 29. 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında Eğitim ve Öğretim Desteği Verilecek Okul
Türleri, Destek Tutarları ve Destek Verilecek Öğrenci Sayıları
Kurum Türü Adı

Destek Tutarları

Destek Verilecek Öğrenci Sayıları

Okul Öncesi

2.860 TL

6000

İlkokul

3.440 TL

15.000

Ortaokul

4.000 TL

15.000

Ortaöğretim

4.000 TL

15.000

Temel Lise

3,440 TL

24.000
Toplam: 75.000
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Yayımlanan 5580 Sayılı Kanun Kapsamındaki Özel Okullarda Öğrenim
Gören/Görecek Öğrenciler için Verilecek Eğitim ve Öğretim
Desteği Uygulama e-Kılavuzuyla bu yılki desteklere ilişkin detaylar
duyurulmuştur. Geçen senelerden farklı olarak, sınıf seviyelerinin her
birine okulun destek kontenjanının %25'i kadar öğrenci yerleştirileceği
açıklanmıştır. Kılavuzda yer aldığı üzere, başvurular doğrultusunda özel
öğretim kurumlarına yapılan ilk yerleştirmeler ve ek yerleştirmeler,
Eylül ayı içerisinde tamamlanmıştır. Eylül ayında gerçekleştirilen ilk
yerleştirmelerde 14 bin 993 öğrencinin ilkokullara, 14 bin 998 öğrencinin
liselere, 23 bin 992 öğrencinin temel liselere, 87 öğrencinin ise azınlık
okullarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. MEB tarafından yapılan
duyuruda 9 bin 817 öğrenci yerleştirmesiyle İstanbul, en çok yerleştirme
yapılan il olmuştur. Ankara ise 8 bin 700 öğrenciyle ikinci, İzmir ise 4 bin
310 öğrenci ile üçüncü sırada yer almıştır.

2016-2017 eğitim
öğretim yılında
48-66 ay yaş
aralığındaki okul
öncesi öğrencileri,
bir defaya mahsus
olmak üzere,
eğitim öğretim
desteklerinden
yararlanabilecektir.

2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Görecek
Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ ile
bu seneye özel uygulamalar duyurulmuştur. Tebliğe göre 48-66 ay yaş
aralığındaki okul öncesi öğrencileri, bir defaya mahsus olmak üzere,
söz konusu eğitim öğretim desteklerinden yararlanabilecektir. Bir diğer
düzenleme de okul türleri bazında dağıtılan kontenjanlara ayrılandan
daha az talep gelmesi durumunda bu kontenjanların aynı okul türünde
olmak üzere başka illere kaydırılabilmesine yönelik olarak yapılmıştır.
Nisan ayında gerçekleştirilen Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
değişiklikleri kapsamında, hangi kurumların eğitim ve öğretim
desteğinden faydalanabileceğine ilişkin bir sınırlama getirilmiştir.
Aslında bu sınırlama daha önceki belirsizliği kaldırmış, hakkında hangi
tür idari veya adli soruşturma bulunan kurumların eğitim öğretim
desteğinden yararlanamayacağını çerçeve içine almıştır. Düzenleme
doğrultusunda 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi
Hakkında Kanun veyahut Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar
Soruşturma Bürosunun yetki alanına giren suç veya suçlardan dolayı
haklarında adli veyahut idari soruşturma bulunan kurumların, eğitim ve
öğretim desteği kapsamına alınmayacağı karara bağlanmıştır.
2016 yılında özel mesleki ve teknik eğitim kurumları için eğitim öğretim
desteği verilmesine yönelik uygulamaya devam edilmiştir. Verilen eğitim
ve öğretim desteklerinin özel mesleki ve teknik eğitimin amaçlılığı ve
niteliği bakımından incelenmesi, Değerlendirme Raporunun Mesleki ve
Teknik Eğitim bölümü altında detaylı olarak tartışılmıştır. Bu bölümde
ise söz konusu desteklerin özel öğretim kapsamındaki mali ve finansal
boyutunun yanı sıra mevzuat değişikleri boyutu ele alınmıştır.
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2016 yılı itibariyle
organize sanayi
bölgeleri
dışında yer alan
kurumların da
eğitim öğretim
desteklerinden
faydalanabileceği
karara
bağlanmıştır.

Ağustos ayında yayımlanan 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılında
Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan/Açılacak Özel Mesleki ve
Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler
İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ ile söz
konusu öğrencilerin, eğitim öğretim desteklerinden faydalandırılması
sağlanmıştır. Geçtiğimiz yıllarda ilgili kurumların organize sanayi
bölgesi içerisinde yer alması zorunluluğu bulunurken, 2016 yılı itibariyle
organize sanayi bölgeleri dışında yer alan kurumların da eğitim öğretim
desteklerinden faydalanabileceği karara bağlanmıştır.
2012-2013 yılında ilk uygulamasına başlanan eğitim öğretim desteğinin
verilebilmesi için, söz konusu özel öğretim kurumlarının;
■■ organize sanayi bölgesi içerisinde yer alması veya 2016-2017 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere organize sanayi bölgesi
dışında açılmış olması,
■■ her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği süresinin
okulun öğretim süresini aşmaması, nakil yoluyla gelen öğrenciler
için ise okulun kalan öğretim süresinden fazla olmaması,
■■ öğrencinin, o eğitim ve öğretim yılının başlamasından en geç otuz
gün içerisinde okula kaydının veya eğitim ve öğretim desteği yapılan okullar dışındaki okullardan naklinin yapılmış olması,
■■ öğrencinin okula devam ediyor olması; açıldığı il veya ilçe nüfusunun 20.000 ve üzerinde olması;
■■ takviye kursları, yemek, servis, pansiyon hizmetleri hariç olmak
üzere eğitim ve öğretim desteği kapsamındaki öğrencilerden tebliğde desteklenecek alan/dallarda belirlenen eğitim öğretim desteği tutarı kadar eğitim öğretim ücreti alınabilecek olması şartları
aranmaktadır.
Verilen destek tutarları 9. sınıflar için alanlara göre değişiklik
göstermezken, 10, 11 ve 12. sınıflara verilecek destek tutarları alan
bazında farklılaşmaktadır. 2016-2017 eğitim öğretim yılında Organize
Sanayi Bölgesi içerisinde açılan veyahut açılacak olan özel mesleki ve
teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrencilere, alan ve dallara
göre 4.270 TL ile 6.675 TL arasında değişen eğitim ve öğretim desteği
ödenmesi öngörülmektedir. Alanlara göre verilecek tutarlar Tablo
30’daki gibidir.
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Tablo 30. 2016-2017 Öğretim Yılında Özel Mesleki Ve Teknik Eğitim Okullarında
Öğrenim Gören Öğrencilere, Eğitim ve Öğretim Desteği Verilen Alanlar Ve Tutarları
Sıra No

Alan Adı

Destek Tutarı (TL)

1

Makine Teknolojisi

6.300,00

2

Metal Teknolojisi

5.765,00

3

Elektrik Elektronik Teknolojisi

6.300,00

4

Tekstil Teknolojisi

5.605,00

5

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı

5.150,00

6

Plastik Teknolojisi

5.875,00

7

Motorlu Araçlar Teknolojisi

6.300,00

8

Gıda Teknolojisi

5.765,00

9

Kimya Teknolojisi

5.875,00

10

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri

5.875,00

11

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

5.150,00

12

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

6.675,00

13

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri

5.340,00

14

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi

4.590,00

15

Matbaa Teknolojisi

6.300,00

16

Tarım Teknolojileri

6.300,00

17

Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı

4.800,00

18

9. Sınıf

4.270,00

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan
rakamlara göre 2016-2017 eğitim öğretim yılı için mesleki ve teknik
eğitim okulları öğrencilerine ayrılan destek tutarı, toplam 118 milyon
483 bin lira olarak hesaplanmıştır. Destekten faydalanacak öğrenci
sayısı ise 22 bin 266 olarak kaydedilmiştir.
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2014-2015 eğitim
öğretim yılından
bu yana verilen
teşviklerin, 20162017 sonuna
kadar 3 milyar 133
milyon 422 bin
liraya ulaşması
öngörülmektedir.

Değerlendirme ve Öneriler
2016-2017 eğitim öğretim yılında özel okullarda öğrenim görmek üzere
sağlanan destekten yararlandırmak için 75 bin yeni öğrencinin sisteme
dahil edilmesi kararı alınmıştır. Böylece eğitim ve öğretim desteğinden
faydalanan öğrenci sayısı, toplamda 340 bini aşmıştır. 2014-2015 eğitim
öğretim yılından bu yana verilen teşviklerin, 2016-2017 sonuna kadar 3
milyar 133 milyon 422 bin liraya ulaşması öngörülmektedir.
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan
açıklamalara göre 2014-2015 eğitim öğretim desteği, ilk yıl 166.563
öğrenciye verilmiştir. 2015-2016 eğitim öğretim yılında ise, toplamda
337.375 öğrenci bu destekten faydalanmıştır. Verilen destek tutarı ise
2014-2015 eğitim öğretim yılı için 1 milyar 695 milyon, 2015-2016 eğitim
öğretim yılı için 1 milyar 170 milyon 765 bin lira olarak gerçekleşmiştir.
2016-2017 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
verilen eğitim öğretim desteğinden ve teşviklerinden yararlanmak
üzere 5.742 okul ve 578 bin 760 öğrenci başvuruda bulunmuştur. Ağustos
ayında alınan başvurular sonucunda, 578 bin 760 öğrenciden 74.983’ü
ilk yerleştirmelerde destek almaya hak kazanırken, ek yerleştirmelerle
öğrenci sayısı 75 bine tamamlanmıştır. Ayrıca, eğitim öğretim
teşviklerinden yararlanmak üzere başvuran 5.742 okuldan 5.171’inin
teşvikten yararlanamaya hak kazandığı açıklanmıştır.
Bilindiği üzere geçtiğimiz senelerde öğrencilere verilen eğitim öğretim
destekleri birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıflar ağırlıklı olmak üzere
dağıtılmıştır. Ancak bu sene, verilen eğitim öğretim destekleri her sınıf
düzeyi için eşit olarak paylaştırılmış ve okulun destek kontenjanının
%25'i ile sınırlı tutulmuştur. Bunun yanı sıra, geçtiğimiz yıllarda teşvik
sisteminden faydalanmaya başlayan öğrencilere verilecek destekler
devam ettiğinden, bu sene yararlanacak öğrencilerin sayısında
azaltmaya gidilmiştir. Böylece geçtiğimiz senenin kontenjanı neredeyse
yarı yarıya düşürülmüştür. Sayılardaki bu yeni düzenlemeler sebebiyle
eğitim öğretim desteği başvuru yapabilecek öğrenci sayısı artsa da,
2016-2017 eğitim öğretim yılında teşvik alabilecek öğrenci oranında
düşüş yaşanmıştır. İstanbul, Ankara, İzmir gibi Türkiye’nin üç büyük
kentinin destekten faydalanan öğrenci sayısında ilk üçte yer alması
ise, hem öğrenci hem de özel öğretim kurumu sayısı düşünüldüğünde
normal bir dağılım olarak karşımıza çıkmaktadır.
2016-2017 eğitim öğretim yılında okul öncesi öğrencilerinin eğitim
öğretim desteğinden faydalandırılması, uygulamanın bütününden
bağımsız olarak düşünüldüğünde, oldukça olumlu bir gelişme olarak
değerlendirilebilir. Zira Türkiye’nin okul öncesi eğitime katılım
oranlarının OECD ülkelerine kıyasla oldukça düşük olduğu ve okul öncesi
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eğitimin öğrencilerin sonraki eğitim hayatı ve başarı düzeyi üzerindeki
olumlu etkisi düşünüldüğünde, eğitim öğretim teşviklerine okul öncesi
kademesinin de eklenmesi bir fırsat olarak nitelendirilebilir. OECD
Bir Bakışta Eğitim 2016 raporundaki 2014 yılına ait okul öncesindeki
okullaşma oranlarına göre, 3 yaşında okul öncesi eğitime katılım oranı
(ISCED02) %8 ve 4 yaşın katılım oranları(ISCED02 +ISCED1) ise %32’dir.
Söz konusu oranlar OECD ortalaması için sırasıyla %69 ve %86’dır.
Yine aynı raporun 2014 yılı için verdiği okul öncesi eğitimde okullaşma
oranına özel ve resmi ayrımında bakıldığında, önemli bir fark göze
çarpmaktadır. Okul öncesi eğitime katılan öğrencilerin %87’si resmi
kurumlarda eğitim görürken, %13’ü özel kurumlardadır. OECD için bu
oranlar sırasıyla %68’e %32’dir. Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim
2015/16 raporuna göre ise okul öncesi eğitimdeki net okullaşma oranları
3-5 yaş için %33,26; 4-5 yaş için %49,96; 5 yaş için ise %55,48 olarak
kaydedilmiştir. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da okul öncesindeki
okullaşma oranlarının düşüklüğüne dikkat çekerek 2019’a kadar pilot
illerden başlanarak okul öncesi eğitimin dışında kalan 500-600 bin
öğrencinin okullaşmasının sağlanacağını ve okul öncesinin zorunlu
eğitim kapsamına alınacağını açıklamıştır.
Türkiye’de okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik vurgular
dönem dönem sekteye uğrasa da, kurum sayılarında ve okullaşma
oranlarında görece düzenli bir artışın olduğunu söylemek mümkündür.
Örneğin, 12 yıllık zorunlu eğitime geçişle birlikte ilkokula başlama yaşının
bir yıl öne çekilmesinden kaynaklı bir düşüşe rağmen, 2005’ten bu yana
4 yaş grubu öğrencilerin okul öncesindeki okullaşma oranlarında %30’u
aşan bir artış yaşandığı gözlemlenebilmektedir. Ancak uzun yıllardır
süregelen okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesine ilişkin resmi
makamlardan gelen açıklamalar ile fiili uygulamanın başlatılabilmesinin
önündeki engeller bir arada düşünüldüğünde, Türkiye’nin okullaşma
oranlarını artırabilmesi için öncelikle fiziki altyapısını tamamlaması ve
okulöncesi eğitimde tam okullaşma için ihtiyaç duyulan insan gücünü
yetiştirmesi gerektiği açığa çıkmaktadır. Zorunlu eğitim kademelerinde
hala derslik açığı sorununun yaşandığı göz önünde bulundurulduğunda,
okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ile ilgili altyapısal problemlerin
giderilmesi için zamana ve kaynağa ihtiyaç olduğu düşünülebilir. Ancak
eğitim ve öğretim destekleriyle özel sektörün okul öncesi eğitimdeki
rolünün artırılması, hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm öğrencilerin okul
öncesi eğitiminden eşit ve parasız olarak yararlanmasının sağlanacağı
güne kadar, alternatif bir yol olarak değerlendirilebilir. Mevcut
koşulların yarattığı bu ihtiyacın yanı sıra, eğitim öğretim desteğinden
okul öncesi kademesine pay ayrılmasına yönelik uygulama, okul
öncesindeki okullaşma oranlarını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda
eğitim öğretim desteği almasalar dahi, velilerde çocuklarını okul öncesi
eğitime kayıt ettirmekle ilgili bir motivasyonun oluşmasına da katkı
sağlayabilecektir.
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2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Görecek
Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ ile
kontenjanlara ve yerleştirmelere ilişkin bir değişiklik gerçekleştirilmiştir.
Okul türleri bazında dağıtılan kontenjanlara talebin az olması
durumunda, kontenjanların aynı okul türünde olmak koşuluyla başka
illere kaydırılabileceği karara bağlanmıştır. Bilindiği üzere eğitim öğretim
destekleri ve teşvikleri için ayrılan kontenjanlar, Milli Eğitim Bakanlığının
ve Maliye Bakanlığının ortak çalışması sonucunda belirlenmektedir.
Diğer bir deyişle eğitim öğretim desteğinden faydalanacak öğrenci
sayısı, aynı zamanda bir bütçe meselesidir. Dolayısıyla eğitim öğretim
desteği verilmesine ilişkin eğitim politikasının temel bir hedefi olduğu
düşünüldüğünde, bu hedefin gerçekleştirilmesi için oluşan kontenjan
açığının başka illere kaydırılarak doldurulması, amaçlılık bakımından
tutarlı ve beklenen bir düzenlemedir.
Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği değişikliği ile gündeme gelen
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
veyahut Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun
yetki alanına giren suç veya suçlardan dolayı haklarında adli veyahut
idari soruşturma bulunan kurumların, eğitim ve öğretim desteği
alamamasına ilişkin karar, veli ve öğrencinin maddi ve manevi güvenliği
açısından önem taşıyan bir düzenleme olmuştur.
2012-2013 eğitim öğretim yılı itibariyle başlatılmış bir uygulama
olan Özel Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında öğrenim gören veya
görecek olan öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmesi, 20162017 eğitim öğretim yılında da devam ettirilmiştir. Ancak söz konusu
okul türlerinin sadece organize sanayi bölgelerinde olmasına ilişkin
sınırlama kaldırılmış ve daha fazla mesleki ve teknik eğitim okullarının
desteklerden yararlanması sağlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Özel
Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu tarafından yapılan
açıklamaya göre; 2012-2013 eğitim öğretim yılında bin 130 öğrenciye
4 milyon 618 bin 375 TL, 2013-2014 eğitim öğretim yılında 4 bin 165
öğrenciye 18 milyon 673 bin 375 TL, 2014-2015 eğitim öğretim yılında
9 bin 576 öğrenciye 44 milyon 98 bin 560 TL eğitim ve öğretim desteği
verilmiş bulunmaktadır.
2015-2016 eğitim öğretim yılında 16.259 öğrenci, alan veya dallarına
göre 4.000 TL ile 6.250 TL arasında değişen tutarlarda eğitim öğretim
desteğinden faydalanmıştır. 2015-2016 eğitim öğretim yılında, özel
mesleki ve teknik eğitim okulu öğrencilerine ayrılan kaynak, 81.598.691
TL olarak kaydedilmiştir. Son dört yıl içerisinde ayrılan toplam kaynak
ise 149 milyon 173 bin 808 TL’ye ulaşmıştır. Türkiye’nin nitelikli iş
gücüne olan ihtiyacının giderilmesi ve ara eleman açığının kapatılması
açısından önemli bir role sahip olan mesleki ve teknik eğitim okullarının
teşvik kapsamının genişletilmesi, alanda olumlu çıktıların elde edilmesi

260

2016 Eğitim Değerlendirme Raporu

bağlamında kritik bir adımdır. Ancak okul öncesi eğitimde değinildiği
üzere, bu düzenlemenin de teşvik ve destek uygulamasının bütününden
bağımsız olarak düşünülerek değerlendirilmesi gerekmektedir.

Teşvik Uygulamalarının Sistem Seviyesinde Değerlendirilmesi
Eğitim öğretim teşvik ve destek uygulaması kapsamının genişletilmesi
ve 2016-2017 sonunda yaklaşık 400 bin öğrencinin bu uygulamadan
faydalandırılacak olması, daha önce de altı çizildiği üzere kendi
içerisinde olumlu ve amaçlıdır. Ancak destek ve teşvik uygulamasının
sistem seviyesinde incelenmesi ve yapısal sınırlılıkların ortaya konması,
bu aşamada bir zorunluluk teşkil etmektedir.
Bilindiği üzere teşvik ve destek uygulaması, eğitimde özel teşebbüslerin
teşvik edilmesi politikalarının bir yansımasıdır. Ancak dershanelerin
kapatılmasına dair alınan kararlar ile takip eden süreç ve düzenlemeler,
özel teşebbüsü destekleme politikalarının daha hızlı bir şekilde
ilerlemesine neden olmuştur. Bu noktada tartışılması gereken iki konu
ön plana çıkmaktadır. Bu konulardan ilki, eğitimde özel teşebbüsün
desteklenmesi sürecindeki kaynak kullanımına ilişkin esaslar ile
bir kamu hizmeti olarak her öğrenci için parasız ve nitelikli eğitimin
sağlanmasıdır. İkinci konu ise, özel öğretim kurumları, temel liseler ve
özel öğretim kurslarının eğitime ve eğitim sistemine olan etkileridir.
Bu iki konu özelleşme politikaları kaynak kullanımı, eğitim öğretim
sürecinin niteliğinin güvence altına alınması bağlamında kilit bir
konumda olmakla beraber, eğitim çıktıları üzerinde de belirleyici bir
role sahiptir. Buradan hareketle, bahsi geçen iki konu büyük resim
üzerinde çerçeve içine alınmaya çalışılacaktır.
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politikaları kaynak
kullanımı, eğitim
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2013-2014 eğitim öğretim yılı itibariyle başlayan dershanelerin
kapatılması ve özel öğretim kurslarının dönüşümü sürecinde yaşanan
özel okul sayısındaki artış, büyük oranda devletin sağladığı destek ve
teşviklere dayanmaktadır. Dershanelerin kapatılması tartışmalarının
başladığı ve dönüşümün hayata geçirildiği son dört yılda, Türkiye’deki
özel okul oranının tüm kademelerde belirgin ve düzenli bir şekilde
artmış olduğu görülmektedir. Tablo 31’de özel ve resmi ayrımında okul
ve öğrenci sayılarına yer verilmiştir.
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Tablo 31. Özel ve Resmi Ayrımında Okul ve Öğrenci Sayıları
Eğitim Öğretim Yılı

İlkokul

Ortaokul

Genel
Ortaöğretim

Mesleki
ve Teknik
Ortaöğretim

Özel

Resmi

Okul

Öğrenci

Okul

Öğrenci

2012/13

992

167.381

28.177

5.426.529

2013/14

1.071

184.325

27.461

5.390.591

2014/15

1.205

203.272

26.339

5.230.878

2015/16

1.389

232.039

25.133

5.128.664

2012/13

904

164.294

16.083

5.402.692

2013/14

972

182.019

16.047

5.296.380

2014/15

1.111

208.424

15.858

5.069.683

2015/16

1.555

278.089

15.788

4.933.417

2012/13

907

138.811

3.307

2.587.161

2013/14

1.007

140.610

2.737

2.765.681

2014/15

1.174

164.281

2.781

2.738.673

2015/16

2.504

373.394

2.807

2.674.109

2012/13

126

17.854

6.078

2.251.797

2013/14

426

56.053

6.785

2.457.834

2014/15

429

75.890

4.677

2.712.227

2015/16

419

99.217

4.820

2.660.923

Geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 3 bin 500 dershaneden 2.500’ü dönüşüm
için başvuruda bulunmuştur. Bu süreçte 1.225’i ortaöğretim kurumu
olmak üzere, 1.471 dershanenin özel öğretim kurumuna dönüştüğü,
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu tarafından
açıklanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı 2015–2019 Stratejik Planında ifade edildiği üzere,
okul öncesindeki özel öğretimin payı 2014’te %9,16 olarak kaydedilmiştir.
Söz konusu strateji belgesinde, özelleşmede yakalanan eğilimin
devam ettirileceği ayrıca vurgulanmıştır. Tabloda yer alan veriler ise,
ilköğretim ve ortaöğretimi kapsamak üzere, 2016’da eğitim sistemindeki
özel öğretim kurumlarının payını %10,7 olarak göstermektedir. Strateji
belgesinin söz konusu hedefi doğrultusunda, 2019 yılında özel öğretimin
eğitimdeki payının okul öncesi için %23, ilkokul için %6, ortaokul için
%7, ortaöğretim için ise %12 olması öngörülmektedir.
Bu noktada eğitim finansmanına ilişkin olarak TEDMEM Ulusal
Eğitim Programında da altı çizilen iki temel ilkenin hatırlanması
gerekmektedir. Bunlardan ilki, her çocuğun nitelikli bir eğitim öğretim
imkanından faydalanabilmesi için daha fazla kaynağın eğitim sistemine
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aktarılması ve eğitim yatırımlarının artırılmasıdır. İkincisi ise eğitime
ayrılan kaynakların adil ve dezavantajlı birey/grup/bölgeler gözetilerek
kullanılmasıdır. Buradaki tartışma kapsamında ele alınması gereken
ilk konu, eğitim sistemine aktarılan kaynağın yıllar içerisinde artış
göstermiş olmasına rağmen, doğrudan eğitimin niteliğini etkileyecek
kalemlerdeki payın oldukça sınırlı olmasıdır. Eğitimde özel teşebbüsün
teşvik edilmesi eğilimleri doğrultusunda ortaya konulan politikaların
adil kaynak kullanımı açısından bazı sınırlılıklar barındırdığı da,
meselenin göz önünde bulundurulması gereken ikinci konusudur. Diğer
bir deyişle, teşvik ve destek uygulamalarına sorulması gereken iki temel
soru bulunmaktadır. Bunlardan birincisi eğitime aktarılan kaynakların
doğrudan nitelik artıracak kanallara nasıl yönlendirilebileceği, ikincisi
ise bir anayasal hak olarak devlet tarafından sunulan parasız ve nitelikli
eğitimin herkese ulaştırılması için kaynak kullanımında nasıl bir
yaklaşımın baz alınacağıdır. Teşvik ve destek uygulamalarının amaç
ve hedeflerini üst bir bakış açısıyla değerlendirip anlamak için, bu
soruların yanıtlanması birer zorunluluktur. Bu sorular aynı zamanda
siyasal toplumsal tartışma konuları olduğundan ve bu sorulara verilecek
yanıtlar tüm diğer eğitim uygulamaları için zemin teşkil edeceğinden,
toplumsal uzlaşıya dayandırılmalıdır.
Devletin yetersiz kaldığı noktada özel sektörün desteğinin alması, hızlı
ve etkin bir çözüm olarak görülebilir. Bir başka ifadeyle, verilen eğitim
öğretim teşvikleri ve desteklerinin okul öncesi ve mesleki eğitim gibi
eğitim sisteminin çıktıları üzerinde kritik önem ve role sahip alanlara
aktarılması, makul bir yöntem olarak tercih edilebilir. 2016-2017 sonuna
kadar sağlanacak destek miktarının 3 milyar 133 milyon 422 bin liraya
ulaşması öngörüldüğü dikkate alındığında, söz konusu destek için
harcamaların mali büyüklüğünün kamuya belirli bir yük getireceği
görülmektedir. Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin
Eğitim ve Öğretim Desteği miktarının öğretim kademeleri itibariyle
resmi okullardaki ortalama öğrenci başına harcama miktarı ile eşdeğer
tutulması ve bu miktarın üzerinde bir destek sağlanmaması zorunlu
eğitimin maliyetinin devlet tarafından karşılanması ilkesi ile kendi içinde
uyumlu gözükmektedir. Ancak bir taraftan özel öğretim kurumlarına
yönelik teşvikler sağlanırken, diğer yandan resmi öğretim kurumlarında
eğitimin kalitesinin geliştirilmesi, tüm okullarda tam gün eğitim
öğretime geçilmesi, okullarda fiziki altyapının etkili bir öğrenmeyi
destekleyecek niteliğe kavuşturulması ve benzeri önlemlerin alınması
toplumsal adaletin dengede tutulması ve fırsat eşitliğinin sağlanması
açısından önem arzetmektedir. Resmi okullarda ikili öğretim yapılması
ve fiziki koşulların yetersizliği gibi sorunlar devam ederken özel öğretim
kurumları için Eğitim ve Öğretim Desteği sağlanması toplumsal adalet
duygusunu zedeleyebilir. Bu dengeyi gözetmek ve fırsat eşitliğini
sağlamak eğitime ayrılan kaynakların miktarı kadar kaynakların hangi
alanlara önceliklendirileceğini de etkilemektedir.
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Bilindiği üzere eğitim sistemimiz içinde yer alan öğrencilerimizin
bilgi, beceri ve yetenekleri çeşitli ulusal ve uluslararası sınav ve
değerlendirmelerle aralıklı olarak ortaya konulmaktadır. TEDMEM
tarafından yayımlanan Türkiye Perspektifinden TIMSS 2011, PISA
2012: Türkiye Üzerine Değerlendirme ve Öneriler, 2014 ve 2015 Eğitim
Değerlendirme Raporları, OECD Yetişkin Becerileri Araştırması: Türkiye
ile İlgili Sonuçlar gibi çeşitli raporlarda puanlar, sıralamalar, oranlar
ve uluslararası karşılaştırmalarla ele alındığı gibi, öğrencilerimizin
temel düzeydeki kazanımlarında ve becerilerinde önemli eksiklikler
bulunmakta ve Türkiye’nin OECD ülkeleri ortalamasının oldukça
altında kaldığı gözlenmektedir. Eğitim sisteminin nitelik gelişimine
ihtiyaç duyduğu kabul edilen bir gerçek iken, mevcut özel öğretim
kurumlarının yaygınlaşması eğiliminin ve sınava dayalı kademeler arası
geçiş sistemlerinin yarattığı anlayışa dayalı bir eğitim sektörünün,
öğrencilerin bütüncül gelişimini ve toplam kaliteyi önceleme potansiyeli
oldukça düşük gözükmektedir.
Nitelik meselesine teşvik uygulaması kapsamında yer alan temel
liseler üzerinden de odaklanmak mümkündür. MEB Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2016 Ortaöğretim İzleme
ve Değerlendirme Raporu, bu bağlamda önemli veriler sunmaktadır.
Raporda öne çıkan verilerden ilki, "temel liselere geçiş yapan öğrencilerin
okulun en iyi öğrencileri olmasa da okulun iyi öğrencileri olduğunu ve bu
geçişlerin okuldaki başarıyı olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir"
şeklindeki sonuçtur. Öne çıkan bir diğer sonuç, öğrencilerin neden
temel liselere geçtiği ile ilişkilidir. Temel liselere geçişlerin öğrenciler
açısından en önemli nedeninin "devamsızlık konusunda sorun
yaşamamak" ve "yüksek not almak" olduğu ifade edilmiştir. Bu durumda,
nedenlerin nihai olarak yükseköğretim kademesine geçişi referans
aldığını söylemek mümkündür. "Okullarda yapılan destekleme ve
yetiştirme kursları temel liselere geçişleri azaltmıştır." ifadesine, başta
sosyal bilimler ve fen liseleri olmak üzere, katılan öğretmen oranının
yüksek olması, öğrenci ihtiyaçlarının nasıl algılandığını ve temel liselere
nasıl bir işlev atfedildiğini de açıkça göstermektedir. Zira bu kapsamda
verilen iki öneri, bu değerlendirmede kurulan bağlantıyı destekler
niteliktedir. Bu öneriler aşağıdaki gibidir;
"1. Temel liselere geçişleri önlemek için okullardaki destekleme ve
yetiştirme kurslarının niteliğini arttırmak gerekir.
2. Dershane mantığı ile çalışan temel liselerin en önemli avantajı
bol soru çözmeleridir. Bu durum öğrencilerin temel liseye geçişlerini
arttırmaktadır. Bunu azaltmak için EBA’daki "Kazanım Kavrama
Testleri"nin nicelik ve nitelikleri arttırılmalıdır."
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Temel liselerin müfredat ve eğitim öğretim süreçleri diğer ortaöğretim
kurumlarınkiyle aynı olsa da, pratikte geçiş sınavlarını odağına alan
eğitim süreç ve uygulamalarının yürütüldüğü bilinmektedir. Bu durum
başta temel liseler olmak üzere, dershanelerin kapatılması sonucunda
dönüşen eğitim sektörünün eğitim süreç ve uygulamalarıyla olan
ilişkisini farklı bir zemine taşımıştır. Bu farklılaşmanın öğrenci başarısı
ve öğrencinin bütüncül gelişimi üzerinde meydana getireceği olumsuz
etki, yakın zamanda daha belirgin olacaktır. Ancak kısa vadedeki
etkilerini 2016 ÖSYS sonuçları üzerinden görmek mümkünüdür.
2016 yılında ÖSYS’ye başvuran adayların yaklaşık %35’i yerleştirilmiş
ve kontenjanların %92’si doldurulmuştur. Ancak 2015 ve 2016 yılları
arasında özel öğretim kurumlarının lisans programlarına yerleştirme
oranları, özel liseler için belirgin bir artış yaşamıştır. ÖSYS 2016
sonuçlarına göre Özel Fen Lise öğrencilerinin %64’ü bir lisans
programına yerleşirken, Yabancı Dilde Eğitim Veren Özel Lise için söz
konusu oran %52’dir. 2015 verilerinde ise bu oranlar sırasıyla %63 ve
%51’dir. Özel akşam liselerinin yerleştirme oranı 2016 için %3,6 iken 2015
için bu oran %3,4 olarak kaydedilmiştir. Ancak Özel Liseler 2016 yılında
radikal bir yükseliş yakalayarak %50’lik bir yerleştirme oranı sağlamıştır,
bu oran 2015’te %27 olarak gerçekleşmiştir. 2016 ÖSYS istatistiklerinde
yaklaşık %23 ile geçtiğimiz yıla göre başarı farkı en yüksekokul türü,
Özel Liseler olmuştur. Bir diğer deyişle, genel ortaöğretimdeki özel
öğretim kurumları ve öğrenci sayısında (ortalama %45) en fazla artışın
yaşandığı yıl, Özel Liselerin lisans programlarına yerleştirme başarısında
neredeyse yarıya yakın bir yükseliş gözlenmiştir. Ancak elde edilen
başarının ne tür bir ‘başarı’ olduğu sorgulanmak durumundadır. Özellikle
ÖSYS sonuçlarındaki ‘başarının’, öğrencilerin yaş gruplarına göre sahip
olması beklenen bilgi, beceri ve yetenekler ekseninde anlaşılması
gerekmektedir. Çünkü buradan hareketle eğitim sisteminin niteliğine
ve nasıl bir eğitim anlayışının sisteme hakim olduğuna dair bir tartışma
başlatılabilecektir. Bunu yapabilmek için 2015-2016 eğitim öğretim
yılında özel ortaöğretim kurumlarına doğru yaşanan göçün öğrenci ve
veliler açısından sebeplerinin incelenmesi, veriye dayalı olarak ortaya
konması ve analiz edilmesi gerekmektedir. Bu sayede sistem seviyesinde
öğrenci talepleri, özel sektörün sağladığı hizmetler ve eğitim sisteminin
işleyişine dair dinamikler bir bütün olarak anlaşılabilecektir.

Genel
ortaöğretimdeki
özel öğretim
kurumları ve
öğrenci sayısında
en fazla artışın
yaşandığı yıl, Özel
Liselerin lisans
programlarına
yerleştirme
başarısında
neredeyse yarıya
yakın bir yükseliş
gözlenmiştir.
Ancak elde edilen
başarının ne tür
bir ‘başarı’ olduğu
sorgulanmak
durumundadır.

Sonuç olarak, özel öğretim kurumlarına verilen teşvikler ve özelleşme
politikalarının (a) öğrencilerden beklenen gelişim, (b) bir sonraki öğretim
kademesi ve/veya iş yaşamı için gerekli hazırbulunuşluk düzeyi, (c)
eğitim sisteminin sahip olduğu ve dönüştürdüğü yeni ‘eğitim anlayışı’,
(d) eğitim sisteminden beklenen çıktılar üzerinden veriye dayalı bir
biçimde ele alınması gerekmektedir.
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IV. ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN ÖZLÜK HAKLARI
VE ATAMALARI

2016’ya
gelindiğinde
Bakanlığın
sunduğu formül,
dershane ve etüt
öğretmenlerinin
devlet okullarında
hafta sonları
açılacak olan
destekleme
ve yetiştirme
kurslarında
ücretli öğretmen
statüsünde
istihdam edilmesi
olmuştur.

2016'da Ne Oldu?
2014 yılında dershanelerin ve etüt merkezlerinin kapatılması meselesi
gündeme geldiğinde, bu kurumlarda çalışmakta olan öğretmenlerin
mağdur olmaması için alternatif istihdam seçeneklerinin yaratılması
yönünde talepler yükselmiştir. Talepler doğrultusunda bu kurumlarda
çalışan öğretmenlerin devlet okullarında istihdam edilmesi için
yollar açılmış ve gerekli yasal düzenlemeler tamamlanmıştır. 6582
sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda genel şartlar
kapsamında yer alan Devlet Memurları Kanunundaki şartları sağlamak,
en az 6 yıl sigorta primleri ödenmiş olmak, Bakanlık tarafından
gerçekleştirilecek sözlü sınavda başarılı olmak ve öğretmen kadrosuna
atanabilmek için aranan özel şartları taşımak şeklinde belirtilen
kriterleri sağlayan kişilerin, KPSS şartı aranmaksızın devlet okullarında
istihdam edilmesine karar verilmiştir. Aynı Kanunda sözlü sınavın içerik
ve kriterleri ile öğretmen ücretlerine ilişkin esaslara da yer verilmiştir.
Mart 2015’te ise sürece ilişkin olarak İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğü tarafından öğretmenlerin devlet okullarına geçişlerini ve
atanma süreçlerini detaylandıran kılavuz yayımlanmış, Haziran’da ön
başvurular alınmıştır. Bu süreçte ise yaklaşık 13 bin başvuru olduğu,
bu başvurulardan 4000’inin istihdam edilebileceği açıklanmıştır. Ancak
dershane ve etüt merkezlerinin kapatılmak yerine özel öğretim kurslarına
dönüştürülmesine yer veren Anayasa Mahkemesinin Dershanelerin
Kapatılmasına Yönelik Gerekçeli Kararına dayalı olarak, özel öğretim
kurslarında görev yapan öğretmenlerin 6582 sayılı Kanunda ifade
edildiği üzere KPSS şartı aranmaksızın sözlü sınavla öğretmen olarak
atanabilmesine ilişkin düzenleme de iptal edilmiştir. Süreci takiben
Bakanlık, dershane ve etüt merkezleri gibi özel öğretim kurslarında görev
yapmış olan öğretmenlere alternatif istihdam seçenekleri oluşturmak
için ara formül arayışına girmiştir. Temel liseler de bu kapsamda 5 bin
öğretmenlik bir istihdam kapasitesi yaratabileceklerini duyurmuştur.
2016’ya gelindiğinde Bakanlığın sunduğu formül, dershane ve etüt
öğretmenlerinin devlet okullarında hafta sonları açılacak olan
destekleme ve yetiştirme kurslarında ücretli öğretmen statüsünde
istihdam edilmesi olmuştur. Hafta sonu gerçekleştirilecek kurslar için
söz konusu ihtiyacın karşılanmasına yetecek denli kadrolu öğretmenden
başvuru gelmemesi durumunda, dershane öğretmenlerinin ücretli
olarak görevlendirilebileceği açıklanmıştır.
Bu doğrultuda Ağustos ayında yayımlanan 674 sayılı Olağanüstü Hal
Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin Eğitim ile İlgili düzenlemeler başlığı altında, 652 sayılı
Milli Eğitim Bakanlığın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye Geçici madde eklenerek bu formül yasal zemine taşınmış

266

2016 Eğitim Değerlendirme Raporu

ve karara bağlanmıştır. Bu kapsamda dershane ve öğrenci etüt eğitim
merkezlerinde 14 Mart 2014 itibariyle eğitim personeli olarak çalışmış
ve sigorta primi ödenmiş, çalışma süresi 1 Ocak 2014 itibariyle en az
altı yıl olan, KPSS hariç aranan özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.
Maddesinde öngörülen genel şartları sağlayan ve maddenin yürürlüğe
girmesi itibariyle altı ay içinde bir defaya mahsus olmak üzere
yapılacak sözlü sınavda başarılı olan kişilerin, boş sözleşmeli öğretmen
pozisyonlarına atanabilmesi sağlanmıştır. Eylül ayında ise Dershane ve
Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerinde Görev Yapan Personelin Sözleşmeli
Öğretmenliğe Atama Duyurusu yapılarak örgün ve yaygın eğitim
kurumlarındaki ihtiyacın karşılanması için 5 bin kişilik sözleşmeli
öğretmen ataması yapılacağı duyurulmuştur.
7-9 Eylül arasında açılan başvuru süreci, talep doğrultusunda 21 Eylül’e
kadar uzatılmıştır. Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Samsun,
Sivas, Trabzon olmak üzere 9 ilde sözlü sınav merkezleri belirlenmiştir.
Sözlü sınavdaki değerlendirme başlıkları; bir konuyu kavrayıp özetleme,
ifade yeteneği ve muhakeme gücü, iletişim becerileri, özgüveni ve ikna
kabiliyeti, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, topluluk önünde
temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri olarak tanımlanmıştır. Bilindiği
üzere bu başlıklar Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’larda
Değişiklik Yapan 6528 Sayılı Kanunda düzenlenmiş ve referans alınmaya
başlanmıştır. Başvuran adaylardan sözlü sınav puanı 60 ve üzerinde
olan kişilere atanmak üzere tercih yapma hakkı tanınmıştır. 10 Ekim’de
3.633 kişinin atanmasıyla ilk atama süreci sonuçlanmıştır.

Değerlendirme ve Öneriler

Mesleki
güvencenin
ve ileriye
dönük kariyer
devamlılığının risk
altına girmesiyle
dershane ve etüt
öğretmenlerinin
istihdam
güvencesinin
oluşturulması
açısından devletin
aktif rol alması,
sosyal refah
devleti ilkeleri
gereği olumlu bir
gelişme olarak
değerlendirilebilir.

674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile dershaneler ve öğrenci
etüt eğitim merkezlerinde görev yapan eğitim personelinin sözleşmeli
olarak MEB tarafından açılan 5 bin kişilik sözleşmeli öğretmen
kadrosuna yerleştirilmesi sağlanmıştır. Kurumlar gibi söz konusu
öğretmenler de dershanelerin kapanmasından, Anayasa Mahkemesi ve
Danıştay kararları sonucunda meydana gelen sürekli ve öngörülemez
değişikliklerden dolayı belirsizlikler yaşamıştır. Mesleki güvencenin ve
ileriye dönük kariyer devamlılığının risk altına girmesiyle dershane ve
etüt öğretmenlerinin istihdam güvencesinin oluşturulması açısından
devletin aktif rol alması, sosyal refah devleti ilkeleri gereği olumlu
bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Dershanelerin özel öğretim
kurumlarına dönüşmesine rağmen 5 bin kişilik sözleşmeli öğretmen
ataması, öğretmenler açısından bakıldığında oldukça olumlu bir gelişme
olarak görülebilir. Ancak atama süreçlerinde KPSS şartının aranmaması
gibi bazı kriterlerin bir sefere özgü olarak göz ardı edilmesi, diğer
atamalar ile bu sene gerçekleştirilen 15.000 kişilik atamalar açısından
sorun teşkil edebilecek niteliktedir. Mevcut düzenleme özellikle atama
bekleyen öğretmen adayları açısından tartışılabilir bir zeminde yer
almaktadır.
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