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SUNUŞ

SUNUŞ
Türk Eğitim Derneği, 93 yıldır toplumun ortak paydası olan eğitim alanında gelişmeleri takip etmenin yanı
sıra eğitim sistemimizin sorunları ve çözümleri üzerine toplumu bilinçlendirerek, Türk eğitim politikaları
oluşturulmasında söz sahibi olmayı amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda düşünce kuruluşumuz
TEDMEM, bilimsel verilere dayalı araştırmalarla, yenilikçi ve rasyonel eğitim politikaları üretilmesinde
ve uygulamasında; en nihai olarak ise ülkemizin eğitim sisteminin geliştirilmesinde önemli bir rol
üstlenmektedir.
TEDMEM tarafından 2014 yılından bu yana her yıl Türkiye’de eğitim alanında yaşanan gelişmeleri izleme
ve değerlendirme amacıyla hazırlanan Eğitim Değerlendirme Raporu serisinin yedinci ve en yeni çalışması
olan 2020 Eğitim Değerlendirme Raporu’nu ilginize sunuyoruz.
2020 Eğitim Değerlendirme Raporu’nda, Türkiye’de geçtiğimiz yılda eğitim alanında öne çıkan gelişmeler
altı ana başlık altında ele alınmıştır. Ulusal ve uluslararası pek çok farklı kaynaktan elde edilen verilerin
temel alındığı raporda, her başlık altında ilk olarak 2020 yılına ilişkin gelişmeler veriye dayalı ve objektif bir
biçimde ele alınmış, ardından değerlendirmeler ve yapıcı önerilere yer verilmiştir.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de salgın nedeniyle zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde, ülkemizdeki
tüm çocukların daha adil ve nitelikli eğitim fırsatlarına ulaşmaları için gerçekleştirdiğimiz çalışmaların
başta öğrenciler olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarının iyi olma haline katkı sunmasını umuyoruz. Özveri
ve hassasiyetle hazırlanan bu çalışmada emeği geçen tüm uzmanlarımıza ve ayrıca konuyla ilgili olarak
desteğini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Türk Eğitim Derneği olarak, bundan sonra da yapacağımız çalışmalarla, çocuklarımızı aydınlık yarınlara
taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Selçuk PEHLİVANOĞLU
Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı
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ÖNSÖZ

ÖNSÖZ
2020 yılına başlarken bu kadar olağan dışı bir yıl yaşayacağımızı hiçbirimiz tahmin edemezdik. Şubat ayının
ikinci yarısında COVID-19 salgını sebebiyle pek çok ülkede okullar belirsiz süreyle kapatılmaya başlandı.
Türkiye’de ise Mart ayının ikinci haftasında okullarda eğitime ara verildi. Mart ayı sonu itibariyle 194
ülkede okullar tamamen kapatılmış durumdaydı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de öncelikli gündem
öğrencilerin ve toplumdaki her bir bireyin sağlığını korumak, bununla birlikte okulların kapatıldığı dönemde
uzaktan öğrenme araç ve imkanlarını kullanarak öğrencilerin öğrenmeye devam etmesini sağlamak ve
öğrenme kayıplarını en aza indirmek oldu. 2020 yılının Mart-Nisan aylarında uzaktan öğrenme ile ilgili
karar ve uygulamalar acil durum önlemleri olarak algılandı. Ancak 2020 yılının Eylül ayında okulların
açılması ve yüz yüze eğitime başlanması beklenirken 2020 yılının sonuna kadar bazı sınıf düzeylerinde kısa
süreli ve kısmî yüz yüze eğitim dışında uzaktan öğrenme uygulamasına devam edildi.
2020 Eğitim Değerlendirme Raporu’nda olağan sürecin dışında eğitimin bir yılında yaşananları
değerlendirerek sorun alanlarını irdelemeyi ve çözüm önerileri sunmayı amaçladık. Yönetişim ve
Finansman, Öğretmenlik ve Mesleki Süreç, Temel Eğitim ve Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim,
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri, Ölçme Değerlendirme ve Kademeler Arası Geçiş alanlarında salgın
sürecinin kısıtlılıkları içinde hangi gelişmelerin yaşandığını ele aldık. Bu yönüyle de daha çok salgın
sürecinde Türkiye’de 2020 yılında eğitimde neler yaşandığını, hangi güçlüklerle karşı karşıya kalındığını,
bu güçlüklerle nasıl baş edilmeye çalışıldığını, yaşanan aksaklıkları, çözümlerin sınırlılıklarını ve geleceğe
dönük olarak ne tür çözümlerin üretilebileceğini irdelemeye çalıştık.
2020 Eğitim Değerlendirme Raporu’nun çocuklarımız için daha adil, daha eşit, daha kapsayıcı ve kaliteli
bir eğitim sunabilmek adına yapılacak çalışmalara, özellikle de veri temelli karar ve uygulamalar geliştirme
arayışlarına katkı sağlamasını diliyoruz.
Dr. Sabiha SUNAR
TEDMEM Koordinatörü
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Çocuklarımızın eğitim hakkı toplumsal öncelik
olmalıdır.
COVID-19 salgını, eğitim sektöründe karar
vericiler için zorlayıcı şartları da beraberinde
getirmiştir. Bu zorlayıcı şartların üstesinden
gelebilmek ve eğitim öğretim faaliyetlerini okul
odağında sürdürebilmek ise en üst düzeyde siyasi
irade ile mümkündür. Eğitim öğretim süreçlerinin
devamının okul odağında sağlanmasıyla ilgili
en üst düzeyde siyasi iradenin ortaya konduğu
ülkelerde okulların yüz yüze eğitime kapatılması
son çare olarak ele alınmıştır. Türkiye ise OECD ve
Avrupa Birliği ülkeleri arasında okullarını en fazla
süre kapalı tutan ülkeler arasında yer almaktadır.
Türkiye’de Mart 2020’den beri okulun kapısından
içeri girememiş pek çok öğrenci vardır. Okulların
kapalı kaldığı süre uzadıkça öğrenme eksikleri
ve kayıpları sistemin telafi süreçlerini yönetme
kapasitesinin sınırlarını aşarak; bir kuşağın kalıcı
olarak sosyal, duygusal ve ekonomik kayıplarının
oluşması ile sonuçlanacaktır. Dolayısıyla, her türlü
karar ve tedbirde öncelik insan sağlığı olmakla
birlikte ülkemizde toplumsal kısıtlamalara ilişkin
eylem sıralaması gözden geçirilerek çocukların
okullarına kavuşabilmeleri toplumsal öncelik haline
getirilmelidir.
“Risk varsa
geçirilmelidir.

biz

yokuz”

anlayışı

gözden

Okullarda yüz yüze eğitime başlanamayacağına,
uzaktan eğitime devam edileceğine ilişkin
yapılan açıklamalarda “önce çocuklarımızın ve
öğretmenlerimizin sağlığı” vurgusuyla birlikte “Risk
varsa biz yokuz” cümlesine sıklıkla yer verilmiştir.
Şüphesiz ki tüm dünyayı etkisi altına alan krizde
öncelik sağlık olmalıdır ve salgının etkisinin
alınacak tedbirlerle giderilemediği şartlarda
okulların açılmasını beklemek makul değildir.
Ancak okulların kapalı olduğu süre uzadıkça
çocukların yalnızca bugününü değil geleceklerini
de etkileyen riskler ortaya çıkmaktadır. “Risk varsa
biz yokuz” cümlesindeki “risk” kelimesi her ne kadar

sağlıkla ilgili riskleri işaret etse de okuldan uzakta
kalmanın risklerinin de gözetildiği bir anlayışa
duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Yüz
yüze eğitime başlanamadığı durumlar için ise “Biz
yokuz” ifadesinin kullanılması okul yoksa okulun
gözetici, koruyucu, kapsayıcı rolünün de kesintiye
uğradığına ilişkin çıkarımlarda bulunmayı mümkün
kılmaktadır. Oysa eğitim öğretim süreçlerinin
devamlılığından sorumlu olanların en çok riskin
olduğu yerlerde varlık göstermesi beklenmektedir.
Dolayısıyla okullarla ilgili kararlar; yerel düzeyde
okulların açık olmasından kaynaklanan sağlık
riskleri ile okulların kapalı olmasından kaynaklanan
öğrenme kayıpları, gelişimsel kayıplar, toplumsal ve
psikolojik olumsuzluklar ve uzun vadeli ekonomik
kayıpların birlikte değerlendirilmesiyle alınmalıdır.
Şartların elverdiği durumlarda yüz yüze eğitime
başlanması birincil uygulama haline getirilmelidir.
Yüz yüze eğitime başlanamadığı durumlarda
ise okulların çocukları gözetici rolünü devam
ettirmenin yolları çeşitlendirilmelidir.
Okulların hangi durumlarda açılabileceğine
ilişkin yerel göstergeler tanımlanmalıdır.
Salgının günlük yaşam pratiklerimizi ne kadar süre
daha etkileyeceği öngörülememektedir. Bu durum;
Türkiye’nin öğrenci nüfusunun pek çok ülkenin
nüfusundan fazla olması, farklılaşan bölgesel
koşullar ve uzaktan eğitime erişim problemleri ile
birlikte ele alındığında; aynı anda tüm okullar için
açılma/kapanma kararı alınması sorgulanabilir hale
gelmektedir.
Uluslararası örneklerde okulların açılması/
kapanması süreçlerine ilişkin yol gösterici
olabilecek çeşitli karar alma modelleri mevcuttur.
Amerikan Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi
(CDC) de okullarla ilgili özellikle yerel düzeydeki
kararlarda rehber olabilecek temel göstergeleri
paylaşmıştır.
Ülkemizde de şartların elverdiği durumlarda
yüz yüze eğitime devam edilebilmesi için karar
2020 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU
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süreçlerinin yerel düzeyde tanımlanması ve
kamuoyu tarafından bilinir hale getirilmesine
ihtiyaç vardır. Bunun için okullarla ilgili
kararlarda hangi parametrelerin kullanılacağının,
hangi koşullar altında yüz yüze eğitime
dönüleceğinin, hangi koşullarda bir okulda eğitim
öğretime tamamen ara verileceğinin bilinmesi
gerekmektedir. Bu parametreler ve koşullar
tanımlandıktan sonra, riskleri ve önlem kapasitesini
en iyi bilenler olarak yerel düzeyde yöneticilere
karar yetkisi vermek okulların çocuklarımızı
gözetici rolünü güçlendirecek ve salgının olumsuz
etkilerinin çocuklarımız üzerindeki yansımalarını
azaltacaktır.
Uzaktan eğitimde nicel göstergelerin yanı sıra
nitelikle ilgili göstergeler için de değerlendirme
yapılmalıdır.
Uzaktan eğitim sürecinde nicel göstergelerde
ciddi mesafe kat edilmiştir. Uzaktan eğitimin
birincil ve yaygın uygulama olarak ele alındığı bu
süreçte, nicel göstergelerde gelinen noktanın
arkasında yoğun bir çaba ve başarı olduğu açıktır.
Ancak salgının üzerinden neredeyse 1 yıl geçtiği
düşünüldüğünde atılan adımların niteliğini ve
etkililiğini değerlendirmeye yönelik araştırmalara
da ihtiyaç duyulmaktadır. Öğrencilerin ne kadarı
hangi derslere erişebildi, erişilen içeriklerin niteliği
nasıldı, öğrenme ne ölçüde gerçekleşti, hangi
kazanımlar için telafi programları ihtiyacı doğdu,
öğretmenler uzaktan eğitim sürecinde hangi
konularda desteklenmeye ihtiyaç duydu gibi
soruların cevaplarının bilinmesi bundan sonraki
süreçte benzer sorunların yaşanmaması ve bu
süreçte oluşan öğrenme kayıp ve eksiklerinin
tespit edilerek gerekli müdahalelerin yapılabilmesi
için önemli görülmektedir.
COVID-19 salgını, eğitim öğretim süreçlerinin
kesintiye uğramaması için ek kaynak ihtiyacı
doğurmuştur.
4
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Öğrencilerin
okullara
yeniden
güvenle
dönebilmeleri için yapılması gerekenlerin başında
okulun temizliğinin ve dezenfeksiyonunun
sağlanması, sağlık ve güvenlik protokollerinin
uygulanması, kişisel koruyucu ekipmanların
sağlanması ve okula güvenli ulaşımın sağlanması
gelmektedir. CDC’nin K-12 düzeyindeki okulların
güvenle açılabilmesi için sunduğu önerilerin
uygulanmasının
maliyeti
üzerinden
temel
bir hesaplama yapıldığında; Türkiye’de tüm
öğrencilerin güvenle okullarına kavuşabilmesi
için MEB 2020 yılı bütçesinin %6’sı ila %47’si
kadar ilave bir finansman ihtiyacı doğmaktadır.
Salgın öncesi koşullarda bile okullarda temel
hijyen ihtiyaçlarının sağlanması ve ikili öğretimin
sonlandırılması gibi konulardaki finansman
yetersizliği dikkate alındığında, okulları güvenle
açmanın gerektirdiği finansman ihtiyacı “okulların
bir şekilde halledebileceği” bir sorun değildir.
Dolayısıyla, okulların tüm öğrenciler için güvenle
açılabilmesinin yolu öncelikle gerçekçi bir
finansman planlamasından geçmektedir.
Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin
kapasite ve ihtiyaç farklılıkları dikkate alınarak
sunulan destekler çeşitlendirilmelidir.
Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin ihtiyaçları;
pedagojik ve teknolojik hazırbulunuşluklarına,
öğrencilerine ulaşmak için kullandığı araçlara ve
erişim olanaklarına, sınıf düzeyi gibi çok çeşitli
faktörlere bağlı olarak farklılaşabilir. Hatta bu
ihtiyaçlar uzaktan eğitimin başladığı ilk günden bu
yana dönüşmüş olabilir. 2020 yılında öğretmenlere
sunulan uzaktan eğitimle ilişkili olabilecek
mesleki gelişim programları incelendiğinde, dijital
yeterliklerin daha çok içerik geliştirme boyutuna
odaklanıldığı görülmektedir. Oysa öğretmenlerin
dijital yeterlikleri üzerine geliştirilen kavramsal
çerçeveler, öğretmenin alan ve pedagoji bilgisi ile
öğrencinin yeterliklerini de dikkate alarak teknopedagojik alan bilgisi üzerinden çok bileşenli
modeller sunmaktadır.
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Öğretmenlerin dijital yeterliklerinin geliştirilmesine
yönelik sunulan desteklerde de bu bileşenler göz
önünde bulundurulmalı; öğretmenlerin kapasite
ve ihtiyaç farklılıkları dikkate alınarak sunulan
destekler çeşitlendirilmelidir. Örneğin; uzaktan
eğitim sürecinde okuma yazma öğretmeye
çalışan 1. sınıf öğretmeninin öğrencileriyle nasıl
bağ kuracağına; öğrencilerine teknolojik araçlar
aracılığıyla ulaşamayan öğretmenin ailelere
nasıl yönergeler hazırlayacağına; canlı derslerde
sınıf yönetimi, zaman yönetimi gibi konularda
sorun çözümüne odaklanan mesleki gelişim
programlarına da ağırlık verilmesine ihtiyaç vardır.
Bunun yanı sıra, okullar açıldığında uzaktan eğitim
faaliyetlerinin etkisini değerlendirme, öğrenme
eksiklerini belirleme ve öğrencinin gelişimine ve
ihtiyaçlarına uygun bir öğrenme süreci planlama
konusunda da öğretmenlere destek olunmalıdır.
Hiçbir öğretmen dijital yeterlikler bakımından
geride kalmamalıdır.
Öğretmenlerin dijital yeterliklerini geliştirmeye
yönelik
destek
sağlanabilmesinin
yolu,
öğretmenlerin bu konudaki kapasite ve
ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir anlayış
geliştirmekten
geçmektedir.
Öğretmen
işgücünün dijital yeterlikler açısından net bir
fotoğrafının veri odaklı ortaya konması, hem
destek mekanizmalarının kapasite ve ihtiyaçlara
göre daha etkili bir şekilde uyarlanmasına hem
de öğretmen eksikliklerini veriye dayalı gidermek
için kısa ve uzun vadeli planlar geliştirilmesine
olanak sunar. Ülkemizde öğretmen nüfusunun
ne kadarının öğrencilere etkili ve nitelikli uzaktan
eğitim sağlama yeterliklerine sahip olduğu ya
da ne kadarının temel dijital yeterliklere dahi
sahip olmadığı bilinmemektedir. Dünyanın birçok
ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de bu konudaki
veri eksikliği, etkili kriz müdahale stratejilerinin
geliştirilmesini
zorlaştırmaktadır.
Ülkemizde
ilgili destek mekanizmalarının oluşturulması için
atılması gereken adımların başında öğretmenlerin

dijital yeterliklerine ilişkin kapasite ve ihtiyaçlarının
net olarak tanımlanması gelmektedir.
2020
yılında
Eğitim/Eğitim
Bilimleri
Fakültelerinin öğretmenlik lisans programlarının
geliştirilip
güncellenmesi
çalışmaları
yükseköğretim kurumlarına bırakılmıştır. Ancak,
kalite güvencesi olmadan sunulan yetki devri
kaosla sonuçlanabilir.
Üniversitelere öğretmen yetiştirme programlarının
belirlenmesinde böylesine bir hareket serbestisi
tanınması oldukça önemli bir karardır. Ancak YÖK,
kalite güvencesinden de sorumludur. YÖK’ün
yükseköğretimle ilgili konularda genel çerçeveyi
çizdikten sonra üst düzeyde düzenleme yapması;
daha sonra süreci izleme, değerlendirme ve
denetleme ile sürdürmesi doğru olandır. Öğretmen
yetiştirme lisans programlarının %10’unun dahi
akreditasyonunun sağlanamadığı ve kurumlar
arasında büyük ölçüde kapasite farklılıklarının
olduğu bir durumda bazı temel ilkeler bazında
öğretmen yetiştiren lisans programlarına özgü
standartların belirlenmesi ve bu programlardan
asgari düzeyde ne beklendiğinin tanımlanması
gerekmektedir.
Pedagojik formasyonun kaldırılması -geç
kalınmış olsa dahi- oldukça gerekli ve yerinde
bir karardır. Ancak bu karar öğretmen yetiştirme
sürecindeki arz-talep dengesizliğinin giderilmesi
için tek başına yeterli değildir.
Pedagojik
Formasyon
Eğitimi
Sertifika
Programlarının
kontenjanlarının
belirlenmesi
yükseköğretim kurumlarına bırakıldığından bu
yana, öğretmen olma umuduyla her yıl sisteme
eklenen aday sayısının 50 binin üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Bu ve benzeri politikaların
sonucunda formasyon belgesine sahip aday sayısı
650 binin üzerine çıkmıştır. Bu sayıya Eğitim/
Eğitim Bilimleri Fakültelerinde öğrenim gören 214
bin 441 aday da eklendiğinde neredeyse sistemde
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görev yapan öğretmen sayısı kadar atanmayı
bekleyen öğretmen adayı olduğu görülmektedir.
Türkiye’deki öğretmen ihtiyacı ise Aralık 2019
itibarıyla 138 bin 393’tür. Sadece Eğitim/Eğitim
Bilimleri Fakültelerinde öğrenim gören öğrenci
sayısı bile bu ihtiyacın çok üzerindedir. Dolayısıyla
söz konusu öğretmen ihtiyacı Bakanlığın gerekli
bütçe ve planlamaları doğrultusunda çok kısa
sürede giderilebilecek boyuttadır. Önümüzdeki
yıllarda her yıl emeklilik, ölüm, istifa gibi çeşitli
nedenlerle
Bakanlık
kadrolarından
ayrılan
öğretmenler
yerine
atama
yapılabileceği,
dolayısıyla her yıl yaklaşık 10 bin öğretmenin
atamasının gerçekleştirileceği öngörülmektedir.
Bu verilerden hareketle, pedagojik formasyonun
kaldırılması -geç kalınmış olsa dahi- oldukça gerekli
ve yerinde bir karardır. Ancak bu karar öğretmen
yetiştirme sürecindeki arz-talep dengesizliğinin
giderilmesi için tek başına yeterli değildir. Eğitim/
Eğitim Bilimleri Fakültelerinin de kontenjanları
öğretmen
ihtiyacı
doğrultusunda
gözden
geçirilmeli, öğretmen yetiştirme süreci öğretmen
adaylarının öğretmen yetiştiren programlara
seçiminden başlayarak yeniden yapılandırılmalıdır.
Aralık 2020 sonu itibarıyla okulların kapanması
ve uzaktan eğitime geçilmesinin üzerinden
dokuz ay geçmiş olmasına rağmen, yaklaşık
her üç öğrenciden biri EBA’yı aktif bir şekilde
kullanmamaktadır.
21 Eylül 2020 – 1 Ocak 2021 tarihleri arasında
EBA’yı aktif kullanan öğrenci sayısı 12.286.458’e
ulaşmıştır. Temel eğitim ve ortaöğretimdeki
yaklaşık 18 milyon öğrencinin %32’si EBA’yı aktif
bir şekilde kullanamamaktadır. Öğrencilerin
EBA’yı aktif bir biçimde kullanmaması teknolojik
imkansızlıkların yanı sıra alternatif uzaktan
öğrenme platformlarının kullanılması, kişisel
sebepler, ailenin ekonomik koşulları, motivasyon
eksikliği, salgın sürecinden kaynaklanan stres ve
kaygılar gibi çeşitli nedenlerden de kaynaklanmış
6
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olabilir. Bu sebeple uzaktan eğitime erişimin
değerlendirilmesinde yalnızca EBA’yı aktif
kullanan öğrenci oranını kullanmak yeterli
bilgi sağlamamaktadır. Bu süreçte öğrencilerin
öğrenmelerini nasıl sürdürdüğü, uzaktan eğitimde
en yaygın erişim imkânı sunan EBA TV’ye
erişimlerinin olup olmadığı, EBA TV üzerinden
sunulan içeriklerin farklı sınıf seviyelerinde
öğrenmeyi ne ölçüde destekleyebildiği, öğrenciler
tarafından ne ölçüde izlendiği, ebeveynlerin
çocuklarına ne ölçüde öğrenme desteği
sağlayabildiği bilinmemektedir. Resmî olarak
açıklanan veriler daha çok kaç adet canlı ders
yapıldığı, tıklanma sayıları veya EBA’ya erişim
sayıları gibi konularla sınırlı kalmakta, öğrencilerin
uzaktan öğrenmeye katılım oranları, katılımın
niteliği veya bu süreçte öğrenmenin niteliği
hakkında çıkarım yapabilmek için yeterli ve
güvenilir veri bulunmamaktadır. Mevcut veriler
uzaktan öğrenmede eşitsizlikler ve yetersizlikler
olduğunu göstermekle birlikte, bunların niteliği
hakkında güvenilir bir değerlendirme ve çıkarım
yapmayı da kısıtlamaktadır. Tüm verilerin şeffaf bir
şekilde kamuoyu ile paylaşılması yoluyla, sunulan
desteklerin yeterliliği sorgulanarak öğrencilerin
devam eden ihtiyaçları belirlenebilir ve bu ihtiyacın
giderilmesine yönelik politikalar geliştirilebilir.
Salgın öncesi döneme ait eğitime erişim
verileri temel eğitim ve ortaöğretime erişimde
sorunların olduğunu göstermektedir. Salgın var
olan sorunları gün yüzüne çıkarmış ve çarpan
etkisi yaratmıştır.
Uzaktan eğitime erişimde sıkıntılar olduğu
tartışılırken salgın öncesi dönemde okula erişimde
yaşanan sıkıntıların da göz önünde bulundurulması
gerekir. Salgın öncesi dönemin verilerine yönelik
yapılan hesaplamalar 2019-2020 eğitim öğretim
yılında 6-17 yaş aralığında yaklaşık 710 bin
çocuğun okul dışında kaldığını göstermektedir.
İlgili yaşlar arasında okula gitmenin zorunlu olduğu
düşünüldüğünde yüzbinlerce çocuğun okul dışında
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kalması ve neden okul dışında kaldıklarına dair
veri bulunmaması/rapor edilmemesinin rasyonel
bir açıklaması bulunmamaktadır. Bu öğrencilerin
durumlarını açıklayan verilerin raporlanması,
eğitime erişimin önündeki engellerin tespit
edilmesi ve engellerin kaldırılması için önlem
alınması gerekmektedir.
Salgın öncesi dönemde dahi okula erişimde
sıkıntılar yaşayan çocukların uzaktan eğitim
sürecinde eğitimi terk etmeleri yüksek bir
olasılıktır.
Birleşmiş Milletler tarafından yapılan projeksiyonlar
dünya genelinde pek çok öğrencinin salgın
sonrası okullara dönmeyeceğini göstermektedir.
Okulu terk etme riski bulunan öğrenci oranları
okul öncesi dönemde %2,8; ilköğretimde %0,27
ortaöğretimde ise %1,48 olarak hesaplanmıştır.
Bu oranlar ve 2019-2020 eğitim öğretim yılında
ilgili kademelerdeki toplam öğrenci sayıları
dikkate alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda
Türkiye’de temel eğitim ve ortaöğretimin
toplamında yaklaşık 160 bin öğrencinin okulu terk
etme riski bulunmaktadır. Bu durum okula erişimde
yaşanan sorunları daha da artıracak olup, salgın
dolayısıyla okul terki riski bulunan öğrencilere özel
stratejilerin üretilmesi gerektiğini göstermektedir.
Özellikle mevsimlik tarım işçilerinin çocukları,
mülteci çocuklar, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar,
salgın sürecinde ebeveynleri işlerini ve gelirlerini
kaybetmiş çocuklar ve sosyal çevresinden baskı
görebilecek, özellikle ergenlik çağı kız çocukları gibi
risk grubunda yer alan çocukların öğretmenler ve
okulların rehberlik birimleri tarafından aktif olarak
izlenerek tespitinin yapılması gerekmektedir. Okul
terki riski taşıyan çocuklar ve aileleri ile iletişimin
sürdürülmesi, gerekli hallerde rehberlik araştırma
merkezleri, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı
gibi diğer kurumlarla da iş birliği yapılarak önleyici
tedbirlerin alınması okul terklerinin önlenmesinde
etkili olabilir.

COVID-19 salgını nedeniyle öğrenci sayısı düşen
özel okulların mali açıdan sürdürülebilirlikleri
tehlikeye girmiştir.
Salgın öncesi döneme kadar (2019-2020 eğitim
öğretim yılı) özel okul ve öğrenci sayıları artış
eğiliminde iken, yıllar sonra ilk kez hem okul
sayısı hem de tüm kademelerdeki öğrenci sayıları
düşmüştür. 2020-2021 eğitim öğretim yılında
özel ilkokullara kayıtlı öğrenci sayısı bir önceki
eğitim öğretim yılına kıyasla %5 oranında düşerek
206.205’e, ortaokulda kayıtlı öğrenci sayısı %11
oranında düşerek 307.697’ye, ortaöğretimde
kayıtlı öğrenci sayısı %6 oranında düşerek
523.496’ya gerilemiştir. Salgının ortaya çıkardığı
söz konusu koşullar mali açıdan sorunlu olan özel
öğretim kurumlarındaki finansal yetersizlikleri de
görünür kılmış ve mali açıdan krizin oluşumunda
katalizör etkisi oluşturmuştur. Özel öğretim
kurumları bir yönüyle özel teşebbüs olarak ve bir
özel işletme olarak değerlendirilse de sundukları
eğitim öğretimin doğası gereği diğer pek çok mal
veya hizmetin üretimini ve sunumunu sağlayan
işletmelerden farklılık gösteren bir niteliğe sahiptir.
Bu nedenle özel öğretim kurumlarının eğitim
öğretimde sürekliliği temin edecek nitelikte bir
mali yapıyı sürdürebilmelerini güvence altına
alacak düzenlemelere ihtiyaç vardır.
Mesleki becerilerin uzaktan öğrenme yoluyla
geliştirilmesinde zorluklar yaşanmaktadır.
COVID-19 salgınına yönelik alınan önlemlerin bir
parçası olarak birçok ülkede öğretim faaliyetleri
uzaktan
öğrenme
platformları
üzerinden
sürdürülmüştür. Bu durum mesleki ve teknik
eğitimin uygulama ağırlıklı dersler ve iş yeri bazlı
eğitimler içermesi nedeniyle öğrencilerin uzaktan
öğrenmeyi sürdürmeleri konusunda önemli
dezavantajlar oluşturmuştur. Uzaktan eğitim,
birçok meslek alanı için araçlara, malzemelere,
ekipmana ve makinelere erişim sınırlılıklarını da
beraberinde getirmiştir. Uygulama ağırlıklı alan
2020 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU
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derslerinin ve staj/çıraklık eğitimlerinin uzaktan
öğrenme platformlarına taşınmasına ilişkin güçlük,
bu kapsamdaki eğitim kurumları ve öğrenciler için
eğitimin önemli ölçüde durmasına sebep olmuştur.

mesleki eğitim boyutunda her şey yolunda
yanılsaması oluşturmakta ve mesleki eğitimi
üretim faaliyetlerine indirgeyen yaklaşımı
güçlendirme riski taşımaktadır.

Teorik eğitimi dahi uzaktan öğrenme araçlarına
uygun içerik formatında hazırlamakla ilgili zorluklar
gündemdeyken, uygulama eğitimlerinin uzaktan
sürdürülmesi çok daha kapsamlı ve maliyetli bir
hazırlık sürecini gerektirmektedir. Uygulamalı
eğitimlerin uzaktan eğitim yoluyla verilmesinde
yeterli hazırlık yapılmış olsa bile bu eğitimlerin
bir kısmının nitelikleri bakımından uzaktan eğitim
yoluyla gerçekleştirilmesi etkililiğini düşürebilir. Bu
nedenle, alanlar bazında uzaktan eğitim yoluyla
verilemeyecek mesleki becerilerin ve buna bağlı
olarak uygulama eğitimlerinin belirlenmesi ve
mutlaka mesleğe geçiş öncesi bu eğitimlerin yüz
yüze tamamlanması gerekmektedir.

Uzaktan eğitim sürecinde mesleki ve teknik eğitim
kapsamında Bakanlığın bilgi ve haber paylaşımı
üretim faaliyetleri odağında kalmıştır. Öğrencilerin
uzaktan eğitime erişimleri, meslek alan derslerine
yönelik uzaktan öğrenme çözümleri ve öğrencilerin
öğrenme süreçlerinin takibine yönelik veri ve
haberler ise oldukça sınırlıdır. Bu durum uzaktan
öğrenme sürecinde mesleki eğitim boyutunda
her şey yolunda yanılsaması oluşturmakta ve
mesleki eğitimi üretim faaliyetlerine indirgeyen
yaklaşımı güçlendirme riski taşımaktadır. Mesleki
ve teknik eğitimde birçok ders için temel bilgi ve
becerilerdeki kayıp ve öğrenme eksikliği sonraki
dönemde telafisi zor düzeyde beceri açığına
sahip, azımsanmayacak sayıda gencin iş piyasasına
girmesine sebep olabilir. Dolayısıyla genel eğitimde
olduğu gibi mesleki ve teknik eğitimde de öğrenme
eksikliklerinin ve süreçte yaşanan sorunların
tespitinin ardından bu bilgiler ışığında hem teorik
hem de pratik boyutlara yönelik telafi sürecinin
bütüncül bir bakışla planlanması gerekmektedir.

Mesleki ve teknik eğitim kapsamındaki
sorunların ve ihtiyaçların bütüncül bir bakışla
değerlendirilmesine ve telafi sürecinin veri temelli
olarak planlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
Öğrencilerin,
öğretmenlerin,
işletmelerdeki
eğitmenlerin ve okulların uzaktan eğitim sürecinin
sürdürülmesinde karşılaştığı sorunların detaylı
tespitinin yapılmasına ve sorun alanlarının
belirlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu tespitler
ve sorunların ana hatlarıyla ortaya konulması
sonraki sürecin planlanmasında önemli bir dayanak
oluşturacaktır. Bu anlamda mesleki ve teknik
eğitim özelinde EBA’ya giriş yapan ve canlı ders
imkânlarından faydalanabilen öğrenci sayıları/
oranları, okulların ve işyerlerinin uzaktan eğitim
stratejilerine ilişkin bilgiler, işletmelerdeki beceri
eğitimlerini sürdüremeyen çırak/stajyer öğrenci
sayıları ve etkilenme düzeyleri gibi soruların
yanıtları kritik önemdedir.
Mesleki ve teknik eğitim kapsamında bilgi ve
haber paylaşımının çoğunlukla üretim faaliyetleri
odağında olması, uzaktan eğitim sürecinde
8
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Salgın nedeniyle eğitim öğretimin zorunlu
olarak kesintiye uğramasından en çok etkilenen
gruplar arasında özel gereksinimli öğrenciler yer
almaktadır.
Eğitim öğretimin kesintiye uğradığı sürelerde
Bakanlık tarafından özel gereksinimli öğrenciler
için sağlanan hizmet ve desteklere rağmen özellikle
televizyonda yayımlanan derslerin ortalama
düzeydeki öğrencilere göre hazırlanmış olması,
özel gereksinimli öğrencilerin bireysel farklılıklarına
göre uyarlamalar yapmanın mümkün olmaması gibi
nedenlerle öğrenmenin sürdürülmesinde güçlükler
yaşanmıştır. Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin
pek çoğu için uzaktan eğitim araçları ile eğitim
öğretime devam etmek bu gruptaki öğrencilerin

YÖNETİCİ ÖZETİ

akranları ile arasındaki öğrenme açığının daha
da derinleşmesi anlamına gelmektedir. Diğer
taraftan özel ve profesyonel destek olmaksızın
öğrenme sürecinden kopabilecek grupların başında
özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar gelmektedir.
Dolayısıyla bu öğrenciler okul terkleri konusunda
kaygı verici gruplar olarak değerlendirilmektedir.
Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin çeşitli
yetersizlikler nedeniyle uzaktan eğitimden
akranlarıyla eşit ölçüde faydalanmadıkları da
dikkate alındığında özel eğitimin kesintiye
uğramaması, bu gruptaki öğrenciler için yüz
yüze özel eğitim desteği sağlanması önemlidir.
Ayrıca yüz yüze eğitimin başladığı dönemde özel
eğitim ihtiyacı olan çocukların her birinin bireysel
destek ve yönlendirmeye ihtiyacı olacağı dikkate
alınmalıdır. Okul, öğretmen ve aile iş birliğinde
telafi eğitiminin planlanması, kaynaştırma
öğrencilerinin öğretmenle birebir eğitim ve gelişim
etkinlikleri yaptığı saatlerin telafi sürecinde
artırılması, çocuğun gelişimine yönelik konularda
okul, aile, öğretmen iletişiminin güçlendirilmesi
gerekmektedir.
2020 yılında özel yetenekli olduğu düşünülerek
BİLSEM’lere aday gösterilen öğrenci sayısı 1
milyonu aşmıştır.
Son üç yılda BİLSEM’lere aday gösterilen öğrenci
sayısı 4,3 katına çıkarak 1.074.489 olmuştur.
Dünya genelinde her 100 öğrenciden yalnızca
2’sinin üstün/özel yetenekli olduğu tahmin
edilirken, Türkiye’de 1, 2, ve 3. sınıflarda eğitim
gören her 100 öğrenciden yaklaşık 30’u özel
yetenekli olduğu düşünülerek BİLSEM’lere
aday gösterilmiştir. Bir taraftan ailelerin baskısı,
diğer taraftan öğretmenler arası rekabet ve
aday gösterme sürecindeki sınırlılıklar yetenek
taramasına yönlendirilen öğrenci sayısının büyük
ölçüde artmasına neden olmaktadır. Pek çok
aile BİLSEM’lere giriş için çocukları üzerinde
baskı oluşturarak, test kitapları ya da kurslar
aracılığıyla öğrencilerin sınava hazırlanmasını

teşvik etmektedir. Bu durum BİLSEM’lere hazırlık
için yeni bir sınav sektörünün ortaya çıkmasına
neden olmaktadır. Aday gösterilen öğrenci
sayısındaki artış göz önünde bulundurulduğunda,
her sınıf öğretmeninin aday göstereceği öğrenci
sayısı için makul bir oran/sayı belirlenmesi, sınıf
öğretmeninin gözlemi dışında alternatif yöntemler
kullanılması, bireysel ve bölgesel farklılıklara
duyarlı alternatif tanılama yöntem ve araçlarının
kullanılması ve öğrencilerin tanılanmasında
süreç değerlendirmelerine de yer verilmesi doğru
tanı oranını artırmada etkili olabilir ve sürecin
etkililiğine katkı sağlayabilir.
Salgın süreci, okullardaki Psikolojik Danışma ve
Rehberlik (PDR) hizmetlerinin rolü ve işlevinin
önemini daha belirgin hale getirmiştir.
Salgın süresince evde kapalı kalınan sürelerin
uzaması, sosyal izolasyon, akran etkileşiminin
azalması, ekrana maruz kalınan sürelerin uzaması
gibi günlük yaşam biçimlerindeki farklılıklar
nedeniyle öğrencilerin stres ve kaygı düzeylerinin
artması beklenen bir durumdur. Bununla birlikte
öğrencilerin kısa vadede depresyon, uyku
bozuklukları uzun vadede ise travma sonrası stres
bozukluğu başta olmak üzere çeşitli problemlerinin
artmasından endişe edilmektedir. Bu noktada
okul rehberlik servisleri pek çok öğrenci ve ailesi
için rehberlik ve psikolojik danışma alanında
en ulaşılabilir hizmet sağlayıcısı konumunda
olması dolayısıyla önemli bir role sahiptir. Salgın
sürecinde Bakanlık tarafından psikolojik danışma
ve rehberlik kapsamında salgınının yol açtığı
olumsuz psikolojik etkiler ile başa çıkmaya yönelik
pek çok öğrenciye ve veliye destek sağlanması
önemli bir çaba olarak değerlendirilmektedir.
Ancak çoğunlukla merkezi olarak ele alınan psikososyal destek uygulamalarının okullar, öğretmenler
ve yerel birimler dâhil edilerek öğrencinin gerçek
ihtiyaçlarına ve içinde bulunduğu zorluklara
dokunan çözümlere dönüşebilmesi için rehberlik
hizmetlerinin
niteliğinin
ve
kapasitesinin
geliştirilmesine yönelik ihtiyaç devam etmektedir.
2020 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU
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LGS’nin uygulamaya konduğu 2018 yılından bu
yana merkezi sınava katılan öğrenci oranındaki
artış devam etmektedir.
Merkezi sınava giren öğrenci sayısının azaltılması
hedeflenirken; 2020 yılında LGS kapsamındaki
merkezi sınava giren öğrenci sayısı 2019 yılına
göre %43 oranında artmıştır. Bu artış, 4+4+4
sisteminin uygulamaya konularak okula başlama
yaşının 60 aya çekildiği 2012-2013 eğitim öğretim
yılında okula başlayan daha geniş yaş aralığına
sahip öğrencilerin sınava katılması ile açıklanabilir.
Ancak merkezi sınava katılan öğrenci sayısının
yanı sıra merkezi sınava katılan ve merkezi
yerleştirme için tercih yapan öğrenci oranları da
artmıştır. Sınavın ilk uygulandığı 2018 yılında 8.
sınıfı tamamlayan öğrencilerden sınava katılanların
oranı %81,46 iken, 2019’da %85,08’e; 2020’de ise
%88,08’e kadar yükselmiştir. 2020 yılında merkezi
yerleştirme için tercih yapanlardan bir ortaöğretim
kurumuna
yerleşenlerin
oranı
%31,63’ten
%37,17’ye yükselmiştir. 2019 yılında sınava giren
öğrencilerden %13,50’si bir ortaöğretim kurumuna
yerleştirilirken, 2020 yılında bu oran %14,43’e
ulaşmıştır. Bakanlığın 2023 yılına kadar merkezi
sınavla yerleşen öğrenci oranının azaltılması
hedefinin aksine; her 100 öğrenciden 88’inin
sınava girmesi ve her 100 öğrenciden 38’inin
merkezi yerleştirme için tercihte bulunması
LGS uygulaması ile sınav odaklı eğitimin
engellenemediğini ve sınava yönelik talebin
azaltılamadığını göstermektedir.

düşük öğrenciler yerleştirilebilmiştir Anadolu
teknik programlarına yerleşen her 10 öğrenciden
dördünün, Anadolu meslek programlarına yerleşen
her 10 öğrenciden beşinin başarı sıralaması ilk
%50’lik dilimden daha düşüktür. Bununla birlikte
Anadolu teknik programı, Anadolu meslek
programı ve Anadolu imam hatip liselerine yerleşen
başarı düzeyi en düşük öğrencilerin yüzdelik
dilimi yaklaşık %99’dır. Öğrencilerin %88,08’inin
sınava girdiği, sınava girenlerden %14,43’ünün
merkezi sınav puanı ile yerleşebildiği dikkate
alındığında yerleşenler içinde %99’luk başarı
dilimindeki öğrencilerin dahi bulunması merkezi
sınav/yerleştirme
amacından
uzaklaşıldığını
göstermektedir. Yüzdelik dilimi belirli bir oranın
üzerinde olan öğrencilerin kabul edildiği okulların
sınavla öğrenci alan okullar olmaktan çıkarılması ve
sınavsız yerleştirilme kapsamına alınması yoluyla
merkezi sınav/yerleştirme amacına ulaşabilir.
Yükseköğretim
programlarının
doluluk
oranlarındaki artışa karşın, yükseköğretime
başvuru yapan adaylardan 1.449.407’si hiçbir
yükseköğretim programına yerleşememiştir.

Merkezi sınav puanı ile yerleştirme yapılan her 10
programdan dördüne yerleşen en başarılı öğrenci
dahi ilk %10’luk dilimde yer almamaktadır.

YKS’nin uygulanmaya başladığı 2018 yılından bu
yana yükseköğretim programlarının doluluk oranları
tüm üniversite ve program türlerinde önemli
ölçüde artış göstermiştir. Program kontenjanlarına
yönelik yapılan planlamalar neticesinde 2020 yılı
itibarıyla yükseköğretim programlarındaki boş
kontenjan oranı %6,8’e düşerek olumlu bir gelişme
kaydedilmiştir. Ancak tüm bu iyileştirmelere karşın,
yükseköğretime başvuru yapan yaklaşık 2,5 milyon
adaydan ek yerleştirmeler dahil 1.449.407’si hiçbir
yükseköğretim programına yerleşememiştir.

Anadolu meslek programlarının %100’ü, Anadolu
teknik programlarının %92,94’ü, Anadolu imam
hatip lisesi programlarının ise %61,81’i öğrencilerini
ilk %20’lik dilimden alamamıştır. Merkezi sınav
puanı ile yerleştirme yapılan her 10 programdan
ikisine başarı sıralaması ilk %50’lik dilimden daha

Lisans, ön lisans ve açık öğretim programları
gibi farklı programlara devam etmek isteyen
adayların hepsinin aynı potada değerlendirilmesi
yükseköğretime geçişte yaşanan yığılmanın en
önemli sebeplerinden biridir. Meslek yüksek
okulları ya da açık öğretim programları gibi dört
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yıllık örgün öğretim programlarından farklılık
gösteren programların nitelikleri ve ihtiyaçları
doğrultusunda yükseköğretime geçişte giriş
koşulları ve uygulamalarının farklılaştırılması
yoluyla bu yığılmanın önüne geçilebilir. Ayrıca
ortaöğretimde alınan dersler, bu derslerin
türü ve düzeyi ile yükseköğretim programları
arasında bir süreklilik ve bağ kurulmadan,
ortaöğretim
ile
yükseköğretim
arasındaki
bağlantının diploma ve sınava indirgenmesi
kaçınılmaz olarak yükseköğretim önünde bir
yığılmaya neden olmaktadır. Ortaöğretim ile
yükseköğretim arasındaki bağ sadece sınavdaki
sıralama ile sağlanmaktadır. Oysa bu bağın farklı
yükseköğretim programlarının gerektirdiği ön
koşul bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bu yetkinlikleri
kazandırmak üzere tasarlanmış ortaöğretim
dersleri ve bu derslerin düzeyleri üzerinden kurulan
ilişkilendirmeler yoluyla sağlanması gerekir. Ancak
ortaöğretim ile yükseköğretim programları/alanları
arasındaki sürekliliğin ve bağın kurulması, bir geçiş
sınavı düzenlemesinden öte ortaöğretimin yeniden
tasarımı ve yükseköğretime geçiş koşullarının
bütüncül bir şekilde yeniden ele alınmasını
gerektirir.
2020-2021 eğitim öğretim yılında eğitim
öğretimin uzaktan eğitim araçlarıyla devam
etmesi nedeniyle ilköğretim ve ortaöğretimde
ölçme ve değerlendirme kapsamında not verme
yeni bir sorun alanı haline gelmiştir.
2019-2020 eğitim öğretim yılında salgının başladığı
Mart ayından sonraki süreçte ara sınıfların bir üst
sınıfa geçmiş sayılması, son sınıf öğrencilerinin
mezun kabul edilmesi gibi çözümlerle Bakanlık
tarafından öğrencilerin hak kaybına uğrama
sorunu çözümlenmeye çalışılmıştır. Salgının henüz
başladığı ve yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada
eğitim sistemlerinin en acil çözümleri ortaya
koyduğu bir dönemde bu çözümler makul kabul
edilebilir. Ancak salgının neden olduğu risklerin

devam etmesi nedeniyle benzer sorunlar 20202021 eğitim öğretim yılına da taşınmıştır. Uzaktan
verilen eğitimin sınavının yüz yüze yapılması,
dahası öğrencinin erişiminin olmadığı dersin
sınavının yapılması ve not verilmesi, öğretilemeyen
bilgi ve becerinin nasıl edinileceğine odaklanmak
yerine nasıl notlandırılacağına odaklanılması gibi
rasyonel açıklaması olmayan ikilemler ortaya
çıkmıştır. Ölçme değerlendirme uygulamaları
kapsamında dönem sınavlarına alternatif olarak
ders etkinliklerine ve performans çalışmalarına
katılımın
puanlanmasına
karar
verilmiştir.
Ancak öğrencilerin erişim sorunları dikkate
alınarak derslerin ölçme ve değerlendirilmesinin
çevrimiçi sınavlar yoluyla yapılması bir alternatif
olarak görülmezken, erişim sorunları nedeniyle
öğretmenlerin öğrencilerinin gelişimlerini ve
öğrenme düzeylerini takip etmelerinin oldukça güç
olması göz ardı edilmiştir.
Yaklaşık 5 milyon öğrencinin bu süreçte EBA’dan
aktif olarak faydalanamadığı göz önünde
bulundurularak teknolojik imkân farklılıklarının
yarattığı bu eşitsizlikleri engellemek için
temel politika önceliği sınavların ne şekilde
yapılacağından önce öğrenci ve öğretmenlerin
sağlığını riske atmadan gerekli sağlık, sosyal mesafe
ve hijyen önlemleri eşliğinde okulların açılması
olmalıdır. Elbette etkili ölçme ve değerlendirme
süreçleri; öğrenme-öğretme süreçlerinin çıktıların
izlenmesi, öğretim uygulamalarının etkiliğinin
değerlendirilmesi,
öğrenme
eksikliklerinin
tespiti gibi konularda eğitim öğretim süreçleri
içinde önemli bir role sahiptir. Ancak olağandışı
koşulların hâkim olduğu salgın sürecinde öncelik
uzaktan öğrenmeleri ölçmek ve notlandırmaktan
önce öğrencilerin psikolojik, bilişsel, sosyal ve
fiziksel iyi olma halini desteklemek olmalıdır.
Okullar güvenli olarak yeniden açıldığında ise
okulların kapalı olması sebebiyle oluşan öğrenme
kayıplarının tespit edilmesi için geçerli bir ölçme ve
değerlendirme yapmak mümkün olacaktır.
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I. EĞİTİM YÖNETİŞİMİ
2020’de Ne Oldu?
■

K-12 düzeyinde eğitim öğretim süreçlerinin
yönetiminde “Risk varsa biz yokuz” anlayışı
benimsenmiştir (MEB, 2020b). Dolayısıyla,
uzaktan eğitim birincil ve yaygın uygulama
haline gelmiştir.

■

Uzaktan eğitim altyapısının kurulması,
içeriklerin hazırlanması ve erişimin artırılması
için ciddi bir çaba sarf edilmiştir. Mart ayında
100 bin civarında olan canlı ders kapasitesi
Aralık ayına gelindiğinde 3 milyonun üzerine
çıkarılmış (AA, 2020), bu süre zarfında 14.271
EBA Destek Noktası kurulmuştur (MEB, 2021).

■

Okulların hangi durumlarda açık, hangi
durumlarda kapalı olacağına ilişkin temel
göstergeler belirlenmemiştir.

■

Yüz yüze eğitime geçiş sürecinde okulların
fiziki kapasite farklılıkları ve bölgesel bulaş
riski farkları gözetilmemiştir.

■

2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci
dönemine ilişkin öğrencilerin ve bölgenin
ihtiyaçlarından bağımsız olarak tek bir telafi
eğitimi programı hazırlanmıştır (MEB, 2020a).

■

Farklı yönetim düzeylerinde yetki ve
sorumlulukların tanımlandığı bir çerçeve
oluşturulmamıştır.

Değerlendirme ve Öneriler
Çocuklarımızın eğitim hakkı toplumsal öncelik
olmalıdır.
COVID-19 salgınının başlangıcından itibaren dünya
genelinde faaliyetlerini sürdürmeleri öncelikli olan
iki sektörden biri sağlık, diğeri eğitim olmuştur.
Sağlık kurumlarının ayakta kalması hayatımızı,
eğitim kurumlarının ayakta kalması ise geleceğimizi
korumak için elzem görülmüştür. Ülkemizde

sağlık sektörünün faaliyetlerini sürdürebilmesi
için olması gerektiği gibi tüm imkanlar seferber
edilmişken eğitim için aynı şeyi söylemek mümkün
görünmemektedir.
Salgın, şüphesiz ki eğitim sektöründe de karar
vericiler için zorlayıcı şartları beraberinde
getirmiştir. Bu zorlayıcı şartların üstesinden
gelebilmek ve eğitim öğretim faaliyetlerini okul
odağında sürdürebilmek ise en üst düzeyde siyasi
irade ile mümkündür (UNESCO, 2020). Buna
örnek olacak şekilde bu süreçte pek çok uluslararası
kuruluş ve siyasi lider uzaktan eğitimin yüz yüze
eğitimin yerini alamayacağına ve okulları yeniden
faaliyete geçirmenin “ulusal bir öncelik” olması
gerektiğine ilişkin açıklamalarda bulunmuştur:
Birleşmiş Milletler
“Dünya; gün yüzüne çıkmamış insan potansiyelini
heba edebilecek, onlarca yıllık ilerlemeyi
baltalayabilecek ve var olan eşitsizlikleri
artırabilecek nesilsel bir felaketle karşı karşıyadır.
COVID-19 yerel düzeyde kontrol altına alındığında,
öğrencileri mümkün olduğunca güvenli bir şekilde
okullara geri döndürmek en önemli öncelik
olmalıdır” (UN News, 2020).
ECDC- Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol
Merkezi
“COVID-19 salgınını kontrol altına almak
için okulları kapatma kararı son çare olarak
kullanılmalıdır. Okul kapanmalarının çocukların
fiziksel, zihinsel sağlıkları ve eğitimsel süreçlerine,
ayrıca ekonomiye olumsuz etkisi muhtemelen
sağladığı faydalardan ağır basacaktır” (ECDC,
2020).
Boris Johnson- İngiltere
“Okulları kapalı tutmak sosyal açıdan tahammül
edilemez, ekonomik açıdan sürdürülemez ve ahlaki
açıdan savunulamaz” (BBC, 2020).
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Angelina Merkel- Almanya
“Eğitim bir haktır ve bu hak çocuklara en iyi şekilde
sınıflarında akranlarıyla birlikte sunulabilir. Bu
durum toplumsal kısıtlamalarla ilgili tüm kararların
alınmasında en yüksek önceliği almalıdır” (The
New York Times, 2020).
Micheal Martin- İrlanda
“Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceklerinin
bu salgının başka bir kurbanı olmasına izin
veremeyiz ve vermeyeceğiz. Ekonomi üzerindeki
zararlı etkilerine rağmen ülke olarak toplumsal
kısıtlamalardan kaçamayız, ancak okulların açık
kalması hayati önem taşıyor” (The New York
Times, 2020).
Emmanuel Macron - Fransa
“İnsanların evlerini yalnızca temel işler veya
tıbbi nedenlerle terk etmelerine izin verilecek.
Restoranlar ve barlar gibi gerekli olmayan
işletmeler kapanacak, ancak okullar ve fabrikalar
açık kalacaktır” (The New York Times, 2020).
Okulların kapalı kalmasının yarattığı sorunları
dikkate alan ve eğitimi ulusal öncelik olarak
gören ülkeler (örn. Almanya, Danimarka, Fransa,
Hollanda) çeşitli önlemler alarak Mayıs başı
itibarıyla pek çok öğrencisinin okula dönmesini
sağlamıştır. Bu dönemde öncelikli olarak okul
öncesi kurumlar ve ilkokullar açılmış; sınava
hazırlık yapan öğrenci grupları için de yüz yüze
eğitime geçilmiştir. Ancak salgının hızını artırmaya
başlamasıyla birlikte Ekim ortası itibarıyla ülkelerin
pek çoğunda çeşitli toplumsal kısıtlamalara
gidilmiştir.
Örneğin;
eğlence
merkezleri,
restoranlar, spor salonları ve sanat galerileri
kapatılmış, seyahatler kısıtlanmış, belirli saatlerde
sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiştir. Buna karşın
Almanya, Danimarka, Fransa ve İngiltere’nin de
aralarında bulunduğu bazı ülkelerde eğitim hakkı
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toplumsal öncelik olarak bu kısıtlamaların dışında
tutulmuş, okullardaki önlemler sıkılaştırılarak
yüz yüze eğitime devam edilmiştir. Aralık ayı
başında ise virüsün mutasyona uğramasına ilişkin
gelişmeler sebebiyle bu ülkelerde toplumsal
kısıtlamalar en üst seviyeye çekilmiş, okullarda da
yüz yüze eğitime ara verilmiştir (TEDMEM, 2021).
Özetle, eğitim öğretim süreçlerinin devamının
okul odağında sağlanmasıyla ilgili en üst düzeyde
siyasi iradenin ortaya konduğu ülkelerde okulların
yüz yüze eğitime kapatılması son çare olarak ele
alınmıştır. Türkiye ise OECD ve Avrupa Birliği
ülkeleri arasında okullarını en fazla süre kapalı
tutan ülkeler arasında yer almaktadır (UNESCO,
2021). Öyle ki 2020 yılı Mart ayından beri okulun
kapısından içeri girememiş (6., 7., 10. ve 11. sınıflar)
pek çok öğrencimiz vardır.
Okulların kapalı kaldığı süre uzadıkça (LPI, 2020;
McKinsey & Company, 2020; NWEA, 2020;
OECD, 2020a; WHO, 2020; World Bank, 2020a,
2020b)
• Öğrenme eksikleri ve kayıpları, sistemin
telafi süreçlerini yönetme kapasitesinin
sınırlarını aşarak bir nesilde sosyal, duygusal
ve ekonomik açıdan kalıcı kayıplara yol
açacaktır.
• Öğrenciler
arası
derinleşecektir.

öğrenme

uçurumu

• COVID-19 nedeniyle yaşanan öğrenme kaybı
gelecekte gelir kaybına yol açacaktır.
•

Beklenen gelir şoku okul terklerine sebep
olacaktır.

•

Günlük hayata etkin katılım için gerekli olan
temel yeterlik düzeyinin altında kalan öğrenci
oranı artacaktır.

•

Temel becerilerde oluşan eksiklikler ve
yetersizlikler toplum ve ekonomi için uzun
vadede ciddi kayıplara neden olacaktır.
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•

Öğrencilerin fiziksel olarak hareketsiz
kalmaları sebebiyle orta ve uzun vadede
sağlık sorunları ortaya çıkacaktır.

•

Sosyo-ekonomik
olarak
dezavantajlı
öğrenciler, kız çocukları, etnik azınlıklar ve
engelli öğrenciler için bu etkiler daha da
derinleşecektir.

Dolayısıyla, her türlü karar ve tedbirde öncelik
insan sağlığı olmakla birlikte ülkemizde
toplumsal kısıtlamalara ilişkin eylem sıralaması
gözden geçirilerek çocuklarımızın okullarına
kavuşabilmeleri
toplumsal
öncelik
haline
getirilmelidir.
“Risk varsa
geçirilmelidir.

biz

yokuz”

anlayışı

gözden

Okullarda yüz yüze eğitime başlanamayacağına,
uzaktan eğitime devam edileceğine ilişkin
yapılan açıklamalarda “önce çocuklarımızın ve
öğretmenlerimizin sağlığı” vurgusuyla birlikte “Risk
varsa biz yokuz” cümlesine sıklıkla yer verilmiştir.
Şüphesiz ki tüm dünyayı etkisi altına alan krizde
öncelik sağlık olmalıdır ve salgının etkisinin
alınacak tedbirlerle giderilemediği şartlarda
okulların açılmasını beklemek makul değildir.
Ancak okulların kapalı olduğu süre uzadıkça
çocuklarımızın
yalnızca
bugününü
değil
geleceklerini de etkileyen riskler ortaya
çıkmaktadır. “Risk varsa biz yokuz” cümlesindeki
“risk” kelimesi her ne kadar sağlıkla ilgili riskleri
işaret etse de okuldan uzakta kalmanın risklerinin
de gözetildiği bir anlayışa duyulan ihtiyaç her geçen
gün artmaktadır. Yüz yüze eğitime başlanamadığı
durumlar için ise “Biz yokuz” ifadesinin kullanılması
okul yoksa okulun gözetici, koruyucu rolünün de
kesintiye uğradığına ilişkin çıkarımlarda bulunmayı
mümkün kılmaktadır. Oysa eğitim öğretim
süreçlerinin devamlılığından sorumlu olanların
en çok riskin olduğu yerlerde varlık göstermesi
beklenmektedir.

Okulların açılması veya kapatılması kararında
çocuklarımızın “sağlığını ve yaşamlarını korumak”
ile “geleceğini korumak” arasındaki hassas
dengenin gözetilmesi gerekir (TEDMEM, 2020). Bu
tam olarak okulların açık olmasından kaynaklanan
sağlık riskleri ile okulların kapalı olmasından
kaynaklanan öğrenme kayıpları, gelişimsel kayıplar,
toplumsal ve psikolojik olumsuzluklar, uzun vadeli
ekonomik kayıpların birlikte değerlendirilmesi ve
risklerin tartılması anlamına gelmektedir. Bunu
yapabilmenin yolu ise öğrencilerin tamamı ile
yüz yüze eğitime başlanamadığı için toptancı bir
kararla okulları hiç açmayarak öğrencileri “yoklukta
eşitlemek”ten
vazgeçmekten
geçmektedir
(TEDMEM, 2020).
Dolayısıyla okullarla ilgili kararlar, yerel düzeyde
risklerin değerlendirilmesiyle alınmalıdır. Şartların
elverdiği durumlarda yüz yüze eğitime başlanması
birincil uygulama haline getirilmelidir. Yüz yüze
eğitime başlanamadığı durumlarda ise okulların
çocukları gözetici rolünü devam ettirmenin
yolları çeşitlendirilmelidir. Salgın süresince
eğitim planlamalarına rehberlik etmek amacıyla
paylaşılan pek çok uluslararası çerçevede, okulların
her öğrenciyle iletişim kurabildiği ve eğitim
öğretim süreçlerini günlük kontrol edebildiği
bir iletişim planı hazırlanması önerilmektedir
(OECD, 2020a; 2020b). Bu noktada okul
yöneticilerinin rolleri oldukça kritiktir ve sistem
tarafından desteklenmeye duydukları ihtiyaç her
zamankinden fazladır. Merkezi yönetimin, yüz yüze
eğitime başlandığı durumlarda okullarda yapılacak
düzenlemeler ve alınacak tedbirlerle ilgili; uzaktan
eğitime devam edildiği durumlarda da her bir
öğrencinin okulla bağının devam edebilmesi
için yapılması gerekenlerle ilgili uygulanabilir bir
çerçeve ve eylem planı oluşturmasına ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu aşamada okul yöneticilerinin
“nasıl yapacağız?” ve “hangi kaynaklarla yapacağız?”
soruları da cevap bulmalıdır.
2020 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU
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Tüm bunlar göz önünde bulundurularak
okullarla ilgili kararlarda aşağıdaki tedbirlerin
ve alternatiflerin değerlendirilmesi ve hayata
geçirilmesi öncelikli görülmektedir (TEDMEM,
2020):
•

18

Vaka sayısının çok düşük olduğu veya pozitif
vaka olmayan yerleşim yerlerinde okulların
tam zamanlı olarak açılması,

•

Öğrenci yoğunluğunun ve şube başına düşen
öğrenci sayısının görece az olduğu okulların
tam zamanlı olarak açılması,

•

Okulların haftada altı iş günü açılması;
öğrencilerin gerekli hallerde iki gruba
bölünerek dönüşümlü olarak okula üçer gün
gelmesi,

•

Yüz yüze eğitim süresinin küçük yaş grupları
için mümkün olduğunca artırılması,

•

Uygulamaların, öğrencilerin gelişim, özellik ve
ihtiyaçları dikkate alınarak eğitim kademeleri
itibarıyla farklılaştırılması,

•

Salgın devam ettiği sürece temel becerilere
odaklanılması sağlanarak, haftalık ders
çizelgelerinde yer alan derslerin tamamı
yerine öncelikler belirlenerek bir kısmının yüz
yüze eğitim yoluyla verilmesi,

•

Okullar yeniden açıldığında gelişim ve
öğrenme kayıplarının telafisi için öğretim
programı akışının, öğrenme eksikleri/kayıpları
dikkate alınarak yeniden yapılandırılması,

•

Okula dönüş ile birlikte, öğrencilerin uzaktan
öğrenme kısıtlılıkları da dikkate alınarak,
öğrenme kayıpları ve eksiklerinin belirlenmesi
ve okul düzeyinde uygulamalarda bu
eksikleri telafi edebilecek esnekliklere imkan
tanınması,

•

Yaz tatilinin en azından belirli bir kısmının
eğitim öğretim için kullanılması,
2020 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU

• Okula dönüşte sadece öğrencilerin değil,
öğretmenlerin
de
yeniden
uyumunu
sağlayacak, sosyal ve duygusal iyi olma
hallerini
destekleyecek
programların/
desteklerin oluşturulması.
Okulların hangi durumlarda açılabileceğine
ilişkin yerel göstergeler tanımlanmalıdır.
Salgının günlük yaşam pratiklerimizi ne kadar süre
daha etkileyeceği öngörülememektedir. Bu durum;
ülkemizin öğrenci nüfusunun pek çok ülkenin
nüfusundan fazla olması, farklılaşan bölgesel
koşullar ve uzaktan eğitime erişim problemleri ile
birlikte ele alındığında; aynı anda tüm okullar için
açılma/kapanma kararı alınması sorgulanabilir hale
gelmektedir.
Şüphesiz ki bu süreçte okulları ilgilendiren kararlar
salgının seyrinden ve diğer toplumsal tedbirlerden
ayrı düşünülemez. Uluslararası örneklerde tüm
toplumsal tedbirlerle birlikte okulların açılması/
kapanması süreçlerine ilişkin de yol gösterici
olabilecek çeşitli karar alma modelleri mevcuttur.
Örneğin İtalya’da ve ABD’nin pek çok eyaletinde
virüsün yerleşim birimindeki yayılımı göz önünde
bulundurularak, alınacak toplumsal tedbirlere
ilişkin renk kodları belirlenmiştir. Kaliforniya’da
toplumsal tedbirlere ilişkin hazırlanan plan
kapsamında ikinci düzey idari bölgeler (county)
için renk kodları oluşturulmuştur (CDPH, 2020).
Virüsün yayılımına ilişkin veriler kapsamında her
bölgenin rengi sarı, turuncu, kırmızı ya da mor
olarak belirlenmekte, toplumsal tedbirler bu rengin
gerektirdikleri üzerinden devreye alınmaktadır.
Bölgenin rengine göre okulların açık ya da kapalı
olması da bu tedbirlerin bir yansıması olarak
değerlendirilmektedir. Örneğin, bölgede günlük
yeni vaka sayısı her 100.000 kişi için 7’den fazlaysa
ve yapılan testlerin %8’inden fazlası pozitifse
o bölge mor kategoridedir. Diğer toplumsal
tedbirlerle birlikte okullar da yüz yüze eğitime
kapalıdır. Bölgede günlük yeni vaka sayısı her
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100.000 kişi için 1’den azsa ve yapılan testlerin
%2’sinden azı pozitifse o bölge sarı kategoridedir
ve okullar gerekli olan koşulları sağladıkları
takdirde yüz yüze eğitime başlayabilir. Bölgelerin
renk kodu değiştiğinde diğer tüm toplumsal
tedbirler gibi okulların açık/kapalı kalma durumları
da değişebilir.

doğru biçimde uygulanıyorsa virüsün bulaşma riski
düşüktür. Ancak, son iki haftada her 100.000 kişi
için yeni vaka sayısı 200’ün üzerindeyse, pozitif
çıkan PCR testlerinin oranı %10’dan daha fazlaysa
ve okullarda virüsle mücadelede 5 temel strateji
uygulanmıyorsa virüsün bulaşma riski oldukça
yüksektir.

Benzer şekilde Amerikan Hastalıkları Önleme ve
Kontrol Merkezi (CDC) de okullarla ilgili özellikle
yerel düzeydeki kararlarda rehber olabilecek
temel göstergeleri paylaşmıştır1 (Tablo 1.1). Buna
göre, son iki haftada her 100.000 kişi için yeni
vaka sayısı 5’in altındaysa, pozitif çıkan PCR
testlerinin oranı %3’ten daha azsa ve okullarda
virüsle mücadelede 5 temel strateji sürekli ve

Ülkemizde
okulların
yüz
yüze
eğitime
başlayabilmesi ile ilgili karar alma süreçlerinde
daha çok merkezi kararlar alınmıştır. Sınırlı sayıda
kararda il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının görüşlerinden
yararlanılabileceği ifade edilmiştir. Örneğin Temel
Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 08.10.2020 tarihli
“Yüz Yüze ve Uzaktan Eğitim” konulu genelgesinde
“köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki
ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının
bütün sınıf seviyelerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının
il/ilçe millî eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde

CDC, hastanelerdeki yoğun bakım yatağı sayısı gibi ikincil
göstergeleri de paylaşmıştır ancak bu raporda yalnızca temel
göstergelere yer verilmiştir.
1

TABLO 1.1

OKULLARDA COVID-19’UN BULAŞICILIK RISKINE ILIŞKIN TEMEL EŞIK DEĞERLERI VE GÖSTERGELER
TEMEL GÖSTERGELER
Son 14 günde her 100.000 kişi için yeni
vaka sayısı
Son 14 günde pozitif çıkan PCR testlerinin
oranı
Okulun virüsle mücadelede 5 temel
stratejiyi uygulama kapasitesi
• Maskelerin doğru ve sürekli kullanımı
• Sosyal mesafenin sağlanması
• El hijyeninin sağlanması ve hapşırma/
öksürme gibi durumlarda doğru
yöntemin izlenmesi
• Temizlik ve dezenfeksiyon
• Yerel sağlık kuruluşları ile iş birliği
içinde temaslı takibi

Okullarda
bulaşma riski en
düşük

Okullarda
bulaşma riski
düşük

Okullarda
bulaşma riski
normal

Okullarda
Okullarda
bulaşma riski bulaşma riski en
yüksek
yüksek

<5

5 - < 20

20 - < 50

50 - < 200

> 200

< %3

%3 - < %5

%5 - < %8

%8 - %10

> %10

5 stratejinin
doğru ve sürekli
uygulanması

5 stratejinin
doğru ancak
düzensiz
uygulanması

3-4 stratejinin
doğru ve sürekli
uygulanması

1-2 stratejinin
doğru ve sürekli
uygulanması

Stratejilerin
uygulanmaması

Kaynak: CDC, 2020
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alacağı kararlar doğrultusunda yüz yüze eğitime
başlaması” ifadelerine yer verilmiştir.
Yerel düzeyde karar alınmamasının sonuçlarına
ilişkin en çarpıcı örneği ise 18 Kasım-30 Kasım
2020 tarihleri arasında anasınıfı ve anaokullarıyla
ilgili yaşananlar oluşturmaktadır. 18 Kasım’da tüm
okullarda yüz yüze eğitime ara verildiği açıklanmış,
20 Kasım’da yapılan açıklama ile ise tüm anaokulu
ve anasınıflarında haftada beş gün yüz yüze
eğitim yapılacağı belirtilmiştir. 27 Kasım tarihinde
salgının yerleşim yerindeki seyrine bağlı olarak
gerektiğinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının görüşü
de alınarak okul öncesi eğitim kurumlarında
uzaktan eğitime geçme kararı alınabileceği
bildirilmiştir. Bu kararın ardından Ankara, İstanbul,
Bursa gibi büyükşehirlerde il hıfzıssıhha kurulu
kararlarıyla tüm anaokulu ve anasınıflarında yüz
yüze eğitime ara verilmiştir. 30 Kasım’da ise
yeniden ülke çapında anasınıfı ve anaokullarının
faaliyetlerine ara verilmiştir. Bu süreçte ne yazık ki
tüm taraflarda ciddi bir belirsizlik algısı oluşmuştur.
Belirsizlik algısının toplumun ruh sağlığı açısından
tehlikeli boyutlara ulaşmaması ve şartların elverdiği
durumlarda yüz yüze eğitime devam edilebilmesi
için okullarla ilgili karar süreçlerinin yerel düzeyde
tanımlanması ve kamuoyu tarafından bilinir
hale getirilmesine ihtiyaç vardır. Bunun için
okullarla ilgili kararlarda hangi parametrelerin
kullanılacağının, hangi koşullar altında yüz yüze
eğitime dönüleceğinin, hangi koşullarda bir okulda
eğitim öğretime tamamen ara verileceğinin
bilinmesi gerekmektedir. Bu parametreler ve
koşullar tanımlandıktan sonra, riskleri ve önlem
kapasitesini en iyi bilenler olarak yerel düzeyde
yöneticilere karar yetkisi vermek okulların
çocuklarımızı gözetici rolünü güçlendirecek
ve salgının olumsuz etkilerinin çocuklarımız
üzerindeki yansımalarını azaltacaktır.

20
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Farklı
yönetim
düzeylerinde
yetki
ve
sorumlulukların tanımlandığı bir çerçeve
oluşturulmalıdır.
Türkiye’de ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde
belirli bir ölçüde açık öğretim ve uzaktan eğitim
deneyimi bulunmasına rağmen, ilk kez tüm
kademelerde ve tüm öğrencileri kapsayacak
şekilde bir uzaktan eğitim deneyimi yaşanmıştır.
Böylesine büyük çapta bir deneyimin etkili bir
şekilde uygulanabilmesinin ilk koşulu süreçteki
tüm paydaşların sorumlulukla yerine getirmesi
gereken görevler ve gerçekleştirilmesi gereken iş
birliklerinin net bir şekilde tanımlanmış olmasıdır.
Uzaktan eğitim sürecini başarıyla yürüten
ülkelerde öne çıkan unsurlardan ilki sadece
yönetim ve planlama aşamasında değil, okul
düzeyinde dahi herkesin görev ve sorumluluklarının
tanımlanmasıdır (UNESCO, UNICEF, World Bank
ve WFP, 2020).
Türkiye’de ise uzaktan eğitim sürecinin odağı
salgının ilk zamanlarında içeriklerin geliştirilmesi
ve dijital platformlara aktarılmasına yoğunlaşırken
öğretmenlerin dahi görev tanımları net bir şekilde
ifade edilememiştir. Öğretmenlerin inisiyatif alarak
bu süreci kendi başına yürütmesi beklenmiş ve bu
süreçte öğretmenler yeterli destekten yoksun
kalmıştır. Uzaktan eğitim sağlama yeterlikleri ve
becerileri kısıtlı olan öğretmenler bu süreci tek
başına etkili bir biçimde yürütmede güçlüklerle
karşılaşmıştır. Örneğin öğrencilerine dijital
araçlar kullanarak ulaşma şansı olmayan bir köy
öğretmeninin bu süreçte neler yapabileceğine
ilişkin bir çerçeve çizilememiş, sistemde bu
durumların varlığına ilişkin farkındalık olduğu
dahi ifade edilmemiştir. Dolayısıyla, öğretmenler
başta olmak üzere paydaşların neler yapmaları
gerektiğine ilişkin net bir çerçeve paylaşılamaması
sürecin yönetişim boyutunda önemli bir sorun
olmuştur. Bu durum, sürecin uygulama boyutunda

YÖNETİŞİM VE FİNANSMAN BÖLÜM 1

bazı aksaklıkların yaşanmasına sebep olmuştur
(TEDMEM, 2020). Örneğin 2019-2020 eğitim
öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin farklı
öğrenci grupları, sınıf düzeyleri ve yerleşim yerleri
özelinde farklı telafi programları uygulanabileceği
ifade edilmiş olsa da öğrencilerin ve bölgenin
ihtiyaçlarından bağımsız olarak tek bir telafi
eğitimi programı hazırlanabilmiştir. Benzer şekilde
öğrencilerin, öğretmenlerin ve okulların farklılaşan
ihtiyaçlarının merkezi olarak karşılanmasında
zorluklar yaşanmıştır.
Yerel düzeyde yöneticilere karar yetkisi verilmesinin
öncesinde temel prensiplerin, ilkelerin ve esasların
Bakanlık tarafından belirlendiği, ancak ihtiyaçlara
uygun bir şekilde planlama ve uygulamaların
hayata geçirilmesini sağlayacak, farklı yönetim
düzeylerinde yetki ve sorumlulukların tanımlandığı
bir çerçeve oluşturulmalıdır. Bu sorumluluk
tanımlarının farklı şartlara sahip okullar ve
öğretmenler için detaylandırılması her bir paydaşın
görevini etkin bir şekilde yerine getirmesi için
gereklidir.
Uzaktan eğitimde nicel göstergelerin yanı sıra
nitelikle ilgili göstergeler için de değerlendirme
yapılmalıdır.
Uzaktan eğitim sürecinde nicel göstergelerde ciddi
mesafe kat edilmiştir ve buna ilişkin kamuoyuyla
paylaşılan veriler arasında 2020 yılı Mart ayında
100 bin civarında olan canlı ders kapasitesinin
Aralık ayına gelindiğinde 3 milyonun üzerine
çıkarılması (AA, 2020), 14.271 EBA Destek Noktası
kurulması (MEB, 2021), EBA’nın 2020 yılında
dünyada eğitim kategorisinde en çok ziyaret edilen
web siteleri arasında birinci olması (MEB YEĞİTEK,
2021) yer almaktadır.

Uzaktan eğitimin birincil ve yaygın uygulama olarak
ele alındığı bu süreçte, nicel göstergelerde gelinen
noktanın arkasında yoğun bir çaba ve başarı olduğu
açıktır. Ancak, uzaktan eğitimin etkili olabilmesi
için hem sunulan öğretim içeriğinin niteliği hem de
öğretmenin uzaktan öğrenmeyi destekleyebilecek
yeterliklere sahip olması büyük önem taşımaktadır.
Salgının başlamasının üzerinden 1 yıldan uzun
bir süre geçtiği düşünüldüğünde atılan adımların
niteliğini ve etkililiğini değerlendirmeye yönelik
araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Öğrencilerin
ne kadarı hangi derslere erişebildi, erişilen
içeriklerin niteliği nasıldı, öğrenme ne ölçüde
gerçekleşti, hangi kazanımlar için telafi programları
ihtiyacı doğdu, öğretmenler uzaktan eğitim
sürecinde hangi konularda desteklenmeye ihtiyaç
duydu gibi soruların cevaplarının bilinmesi bundan
sonraki süreçte benzer sorunların yaşanmaması ve
bu süreçte oluşan öğrenme kayıp ve eksiklerinin
tespit edilerek gerekli müdahalelerin yapılabilmesi
için önemli görülmektedir.
Öğrenme kayıplarını en aza indirmek ve öğrencilerin
gerekli yeterlikleri kazanmalarını sağlamak için
niteliğin, krizden farklı şekilde etkilenen öğrenciler
arasındaki öğrenme uçurumunun derinleşmemesi
için eşitliğin, öğrencilerin sadece fiziksel ve zihinsel
sağlığını değil, aynı zamanda akranlarıyla ve
öğretmenleriyle arasındaki bağın korunarak sosyoduygusal becerilerinin geliştirilmesi için iyi olma
hallerinin güvence altına alınması gerekmektedir
(OECD, 2020b). Bu da salgın koşullarında eğitim
öğretim süreçlerinin devam edebilmesi için atılan
adımların nicel göstergelerin ötesinde nitelikle
ilgili bileşenlerinin değerlendirilmesi ve elde
edilen sonuçlar üzerinden ileriye dönük gerekli
düzenlemelerin yapılması ile mümkündür.
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II. EĞİTİM FİNANSMANI
2020’de Ne Oldu?
■

2020 yılında toplam eğitim bütçesi
177.605.504.000 TL olarak belirlenmiştir.

■

Toplam
eğitim
bütçesinin
%70,6’sını
MEB, %20,4’ünü YÖK ve üniversiteler,
%0,4’ünü ÖSYM, %8,6’sını ise KYK bütçeleri
oluşturmaktadır.

■

Millî Eğitim Bakanlığı 2020 yılı bütçesi
125.396.862.000 TL olarak belirlenmiştir.

■

Millî Eğitim Bakanlığı 2020 yılı bütçesinin
Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranı
%2,57; merkezi yönetim bütçesine oranı ise
%11,45 olarak gerçekleşmiştir.

■ Millî Eğitim Bakanlığı 2020 yılı bütçesinin
%72,94’ünü personel giderleri, %11,46’sını
sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderleri,
%7,94’ünü mal ve hizmet alım giderleri,
%4,65’ini sermaye giderleri, %2,98’ini
cari transferler ve %0,02’sini ise sermaye
transferleri oluşturmaktadır.
■

2020 yılında Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden
yatırımlara ayrılan pay (sermaye giderleri)
5.836.918.000 TL olmuştur.

■ COVID-19 süreciyle birlikte eğitim öğretim
süreçlerinin devam ettirilebilmesi için
planlananların dışında da ek maliyetler
oluşmuştur.
■ Millî Eğitim Bakanlığı, Dünya Bankası ile
Türkiye Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim
Projesi’ni imzalamıştır.

TABLO 1.2

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçe Büyüklükleri
2019 yılı bütçesi (TL)
Milli Eğitim Bakanlığı Toplam Bütçesi

Artış Oranı (%)

113.813.013.000

125.396.862.000

10,18

• Personel giderleri

81.622.485.000

91.467.345.000

12,06

• Sos. Güv. Kur. Dev. Primi giderleri

13.299.983.000

14.367.680.000

8,03

• Mal ve hizmet alım giderleri

10.038.497.000

9.956.271.000

-0,82

• Cari transferler

3.265.157.000

3.739.169.000

14,52

• Sermaye giderleri

5.558.886.000

5.836.918.000

5

• Sermaye transferleri

28.005.000

29.479.000

5,26

Merkezi Yönetim Bütçesi

960.976.000.000

1.095.461.000.000

13,99

4.450.000.000.000

4.872.000.000.000

9,48

11,84

11,45

-3,29

2,56

2,57

0,39

GSYH
MEB/Merkezi Yönetim Bütçesi (%)
MEB/GSYH
Kaynak: Millî Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2019/’20
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hizmet sınıflarında görev yapan personel sayısı ise
82.192’dir. Bir milyonun üzerinde personel sayısına
sahip Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2020 yılı bütçesinin
%84’ünü personel giderleri ve sosyal güvenlik
kurumu devlet primi giderleri oluşturmaktadır
(Şekil 1.2).

Değerlendirme ve Öneriler
Eğitime ayrılan kaynaklar Türkiye’nin üst
politika belgelerindeki eğitim hedeflerinin
gerçekleştirilmesi için yeterli değildir.
Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2020 yılı bütçesi 2019
yılına kıyasla %10,18 artmıştır. Ancak bütçenin
GSYH’ye oranı (2019: %2,56; 2020: %2,57)
neredeyse sabit kalmış, merkezi yönetim bütçesine
oranı ise %3,29 azalmıştır (Tablo 1.2).

MEB 2020 yılı bütçesinin ödenek dağılımında
yer alan sermaye giderleri, bütçeden yatırımlara
ayrılan paya karşılık gelmektedir ve yatırım bütçesi
olarak anılmaktadır. Yatırım bütçesi “normal ömrü
bir yıldan fazla olan mal ve hizmet alımları ile sabit
sermaye edinimleri ve gayri maddi aktiflerin edinimi
için yapılan, bütçe hazırlama rehberi ve bütçe
kanunları ile belirlenmiş asgari değeri aşan ödemeler”
için kullanılmaktadır (TCCB SBB, 2019). “Mevcut
sabit sermaye mallarına dâhil edilen mal ve hizmetler
için bunları geliştirmek, ekonomik ömürlerini
uzatmak, verimlerini artırmak, performanslarını
geliştirmek veya bunları yeniden oluşturmak veya
yapılandırmak amacıyla yapılan ödemeler” de
yatırım bütçesi kapsamındadır (TCCB SBB, 2019).

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin GSYH’ye oranı ve
merkezi yönetim bütçesine oranının yıllara göre
değişimi incelendiğinde ise 2016 yılından itibaren
bir azalma eğilimi olduğu görülmektedir (Şekil 1.1).
Millî Eğitim Bakanlığı, 2020 yılı merkezi yönetim
bütçesinden en yüksek payı alan üçüncü
kurum olmasına rağmen bütçenin büyüklüğü
personel sayısının fazla olmasıyla ilişkilidir. 2020
yılı bütçesinde esas alındığı haliyle, Bakanlık
bünyesindeki resmî kurumlarda görev alan
öğretmen sayısı 946.114; öğretmen dışındaki

ŞEKİL 1.1

MEB Bütçesinin GSYH ile Merkezi Yönetim Bütçesine Oranları (%) (1997-2020)
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Kaynak: MEB, 2019e.
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ŞEKİL 1.2

MEB 2020 Yılı Bütçesinin Ödenek Dağılımı (%)
0,02%

2,98%

4,65%

7,94%

Personel giderleri
Sos.Güv.Kur.Dev.Pir.giderleri

11,46%

Mal ve hiz. alım giderleri
Cari transferler
Sermaye giderleri
72,94%

Sermaye transferleri

Kaynak: MEB 2020 Yılı Bütçe Sunuşu

ŞEKİL 1.3

Millî Eğitim Bakanlığı Yatırım Bütçesi (1997-2020)
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Kaynak: MEB 2020 Yılı Bütçe Sunuşu
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MEB 2020 yılı yatırım bütçesi 2019’a kıyasla %5
artmıştır (Tablo 1.2). Ancak yatırım bütçesinin yıllar
içindeki değişimi incelendiğinde 2018 yılına kadar
bir artış eğiliminde olduğu, 2019 yılında ise %28
oranında bir düşüş gerçekleştiği görülmektedir
(Şekil 1.3). Dolayısıyla %5’lik bir artış olmasına
rağmen 2020 yılındaki yatırım bütçesi büyüklüğü
daha çok 2015 yılı yatırım bütçesi büyüklüğüne
yaklaşabilmiştir.
Yatırım bütçesinin MEB bütçesi içindeki payının
yıllara göre değişimi incelendiğinde ise en
yüksek orana %30,03 ile 1998 yılında ulaşıldığı
görülmektedir. Bu durum 1997 yılında temel
eğitim reformuyla birlikte uygulamaya konan sekiz
yıllık zorunlu ve kesintisiz eğitime geçişin bütçeye
yansımasıdır. İlerleyen yıllarda bu oranın 2009’da
%4,58’e kadar düştüğü, sonrasında ise en fazla
2014 yılında %9,32’ye ulaştığı görülmektedir. 2020
yılında ise bu oran %4,65 ile 2009 yılındaki dip
değere yaklaşmıştır.
Bu haliyle yatırım bütçesinin, ikili eğitimin
sonlandırılması ve erken çocukluk eğitiminin 5
yaş için zorunlu olması başta olmak üzere MEB
2019-2023 Stratejik Planı’nda yer verilen hedeflere
yönelik fiziksel ve altyapı ihtiyaçlarının yanı sıra,
niteliği artırmaya yönelik hedeflerin gereği olarak
oluşacak harcamaları karşılama yeterliğinde
olmadığı görülmektedir.
COVID-19 salgını, eğitim öğretim süreçlerinin
kesintiye uğramaması için ek kaynak ihtiyacı
doğurmuştur.
COVID-19 salgını ülkelerin eğitim bütçelerine;
teknolojik altyapının tasarlanması/güçlendirilmesi,
ihtiyaçlar ve şartlar doğrultusunda öğretmenlere
mesleki gelişim programları sunulması, yüz
yüze eğitimin güvenli bir biçimde sürdürülmesi
için eğitim kurumlarında yeniden bir sistem/
süreç tasarlanması, okullarda temizlik ve hijyen
koşullarının tam olarak sağlanabilmesi için
malzeme ve personel ihtiyacı gibi pek çok alanda
ilave yükler oluşturmuştur.

Salgının sebep olduğu bu ilave kaynak ihtiyacına
ülkeler farklı şekillerde cevap vermişlerdir. İngiltere,
Estonya gibi bazı ülkeler eğitim öğretim süreçlerinin
kesintisiz devam edebilmesi için destek paketleri
açıklarken, bazı ülkelerde (Ukrayna, Nijerya, Kenya)
COVID-19 salgınıyla mücadele süreçleri için
mevcut eğitim bütçelerinde kesintiye gidilmiştir
(World Bank, 2020c). ABD ve Kanada’da salgının ilk
dönemlerinde kaynakları salgının ortaya çıkardığı
yeni ihtiyaçlarda kullanabilmek için halihazırda
bütçe planlamasında yer alan maaş artışı, yeni
personel istihdamı gibi kararlardan vazgeçilmiştir.
Bununla birlikte ABD’de Aralık ayında okulların
öğrenme kayıplarını giderebilmeleri, okul tesislerini
ve teknolojik altyapılarını güçlendirebilmeleri
için 57 milyar dolarlık bir ek bütçe/kaynak paketi
açıklanmıştır (EdWeek, 2020). Benzer şekilde
Birleşik Krallık da Haziran ayında okullar için 1
milyar poundluk bir destek paketi açıklamıştır.
Öğrencilerin
okullara
yeniden
güvenle
dönebilmeleri
için
yapılması
gerekenlerin
başında okulun temizliğinin ve dezenfeksiyonun
sağlanması, sağlık ve güvenlik protokollerinin
uygulanabilmesi için ilave personel işe alımı, kişisel
koruyucu ekipman sağlanması ve okula güvenli
ulaşımın sağlanması gelmektedir. Bu harcama
kalemleri dikkate alınarak gerçekleştirilen bir
çalışmada ABD’de ortalama büyüklükte bir eğitim
bölgesinde (8 okul, 3.659 öğrenci, 183 sınıf, 329
personel, 40 okul servisi) okulların güvenli bir şekilde
açılabilmesinin ilave maliyeti 1.778.139 dolar olarak
hesaplanmıştır (Washington Post, 2020). Başka
bir çalışmada Amerikan Hastalıkları Önleme ve
Kontrol Merkezi’nin (CDC) K-12 düzeyindeki
okulların güvenle açılabilmesi için sunduğu
önerilerin uygulanmasının maliyeti ise öğrenci
başına 55 dolar (sadece gerekli malzemeler ve
sarf malzemelerinin temin edildiği durumlarda) ila
442 dolar (tüm ihtiyaçların giderildiği durumlarda)
olarak hesaplanmıştır (Rice, Miller, Coronado
ve Meltzer, 2020). Çok temel bir hesaplamayla
Türkiye’de tüm öğrencilerin güvenle okullarına
2020 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU
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kavuşabilmesi için MEB 2020 yılı bütçesinin
%6’sı ila %47’si kadar ilave bir finansman ihtiyacı
doğmaktadır. Salgın öncesi koşullarda bile
okullarda temel hijyen ihtiyaçlarının sağlanması
ve ikili öğretimin sonlandırılması gibi konulardaki
finansman
yetersizliği
dikkate
alındığında
okulları güvenle açmanın gerektirdiği finansman
ihtiyacı “okulların bir şekilde halledebileceği”
bir sorun değildir (TEDMEM, 2020). Gerekli
kaynaklar sağlanmadığı sürece, okullarda gerekli
tedbirleri almak da mümkün olmayacak; kaynak
yokluğundan da en çok orta ve alt sosyo-ekonomik
kesimlerden gelen öğrenciler etkilenecektir.
Türkiye’de okulların güvenle açılabilmesi için
gerekli finansal kaynağın miktarı ve bu kaynağın
nasıl karşılanacağına ilişkin resmî yetkililer veya
kurumlarca kamuoyuyla paylaşılan bir bilgi henüz
mevcut değildir. Mevcut eğitim bütçesinin
ikili öğretimin sonlandırılması, okul öncesi
eğitimin yaygınlaştırılması gibi temel hedeflere
ulaşılmasında dahi yeterliği sorgulanabilecek
durumdadır. Buna ilave olarak salgının ortaya
çıkardığı ilave ihtiyaçlar ve bunların maliyetleri
eğitim bütçesinde yeni kaynak yaratmayı zorunlu
kılmaktadır. Dolayısıyla, okulların tüm öğrenciler
için güvenle açılabilmesinin yolu öncelikle gerçekçi
bir finansman planlamasından geçmektedir.
Dünya Bankası ile imzalanan Türkiye Güvenli
Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi, salgının
beraberinde getirdiği zorlayıcı şartlardan daha
güçlü bir dijital eğitim sistemiyle çıkmak için
önemli görülmektedir.
Türkiye’de yüz yüze eğitime geçişin çok parçalı ve
kısıtlı bir süre için gerçekleştiği, öğrencilerin bir
bölümünün fiziksel olarak okullarında yaklaşık 1
yıldır bulunmadığı göz önünde bulundurulduğunda;
bu zamana kadar salgın koşullarının eğitim
bütçesine etkisinin daha çok uzaktan eğitim
altyapısının kurulması ve öğrencilerin uzaktan
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eğitime erişimlerinin sağlanması bileşenleri
üzerinden gerçekleştiği tahmin edilmektedir.
Uzaktan eğitim süreçlerine devam edilebilmesi
için 2020 yılı Mart ayında 100 bin civarında olan
canlı ders kapasitesinin Aralık ayına gelindiğinde 3
milyonun üzerine çıkarılması (AA, 2020), bu süre
zarfında 14.271 EBA Destek Noktası kurulması
(MEB, 2021), eğitim içeriklerinin ve destek
materyallerinin hazırlanması önemli bütçeler
gerektirmektedir. Bununla birlikte, uzaktan
öğrenme hizmetlerine ihtiyaç duyan 18 milyon
K-12 öğrencisi ve 1 milyon öğretmenin ihtiyaçlarını
karşılamak için dijital eğitim altyapısında bazı
geliştirmeler yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır
(MEB YEĞİTEK, 2020b).
Millî Eğitim Bakanlığı bu ihtiyaçlardan yola çıkarak
Dünya Bankası ile Türkiye Güvenli Okullaşma
ve Uzaktan Eğitim Projesi’ni imzalamıştır (MEB
YEĞİTEK, 2020a). “Güvenli ve etkileşimli uzaktan
eğitim için COVID-19 ihtiyaçlarına yanıt vermeyi ve
eğitim teknolojileri için daha dirençli bir sistem inşa
etmeye devam etmeyi” amaçlayan projenin bütçesi
160 milyon dolar olarak belirlenmiştir (MEB,
2020c). Projenin bileşenlerini uzaktan eğitim
alt yapısının kapasitesinin artırılması, güvenli ve
kaliteli dijital içerik geliştirilmesi ve kurumsal
kapasitenin güçlendirilmesi oluşturmaktadır (MEB
YEĞİTEK, 2020b). Proje, salgının beraberinde
getirdiği zorlayıcı şartlardan daha güçlü bir dijital
eğitim sistemiyle çıkmak ve öğrencilere bundan
sonraki süreçte daha nitelikli dijital içerikler
sunabilmek adına önemli görülmektedir.

KAYNAKÇA
AA. (2020). Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Kovid-19
aşısı eğitimi yüz yüze yapmamızın önünü
açacak. https://www.aa.com.tr/tr/egitim/
milli-egitim-bakani-selcuk-kovid-19-asisiegitimi-yuz-yuze-yapmamizin-onunuacacak/2093080 adresinden erişildi.

YÖNETİŞİM VE FİNANSMAN BÖLÜM 1

BBC. (2020). Coronavirus: Moral duty to get
all children back in school- Boris Johnson.
https://www.bbc.com/news/uk-53710472
adresinden erişildi.
CDC. (2020). CDC’s indicators for dynamic
school decision-making. https://www.cdc.
gov/coronavirus/2019-ncov/community/
schools-childcare/indicators.html adresinden
erişildi.
CDPH. (2020). Blueprint for a safer economy.
https://www.cdph.ca.gov/Programs/
CID/DCDC/Pages/COVID-19/
COVID19CountyMonitoringOverview.aspx
adresinden erişildi.
ECDC. (2020). COVID-19 in children and the
role of school settings in transmission- first
update. https://www.ecdc.europa.eu/en/
publications-data/children-and-schoolsettings-covid-19-transmission adresinden
erişildi.
EdWeek. (2020). K-12 schools get $57 billion in
COVID-19 deal; No relief for state and local
governments. https://www.edweek.org/
policy-politics/k-12-schools-get-57-billionin-covid-19-deal-but-no-state-and-localgovernment-relief/2020/12 adresinden
erişildi.
LPI. (2020). Restarting and reinventing
school learning in the time of COVID
and beyond. https://restart-reinvent.
learningpolicyinstitute.org/sites/default/
files/product-files/Restart_Reinvent_
Schools_COVID_REPORT.pdf adresinden
erişildi.
McKinsey & Company. (2020). COVID-19 and
student learning in the United States:
The hurt could last a lifetime. https://
www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/
Industries/Public%20and%20Social%20
Sector/Our%20Insights/COVID-19%20

and%20student%20learning%20in%20
the%20United%20States%20The%20
hurt%20could%20last%20a%20lifetime/
COVID-19-and-student-learning-in-theUnited-States-FINAL.pdf adresinden erişildi.
MEB. (2019a). Millî Eğitim Bakanlığı 2020
yılı bütçe sunuş raporu. Ankara:
MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı.
https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_
dosyalar/2019_12/18094404_2020_
BUTCE_SUNUYU_17.12.2019.pdf
adresinden erişildi.
MEB. (2019b). Millî Eğitim Bakanlığı 20192023 stratejik planı. Ankara: MEB Strateji
Geliştirme Başkanlığı. http://sgb.meb.gov.tr/
meb_iys_dosyalar/2019_12/31105532_Milli_
EYitim_BakanlYYY_2019-2023_Stratejik_
PlanY__31.12.pdf adresinden erişildi.
MEB. (2020a). 2019- 2020 eğitim öğretim yılının
ikinci dönemine ait derslerin kritik konu ve
kazanımlarına yönelik öğretim programları
ve etkinlik örnekleri. http://mufredat.meb.
gov.tr/201920ikincidonem.html adresinden
erişildi.
MEB. (2020b). EBA destek noktaları uzaktan
eğitime erişimin önündeki engelleri
kaldırıyor. https://www.meb.gov.tr/ebadestek-noktalari-uzaktan-egitime-erisiminonundeki-engelleri-kaldiriyor/haber/21553/tr
adresinden erişildi.
MEB. (2020c). MEB-Dünya Bankası güvenli
okullaşma ve uzaktan eğitim projesi https://
www.meb.gov.tr/meb-dunya-bankasiguvenli-okullasma-ve-uzaktan-egitim-projesi/
haber/21536/tr adresinden erişildi.
MEB. (2020d). MEB istatistikleri örgün
eğitim 2019-2020 raporu. Ankara: Millî
Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme
Başkanlığı. http://sgb.meb.gov.tr/meb_
iys_dosyalar/2020_09/04144812_meb_

2020 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU

27

BÖLÜM 1 YÖNETİŞİM VE FİNANSMAN

istatistikleri_orgun_egitim_2019_2020.pdf
adresinden erişildi.
MEB. (2021). EBA destek noktası. http://
ebadesteknoktasi.meb.gov.tr/ adresinden 14
Ocak 2021 tarihinde erişildi.
MEB YEĞİTEK. (2020a). Türkiye güvenli
okullaşma ve uzaktan eğitim projesi. https://
yegitek.meb.gov.tr/www/turkiye-guvenliokullasma-ve-uzaktan-egitim-ssde-projesi/
icerik/3050 adresinden erişildi.
MEB YEĞİTEK. (2020b). Türkiye güvenli okullaşma
ve uzaktan eğitim projesi- çevresel ve sosyal
yönetim çerçevesi. https://yegitek.meb.gov.
tr/meb_iys_dosyalar/2020_10/20202440_
CYevresel_ve_Sosyal_YoYnetim_
CYercYevesi_19102020.pdf adresinden
erişildi.
MEB YEĞİTEK. (2021) Sayılarla uzaktan eğitim.
https://yegitek.meb.gov.tr/www/sayilarlauzaktan-egitim/icerik/3149 adresinden
erişildi.
NWEA. (2020). The COVID-19 slide: What
summer learning loss can tell us about
the potential impact of school closures on
student academic achievement. https://
www.nwea.org/content/uploads/2020/04/
KAP5122-Collaborative-Brief_Covid19-SlideAPR20_FW.pdf adresinden erişildi.
OECD. (2020a). A framework to guide an
education response to the COVID-19
Pandemic of 2020. https://globaled.gse.
harvard.edu/files/geii/files/framework_
guide_v2.pdf adresinden erişildi.
OECD. (2020b). Education responses to
COVID-19: an implementation strategy
toolkit. http://www.oecd.org/publications/
education-responses-to-covid-19-animplementation-strategy-toolkit-81209b82en.htm adresinden erişildi.
28

2020 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU

Rice, K.L., Miller, G. F., Coronado, F. ve Meltzer,
M. I. (2020). Estimated resource costs for
ımplementation of CDC’s recommended
COVID-19 mitigation strategies in prekindergarten through grade 12 public
schools - United States, 2020–21 school
year. https://www.cdc.gov/mmwr/
volumes/69/wr/pdfs/mm6950e1-H.
pdf?ACSTrackingID=USCDC_921DM44376&ACSTrackingLabel=MMWR%20
Early%20Release%20%20Vol.%20
69%2C%20December%2011%2C%20
2020&deliveryName=USCDC_921-DM44376 adresinden erişildi.
TCCB SBB. (2019). 2020-2022 bütçe
hazırlama rehberi. https://sbb.gov.
tr/wp-content/uploads/2019/10/01RehberAciklamalar_2020-2022.pdf
adresinden erişildi.
TEDMEM. (2020). COVID-19 sürecinde eğitim:
Uzaktan öğrenme, sorunlar ve çözüm
önerileri (TEDMEM Analiz Dizisi 7). Ankara:
Türk Eğitim Derneği.
TEDMEM. (2021). COVID-19 ve dünyada okulların
durumu. https://tedmem.org/covid-19/
covid-19-ve-dunyada-okullarin-durumu
adresinden erişildi.
The New York Times. (2020). Why is Europe
keeping its schools open, despite new
lockdowns? https://www.nytimes.
com/2020/10/29/world/europe/schoolscoronavirus-europe-lockdowns.html
adresinden erişildi.
UNESCO. (2020). Effective leadership in crisis:
What it takes for ministries of education.
http://www.iiep.unesco.org/en/effectiveleadership-crisis-what-it-takes-ministrieseducation-13429 adresinden erişildi.
UNESCO. (2021). UNESCO figures show two
thirds of an academic year lost on average

YÖNETİŞİM VE FİNANSMAN BÖLÜM 1

worldwide due to COVID-19 school closures.
https://en.unesco.org/news/unesco-figuresshow-two-thirds-academic-year-lostaverage-worldwide-due-covid-19-school
adresinden erişildi.
UNESCO, UNICEF, World Bank ve WFP.
(2020). Framework for reopening schools.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000373348.locale=en adresinden erişildi.
UN News. (2020). Classroom crisis: Avert
a ‘generational catastrophe’, urges
UN chief. https://news.un.org/en/
story/2020/10/1075982 adresinden erişildi.
Washington Post. (2020). What it could cost
to reopen schools with COVID-19 safety
measures. https://www.washingtonpost.
com/education/2020/07/08/what-it-couldcost-reopen-schools-with-covid-19-safetymeasures/ adresinden erişildi.
WHO. (2020). Mental health and psychological
resilience during the COVID-19 pandemic.
http://www.euro.who.int/en/health-topics/

health-emergencies/coronavirus-covid19/
news/news/2020/3/mental-health-andpsychological-resilience-during-the-covid-19pandemic adresinden erişildi.
World Bank. (2020a). Simulating the potential
impacts of COVID-19 school closures on
schooling and learning outcomes: A set of
global estimates. http://pubdocs.worldbank.
org/en/798061592482682799/covid-andeducation-June17-r6.pdf adresinden erişildi.
World Bank. (2020b). The COVID-19 pandemic:
Shocks to education and policy responses.
https://openknowledge.worldbank.org/
bitstream/handle/10986/33696/148198.
pdf?sequence=4&isAllowed=y adresinden
erişildi.
World Bank. (2020c). The impact of the
COVID-19 pandemic on education
financing. http://pubdocs.worldbank.org/
en/734541589314089887/Covid-and-EdFinance-final.pdf adresinden erişildi.

2020 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU

29

Fotoğraf: freepik.com

BÖLÜM 2

Öğretmenlik ve
Mesleki Süreç
Dr. Sabiha Sunar

32

2020 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖĞRETMENLİK VE MESLEKİ SÜREÇ BÖLÜM 2

I. COVID-19 SALGINI SÜRECINDE
ÖĞRETMENLIK
COVID-19 krizi dünya genelinde 63 milyondan
fazla öğretmeni etkiledi (UNICEF, 2020).
Salgınla birlikte öğretmenler kendilerini aniden
daha önce hiç deneyimlemedikleri bir sürecin içinde
buldular. Öğretmenler bir yandan öğrenmenin
sürdürülmesini ve öğrencilerinin iyi olma hallerini
desteklerken, diğer yandan da salgının kendi
hayatlarında ortaya çıkardığı zorlayıcı koşullarla baş
etmek ve değişime ayak uydurmak zorunda kaldı.
Uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin deneyim
ve beceri eksikliği, salgının gidişatının belirsizliği,
neredeyse günübirlik değişen kararlara uyum
sağlama çabası, planlama zorlukları, öğrencilere
ulaşma çabası, öğrencilerin öğrenme eksikliklerinin
giderilmesi ve iyi olma hallerinin desteklenmesine
ilişkin kaygılar, özel öğretim kurumlarında çalışan
öğretmenler için işsiz kalma olasılığı öğretmenlerin
yaşadığı güçlüklerin başında geldi. Bu güçlükler,
hem salgının başladığı günden bu yana hem de
kısmi yüz yüze eğitime geçişin olduğu dönemlere
göre değişim gösterse de öğretmenlerin sistem
tarafından desteklenmeye duydukları ihtiyaç
değişmedi.
COVID-19 krizi, en başta, salgından önce eğitim
sistemlerinin orta ve uzun vadeli hedefleri
arasında yer alan “öğretmenlerin dijital
yeterliklerini geliştirmek” hedefini zamana
yayma şansını ortadan kaldırdı.
McKinsey (2020) tarafından hazırlanan bir rapora
göre iş dünyası, dijitalleşmede 5 yılda katetmesi
beklenen mesafeyi salgının ilk 8 haftasında
aldı. Benzer bir tablo eğitim sistemlerinde de
yaşandı. Salgın süreciyle birlikte öğretmenlerin
ve öğrencilerin dijital yeterlikleri ve sistemlerin
uzaktan eğitim kapasiteleri daha önce hiç olmadığı
kadar önemli hale geldi ve dijitalleşme alanında
hızlı bir dönüşüm yaşandı.

Salgının ilk dönemlerinde uzaktan eğitime geçiş
sürecinde önceliğin gerekli altyapı, program
ve içerikleri hazırlamaya verilmesi sebebiyle
öğretmenlerin ihtiyaç duyacakları becerileri
edinme çabaları çoğunlukla kendi inisiyatifleri ile
sınırlı kaldı (TEDMEM, 2020). Bu süreçte, tüm
dünyada ve Türkiye’de öğretmenlerin eğitim
öğretim süreçlerini kendi imkanlarıyla ve bireysel
çözümleriyle devam ettirme çabalarına ilişkin
örnekler kamuoyuna yansıdı. Ancak, salgının
başlamasının üzerinden neredeyse 1 yıl geçti.
Eğitimle ilgili pek çok bileşende olduğu gibi,
öğretmenlerin dijital yeterliklerinin de artık günü
kurtarma çabasının ötesine geçip öğrencilere
nitelikli ve etkili uzaktan eğitim sağlamaya yetecek
şekilde geliştirilmesinin zamanı geldi.
Öğretmenlerin dijital yeterliklerini geliştirmeye
yönelik
destek
sağlanabilmesinin
yolu,
öğretmenlerin bu konudaki kapasite ve ihtiyaçlarına
yönelik kapsamlı bir anlayış geliştirmekten
geçmektedir.
Öğretmen
işgücünün
dijital
yeterlikler açısından net bir fotoğrafının veri odaklı
ortaya konması, hem destek mekanizmalarının
kapasite ve ihtiyaçlara göre daha etkili bir şekilde
uyarlanmasına hem de öğretmen eksikliklerini
veriye dayalı gidermek için kısa ve uzun vadeli
planlar geliştirilmesine olanak sunar (UNESCO,
2020a). Ülkemizde öğretmen nüfusunun ne
kadarının öğrencilere etkili ve nitelikli uzaktan
eğitim sağlama yeterliklerine sahip olduğu ya
da ne kadarının temel dijital yeterliklere dahi
sahip olmadığı bilinmemektedir. Dünyanın birçok
ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de bu konudaki
veri eksikliği, etkili kriz müdahale stratejilerinin
geliştirilmesini
zorlaştırmaktadır.
Ülkemizde
ilgili destek mekanizmalarının oluşturulması için
atılması gereken adımların başında öğretmenlerin
dijital yeterliklerine ilişkin kapasite ve ihtiyaçlarının
net olarak tanımlanması gelmektedir.
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Hiçbir öğretmen dijital yeterlikler bakımından
geride kalmamalıdır.
COVID-19 salgını eğitim öğretim süreçlerini başka
bir düzleme taşımış, dijital yeterlikleri bu düzlemde
var olabilmenin gerekliliklerinden biri haline
getirmiştir. COVID-19 salgını geride kaldığında
eğitim öğretim süreçlerinin eskisi gibi olmayacağı,
yüz yüze eğitime geçildiğinde de uzaktan eğitim
süreçlerinin sağladığı avantajlardan yararlanılmaya
devam edileceği tahmin edilmektedir. Dolayısıyla
öğretmenlerin dijital yeterlikleri, hem eğitim
öğretim süreçlerinde yeni fırsat pencerelerinin
açılmasında hem de eğitim sistemlerinin olası
krizlere dayanıklı hale gelmesinde kilit bir rol
oynamaya devam edecektir.
Bu noktadan hareketle, öğretmen işgücünün
dijital yeterlikler açısından durumunun ortaya
konmasını takip eden süreçte hiçbir öğretmenin
dijital yeterlikler bakımından geride kalmaması
sağlanmalıdır. Öğretmenlerin uzaktan eğitim
süreçlerinde öğrencilere etkili ve nitelikli eğitim
sunabilmeleri için öğrenmeye ve desteklenmeye
duydukları ihtiyaç sistematik bir şekilde
giderilmelidir.
Eğitim sistemlerinin krizle başa çıkma
yöntemlerinin
etkililiği,
öğretmenlerini
destekleme düzeylerine göre değişiklik gösterdi.
Öğrencilerle etkileşimde en ön safta görev alan
öğretmenlerin krizle birlikte oldukça karmaşık hale
gelen iş süreçlerinde ihtiyaç duydukları desteğe
ulaşabilme dereceleri, krizin öğrencilere ve eğitim
öğretim süreçlerine yansıyan boyutunu büyük
ölçüde şekillendiren unsur oldu. Sistemin desteğini
arkasına alan öğretmenler bireysel çabalarını da
üstüne ekleyerek öğrenme süreçlerinin devam
etmesini sağlarken, krizle başa çıkmada yalnız
kalan öğretmenler her geçen gün çözümün bir
parçası olmaktan uzaklaştı.
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Türkiye’de ise bu süreçte öğretmenler için
söylemsel destek had safhadayken sistemsel
destek yapılandırılamadı. Bakanlık yetkililerinin
öğretmenlerin
süreçteki
rolünün
önemini
vurgulayan ve öğretmen odaklı söylemler üzerine
şekillenen açıklamaları, öğretmenlerin bireysel
çabalarını artırmaları konusunda motivasyon
sağlamış olabilir. Ancak kriz, bireysel çabadan
çok daha fazlasını gerektiriyordu. Bu süreçte
kararlar çoğunlukla merkezi olarak alınırken
öğretmenlerin yerel düzeyde farklılaşan mesleki
gelişim ihtiyaçlarını ve taleplerini iletebilecekleri
etkili bir kanal oluşturulamadı. Okulların açılması/
kapanması
kararları
neredeyse
günübirlik
değişirken, öğretmenlerin karar alma süreçlerinin
bir parçası olması gerekliliği bir yana, öğretmenler
ertesi gün ne yapacaklarını bilemez duruma geldi.
Şüphesiz ki salgın, eğitim sisteminin tüm
dinamiklerini alt üst etti. Böylesi bir kriz
durumunda imkân ile mümkün arasındaki fark
dikkate alınarak çeşitli önceliklerin belirlenmesi
gerekti. Bu öncelikler arasında öğretmenlerin
korunması, desteklenmesi ve çabalarının takdir
edilmesinin olduğunu savunan Teacher Task
Force isimli uluslararası kuruluş; hükümetlere,
eğitim yöneticilerine ve liderlere öğretmenler için
harekete geçme çağrısında bulundu (UNESCO,
2020b). Salgın döneminde ve sonrasında
öğretmenlerin desteklenmesi ve iyi olma halinin
güvence altına alınması için sunulan öneriler şu
şekilde özetlenebilir (TEDMEM, 2020):
■

Öğretmenlerin iş güvencesi ve gelir güvencesi
sağlanmalıdır.

Kriz, öğretmenlerin işten çıkarılması, ücretlerini ve
diğer özlük haklarını kaybetmeleri için bir gerekçe
olamaz. Öğretmenler kadar yardımcı personelin de
hakları korunmalıdır.
Her ne kadar Türkiye’de kamuda çalışan
öğretmenler için iş ve gelir güvencesi sağlanmış
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olsa da diğer eğitim çalışanları, geçici veya
sözleşmeli statüde çalışanlar, çeşitli tedarikçiler
açısından süresiz olarak işini ve gelirini kaybetme
durumu söz konusu olabilmektedir. Ayrıca özel
öğretim kurumlarında istihdamın ve ücretlerin
korunması için işten çıkarmayı engelleyen mevcut
düzenlemenin ötesinde kurumsal ve finansal
sürdürülebilirliği sağlayacak tedbirlerin alınması ve
kriz dönemine özgü desteklerin sağlanması önem
arz etmektedir.
■

Alınacak tedbirlerde ve sağlanacak desteklerde
öğretmenlerin ve öğrencilerin sağlığı, güvenliği
ve iyi olma hali birinci öncelik olmalıdır.

Kriz ortamında öğrencilere destek olmaya çalışmak
ve onların öğrenmesinin sürekliliği için çabalamak
öğretmenlere ilave bir stres yüklemektedir. Bu stresle
baş etmek için öğretmenlerin de sosyal ve duygusal
desteğe ihtiyacı vardır. Öğretmenlerin sosyal ve
duygusal açıdan desteklenmesi için programlar ve
eylem planları oluşturulmalıdır.
Ülkemizde tüm öğrencilere uygulanmak üzere
salgın hastalık psikoeğitim programları hazırlanmış,
öğretmenler de bu programların uygulayıcıları
olarak rehber öğretmenler aracılığıyla programlar
hakkında bilgilendirilmiştir (MEB, 2020a). Ayrıca,
bu süreçte rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti
sunulan öğretmen ve yönetici sayısı da 794 bin
768 olarak ifade edilmiştir. Ancak, öğretmenlere
sunulan psikolojik danışma hizmetinin ayrıntılarına
ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Salgın
sürecinde yaşananların mesleki ve kişisel olarak
öğretmenleri ne derecede ve nasıl etkilediği
belirlenmeli ve öğretmenlerin iyi olma halini
önceleyen psikososyal destek mekanizmaları
geliştirilmelidir.
■

COVID-19 için oluşturulan eğitim tedbirlerine
öğretmenler mutlaka dâhil edilmelidir.

Okullar açıldığında yaşanacak yeniden uyum ve
iyileşme sürecinde öğretmenler baş aktörler olacaktır.
Bu nedenle öğretmenlerin planlama ve politika
süreçlerine dâhil edilmesi gerekir. Aksi takdirde
okullar yeniden açıldığında iyi bir başlangıç yapmak
mümkün olmayabilir ve bu durum öğretmenler kadar
öğrenciler için de uzun dönemli ve kalıcı kayıpların
oluşmasına neden olabilir.
Öğretmenler Türkiye’de yerel düzeyde telafi
mekanizmaları oluşturulurken söz sahibi olmalı ve
ilgili planların uygulayıcıları olarak desteklenmelidir.
■

Öğretmenlere yeterli destek ve mesleki gelişim
imkânı ve fırsatı sağlanmalıdır.

Öğretmenler de böyle bir krizi daha önce hiç
yaşamadılar ve bu kriz ortamında öğrencilere nasıl
destek olacakları, uzaktan eğitim süreçlerinde
öğrencilerin öğrenmesi için neler yapabilecekleri
konusunda öğrenmeye ihtiyaçları var. Okullar
açıldığında uzaktan eğitim faaliyetlerinin etkisini
değerlendirme, öğrenme eksiklerini belirleme ve
öğrencinin gelişimine ve ihtiyaçlarına uygun bir
öğrenme süreci planlama konusunda öğretmenlere
destek olunmalıdır. Ayrıca bu süreçte öğretmenlerin
ihtiyaç duyacağı ilave içerik ve materyal desteğinin
de sağlanması gerekir.
Öğretmenlere yeterli destek ve mesleki gelişim
imkânı verilebilmesi için ülkemizde öğretmen
ihtiyaçları yerel düzeyde belirlenmeli ve mesleki
gelişim çalışmaları bu kapsamda planlanmalıdır.
■ Eşitlik ve kapsayıcılık eğitim tedbirlerinin
odağına alınmalıdır.
Kırsal kesimde veya dezavantajlı bölgelerde yer alan
okulların, engelli ve dezavantajlı öğrencilerin süreç
boyunca ve sonrasında daha fazla desteğe ihtiyacı
olacaktır. Buralardaki çocukları ihmal etmemek için
kırsal kesimde ve dezavantajlı bölgelerdeki okullarda
görev yapan öğretmenlere daha fazla esneklik
verilmeli ve daha fazla destek sağlanmalıdır.

2020 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU

35

BÖLÜM 2 ÖĞRETMENLİK VE MESLEKİ SÜREÇ

II. UZAKTAN EĞITIM SÜRECINDE
ÖĞRETMENLERIN MESLEKI GELIŞIM
İHTIYACI
2020’de Ne Oldu?
2020 yılında öğretmenlerin mesleki gelişim
faaliyetleri uzaktan gerçekleştirilmiştir. Ulusal
ve uluslararası pek çok kurumla gerçekleştirilen
iş birlikleri çerçevesinde öğretmenler için çok
çeşitli mesleki gelişim programları hazırlanmıştır.
Bu programlardan “Bilim ve Teknoloji Öğretim
Tasarımı” altında sınıflandırılanlara Tablo 2.1’de yer
verilmiştir (MEB, 2020g):
Bununla birlikte salgın öncesinde yüz yüze
gerçekleştirilen
mesleki
gelişim
çerçeve
programının içeriği yenilenerek programların
bir kısmı çevrimiçi platformlara taşınmıştır
(AA, 2020c). Bu kapsamda “Okul Yöneticiliği”,
“Öğretmenlerin Rehberlik Becerileri”, “Okul
Aile İş birliği”, “Türkçe’nin Kullanımı”, “Kültür”,
“Sanat”, “Meslek Etiği”, “Özel Eğitim”, “Bilim ve
Teknoloji Öğretim Tasarımı”, “Yabancı Dil”, “Köy
Öğretmenliği” ve “Bireysel Gelişim” alanlarındaki
programlardan 40 tanesi uzaktan eğitim faaliyeti
olarak 1 milyon 970 bin öğretmenin başvurusuna
açılmıştır (MEB, 2020g).

Değerlendirme ve Öneriler
Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin
kapasite ve ihtiyaç farklılıkları dikkate alınarak
sunulan destekler çeşitlendirilmelidir.
Uzaktan
eğitim
sürecinde
öğretmenlerin
ihtiyaçları, öğretmenin pedagojik ve teknolojik
hazırbulunuşluğuna, öğrencilerine ulaşmak için
kullandığı araçlara ve erişim olanaklarına, sınıf
düzeyi gibi çok çeşitli faktörlere bağlı olarak
farklılaşabilir. Hatta bu ihtiyaçlar uzaktan eğitimin
başladığı ilk günden bu yana dönüşmüş olabilir.
Örneğin, uzaktan eğitim sürecinin ilk günlerinde
bu ihtiyaç öğrencilerle ve velilerle iletişimin
36
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devamlılığını sağlamak üzerine şekillenirken, artık
etkili ve nitelikli uzaktan eğitim sunmak üzerine
yoğunlaşmış olabilir. Ya da tüm öğrencileriyle
çevrimiçi platformlarda eğitimi sürdürme şansı
olan bir öğretmen dijital materyal geliştirmeye
yönelik desteğe ihtiyaç duyarken, öğrencilerine
teknolojik araçlarla ulaşamayan öğretmenlerin veli
bilgilendirme ve yönlendirme konusunda desteğe
ihtiyacı olabilir. Öğrencileri lise çağında olan
öğretmenler öğrencilerinin uzaktan eğitimi ciddiye
almaları için doğru yönlendirme yöntemlerine
ihtiyaç duyarken öğrencileri daha küçük yaş
grubunda olan öğretmenler çocukların ekran
başında dikkat sürelerini artırmaya yönelik iyi
örneklere ihtiyaç duyabilir.
2020 yılında öğretmenlere sunulan uzaktan
eğitimle ilişkili olabilecek mesleki gelişim
programları incelendiğinde (Tablo 2.1), dijital
yeterliklerin daha çok içerik geliştirme boyutuna
odaklanıldığı görülmektedir. Oysa alan yazında
öğretmenlerin dijital yeterlikleri üzerine geliştirilen
kavramsal çerçeveler, öğretmenin alan ve pedagoji
bilgisi ile öğrencinin yeterliklerini de dikkate alarak
tekno-pedagojik alan bilgisi üzerinden çok bileşenli
modeller sunmaktadır (European Commission,
2017; Falloon, 2020). Örneğin, 16 Aralık 2020
tarihinde MEB (2020e) tarafından paylaşılan Dijital
Okuryazarlık-Öğretmen Kılavuzu’nda da dijital
okuryazarlık yeterlik çerçevesinin bileşenleri şöyle
sıralanmıştır:
•

Temel teknoloji okuryazarlığı

•

Bilgi ve veri okuryazarlığı

•

İletişim ve iş birliği

•

İnternet okuryazarlığı becerileri

•

Dijital içerik oluşturma

•

Güvenlik

•

Problem çözme

Yukarıdaki
bileşenlerden
yola
çıkılarak
öğretmenlerin dijital yeterliklerinin geliştirilmesine
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TABLO 2.1

“Bilim ve Teknoloji Öğretim Tasarımı” kategorisindeki mesleki gelişim programları (2020)
• Okul Yöneticilerinin Uzaktan Eğitim Tasarım ve Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimi Sertifika Programı
• Öğretmenlerin Uzaktan Eğitim Tasarım ve Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimi Sertifika Programı
• Uzaktan Öğretimde Dijital Dönüşüm Eğitimi
• Yazılım Geliştirme Uzmanlığı
• Bilgisayar Ağlarına Giriş Eğitimi (CCNA 1)
• Network CCNA-2 (Switching, Routing & Wireless) Eğitici Eğitimi
• Network CCNA-3 (Kurumsal Ağ, Güvenlik ve Otomasyon) Eğitici Eğitimi
• Python Eğitimi
• Siber Güvenliğe Giriş Eğitimi
• Siber Güvenlik İleri Düzey Eğitici Eğitimi
• Nesnelerin İnterneti (IoT)
• Temel Bilişim Teknolojileri Eğitimi
• Java Eğitimi (Temel Düzey)
• Veri Tabanı Eğitimi (Temel Düzey)
• Dijital Girişimciliğin Temelleri
• Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin Disiplinler arası Yaklaşım ile Öğretimi
• Android Uygulamaları Flutter ile Yazılım Geliştirme
• Kotlin ile Android Mobil Uygulama Geliştirme
• Flutter ile Mobil Uygulama Geliştirme
• Bulut Tabanlı Dijital Mimari Eğitimi
• Bilgisayar Destekli Tasarım (AUTODESK FUSION 360)
• Herkes Kod Yazabilir
• Proje Danışmanlığı Semineri
Kaynak: MEB, 2020g

yönelik sunulan desteklerde de bu bileşenler göz
önünde bulundurulmalı; öğretmenlerin kapasite
ve ihtiyaç farklılıkları dikkate alınarak sunulan
destekler çeşitlendirilmelidir. Örneğin uzaktan
eğitim sürecinde okuma yazma öğretmeye
çalışan 1. sınıf öğretmeninin öğrencileriyle
nasıl bağ kuracağına (Öğretmen Ağı, 2021),
öğrencilerine teknolojik araçlar aracılığıyla
ulaşamayan öğretmenin ailelere nasıl yönergeler

hazırlayacağına (KODA, 2020), canlı derslerde
sınıf yönetimi, zaman yönetimi gibi konularda
sorun çözümüne odaklanan mesleki gelişim
programlarına da ağırlık verilmesine ihtiyaç vardır.
Bunun yanı sıra, okullar açıldığında uzaktan eğitim
faaliyetlerinin etkisini değerlendirme, öğrenme
eksiklerini belirleme ve öğrencinin gelişimine ve
ihtiyaçlarına uygun bir öğrenme süreci planlama
konusunda da öğretmenlere destek olunmalıdır.
2020 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU
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Öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde
seslerini duyuracak, mesleki gelişim ihtiyaçlarını
iletmelerini sağlayacak, öğretmenler arası
dayanışmaya ve iş birliklerine alan açacak ve
destek mekanizmalarına yön verecek sistematik
bir oluşumun eksikliği ne yazık ki öğretmenler
tarafından hissedilmeye devam etmektedir.
Ülke örnekleri incelendiğinde uzaktan eğitim
sürecinde atılan adımların başında, okul
yöneticilerinin birbirleriyle ve Eğitim Bakanlığıyla
bilgi ve fikir alışverişinde bulunabilmeleri için
çeşitli platformlar oluşturulduğu görülmektedir.
Bazı okul yöneticilerinin ise öğretmenlerin
diğer öğretmenlerle etkileşim kurabilecekleri
“sanal öğretmenler odası” gibi alternatifler
üretmekten sorumlu oldukları gözlenmektedir.
Bu uygulamaların, tek yönlü iletişimin ötesine
geçip öncelikle öğretmenlere ve yöneticilere
yalnız olmadıkları ve ihtiyaç duyduklarında
destek sağlanacağı mesajını vermeyi hedeflediği;
öğretmenler arası deneyim paylaşımı, dayanışma
ve iş birlikleri için alan sağladığı düşünülmektedir.
Ülkemizde de öğretmenlerin bu zor süreçte
mesleki gelişim ihtiyaçlarını gidermeye yönelik
önemli adımlar atılmıştır. Bakanlık yetkilileri
tarafından yapılan açıklamalarda öğretmenlerin
bireysel ve mesleki gelişimleri için 896 bin farklı
eğitim açıldığı ifade edilmiştir (ÖYGM, 2020).
İş birlikleri kapsamında gerçekleştirilen mesleki
gelişim programlarından yararlanan öğretmen ve
yönetici sayıları ise yüzbinlerle ifade edilmektedir.
Mayıs ve Eylül ayları arasında gerçekleştirilen
öğretmen eğitimi çalışmaları Bakanlık yetkilileri
tarafından “Türk eğitim tarihinin en büyük uzaktan
eğitim mesleki gelişim programı” (AA, 2020a;
MEB, 2020h) olarak tanımlansa da; bu sürecin
geliştirilmeye açık bazı yönleri bulunmaktadır.
Bunların başında öğretmenlerin ihtiyaçlarının net
olarak tanımlanması gelmektedir.
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Bu noktada uzaktan eğitim sürecinde Bakanlık
ve öğretmenler arasındaki iletişimin yönünün
ve niteliğinin gözden geçirilmesi önemli
görülmektedir.
Uzaktan
eğitim
sürecinde
öğretmenlerle gerçekleştirilen “Ziya Öğretmen
ile Eğitim Buluşmaları” öğretmenlerle etkileşimde
kalmak ve öğretmenlerin bireysel çabalarını ve
motivasyonlarını artırmak için oldukça önemli bir
alan açmaktadır. EBA TV’de yer alan “Öğretmenler
Odası Kuşağı” ise alanında uzman kişilerin
deneyimlerini anlattığı videolarla öğretmenlere
farklı bakış açıları sunmaktadır. Ancak, bu
etkinlikler öğretmenlerin ihtiyaçlarını belirlemeye
yönelik sistematik veri eksikliğini karşılamaktan
uzaktır. Dolayısıyla öğretmenlerin uzaktan eğitim
sürecinde seslerini duyuracak, mesleki gelişim
ihtiyaçlarını iletmelerini sağlayacak, öğretmenler
arası dayanışmaya ve iş birliklerine alan açacak,
destek mekanizmalarına yön verecek sistematik
bir oluşumun eksikliği ne yazık ki öğretmenler
tarafından hissedilmeye devam etmektedir. Bu
ihtiyacın giderilmesi için yerel düzeyde öğretmen
ihtiyaçları belirlenmeli ve mesleki gelişim
çalışmaları bu kapsamda planlanmalıdır.

III. ÖĞRETMEN YETIŞTIRME SÜRECI
Öğretmen Yetiştirme Lisans
Programlarının Yükseköğretim Kurumları
Tarafından Planlanması Kararı
2020’de Ne Oldu?
2020 yılında Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültelerinin
öğretmenlik lisans programlarının geliştirilip
güncellenmesi
çalışmaları
yükseköğretim
kurumlarına bırakılmıştır. Bu kapsamda 12.04.2018
tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararı iptal
edilerek;
•

Alan Eğitimi dersleri, Öğretmenlik Meslek
Bilgisi dersleri ve Genel Kültür dersleri
şeklindeki gruplandırmanın göz önünde
tutulması,

ÖĞRETMENLİK VE MESLEKİ SÜREÇ BÖLÜM 2

•

Ders sayısı, ders saati/kredi sayısı
ve yoğunluğu konusunda da bu
gruplandırmadaki
sıralamaya
dikkat
edilmesi

şartıyla
öğretmenlik
programlarının
planlanmasında
yükseköğretim
kurumlarının
yetkilendirilmesine karar verilmiştir (YÖK, 2020).

Değerlendirme ve Öneriler
Kalite güvencesi olmadan sunulan yetki devri
kaosla sonuçlanabilir.
2018 yılında öğretmen yetiştirme lisans
programlarının
YÖK
koordinasyonunda
güncellenmesiyle önceki güncelleme çalışmalarına
kıyasla oldukça merkeziyetçi bir yapıya geçilmiş,
fakültelere neredeyse “çakılı bir öğretmen
yetiştirme programı” sunulmuştu. Zorunlu ve
seçmeli derslerin dönemleri, ulusal kredileri ve
AKTS’lerinin “kesinlikle” değiştirilmemesi gerektiği
ifade edilmiş, %25 oranında yer verilen seçmeli
dersler için ortak ders havuzları oluşturulmuştu.
Böylece esneklik, özgünlük ve nitelikte asgari
sınırın ötesinde iyileştirmeler yapmak isteyen
yükseköğretim kurumlarının girişimlerine de
özgürlük alanı bırakılmamıştı.
Ağustos 2020’de alınan bir kararla ise öğretmenlik
lisans programlarının güncellenip geliştirilmesi
çalışmaları, “yetki devri” kapsamında “tarihi bir
karar” olarak nitelendirilerek yükseköğretim
kurumlarına bırakılmıştır.
Öğretmen
yetiştirme
programlarının
belirlenmesinde üniversitelere böylesine bir hareket
serbestisi tanınması oldukça önemli bir karardır.
Ancak YÖK, kalite güvencesinden de sorumludur.
YÖK’ün yükseköğretimle ilgili konularda genel
çerçeveyi çizdikten sonra üst düzeyde düzenleme
yapması; daha sonra süreci izleme, değerlendirme
ve denetleme ile sürdürmesi doğru olandır (YÖK,
2020). Bu karara ilişkin “yetki devri” kavramının

amacına ulaşabilmesi ve kalite güvencesinin
sağlanabilmesi için iki temel unsurun göz önünde
bulundurulması gerekir: öğretmen yetiştirme
programlarının akreditasyonu ve üniversitelerin
öğretmen yetiştirme motivasyonları.
Öğretmen yetiştirme lisans programlarının
akreditasyonu:
Sayısı
207’ye
ulaşmış
üniversitelerimizin
altyapıları,
deneyimleri,
öğretim elemanı sayıları ve yetkinliklerinin
birbirinden oldukça farklı olduğu bilinmektedir.
Türkiye’de yükseköğretim programlarında kalite
güvencesinin sağlanması için akreditasyon
süreçlerini Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK)
takip etmektedir. 2020 yılı itibarıyla Türkiye’de 95
Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi bulunmaktadır.
Bu fakültelerde bulunan 879 öğretmen yetiştirme
lisans programının sadece 71’i YÖKAK tarafından
yetkilendirilen
veya
tanınan
akreditasyon
kuruluşlarının
akredite
ettiği
programlar
arasındadır (EPDAD, 2019; ÖSYM, 2020).
Öğretmen yetiştirme lisans programlarının
%10’unun dahi akreditasyonunun sağlanamadığı ve
kurumlar arası ciddi kapasite farklılıklarının olduğu
bir durumda bazı temel ilkeler bazında öğretmen
yetiştiren lisans programlarına özgü standartların
belirlenmesi ve bu programlardan asgari düzeyde
ne beklendiğinin tanımlanması gerekmektedir.
Yapılan değişiklikte Türkiye Yeterlikler Çerçevesi
ile Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri’ne atıf
yapılmış olsa da; “Herhangi bir öğretmen yetiştirme
programından mezun olanlardan, bir öğretmen
olarak neleri bilmelerini, nasıl bir anlayış ve kavrayışa
sahip olmalarını, neleri yapabiliyor olmalarını,
öğretmenlik mesleği ile ilgili hangi değer ve
tutumlara sahip olmalarını bekliyoruz?” (TEDMEM,
2019) sorusuna cevap olabilecek bir çerçeve
çizilememiştir. Bu çerçevenin belirlenmiş olması,
üniversitelerin kapasitelerinin değerlendirilmesi
ve ilgili destek mekanizmalarının işletilmesi için de
önkoşul olarak görülmektedir.
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Üniversitelerin
öğretmen
yetiştirme
motivasyonları:
Üniversitelerin
öğretmen
yetiştirme
motivasyonları
üzerinden
düşündüğümüzde ülke olarak nasıl bir öğretmen
yetiştirmek istiyoruz sorusunun cevabının net
olmadığı söylenebilir. Okulların öğretmenlerini
seçebildiği ülke örneklerinde okullar daha nitelikli
öğretmenlere istihdam sağlama yarışındayken
öğretmenler de daha iyi okullarda çalışabilmek
ve
kariyer
basamaklarında
yükselebilmek
için öğretmenlik performanslarını geliştirme
gayretindedir. Ülkemizde eğitim fakültelerinin
istihdam karşılığı büyük oranda kamu tekelindedir
ve kamuda atanma kriterleri özellikle KPSS
boyutuyla öğretmen adaylarını değerlendirmede
sınırlı bir alan tanımaktadır. KPSS’nin kapsamı
aynı zamanda yükseköğretim kurumlarının özgün
öğretmen yetiştirme programları geliştirmede
hareket alanını da sınırlandırmaktadır. Hal
böyle olunca üniversiteler “daha iyi öğretmen”
yetiştirme motivasyonu ile kamuda istihdam
edilebilen öğretmen yetiştirme çabası arasında
sıkışıp kalmaktadır. Bu arada kalmışlık, yapılan
son düzenleme ile daha belirgin hale gelebilir
ve öğretmen yetiştirme programları öğretmen
atama kriterleri ve sınava hazırlık hizasında
yapılandırılabilir.
Öğretmen atama kriterlerinin programların
yapılandırılmasında hiza taşı olarak alınması olasılığı
aslında daha derin bir problemin sonucudur. Ne
yazık ki ülkemizde benimsenen öğretmen seçme ve
yetiştirme süreci ihtiyaçlarımızla uyumlu olmadığı
gibi sürdürülebilir de değildir (TEDMEM, 2019). Bu
sürecin, öğretmen adaylarının öğretmen yetiştirme
programlarına seçiminden başlayarak ülkemizin
öğretmen ihtiyacı projeksiyonu kapsamında
yeniden tasarlanması gerekmektedir.
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Pedagojik Formasyonun Kaldırılması
2020’de Ne Oldu?
Tebliğler Dergisinin Temmuz 2020 sayısında
yayımlanan kararla “Pedagojik Formasyon”
tanımı “Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz
Yüksek Lisans Programı” olarak değiştirilmiştir.
Bu programa kimlerin kabul edileceğine yönelik
karar ise Personel Genel Müdürlüğü ile Öğretmen
Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün
teklifi doğrultusunda Talim ve Terbiye Kuruluna
bırakılmıştır. 1 Ocak 2021 tarihinden önce
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programını
tamamlamış kişilerin kazanılmış haklarının
korunacağı ifade edilmiştir.
Bakanlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda
da öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans
programının “öğretmenlik sınavını kazananlara
lisansüstü düzeyde, yine yükseköğretim kurumları
tarafından ücretsiz olarak verileceği” ifade edilmiştir
(AA, 2020b).

Değerlendirme ve Öneriler
Öğretmen yetiştirme süreci, öğretmen ihtiyacıyla
uyumlu hale getirilmelidir.
Pedagojik
Formasyon
Eğitimi
Sertifika
Programlarının
kontenjanlarının
belirlenmesi
yükseköğretim kurumlarına bırakıldığından bu
yana, öğretmen olma umuduyla her yıl sisteme
eklenen aday sayısının 50 binin üzerinde olduğu
tahmin edilmektedir. Bu ve benzeri politikaların
sonucunda formasyon belgesine sahip aday sayısı
650 binin üzerine çıkmıştır (Çakmakçı, 2020).
Bu sayıya Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültelerinde
öğrenim gören 214 bin 441 aday da eklendiğinde
neredeyse sistemde görev yapan öğretmen sayısı
kadar atanmayı bekleyen öğretmen adayı olduğu
görülmektedir.
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Ülkenin öğretmen ihtiyacı ise Aralık 2019 itibarıyla
138 bin 393’tür (TC Sayıştay Başkanlığı, 2020).
Sadece Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültelerinde
öğrenim gören öğrenci sayısı bile bu ihtiyacın çok
üzerindedir. Dolayısıyla söz konusu öğretmen
ihtiyacı Bakanlığın gerekli bütçe ve planlamaları
doğrultusunda çok kısa sürede giderilebilecek
boyuttadır. Önümüzdeki yıllarda her yıl emeklilik,
ölüm, istifa gibi çeşitli nedenlerle Bakanlık
kadrolarından ayrılan öğretmenler yerine atama
yapılabileceği, dolayısıyla her yıl yaklaşık 10
bin öğretmenin atamasının gerçekleştirileceği
öngörülmektedir (Çakmakçı, 2020). Bu verilerden
hareketle, pedagojik formasyonun kaldırılması
-geç kalınmış olsa dahi- oldukça gerekli ve yerinde
bir karardır. Ancak bu karar öğretmen yetiştirme
sürecindeki arz-talep dengesizliğinin giderilmesi
için tek başına yeterli değildir. Eğitim/Eğitim
Bilimleri Fakültelerinin de kontenjanları öğretmen
ihtiyacı doğrultusunda gözden geçirilmeli,
öğretmen yetiştirme süreci öğretmen adaylarının
öğretmen yetiştiren programlara seçiminden
başlayarak yeniden yapılandırılmalıdır.
Ayrıca kararın uygulanması sürecinde geçişe
ilişkin düzenlemeler henüz net değildir. Örneğin;
öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans
programının “öğretmenlik sınavını kazananlara
lisansüstü düzeyde verileceği” ifadesinde belirtilen
öğretmenlik sınavının ne olduğu ve kimlerin
bu sınava girebileceği bilinmemektedir. KPSS
bu seçim süreci için işlevsel midir? Herhangi
bir lisans programından mezun olanların sınavı
kazanmasıyla Eğitim Fakültesi mezunlarının
sınavı kazanması arasında nasıl bir uygulama farkı
olacaktır? Öğretmen yetiştirmek üzere açılmış

yükseköğretim programı bulunmayan alanlarda
öğretmen ihtiyacının karşılanması için de aynı
yöntem mi izlenecektir? Bunlar ve benzeri sorulara
cevap bulunabilmesi için kararın uygulama sürecine
ilişkin ayrıntıların kamuoyu ile paylaşılması önem
arz etmektedir.
Diğer yandan Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile
yükseköğretim kurumları tarafından verilecek
lisansüstü eğitimin içeriği, şekli ve yöntemi
belirlenemeyeceğine ve yükseköğretim kurumları
tarafından da bu konuda henüz bir düzenleme
yapılmadığına göre, söz konusu lisansüstü eğitimin
mahiyeti hakkında bir açıklık bulunmamaktadır.
Öğretmen alım süreci ile ilgili yasal düzenlemelerde
de henüz bu yönde bir değişikliğe gidilmemiştir. Bu
nedenle, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika
Programlarına son verilmesi yönünde karar alınmış
olsa da Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakülteleri dışından
öğretmen istihdamı konusunda yasal boşluklar dahil
olmak üzere, geçiş döneminin nasıl düzenleneceği;
seçme, yetiştirme ve istihdam süreçlerinin nasıl
işletileceği konularında belirsizliklerin devam
etmesi, öğretmen istihdamı konusunda niyet
beyanında bulunulan yeni uygulamanın hayata
geçirilebilirliği ve geleceği hakkında potansiyel
sorunlar yaşanmasının kuvvetle muhtemel
olacağına işaret etmektedir. Geçmiş tecrübelerle
birlikte ele alındığında söz konusu belirsizliklerin;
ilahiyat fakülteleri, fen edebiyat fakülteleri ve
benzeri kurumlardan mezun olanların öğretmen
olarak yetiştirilmesi ve istihdamı ile ilgili süreçlerde
Bakanlık ile YÖK/yükseköğretim kurumları
arasında görüş ayrılıklarına sebep olabileceği ve bu
görüş ayrılıklarının beyan edilen yeni uygulamayı
riske atabileceği düşünülmektedir.
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IV. VERILER IŞIĞINDA ÖĞRETMENLIK
•

2020 yılında Türkiye’de 1 milyon 117 bin
686 öğretmen vardır (MEB, 2020f).

•

Resmi eğitim kurumlarında görev yapan
öğretmen sayısı 942 bin 936’dır. Bu
öğretmenlerden 101 bin 730’u sözleşmeli
öğretmendir (MEB, 2020f).

•

Sistemdeki ücretli öğretmenler toplam
öğretmen sayısının %9,7’sidir (MEB,
2020b). Bu orana göre sistemde en az 90
bin ücretli öğretmen mevcuttur.

•

2020 yılında toplam 39 bin 827 sözleşmeli
öğretmen atanmıştır (MEB, 2020c; MEB,
2020d).

•

Ülke genelinde 45 bin 141 öğretmen norm
fazlasıdır (TC Sayıştay Başkanlığı, 2020).

Bu sayıların ötesinde öğretmen yetiştirme ve
atama süreçleriyle ilgili bir kısmı kronikleşmiş olan
sorunlar bulunmaktadır. Bugünün verilerinden
hareketle bu bölümde değerlendirilen bu sorunlar
sadece 2020 yılına özgü sorunlar değildir ve
çözüm önerileri teknik değişikliklerin ötesinde
sistemsel düzenlemeler gerektirmektedir.

Öğretmen Kadrolarının Dengesiz Dağılımı
Millî Eğitim Bakanlığı 2019 Yılı Sayıştay
Denetim Raporu’nda yer alan veriler öğretmen
kaynağının ihtiyaç odaklı ve dengeli bir şekilde
değerlendirilmediğini ortaya koymaktadır. Buna
göre Aralık 2019 tarihi itibarıyla ülke genelinde net
öğretmen ihtiyacı (boş kadro sayısı) 93 bin 235,
kurum bazlı öğretmen ihtiyacı ise 138 bin 393’tür.
Buna ek olarak toplam öğretmen sayısının yaklaşık
%6’sını norm fazlası öğretmenler oluşturmaktadır.
Öğretmen ihtiyacının 138 bin 393 olduğu bir
durumda 45 bin 141 öğretmen norm fazlasıdır.
Veriler il özelinde değerlendirildiğinde her dört
öğretmenden birinin norm fazlası olduğu il
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örneğine (Kırşehir) dahi rastlanmaktadır (Tablo
2.2). Bununla birlikte aynı alanda aynı ilçede hem
öğretmen fazlası hem öğretmen ihtiyacı bir arada
bulunmaktadır. Örneğin Çankaya’da 306 sınıf
öğretmeni norm fazlası durumundayken hala 3
sınıf öğretmeni ihtiyacı söz konusudur. Benzer
şekilde Konya Selçuklu’da 21 Türkçe öğretmeni
norm fazlasıyken Türkçe öğretmeni ihtiyacı 4’tür.
Aynı ilçede görevlendirme yapılmasının önünde
herhangi bir engel yokken alan bazlı öğretmen
ihtiyacının
giderilememesinin
gerekçeleri
anlaşılamamaktadır.
Norm fazlası öğretmenlerin sadece maaşlarının
yıllık bütçe karşılığı yaklaşık 3 milyar Türk Lirası’dır.
Bu tutara, öğretmenlere yapılan maaş dışı ödemeler
ve norm fazlası öğretmenlere hiç ya da yeterli
düzeyde görev verilmemesi sonucu istihdam edilen
sözleşmeli veya ücretli öğretmenlere ödenen
ücretler dahil değildir. Dolayısıyla norm fazlası
öğretmenler nedeniyle katlanılan maliyet gerçekte
çok daha yüksektir (TC Sayıştay Başkanlığı, 2020).
Mevcut öğretmen kadroları
kullanılamamaktadır.

ihtiyaç

odaklı

Millî Eğitim Bakanlığı 2019 Yılı Sayıştay Denetim
Raporu’nda yer alan veriler, mevcut öğretmen
kaynağının kullanımında Bakanlık tarafından
sağlıklı bir planlama yapılamadığını ortaya
koymaktadır. Kurum bazlı öğretmen ihtiyacının
ülke genelindeki net öğretmen ihtiyacından bu
kadar yüksek olması, bazı bölgelerde önemli sayıda
öğretmen fazlası bulunurken bazı bölgelerde
öğretmen açığı bulunması, bazı ilçelerde ise aynı
alanda hem öğretmen fazlasının hem de öğretmen
ihtiyacının bir arada olması yalnızca aile birliği
ve sağlık mazeretlerine ilişkin mevzuatta yer
alan bağlayıcı hükümler ve konuya ilişkin yargı
kararlarının uygulanma zorunluluğu ile açıklanabilir
gözükmemektedir (TC Sayıştay Başkanlığı,
2020). Bir şehirde her beş öğretmenden
birinin norm fazlası olması atama ve yer
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TABLO 2.2

Bazı İllerde ve Türkiye Genelinde Norm Fazlası Öğretmen Sayıları
İl Adı

Norm

Norm Fazlası

Fazlanın Mevcut Sayıya Oranı
(%) Oran

Ankara

54.812

5.063

9,41

İstanbul

132.072

2.861

2,87

İzmir

40.850

2.279

5,86

Konya

27.452

1.655

6,74

Samsun

15.504

1.405

8,90

Eskişehir

8.820

1.366

14,57

Şanlıurfa

32.071

1.362

9,26

Malatya

10.117

1.356

12,80

Balıkesir

12.843

1.301

10,22

Kırşehir

2.979

672

20,70

Şırnak

8.969

489

19,44

Hakkari

4.442

321

24,98

Tunceli

972

136

16,57

953.206

45.141

5,84

Ülke Geneli Toplam

Not: Tablodaki veriler Aralık 2019 tarihi itibarıyla mevcut durumu göstermektedir (TC Sayıştay Başkanlığı, 2020).

değiştirme süreçlerindeki planlama hatalarından
kaynaklanmaktadır.

Öğretmenlerin Farklı Statülerde
Çalıştırılması

Norm fazlası öğretmenler, eğitim öğretime katkı
sağlamadıkları halde maddi anlamda bütçeye ciddi
bir yük getirmektedir. Norm fazlası öğretmenlerin
sadece yıllık maaş ödemeleri MEB 2019 yılı
bütçesi personel giderlerinin %3,43’üne karşılık
gelmektedir.

Atanmayı bekleyen yüzbinlerce öğretmen adayı
varken ve bazı bölgelerde önemli sayıda öğretmen
fazlası bulunuyorken sistemdeki öğretmen
ihtiyacı ücretli öğretmenlik uygulamasıyla telafi
edilmeye çalışılmaktadır. Sistemdeki ücretli
öğretmenler toplam öğretmen sayısının %9,7’sini
oluşturmaktadır (MEB, 2020b). Bu orana
göre sistemde en az 90 bin ücretli öğretmen
bulunmaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı sınırlı ekonomik kaynaklarını
daha verimli kullanmak ve mevcut öğretmen
kadrolarını daha etkin kullanmak için atama,
görevlendirme ve yer değiştirme süreçlerini
gözden geçirmeli, ülke genelinde dengeli bir
öğretmen dağılımını sağlamak için saha verilerini
en ince ayrıntısıyla analiz etmelidir.

Ücretli öğretmenler ek ders ücreti karşılığında
maaş almakta ve özlük hakları sistemdeki diğer
öğretmenlerden oldukça farklılaşmaktadır. Büyük
çoğunluğunun aylık ücreti asgari ücret civarındadır.
2020 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU
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Sistemde görev alan ücretli öğretmenlerin
yarısından fazlası Eğitim Fakültesi mezunu değildir.
Hatta bu öğretmenlerin yaklaşık %10’u lisans
mezunu bile değildir (Türk Eğitim-Sen, 2020)

öğretmensiz kalması ve bu eksiğin öğretmen olma
gerekliliklerine sahip olmayan geçici personel ile
karşılanması kabul edilebilir değildir (TEDMEM,
2018).

Öte yandan, Temmuz 2016 tarihinden itibaren
gerçekleştirilen
tüm
öğretmen
atamaları,
sözleşmeli öğretmenlik statüsünde yapılmıştır.
Bu şekilde ataması yapılan sözleşmeli öğretmen
mevcudu 101 bin 730’dur. Kadrolu öğretmenlerin
sayısı ise 841 bin 206’dır (MEB, 2020f).
Sözleşmeli öğretmenlerin özlük hakları kadrolu
öğretmenlerden ek ders ücreti, prim ödemesi,
kıdem ve kademe ilerlemesi gibi konularda farklılık
göstermektedir.

Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasında ise amaç
dezavantajlı bölgelerde yaşanan öğretmen
sirkülasyonunun
eğitim-öğretim
süreçlerini
olumsuz etkilemesinin önüne geçmek olarak
belirlenmiştir.
Buna
göre
öğretmenlerin
atandıkları yerde önce 4+2 yıl, daha sonra ise
3+1 yıl olarak değiştirilen süre kadar kalmaları
sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu süre zarfında
öğretmenlerin sözleşmeleri her yıl yenilenmekte
ve kadrolu öğretmenlere kıyasla daha farklı özlük
hakları geçerli olmaktadır. Ancak, sözleşmeli
öğretmenlerin nihai olarak kadroya geçirildiği bir
düzenlemede belirli bir süre için daha düşük özlük
hakları ile çalıştırılmasının rasyonel bir açıklaması
bulunmamaktadır (TEDMEM, 2018).

Özetle, öğretmenler odasında aynı masanın
etrafında bir araya gelmeleri ve aynı işi yapmaları
beklenen öğretmenler, farklı kadrolara ve farklı
özlük haklarına sahiptir.
Süreklilik arz etmeyen ihtiyaçlar dışında, tüm
öğretmenler kadrolu olarak istihdam edilmelidir.
Sistemde “ücretli öğretmen” uygulamasının bu
denli yaygın olması pek çok sorunu beraberinde
getirmektedir. Her sınıfa “nitelikli öğretmen
ulaştırmak” gibi temel bir hedef belirlenmişken
ücretli öğretmenlik uygulamasıyla ucuz işgücüne
başvurmanın meşrulaştırılması, öğretmen olmak
için gerekli asgari nitelikleri taşımayanlara
çocuklarımızın
emanet
edilmesi,
mesleğe
yönelik toplumsal algının zedelenmesi, özellikle
dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerin nitelikli
eğitim alma hakkının olumsuz etkilenmesi bu
sorunların başında gelmektedir.
Norm kadro fazlası çok sayıda öğretmen varken
etkili bir planlama yapılamadığı için ücretli
öğretmenlik uygulamasının bir çeşit istihdam
modeli haline gelmiş olması, en başta öğrencilerin
Anayasa ile güvence altına alınmış nitelikli eğitim
alma hakkı ile ters düşmektedir. Koşullar ne
olursa olsun zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin
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Öğretmenlerin dezavantajlı bölgelerde çalışma
sürelerini artırma hedefi ile yürütülen sözleşmeli
öğretmenlik
uygulamasının,
öğrencilerin
öğretmensiz bırakılmamaları konusunda alınan bir
önlem olması anlaşılabilir bir durumdur Ancak söz
konusu önlem, bu yöntemle atanan öğretmenlerde
gerginlik, stres, motivasyon düşüklüğü ya da
mecburen katlanılan şartlar şeklinde karşılık
bulmaktadır. Bu durumda olan ve mecburiyet
yüzünden
“gün
dolduran”
öğretmenlerin
görevlerini etkili ve verimli sürdürmelerini
beklemek pek mümkün görünmemektedir. Bu
nedenle öğretmenleri dezavantajlı bölgelerde
çalışmaya ve uzun süre yaşamaya özendirecek
hizmet puanı, konut desteği, lojman, ek ücret
düzenlemeleri gibi teşvikler geliştirilmelidir
(TEDMEM, 2019).
Sonuç olarak, var olan öğretmen ihtiyacının
karşılanmasında
ücretli
öğretmenlik
gibi
mevcut problemleri kalıcı bir şekilde ortadan
kaldırmayacak bir uygulama yerine, etkili bir
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planlamayla öğretmen açığı olan tüm okullara
kadrolu öğretmen atanması yolu izlenmelidir.
Öğretmenlerin dezavantajlı bölgelerde çalışma
sürelerini artırma hedefine yönelik olarak ise
öğretmenler arası adalet duygusunu zedeleyen
sözleşmeli öğretmenlik uygulaması yerine,
öğretmenleri bu bölgelerde daha uzun süreli
çalışmaya teşvik eden destek mekanizmaları
kurulmasına ihtiyaç vardır.
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Temel Eğitim ve Ortaöğretimde 2020 yılında
yaşanan gelişmeler üç ana başlık altında
incelenmiştir: (1) Eğitime erişim, (2) COVID-19
salgınında öğrenmenin sürdürülmesi, (3) Özel
öğretim. Eğitime erişim başlığı okula erişim ve
uzaktan eğitime erişim olmak üzere iki alt başlık
altında incelenmiştir. COVID-19 salgınında
öğrenmenin sürdürülmesi başlığında öğrenmenin
sürdürülmesi için alınan tedbirler, kullanılan araçlar
ve farklı kademeler için uygulanan programlara yer
verilmiştir. Son olarak temel eğitim ve ortaöğretim
kademelerinde bu süreçler özel öğretim
boyutunda incelenmiştir. Her bölüm kendi içinde
değerlendirilmiş; ilgili değerlendirmelere bölüm
sonlarında yer verilmiştir.

2019-2020 eğitim öğretim yılında 32.554 okul
öncesi eğitim kurumunda, toplam 1.629.720
öğrenci eğitim almış, 98.825 öğretmen görev
yapmıştır. Okul öncesi eğitim kurumlarında toplam
derslik sayısı 85.528’dir (MEB, 2020ab).

İlköğretimde okula erişim
2019-2020 eğitim öğretim yılında ilköğretimde
net okullaşma oranları:
•

• Ortaokulda %95,90’dır (MEB, 2020ab).
2019-2020 eğitim öğretim yılında:
•

24.790 ilkokulda, toplam 5.279.945 öğrenci
eğitim almış, 309.247 öğretmen görev
yapmıştır.

•

19.268 ortaokulda, toplam 5.701.564 öğrenci
eğitim almış, 371.590 öğretmen görev
yapmıştır.

I. EĞITIME ERIŞIM
2020’de Ne Oldu?
Eğitime erişim bölümü okula erişim ve uzaktan
eğitime erişim olmak üzere iki alt bölümde
incelenmiştir.

Okula erişim
Bu bölümde salgın öncesi dönemi kapsayan veriler
göz önüne alınarak farklı eğitim kademeleri ve yaş
grupları için okula erişim verileri derlenmiştir.

Okul öncesi eğitimde okula erişim
2019-2020 eğitim öğretim yılında okul öncesi
eğitimde net okullaşma oranları:
•

3-5 yaş grubunda %41,78

•

4-5 yaş grubunda %52,41

•

5 yaş grubunda ise %71,22’dir (MEB, 2020ab).

2019-2020 eğitim öğretim yılı itibarıyla 1. sınıfa
başlayan öğrencilerin %70,47’si en az bir yıl okul
öncesi eğitim almıştır. Erken çocukluk eğitiminde
şartları elverişsiz olan ve desteklenen ailelerin
oranı ise %2’dir (MEB, 2020d).

İlkokulda %93,62

İlköğretim kurumlarında derslik sayısı ilkokulda
261.875; ortaokulda 195.134 olmak üzere toplam
457.009’dur (MEB, 2020ab).
2019-2020 eğitim öğretim yılında ikili eğitimde
okuyan ilkokul öğrencilerinin oranı %36,6,
ortaokul öğrencilerinin oranı %28,3’tür (T.C.
Cumhurbaşkanlığı, 2020).

Ortaöğretimde okula erişim
2019-2020 eğitim öğretim yılında ortaöğretimde
net okullaşma oranı %85,01’dir. 13.046
ortaöğretim kurumunda, toplam 5.630.652
öğrenci eğitim almış, 380.631 öğretmen görev
yapmıştır. Ortaöğretim kurumlarında toplam
derslik sayısı 219.507’dir (MEB, 2020ab). Kurum
türlerine göre okul, derslik, öğrenci ve öğretmen
sayıları Tablo 3.1’de gösterilmiştir. 2019-2020
eğitim öğretim yılında ikili eğitimde okuyan
ortaöğretim öğrencilerinin oranı %2,8’dir (T.C.
Cumhurbaşkanlığı, 2020).
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TABLO 3.1

Ortaöğretim Kurumlarında Okul, Derslik, Öğrenci ve Öğretmen Sayıları
Okul

Derslik

Öğrenci

Öğretmen

Genel ortaöğretim

6.925

108.982

3.412.564

186.914

Mesleki ve teknik ortaöğretim

4.470

74.720

1.608.081

144.255

Din öğretimi

1.651

35.805

610.007

49.462

13.046

219.507

5.630.652

380.631

Toplam
Kaynak: MEB, 2020ab.

Zorunlu eğitim çağında olmasına rağmen okul
dışında kalan çocuklar
2019-2020 eğitim öğretim yılı okullaşma oranları
ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından
rapor edilen toplam çocuk sayısı verilerine göre
yapılan hesaplamalar zorunlu eğitim çağında
olması gereken 6-17 yaş arasındaki yaklaşık 710
bin çocuğun okul dışında kaldığını göstermektedir
(Tablo 3.2).

Uzaktan eğitime erişim
Bu bölümde 23 Mart 2020 itibarıyla başlayan
ve 2020-2021 eğitim öğretim yılında da
sürdürülen uzaktan eğitim süreci odağa alınmıştır.
Öğrencilerin uzaktan eğitime erişimi; (1) sayılarla
uzaktan eğitim, (2) öğrencilerin teknolojik araçlara
erişimi ve (3) teknolojik araçlara erişim sorunu

yaşayan öğrenciler için sunulan destekler alt
başlıklarında incelenmiştir.

Sayılarla uzaktan eğitim
Millî Eğitim Bakanlığı düzenli olarak “sayılarla
uzaktan eğitim” adlı bir seri yayımlanmaktadır.
Bu seride yer alan uzaktan eğitime erişimle ilgili
verilere göre:
•

23 Mart-19 Haziran 2020 tarihleri arasında
(2019-2020 eğitim öğretim yılında
okulların kapatılmasından dönem sonuna
kadar süren 13 haftada)
7.383.213 öğrenci, 1.030.516 öğretmen
EBA’yı; 1.170.168 öğrenci, 189.477 öğretmen
EBA Akademik Destek’i kullanmış, toplam
5.954.174 canlı ders yapılmıştır (MEB,
2020ap).

TABLO 3.2

Yaş Gruplarına Göre Okul Dışında Kalan Çocuk Sayıları
Okullaşma oranı (%)

Toplam çocuk sayısı*

Okul dışında kalan çocuk sayısı

6-9 yaş

97,96

5.168.831

105.544

10-13 yaş

98,64

5.135.910

69.848

14-17 yaş

89,19

4.945.687

534.629

Okul dışında kalan toplam çocuk sayısı
Kaynak: MEB, 2020ab ve TÜİK, 2020.
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•

21 Eylül-13 Kasım 2020 tarihleri arasında
(2020-2021
eğitim
öğretim
yılının
başlangıcından ara tatile kadar süren 8
haftada)
11.408.215 öğrenci, 874.645 öğretmen
EBA’yı; 549.184 öğrenci, 99.856 öğretmen
EBA Akademik Destek’i kullanmıştır.
Okul öncesi seviyesinde 26.028, ilkokul
seviyesinde 16.412.574, ortaokul seviyesinde
12.054.700 ve lise seviyesinde 8.335.409
EBA canlı ders yapılmıştır. 2020-2021 eğitim
öğretim yılında 13 Kasım 2020 tarihine kadar
toplam 36.828.711 canlı ders yapılmıştır
(MEB, 2020ar).

•

21 Eylül 2020–1 Ocak 2021 tarihleri
arasında (2020-2021 eğitim öğretim yılının
başlangıcından yılbaşına kadar süren 15
haftada)
12.286.458 öğrenci, 951.878 öğretmen
EBA’yı; 710.794 öğrenci, 141.596 öğretmen
EBA Akademik Destek’i kullanmıştır.
Okul öncesi seviyesinde 205.402, ilkokul
seviyesinde 47.480.971, ortaokul seviyesinde
37.812.832 ve lise seviyesinde 29.321.499
EBA canlı ders yapılmıştır. 2020-2021 eğitim
öğretim yılının başlangıcından 1 Ocak 2020
tarihine kadar toplam 114.820.704 canlı ders
yapılmıştır (MEB, 2020as).

Türkiye’de öğrencilerin teknolojik araçlara ve
uzaktan eğitim uygulamalarına erişim durumlarına
ilişkin paylaşılan net bir veri bulunmamaktadır.
TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım
Araştırması ülke genelindeki tüm hanelerin – içinde
öğrenci olsun veya olmasın- teknolojik donanımları
ile ilgili fikir verebilir. TÜİK 2019 verilerine göre,
Türkiye’deki tüm hanelerde
•

internet erişimi bulunma oranı %88,3

•

masaüstü bilgisayar bulunma oranı %17,6

•

taşınabilir bilgisayar
bulunma oranı %37,9

(dizüstü,

• tablet bilgisayar bulunma oranı %26,7
• cep telefonu (akıllı telefon dahil) bulunma
oranı ise %98,7’dir.
PISA 2018 verileri ise öğrencilerin evlerinde
bulunan imkânlara yönelik daha net bir fikir
verebilir (Tablo 3.3). Ancak PISA verilerinin de
yalnızca 15 yaş grubundaki öğrencileri kapsadığı
unutulmamalıdır.
TABLO 3.3

PISA 2018 Sonuçlarına Göre Türkiye’de 15
Yaşındaki Öğrencilerin Evlerinde Bulunan
Teknolojik İmkânlar
Evinde bulunan öğrenci
oranı (%)

EBA, Eylül 2020’de kullanım miktarı ve internet
trafiği kriterlerine göre yapılan değerlendirmede
eğitim alanındaki tüm siteler arasında dünyada 1.
sıraya yükselmiştir (MEB, 2020ö).

İnternet bağlantısı

75,9

Televizyon (en az bir tane)

99,2
97,1

Öğrencilerin teknolojik araçlara erişimi

İnternet erişimi olan cep telefonu
(en az bir tane)
Bilgisayar (en az bir tane)

71,1

Tablet bilgisayar (en az bir tane)

53,7

Sayılarla uzaktan eğitim serisinde paylaşılan veriler,
internet bağlantısına sahip olup EBA’yı kullanan
öğrencileri göstermektedir. Öğrencilerin teknolojik
araçlara erişimi ile ilgili bilgi vermemektedir.

netbook)

Kaynak: TEDMEM, 2020b (PISA 2018 veri tabanında sunulan SPSS dosyaları
kullanılarak TEDMEM tarafından hesaplanmıştır.)
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Teknolojik araçlara erişim sorunu yaşayan
öğrenciler için sunulan destekler
Teknolojik araçlara erişim sorunu yaşayan
öğrencilerin eğitime erişiminin desteklenmesine
yönelik MEB tarafından 2020 yılında sunulan
destekler aşağıda sıralanmıştır:
•

Tüm GSM operatörlerinden 8 GB ücretsiz
internet imkânı sağlandı. Bu kota yalnızca
EBA kullanımı ile sınırlandırıldı (MEB,
2020h).

•

Eğitim kurumları bünyesinde EBA Destek
Noktaları oluşturuldu.

•

Kırsal kesimde bulunan ve ulaşım sorunu olan
öğrenciler için Mobil EBA Destek Noktaları
harekete geçirildi.

•

Tablet bilgisayar dağıtımı yapıldı. Tablet
ihtiyacını gidermek için çeşitli kurum ve
kuruluşlar tarafından yardım kampanyaları
gerçekleştirildi.

•

Basılı öğretim materyali dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanı tarafından 29 Ağustos 2020
tarihinde yapılan açıklamaya göre internete
erişimde bulundukları bölgeler nedeniyle sorun
yaşayan öğrenci sayısı yaklaşık 1,5 milyondur. İlgili
açıklamada bu öğrenciler için 17 kitaptan oluşan
özel bir setin dağıtımının yapıldığı belirtildi. Erişim
sorunu yaşayan öğrenciler için ayrıca hikâye temelli
bir müfredat çalışması yapıldığı ve bu kitapların
22.700 ilkokuldaki 5.230.000 öğrenciye teslim
edildiği eklendi (MEB, 2020ı).
Ekim 2020’de yapılan açıklamaya göre EBA Destek
Noktalarının sayısı 13.261; Mobil EBA Destek
Noktası sayısı 127’dir. Aynı açıklamada ayrıca
toplam 500 bin adet tablet dağıtımı yapılacağı
belirtildi (MEB, 2020ş). Çeşitli zamanlarda tablet
dağıtımları gerçekleştirildi (MEB, 2020f, 2020au,
2021). 8 Ocak 2021 tarihli açıklamada tablet
dağıtımında dördüncü fazın sonunda toplam
313.500 adet tablet dağıtımının yapıldığı belirtildi
(MEB, 2021).
54

2020 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirme ve Öneriler
EBA’yı aktif kullanan öğrenci oranının yükselmesi
yapılan çeşitli iyileştirmelerin sonucu olabilir.
“Sayılarla uzaktan eğitim” verilerine göre EBA’yı
kullanan öğrenci oranı 2020 yılı sonuna kadar
geçen sürede artış göstermiştir. Ancak, EBA’yı aktif
kullananlar için bu kullanımın süresi, mahiyeti ve
etkililiği hakkında yeterli veri bulunmamaktadır.
Öte yandan, sorunları gidermek adına süreç içinde
çeşitli iyileştirmeler yapıldı. Bu iyileştirmeler
EBA’ya erişim oranlarını artırmış olabilir. Örneğin,
canlı derslerin yönetilmesine dair düzenlemeler
hem öğretmenleri hem de öğrencileri EBA’yı
kullanmaya teşvik etmiş olabilir. 23 Mart – 19
Haziran 2020 tarihleri arasında uzaktan eğitim
süresince canlı dersler zorunlu tutulmamış ve
her sınıf seviyesinde canlı derslerin yapılmasına
imkân verilememişti. 2020-2021 eğitim öğretim
yılında canlı derslerin kapsamının tüm sınıf
seviyelerine genişletilmesi, her sınıf seviyesinde
canlı ders programlarının oluşturulması, canlı
derslerin yönetiminde okul idarelerinin etkin
çalışmasının sağlanması ve EBA’nın günlük toplam
canlı ders kapasitesinin artırılmasının EBA’ya giriş
yapan öğrenci oranının artmasında rol oynadığı
düşünülmektedir. Bir diğer iyileştirme ise EBA’nın
içeriğinin zenginleştirilmesi olabilir. Bu süreçte
hem akademik hem de sosyo-duygusal destek
sunmak adına EBA içeriği zenginleştirilmiştir.
Öğrencilerin bu destek materyallerine erişmek
için EBA’yı kullanması da oranların artmasında rol
oynayan bir diğer faktör olabilir.
EBA kullanım oranlarını artıran bir diğer faktör
teknolojik araçlara erişen öğrenci oranının artması
olabilir. Bu süreçte pek çok aile çocuklarının
eğitime erişmesi için kendi imkanları dahilinde
teknolojik araç temini sağlamaya çalışmış; bu
durum hem ulusal kanallarda hem de sosyal
medyada çokça yer almıştır Erişemeyen öğrenciler
için okullar ve kamu kurumları bünyesinde
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EBA Destek Noktaları oluşturulmuştur. Millî
Eğitim Bakanlığı, yerel yönetimler, sivil toplum
kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile
sivil inisiyatifler tarafından kampanyalar yapılarak
tablet bilgisayarlar dağıtılmıştır. Özetle, teknolojik
imkansızlıkların erişim engeli olmasını engellemeye
yönelik gösterilen topyekûn çaba zamanla EBA’yı
kullanan öğrenci oranını artırmış olabilir.
Aralık 2020 sonu itibarıyla okulların kapanması
ve uzaktan eğitime geçilmesinin (23 Mart 2020)
üzerinden yaklaşık dokuz ay geçmiş olmasına
rağmen, yaklaşık her üç öğrenciden biri EBA’yı
aktif bir şekilde kullanmamaktadır.
EBA’yı kullanan öğrenci oranlarının artmasında
MEB tarafından sunulan desteklerin etkili olduğu
düşünülmektedir. Ancak salgın dolayısıyla okulların
kapanması ve uzaktan eğitime geçilmesinin (23
Mart 2020) üzerinden 25 Aralık 2020 itibarıyla
yaklaşık dokuz ay geçtiği unutulmamalıdır. 21 Eylül
2020 – 1 Ocak 2021 tarihleri arasında EBA’yı aktif
kullanan öğrenci sayısı 12.286.458’e ulaşmıştır.
Temel eğitim ve ortaöğretimde yaklaşık 18 milyon
öğrenci olduğu düşünüldüğünde EBA’yı aktif
bir şekilde kullanmayan öğrenci oranının %32
olduğu göstermektedir. Bu oran, yaklaşık olarak
her üç öğrenciden birinin EBA’yı aktif olarak
kullanmadığını göstermektedir.
Teknolojik imkansızlıklar dolayısıyla uzaktan
eğitime erişemeyen öğrenci sayıları kamuoyu ile
paylaşılmamıştır.
Aralık 2020 itibarıyla yaklaşık her üç öğrenciden
birinin EBA’yı aktif bir şekilde kullanmamasının
yalnızca öğrencilerin teknolojik imkansızlıklarından
kaynaklandığını iddia etmek mümkün değildir. Bu
durum alternatif uzaktan eğitim platformlarının
kullanılması, EBA TV yayınlarının tercih edilmesi,
kişisel sebepler, ailenin ekonomik koşulları,
motivasyon eksikliği, salgın sürecinden kaynaklanan
stres ve kaygılar gibi çeşitli nedenlerden de
kaynaklanmış olabilir. Bu sebeple uzaktan eğitime

erişimin değerlendirilmesinde yalnızca EBA’yı aktif
kullanan öğrenci oranını kullanmak yeterli bilgi
sağlamamaktadır. Ancak öğrencilerin ne kadarının
teknolojik araçlara ve internet erişimine sahip
olduğuna yönelik veri kamuoyu ile paylaşılmamıştır.
TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım
Araştırması 2019 yılı verileri ile PISA 2018
anket verileri Türkiye’de hanelerdeki ve 15 yaş
grubundaki öğrencilerin teknolojik imkanlarına
yönelik çıkarımlar yapılmasına imkân tanısa da
ilgili verilerin kapsamları gereği çeşitli sınırlılıkları
bulunmaktadır. Bu veriler salgının başlangıcından
yaklaşık dokuz ay geçmesine rağmen kaç
öğrencinin
teknolojik
aracı
bulunmaması
dolayısıyla canlı derslere bağlanamadığını, hatta
kaç öğrencinin evinde televizyon olmadığını,
olsa da evde çok sayıda kardeş olması dolayısıyla
EBA TV kanalları üzerinden yapılan yayınlara
dahi erişemediğini göstermemektedir. Bu veriler
MEB tarafından şeffaf bir şekilde kamuoyu ile
paylaşılmalıdır. Böylelikle, sunulan desteklerin
yeterliliği sorgulanabilir, öğrencilerin devam
eden ihtiyaçları belirlenebilir ve toplum olarak bu
ihtiyacın giderilmesi için destek sunulabilir.
Salgın öncesi döneme ait eğitime erişim verileri
de temel eğitim ve ortaöğretime erişimde
sorunların olduğunu göstermektedir. Salgın var
olan sorunları gün yüzüne çıkarmış ve çarpan
etkisi yaratmıştır.
Uzaktan eğitime erişimde sıkıntılar olduğunu
tartışırken salgın öncesi dönemde okula erişimde
yaşanan sıkıntıların da göz önünde bulundurulması
gerekir. Salgın öncesi dönemin verilerine yönelik
yapılan hesaplamalar zorunlu eğitim çağındaki
yüzbinlerce çocuğun okul dışında kaldığını
göstermektedir. Nitekim 2019-2020 eğitim
öğretim yılına yönelik yapılan hesaplamalara
göre 6-17 yaş aralığında yaklaşık 710 bin çocuk
okul dışında kalmıştır. İlgili yaşlar arasında okula
gitmenin zorunlu olduğu düşünüldüğünde
yüzbinlerce çocuğun okul dışında kalması
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ve neden okul dışında kaldıklarına dair veri
bulunmaması/rapor edilmemesinin rasyonel bir
açıklaması bulunmamaktadır. TEDMEM olarak
daha önceki raporlarımızda da dile getirdiğimiz
gibi bu öğrencilerin durumlarını açıklayan veriler
raporlanmalı, eğitime erişimin önündeki engeller
tespit edilmeli ve engellerin kaldırılması için
ivedilikle önlem alınmalıdır (TEDMEM, 2019,
2020a).
Salgın öncesi dönemde dahi okula erişimde
sıkıntılar yaşayan çocukların uzaktan eğitim
sürecinde eğitimi terk etmeleri yüksek bir
olasılıktır.
Birleşmiş Milletler tarafından yapılan projeksiyonlar
dünya genelinde pek çok öğrencinin salgın
sonrası okullara dönmeyeceğini göstermektedir.
Okulu terk etme riski bulunan öğrenci oranları
okul öncesi dönemde %2,8; ilköğretimde %0,27;
ortaöğretimde ise %1,48 olarak hesaplanmıştır
(UNESCO, 2020). Bu oranlar ve 2019-2020 eğitim
öğretim yılında ilgili kademelerdeki toplam öğrenci

sayıları dikkate alınarak yapılan hesaplamalara
göre Türkiye’de temel eğitim ve ortaöğretimin
toplamında yaklaşık 160 bin öğrencinin okulu terk
etme riski bulunmaktadır (Tablo 3.4). Bu durum
okula erişimde yaşanan sorunları daha da artıracak
olup, salgın dolayısıyla okul terki riski bulunan
öğrencilere özel stratejilerin üretilmesi gerektiğini
göstermektedir. Özellikle mevsimlik tarım
işçilerinin çocukları, mülteci çocuklar, özel eğitim
ihtiyacı olan çocuklar, salgın sürecinde ebeveynleri
işlerini ve gelirlerini kaybetmiş çocuklar ve sosyal
çevresinden baskı görebilecek özellikle ergenlik
çağı kız çocukları gibi risk grubunda yer alan
çocukların öğretmenler ve okulların rehberlik
birimleri tarafından aktif olarak izlenerek tespitinin
yapılması gerekmektedir. Okul terki riski taşıyan
çocuklarla ve aileleri ile iletişimin sürdürülmesi,
gerekli hallerde rehberlik araştırma merkezleri,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı gibi diğer
kurumlarla da iş birliği yapılarak önleyici tedbirlerin
alınması okul terklerinin önlenmesinde etkili
olabilir.

TABLO 3.4

Temel Eğitim ve Ortaöğretimde Salgın Sebebiyle Okulu Terk Etme Riski Bulunan Öğrenci Sayıları
Toplam öğrenci sayısı*

Okul terki riski (%)

Okulu terk etme riski bulunan öğrenci sayısı

Okul öncesi

1.629.720

2,8

45.632

İlköğretim

10.981.509

0,27

29.650

Ortaöğretim

5.630.652

1,48

83.334
TOPLAM

* 2019-2020 eğitim öğretim yılı öğrenci sayıları baz alınmıştır.
Kaynak: MEB, (2020ab), UNESCO, 2020.
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II. COVID-19 SALGININDA
ÖĞRENMENIN SÜRDÜRÜLMESI
2020’de Ne Oldu?
Bu bölümde 23 Mart 2020’de başlayan uzaktan
eğitim sürecinde ve devam eden süreçte (yaz
okulu, telafi eğitimleri, yüz yüze eğitime geçiş
süreci ve yeniden uzaktan eğitim) öğrenmenin
sürdürülmesi için alınan tedbirler, kullanılan araçlar
ve farklı kademeler için uygulanan programlara yer
verilmiştir.

2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar
dönemi (3 Şubat -19 Haziran 2020)
2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemi 3
Şubat 2020’de başlamış; 16 Mart 2020 itibarıyla
da okullar kapatılmıştır. 23 Mart 2020’de uzaktan
eğitim yoluyla tekrar başlayan bahar dönemi 19
Haziran’da son bulmuştur. Bu dönemde uzaktan
öğrenme için kullanılan temel araç, televizyon
kanallarında (EBA İlkokul, EBA Ortaokul, EBA Lise)
yayımlanan video dersler olmuştur. Zamanla, EBA
içerikleri zenginleştirilmiş ve canlı dersler yoluyla
öğrenme süreçleri desteklenmeye çalışılmıştır. İlgili
gelişmeler aşağıda özetlenmiştir:
TRT-EBA TV üzerinden yürütülecek dersler için
eğitim kademelerine göre belirlenen kanallarda
sınıf seviyelerine göre programlar yapılmıştır.
Öğrencilerin ders tekrarları, konu eksikleri ve
sorular için de sınıf seviyesine göre belirlenen
saatlerde EBA’yı kullanmaları istenmiştir (MEB,
2020ı).
EBA canlı ders uygulaması 13 Nisan 2020’de
LGS ve YKS hazırlığında olan tüm 8. ve 12. sınıf
öğrencilerinin kullanımına açılmıştır. Uygulamada
bir hafta içinde yaklaşık 150.000 ders yapılmıştır
(MEB, 2020o). 23 Nisan 2020’de 3. sınıftan 12.
sınıfa kadar tüm öğrenciler için canlı ders olanağı
sunulmuştur.

30 Nisan 2020 itibarıyla haftalık canlı ders
programında güncelleme yapılmış; 8. ve 12. sınıf
öğrencilerinin canlı ders sayıları artırılmıştır. İlgili
programa göre, 8. sınıf öğrencileri için haftada 31
saat, 12. sınıf öğrencileri ise haftada 37 saat canlı
ders planlanmıştır.

Yaz okulu (27 Haziran – 28 Ağustos 2020)
TRT EBA TV’de 27 Haziran 2020’den 28 Ağustos
2020 tarihine kadar süren yaz okulu programları
yayımlanmıştır. Yaz okulu programı kapsamında
alan dersleri, tasarım beceri atölyeleri, kültür-sanat
kuşakları ve öğretmenler için “öğretmenler odası”
adı altında içeriklerin yer aldığı programlara yer
verilmiştir.
İlkokul, ortaokul ve lise için ayrı ayrı kanallarda
sunulan içeriklere ait haftalık yaz okulu programları
paylaşılmıştır. Yaz okulunda İngilizce derslerine
ayrı bir yer ayrılmıştır. 31 Temmuz 2020’ye kadar
sürecek şekilde planlanan İngilizce Yaz Okulu A1
ve A2 düzeyinde dört temel dil becerisini içeren
dersler ve e-etkinliklerden oluşmuştur (MEB,
2020p).
Yaz döneminde YKS’ye hazırlanan öğrenciler için
20 Temmuz–28 Ağustos 2020 tarihleri arasında
destekleme ve yetiştirme kursları açılmıştır.
Resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim
görüp 2019-2020 ders yılı sonunda 11. sınıftan
12. sınıfa geçen istekli öğrencilerle örgün ve açık
ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar kurslara
başvuru yapabilmiştir (MEB, 2020z).

2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi
2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos
2020’de hazırlık dönemi ile başlamıştır. 18 Eylül
2020’ye kadar süren hazırlık dönemi sonrasında
çeşitli sınıf seviyelerindeki öğrenciler için kısmî
zamanlı yüz yüze eğitime geçilmiştir. 16-20 Kasım
2020 haftasında uygulanan ara tatil döneminde
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yapılan açıklama ile ilkokul, ortaokul ve liselerin
tamamında okullar tekrar kapatılmış ve uzaktan
eğitime geçilmiştir. Bu başlık altında 2020-2021
eğitim öğretim yılı güz döneminde öğrenmenin
sürdürülmesine yönelik gelişmeler (1) hazırlık
dönemi, (2) yüz yüze eğitime geçiş süreci, (3)
okulların yeniden kapatılması olmak üzere üç alt
başlıkta verilmiştir:

ders yılına ilişkin öğretim programları işlenmeye
başlanmıştır. 21 Eylül 2020 ayrıca yüz yüze eğitime
geçiş sürecinin de başladığı tarih olmuştur. Farklı
sınıf seviyeleri için farklı zamanlarda yüz yüze
eğitime geçilmiştir. Bu zaman dilimleri şöyle
özetlenebilir:
•

21 Eylül’de anaokulları ve ilkokul 1. sınıf
öğrencileri yüz yüze eğitime başladı. Uyum
programı kapsamında ilk hafta bir gün, ikinci
ve üçüncü haftada ikişer gün yüz yüze eğitim
yapıldı (MEB, 2020aş). 12 Ekim itibarıyla
okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında
haftada beş gün, günde altı etkinlik saati
olmak üzere eğitim yapılmaya başlandı
(MEB, 2020ad). 1. sınıflar ise haftada iki gün
okula gitmeye devam etti.

•

12 Ekim’de 2. 3. 4. 8. ve 12. sınıflar için
haftada iki gün yüz yüze eğitim başladı.
Ayrıca il hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe millî
eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde alacağı
kararlar doğrultusunda köy ve benzeri seyrek
nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar,
ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının
bütün sınıf seviyelerinde derslerin tamamının
yüz yüze işlenebileceği duyuruldu (MEB,
2020ad).

•

2 Kasım’da 5. ve 9. sınıflar haftada iki gün
olmak üzere yüz yüze eğitime başladı (MEB,
2020ae).

•

9 Kasım’da BİLSEM’lerde ilkokulların 1. 2. 3.
ve 4. sınıfları, ortaokulların 5. ve 8. sınıfları,
ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfları
ile 9. ve 12. sınıf öğrencileri için haftada en
fazla iki gün ve günde altı saati geçmeyecek
şekilde yüz yüze eğitim başladı (MEB, 2020j).

Hazırlık dönemi (31 Ağustos – 18 Eylül 2020)
Hazırlık dönemi 31 Ağustos 2020 itibarıyla
uzaktan eğitimle başlamış; 18 Eylül 2020’ye
kadar sürmüştür. Hazırlık dönemi için 2019-2020
eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait kritik
konu ve kazanımlar belirlenmiş; kademe, sınıf
ve derslere göre öğretim programları ve etkinlik
örnekleri hazırlanmıştır. Programlar ve etkinlik
örnekleri
“http://mufredat.meb.gov.tr/201920ikincidonem.html” internet adresinden erişime
açılmıştır (MEB, 2020c).
Kritik konu ve kazanımlara dair ders içerik videoları
EBA TV kanalları aracılığı ile yayınlanmıştır. Ayrıca,
program kapsamında canlı dersler yapılmıştır.
Hazırlık dönemi haftalık canlı ders programına
göre, 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencileri için haftada
27 saat canlı ders planlanmıştır. Haftalık canlı ders
saati toplamı 2. 3. ve 4. sınıf öğrencileri için 8 saat,
5. 6. ve 7. sınıflar için 18 saat, 9. 10. ve 11. sınıflar
için 20 saat olarak gerçekleştirilmiştir (MEB,
2020m).

Yüz yüze eğitime geçiş süreci ve uzaktan
eğitim (21 Eylül – 13 Kasım 2020)
Bu başlık altında yüz yüze eğitime geçiş sürecinde
öğrenmenin sürdürülmesine yönelik gelişmeler ele
alınmıştır. İlgili süreçte okulların güvenliği ile ilgili
detaylar “Okulların yeniden açılması ve güvenli
okullaşma” bölümünde ayrıca incelenmiştir.
Üç hafta süren hazırlık dönemi 18 Eylül 2020’de
son bulmuş; 21 Eylül 2020 itibarıyla da yeni
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Yüz yüze eğitim yapıldığı süreçte 1. 2. 3. 4. 5. ve 8.
sınıflarda haftada toplam 12 ders saati (2 gün, 6+6),
9. ve 12. sınıflarda ise haftada toplam 16 ders saati
(2 gün, 8+8) eğitim yapılmıştır. Yüz yüze yapılan
ders saatleri sınırlı olduğu için sadece belirli dersler
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(ilkokul ve ortaokullarda Türkçe, hayat bilgisi,
matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, T.C. inkılap
tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi,
yabancı dil dersleri) yüz yüze yapılabilmiştir. Her
sınıf seviyesi için yüz yüze eğitimde uygulanacak
haftalık ders çizelgeleri oluşturulmuştur (MEB,
2020b). Tablo 3.1’de 8. sınıflar için hazırlanmış ders
çizelgesi örnek olarak verilmiştir:
TABLO 3.1

8. Sınıflarda Yüz Yüze Eğitimde Uygulanacak
Haftalık Ders Çizelgesi
Dersler

1. gün

2. gün

Türkçe

2

1

Matematik

1

2

Fen bilimleri

1

1

T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük

-

1

Yabancı dil

1

1

Din kültürü ve ahlak bilgisi

1

-

Görsel sanatlar

-

-

Müzik

-

-

Beden eğitimi ve spor

-

-

Teknoloji ve tasarım

-

-

Rehberlik ve kariyer planlama

-

-

Toplam 6

6

Kaynak: MEB, 2020b.

2020 yılı sonuna kadar geçen süreçte, 6. 7. 10. ve
11. sınıflar için okullar hiç açılmamıştır. Diğer sınıf
seviyelerinde ise yüz yüze eğitim başlamış olsa da
bu süre oldukça sınırlı tutulmuştur. Dolayısıyla yüz
yüze işlenemeyen ve yüz yüze işlense de ders saati
sınırlı olan derslerde öğrenmenin sürdürülmesi
için uzaktan eğitime devam edilmiştir. EBA TV
üzerinden yapılan video ders anlatımlarına devam
edilmiş, öğrencilerin öğrenme süreçleri EBA
internet sitesindeki kaynaklar ile desteklenmeye
çalışılmıştır. Canlı derslere de bu süreçte devam
edilmiştir.

21 Eylül 2020’den itibaren EBA TV kanalları
üzerinden sunulacak ders içeriklerine yönelik
haftalık programlar paylaşılmıştır. Haftalık
programın sunulduğu dokümanlarda o hafta
hangi derste hangi konuların işleneceği ayrıca
belirtilmiştir. EBA İlkokul kanalına 12 Ekim 2020
itibarıyla EBA Anaokulu programı dahil edilmiştir.
2 Kasım 2020 itibarıyla canlı ders kullanım
saatlerinde artış yapılmıştır. Buna göre, okul
öncesinden 12. sınıfa kadar tüm öğrenciler için
pazar hariç her gün 08:30-20:20 saatleri arasında
istenilen zamanda canlı ders yapılabilmektedir
(MEB, 2020n).

Okulların yeniden kapatılması (20 Kasım 2020
– 4 Ocak 2021)
17 Kasım 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı
Kabinesi toplantısında alınan kararlar gereği okullar
yüz yüze eğitime yeniden kapatılmıştır. Yapılan
açıklamada tüm eğitim öğretim faaliyetlerine 31
Aralık 2020’ye kadar uzaktan eğitim yoluyla devam
edileceği ifade edilmiştir (MEB, 2020s).
18 Kasım 2020’de MEB tarafından uzaktan eğitim
sürecinin detayları paylaşılmıştır (MEB, 2020aü).
İlgili açıklamaya göre:
•

20 Kasım 2020 Cuma gününden 4 Ocak
2021 Pazartesi gününe kadar resmî, özel,
örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim
faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam
edilecektir.

•

MEB’e bağlı tüm okul öncesi kurumlar,
kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim
okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki
uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları
da bu kapsamda olacaktır. Destekleme ve
yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da
bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır.
5580
sayılı
özel
öğretim
kanunu
kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon
merkezlerindeki “bireysel eğitimler” yüz yüze
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gerçekleştirilebilecektir.
•

31 Aralık 2020’ye kadar yüz yüze veya
uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla
ilgili planlamalar salgın sürecinin seyrine göre
ayrıca gerçekleştirilecek, okul yönetimleri
ve öğretmenler aracılığıyla öğrencilere
duyurulacaktır. Öğrenciler, yüz yüze ve
uzaktan eğitimle devam edilen müfredattan
sorumlu olacaktır.

18 Kasım 2020 tarihli açıklamada resmî ve özel tüm
okul öncesi eğitim kurumları da kapanan kurumlar
arasına dahil edilmiştir. Ancak 20 Kasım’da yapılan
yeni bir açıklama ile resmî ve özel tüm anaokulu,
ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada beş
gün yüz yüze eğitim yapılacağı belirtilmiştir
(MEB, 2020ah). 30 Kasım 2020 tarihinde yapılan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında anasınıfı
ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilmesi
kararı verilmiştir (T.C. İçişleri Bakanlığı, 2020) 14
Aralık 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
toplantısında “Yeni bir karar alınıncaya kadar
faaliyetlerine ara verilen ana sınıfları ile ilgili
uygulamanın devamı sağlanacak, tam gün hizmet
veren resmî ve özel tüm anaokulları ise bugünden
itibaren yüz yüze eğitime geçebilecek” kararı
alınmıştır. İlgili karara istinaden MEB tarafından
15 Aralık 2020 tarihinde gönderilen resmî
yazıda “anasınıfları hariç kamuya ait okul öncesi
kurumlarında yüz yüze eğitime başlanabileceği”
kararı bildirilmiştir (MEB, 2020aı).
18 Aralık 2020 tarihinde yapılan basın
açıklamasında ilkokul, ortaokul ve liselerde
uzaktan eğitimin 2020-2021 eğitim öğretim yılının
ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma
gününe kadar devam edeceği bildirilmiştir. İlgili
açıklamada ayrıca 25 Ocak 2021 Pazartesi günü
başlayacak yarıyıl tatili süresine ikinci dönemdeki
bir haftalık ara tatil süresinin de eklendiği ve 20202021 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin 15 Şubat
2021 Pazartesi günü başlayacağı belirtilmiştir
(MEB, 2020i).
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Okulların yeniden kapanması ile birlikte 23 Kasım
itibarıyla ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde
öğrenme yalnızca uzaktan eğitim ile EBA TV
kanalları ve canlı dersler aracılığı ile sürdürülmüştür.

Akademik destekler (23 Mart – 31 Aralık
2020)
COVID-19 salgınında öğrenmenin sürdürülmesine
yönelik EBA’da yer alan ve TV kanallarında
yayımlanan video derslere ek olarak sunulan
akademik destekler aşağıda listelenmiştir:
•

Nisan-Aralık 2020 – EBA Akademik
Destek Sistemi’nden (ADES) yararlanıldı:
11. ve 12. sınıflar için yeni nesil sorular ve
çeşitli kaynak kitaplar barındıran sistemde
akıllı yönlendirme sistemiyle öğrencilerin
ihtiyaçlarının belirlenmesi ve öğrenciye özel
bir çalışma programı oluşturulması sağlandı.
Nisan ayı içinde sisteme kayıt olup kullanan
11. ve 12. sınıf öğrencisi sayısının 828.000
olduğu bilgisi paylaşıldı. Bahar döneminde
okulların kapalı olduğu süre boyunca (23
Mart-19 Haziran 2020) ADES’i aktif kullanan
öğrenci sayısının 1.170.168, öğretmen
sayısının 189.447 olduğu ifade edildi (MEB,
2020ap). 2020-2021 eğitim öğretim yılının
başlangıcından yılbaşına kadar geçen 15
haftalık süreçte (21 Eylül 2020 – 1 Ocak
2021) ADES’i kullanan öğrenci sayısının
710.794’e, öğretmen sayısının ise 141.596’e
çıktığı açıklandı (MEB, 2020as).

•

Nisan 2020 – Tekrar testleri yayımlandı:
Ortaöğretim
öğrencileri
için
bahar
dönemi kazanımlarını içeren tekrar testleri
yayımlandı. 9 Nisan’da 490, 27 Nisan’da 750
soru olarak toplam 1.240 soruluk destek
sağlandı (MEB, 2020v).

•

16 Nisan 2020, 4 Mayıs 2020 – LGS’ye
girecek öğrenciler için soru destek
paketleri yayımlandı: 8. sınıf birinci dönem
kazanımlarına yönelik 516 soru 16 Nisan’da,
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1000 soru 4 Mayıs’ta yayımlandı (MEB,
2020aa).
•

24 Haziran 2020 – Tatil kitabı hazırlandı:
İlkokul öğrencileri için hazırlanan “Arkadaş”
adlı tatil kitabının her sınıf seviyesi için farklı
becerilere odaklandığı ve gerçek hayatla
müfredat arasındaki ilişkiyi açığa çıkarmayı
hedeflediği ifade edildi. Dijital olarak da
ulaşmanın mümkün olduğu kitaplar ayrıca
basılı olarak 22.700 okulda 5.230.000
öğrenciye dağıtıldı (MEB, 2020l).

•

30 Haziran 2020 – Birleştirilmiş sınıf
uygulaması yapan okullar için çalışma
kitabı hazırlandı: 2020-2021 eğitim öğretim
yılından itibaren okutulmak üzere Türkçe,
matematik, fen bilimleri, hayat bilgisi ve
sosyal bilgiler olmak üzere beş farklı alanda
17 çalışma kitabı hazırlandı (MEB, 2020k).

•

9 Temmuz 2020 – Tabii mobil uygulaması
hayata geçirildi: Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf
öğrencilerine yönelik hazırlanan yarışma
uygulaması Tabii ile öğrencilerin ders
tekrarı yapmasının amaçlandığı ifade edildi.
Uygulamada her gün Türkçe, matematik,
sosyal bilgiler ve fen bilimleri derslerinden
onar soru olmak üzere toplam 40 farklı soru
yer aldığı belirtildi (MEB, 2020a).

•

•

5 Ekim 2020 – Ortaokul öğrencileri
için soru fasikülleri yayımlandı: Türkçe,
matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler
derslerinin her ünitesi için ayrı bir kitapçık
olacak şekilde soru fasikülleri hazırlandı.
Sadece birinci ünite kazanımlarından
hazırlanan fasiküllerde 4.560 sorunun yer
aldığı ifade edildi (MEB, 2020k).
16 Ekim 2020 – Etkileşimli kitaplar
yayımlandı: 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri için
beceri temelli testler, 8. sınıf çalışma soruları
ve örnek sorulardan oluşan 11 etkileşimli
kitap seti hazırlandı. Ayrıca 9, 10, 11 ve 12.
sınıf öğrencileri için tekrar testlerinden

oluşan dört kitaplık destek seti de yine
etkileşimli kitap (e-kitap) formatında erişime
açıldı (MEB, 2020aj).
•

9 Kasım 2020 – Kaynak desteği yayımlandı:
İlkokul 2, 3 ve 4. sınıf düzeyinde toplam
3500 sorudan oluşan kaynak desteği sunuldu
(MEB, 2020t).

•

16 Kasım 2020 – İlkokul ve ortaokul
öğrencilerine yönelik yardımcı kitaplar
yayımlandı: İlkokulda her sınıf seviyesi için
ayrı ayrı olmak üzere Türkçe, matematik,
hayat bilgisi, fen bilimleri ve sosyal bilgiler
derslerine özgü hazırlanan 14 çalışma kitabı
4.953.877 öğrenciye ücretsiz dağıtıldı
ve ayrıca EBA’da yayımlandı. Ortaokul
kademesinde ise her sınıf seviyesi için
ayrı ayrı olmak üzere Türkçe, matematik,
fen bilimleri, sosyal bilgiler ve T.C. inkılap
tarihi ve Atatürkçülük derslerinde çalışma
sayfaları şeklinde 112 fasikülden oluşan 16
kitap hazırlandı. Kitaplar EBA’da öğrenci ve
öğretmenlerin hizmetine sunuldu (MEB,
2020u).

•

20 Kasım 2020 – Lise öğrencilerine
beceri ve kazanım temelli kaynak desteği
yayımlandı: 9. sınıf öğrencilerini beceri
temelli etkinliklerle desteklemeyi amaçlayan
2.315 etkinlik kaynağı ve 9, 10 ve 11. sınıf
öğrencilerinin kazanım kavrama eksikliklerini
telafi etmeye yönelik 350 etkinlikten oluşan
iki farklı kaynak yayımlandı (MEB, 2020y).

•

26 Kasım 2020 – Ortaokul öğrencilerine
3.300 soruluk kaynak desteği yayımlandı:
Uzaktan eğitim kapsamında 5, 6, 7 ve 8.
sınıflar için hazırlanan kaynak fasiküllerin
ikinci ünitelerine yönelik toplam 3.300 soru
içeren 42 fasikül hazırlandı (MEB, 2020ai).

Yüz yüze eğitime geçiş süreci 21 Eylül 2020’de
başlasa da yüz yüze gerçekleştirilen destekleme
ve yetiştirme kursları 31 Ağustos 2020 itibarıyla
2020 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU
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resmî ve özel öğretim kurumlarında 8. ve 12. sınıf
öğrencileri ile mezunlara yönelik olarak açılmıştır
(MEB, 2020e).
COVID-19
salgını
sürecinde
öğrenmenin
sürdürülmesi için özel eğitim öğrencilerine yönelik
hazırlanan “Ses Temelli Okuyorum Yazıyorum”
kitap seti ve “Özelim Eğitimdeyim” adlı mobil
uygulama gibi akademik destekler bu raporun
“Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri” bölümünde
ayrıca ele alınmıştır.

Okulların yeniden açılması ve güvenli
okullaşma
21 Eylül – 13 Kasım 2020 tarihleri arasında
farklı sınıf seviyelerindeki öğrenciler için farklı
zamanlarda yüz yüze eğitime geçilmiştir. Yüz yüze
eğitime geçmek ve sürdürmek için alınan önlemler
ve müdahaleler ile ilgili gelişmeler aşağıda
özetlenmiştir:
•

62

TSE ve Sanayi Bakanlığı ile yapılan protokoller
çerçevesinde “Eğitim Kurumlarında Hijyen
Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon
Önleme Kontrol Kılavuzu” hazırlandı.
2.000 denetmen aracılığı ile kılavuzun
uygulanmasına
yönelik
denetimler
gerçekleştirildi (MEB, 2020ag). Denetimden
başarı ile geçen okullara “Okulum Temiz
Belgesi” verildi.

•

COVID-19
okullarda
konusunda
televizyon
2020ac).

salgınına
uygulaması
hazırlanan
kanallarında

karşı öğrencilerin
gereken tedbirler
dört kamu spotu
yayımlandı (MEB,

•

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin
okulda ve yaşamlarında maske, sosyal mesafe
ve kişisel hijyen kurallarını içselleştirmelerine
yardımcı olmak ve salgın koşullarında okula
uyumlarını sağlamak için “Temassız Oyunlar
Kitabı” hazırlandı (MEB, 2020af).
2020 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU

• Yüz yüze eğitim (anaokulları hariç) haftada
iki gün ve belirli saatlerle sınırlandırıldı. Evde
geçirilen beş gün sürecinde öğrencide veya
çevresinde hastalık varsa belirti göstereceği,
bu sebeple iki gün okul beş gün ev şeklinde
bir planlama yapıldığı ifade edildi. Sosyal
mesafeyi sağlamak için sınıf mevcutları
ikiye ayrıldı. Haftada iki gün bir grup,
iki gün diğer grup okulda olacak şekilde
düzenleme yapıldı. Okullarda vaka görülmesi
veya temaslı kişi olması durumunda neler
yapılacağının açıklandığı rehber dokümanlar
hazırlandı. Okullarda hijyenin sağlanması
için gerekli olan araç gereç (maske ve
dezenfektan) ile personel ihtiyacının MEB
tarafından
karşılandığı/karşılanacağı
açıklandı (MEB, 2020g).

Değerlendirme ve Öneriler
COVID-19
salgını
dolayısıyla
okulların
kapatılması tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de
de eğitimde acil durum müdahalesini gerekli
kılmıştır.
3 Şubat 2020’de başlayan 2019-2020 eğitim
öğretim yılı bahar dönemi, 12 Mart 2020’de
COVID-19
salgını
nedeniyle
okulların
kapatılmasıyla sekteye uğramıştır. Hayata geçirilen
acil durum müdahaleleri ile 23 Mart 2020’de
uzaktan eğitim süreci başlamıştır. İlk olarak TRTEBA TV üzerinden yayınlar başlamış, EBA internet
uygulaması üzerinden çeşitli eğitim içerikleri
erişime açılmıştır. Televizyon kanalları üzerinden
sunulan uzaktan eğitim çeşitli sınırlılıklarına
rağmen kısa zamanda daha çok öğrenciye erişim
imkânı sunmuştur. Ardından süreç içinde hayata
geçirilen canlı dersler ile TV kanalları üzerinden
mümkün olmayan etkileşimli öğrenme ortamı
sunulmuştur. Zamanla EBA içeriğine eklenen
öğretim materyalleri ve sunulan akademik
destekler ile okulların kapalı olduğu süre boyunca
öğrenmenin sürdürülmesine yönelik yapılan
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müdahaleler çeşitlendirilmiş ve zenginleştirilmiştir.

ihtiyaçları da farklılaşmaktadır.

Öğrenmenin
sürdürülmesi
için
yapılan
müdahaleler öğrencilerin imkân farklılıklarından
dolayı zamanla nitelikli eğitime erişimde
eşitsizliklerin derinleşmesine sebep olmuştur.

2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde
uzaktan eğitim yapılan süreç (23 Mart – 19 Haziran
2020) bir kriz dönemi olarak değerlendirildiğinde
farklı iletişim araçlarıyla da olsa yapılan her tür
müdahalenin öğrenmenin kesintiye uğramaması
için birer önlem olduğu görülebilir. Ancak bu
süreçte öğrencilerin farklı iletişim araçlarıyla
öğrenmeyi sürdürmesi öğrenme kayıplarının ve
ihtiyaçların da farklılaşmasına sebep olmuştur.
Nitekim süreç boyunca düzenli bir program
kapsamında canlı derslere katılan ve öğrenmesinin
takibi yapılan bir öğrenci ile yalnızca EBA TV
kanalları üzerinden video dersler izleyen öğrenci
ya da hiçbir şekilde uzaktan eğitime erişemeyen
öğrencinin ihtiyaçları farklı olacaktır.

Uzaktan eğitim sürecinde farklı iletişim araçlarının
(TV kanalları, basılı materyaller, dijital materyaller
ve canlı dersler) kullanılması teknolojik imkân
farklılığının yarattığı eşitsizlikleri bir nebze de olsa
dengeleyebilir. Özellikle teknolojik araçlara erişimi
olmayan öğrencilerin de sürece dâhil olabilmesi
için geleneksel iletişim araçlarının kullanılması
büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerin farklı
iletişim araçları ile eğitime erişmesi bir acil durum
müdahalesidir ve ilk aylar için makul karşılanabilir.
Ancak uzaktan eğitimin başlangıç tarihinden (23
Mart 2020) Aralık 2020 sonuna kadar geçen dokuz
ay sonunda bu durum nitelikli eğitime erişimde
eşitsizliklerin derinleşmesine sebep olmaktadır.
2020 yılı sonu itibariyle bir grup öğrenci canlı
dersler aracılığı ile interaktif bir şekilde derse
katılım gerçekleştirirken, bir grubun yalnızca
televizyon kanallarından yayımlanan video dersleri
izlemekle öğrenmeyi sürdürmeye çalıştığını, bir
kesimin ise televizyona dahi erişiminin olmadığını
veya uzaktan öğrenmeden çeşitli nedenlerle
kopuş yaşadığını görüyoruz. Ancak resmî olarak
açıklanan veriler daha çok kaç adet canlı ders
yapıldığı, tıklanma sayıları veya EBA’ya erişim
sayıları gibi konularla sınırlı kalmakta, öğrencilerin
uzaktan eğitime katılım oranları, katılımın niteliği
veya bu süreçte öğrenmenin niteliği hakkında
çıkarım yapabilmek için yeterli ve güvenilir
veri bulunmamaktadır. Mevcut veriler uzaktan
eğitimde eşitsizlikler ve yetersizlikler olduğunu
göstermekle birlikte, bunların niteliği hakkında
güvenilir bir değerlendirme ve çıkarım yapmayı da
kısıtlamaktadır.
Farklı iletişim araçlarıyla uzaktan öğrenmeyi
sürdüren çocukların öğrenme kayıpları ve

Telafi eğitimlerinde öğrencilerin ihtiyaçları
doğrultusunda bir program oluşturulamamıştır.
Telafi eğitimlerine dair planlamalar ile ilgili MEB
tarafından yapılan açıklamalarda 2019-2020
eğitim öğretim yılı bahar dönemi okulların kapalı
kaldığı süreçte yaşanan öğrenme kayıplarının
dikkate alınacağı ve farklı öğrenci grupları, sınıf
düzeyleri ve yerleşim yerleri özelinde farklı
programlar uygulanabileceği dile getirilmiştir. Bu
amaca yönelik çeşitli zamanlarda il milli eğitim
müdürleriyle değerlendirmeler yapılmış ve illere
yönelik saha izlenimleri alınmıştır (MEB, 2020aş).
Bu değerlendirmeler sonucunda olası telafi eğitimi
modelleri oluşturulacağı ifade edilmiştir. Ancak
gelinen noktada farklı telafi eğitim modelleri
değil, öğrencilerin ve bölgenin ihtiyaçlarından
bağımsız olarak tek bir telafi eğitimi programı
uygulanmıştır. Her ne kadar öğrencilerin bu
süreçteki kazanımlarını ölçmek ve öğrenme
kayıplarını belirlemek amacıyla “Çevrim içi Kazanım
Değerlendirme Uygulaması” gerçekleştirilse de
bu uygulama yalnızca teknolojik donanıma sahip
ortaokul ve lise öğrencileri ile sınırlı kalmıştır. Öte
yandan, telafi eğitimleri süresince ve sonrasında
2020 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU
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eğitimin yüz yüze yapılması ve bu süreçte sınıf
öğretmenleri ve branş öğretmenleri tarafından
uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi
planlanmaktaydı (MEB, 2020c). Ancak yüz yüze
eğitime geçilememiş ve bu durum daha kapsayıcı
bir ölçme değerlendirme yapılmasına ve telafi
eğitimlerinin bu doğrultuda revize edilmesine
engel olmuştur.
2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine
ait kritik konu ve kazanımlara yönelik Bakanlık
tarafından hazırlanan telafi eğitimi programı ve
etkinlik örnekleri ise bu süreçte öğretmenlere
rehber olmuştur. Ayrıca telafi eğitimleri sürecinde
canlı derslerin zorunlu tutulması, okul idareleri
tarafından da izlemesinin yapılması farklı iletişim
araçları ile eğitime erişimi bir nebze olsun
dengelemiştir. Ancak teknolojik donanıma sahip
olmayan öğrenciler 2019-2020 eğitim öğretim
yılı bahar dönemi uzaktan eğitim sürecinde
olduğu gibi telafi eğitimleri sürecinde de erişim
sorunu yaşamıştır. Dolayısıyla öğrenme kaybı
geri dönülemez bir noktaya gelmeden önce
bu öğrenciler için farklı müdahale programları
oluşturulması gerekmektedir.
Yüz yüze eğitime geçiş sürecinde okulların fiziki
kapasite farklılıkları ve bölgesel bulaş riski
farkları gözetilmemiştir.
2020-2021 eğitim öğretim yılında okulların
açılması ve tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitim
yapılması planlanmış; ancak güz döneminde
bazı sınıf seviyelerinde (6., 7. ve 10., 11. sınıflar)
yüz yüze eğitim hiç başlatılamamıştır. İlkokullar,
ortaokulların 5. ve 8. sınıfları ile liselerin 9. ve
12. sınıflarında yüz yüze öğrenme ile çevrimiçi
öğrenme deneyiminin bir bileşimi olan karma
öğrenme yöntemi benimsenerek, yüz yüze
eğitim haftada iki gün ile sınırlı tutulmuştur.
Böylelikle, okulda aynı anda bulunan öğrenci
sayısı azaltılarak fiziki kapasite sorunu sosyal
mesafenin korunmasını sağlayacak şekilde
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çözülmüştür. Kısa vadede okullarda ek fiziki
mekân ve derslik oluşturma imkânı bulunmadığı
göz önüne alındığında seyreltilmiş gruplar halinde
öğrencilerin farklı günlerde okullara gitmesi
yerinde bir müdahaledir. Ancak Türkiye’de okullar
arası fiziki şartların ve yerleşim yerlerindeki bulaş
risklerinin birbirinden oldukça farklı olduğu dikkate
alındığında ülke genelinde tek tip uygulama
yapılması pek çok sorunu çözümsüz bırakmıştır.
Tek tip uygulama yerine koşullara bağlı olarak farklı
uygulamaların hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Vaka sayısının çok düşük olduğu veya pozitif vaka
olmayan yerleşim yerleri ile öğrenci yoğunluğunun
veya derslik başına düşen öğrenci sayısının görece
az olduğu okullarda tam zamanlı olarak yüz
yüze eğitime geçiş yapılması değerlendirilebilir.
Okulların açılması veya kapatılmasına yönelik
kararların güncel sağlık verileri ve bilimsel bilgilere
dayalı olarak alınması sağlanmalı, risk analizleri
yapılarak merkezi değil yerel düzeyde kararlar
alınmalıdır.
Okulların kapalı olduğu süre uzadıkça öğrenme
kayıplarının artacağı, tüm bunların hem birey
hem toplum hem de ekonomi için olumsuz
sonuçlar doğuracağı tahmin edilmektedir.
COVID-19
nedeniyle
öğretimin
kesintiye
uğramasının hem birey hem toplum hem de
ekonomi için olumsuz etkilerini tahmin eden pek
çok projeksiyon yapılmıştır. Yapılan matematiksel
modellemeler öğrenme kayıplarının öğrencilerin
yalnızca eğitim hayatlarındaki yaşadıkları kayba
değil; temel becerilerde, bireysel kazançta,
refah düzeyinde, ülke ekonomisinin büyüme ve
gelişmesinde büyük kayıplar yaşanacağına işaret
etmektedir. McKinsey tarafından Haziran 2020’de
yayımlanan raporda okulların Eylül 2020’de, Ocak
2021’de ya da Eylül 2021’de açılması halinde
yaşanacak kayıplara ilişkin analizlere yer verilmiştir
(Dorn, Hancock, Sarakatsannis ve Viruleg,
2020). Orta düzey senaryo olan Ocak 2021’de
okulların açılması ihtimaline göre yapılan analizler
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bu zamana kadar nitelikli uzaktan eğitim alan
öğrenciler için dahi 3-4 aylık bir öğrenme kaybı
öngörmekte olup, uzaktan eğitime hiç erişemeyen
öğrenciler için bu kaybın 12-14 ay arasında
değişeceğini göstermektedir.
Öğrenme kaybı yaşayan bireylerin temel becerileri
edinmede dahi çeşitli zorluklar yaşayacağı ve ileride
daha az üretken olacağı tahmin edilmektedir.
Bu durum ülke ekonomilerinde kalıcı hasarlar
oluşturacaktır. Öğrenme kayıplarının gelecekte
ne kadar gelir kaybına yol açacağının hesaplandığı
OECD raporuna göre dört aylık bir öğrenme
kaybı bireyin gelecekte elde edeceği gelirde %2,6
oranında, ülkelerin toplam gelirlerinde (Gayri Safi
Yurtiçi Hasıla-GSYH) ise %1,5 oranında bir kayıp
oluşturacaktır. Gelecekte GSYH’de yaşanacak bu
kayıp, 2019 yılı GSYH oranının ortalama %69’una
denk gelmektedir. Türkiye özelinde yapılan
analizler ise dört aylık öğrenme kaybının gelecekte
GSYH’de yaklaşık 1,6 trilyon $ kayba yol açacağını
göstermektedir. Bu kayıp 2019 yılında Türkiye
GSYH’sinin (2,4 trilyon $) yaklaşık %67’sine denktir
(Hanushek ve Woessmann, 2020).
Özetle uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan
projeksiyonlar Ocak 2021’de tamamen yüz yüze
eğitime geçilmesi durumunda nitelikli uzaktan
eğitime erişen öğrenciler için dahi minimum 3-4
aylık bir öğrenme kaybı olacağını; bu dört aylık
öğrenme kaybının telafi edilememesinin ciddi
toplumsal ve ekonomik sonuçlara yol açacağını
göstermektedir. 23 Mart 2020 tarihinde uzaktan
eğitimin başladığı Türkiye’de, 2020-2021 eğitim
öğretim yılı I. döneminde bazı sınıf seviyeleri
için kısmi zamanlı yüz yüze eğitime geçilse de
Ocak 2021 itibarıyla tüm sınıf seviyelerinde
öğrenme tamamen uzaktan eğitim araçları ile
sürdürülmektedir. Hem salgının devam etmesi hem
de okulların fiziki kapasite yetersizlikleri dolayısıyla
15 Şubat 2021’de başlayacak ikinci dönemde de
ülke genelinde tüm sınıf seviyelerinde tamamen
yüz yüze eğitime geçilemeyecektir. Bu şartlar

altında Türkiye’de nitelikli uzaktan eğitime erişen
öğrenciler için dahi öğrenme kayıplarının tahmin
edilenin çok daha ötesinde olması muhtemeldir.
Bu kayıp nitelikli uzaktan eğitime erişimde sorun
yaşaması daha olası olan dezavantajlı öğrenciler,
kız çocukları, etnik azınlıklar ve özel eğitime ihtiyaç
duyan öğrenciler için daha da derinleşecektir
(TEDMEM, 2020b).
Okulların kapalı olması sadece öğrenme kaybı
ve beraberinde getirdiği gelir kaybından ibaret
değildir.
Okulların kapalı olduğu süre boyunca öğrencilerin
sosyal ve duygusal gelişimi olumsuz etkilenmekte
ve öğrencilerde beslenme ve davranış sorunları
oluşmaktadır. Ayrıca fiziksel olarak hareketsiz
kalmaları sebebiyle orta ve uzun vadede çeşitli
sağlık sorunlarının ortaya çıkması beklenmektedir
(UNICEF, 2020). Okulların kapalı kalmasının
yarattığı sorunları dikkate alan ülkeler (örn.
Almanya, Danimarka, Fransa, Hollanda) çeşitli
önlemler alarak Mayıs 2020 itibarıyla pek çok
öğrencisinin okula dönmesini sağlamıştır. Bu
dönemde öncelikli olarak okul öncesi kurumlar
ve ilkokullar açılmış; sınava hazırlık yapan öğrenci
grupları için de yüz yüze eğitime geçilmiştir (Karip
ve Çelikdemir, 2020). 21 Eylül 2020’de dünya
genelinde 210 ülkeden 91’inde okullar tamamen
açılmış, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 41
ülkede ise kısmen açılmıştır. Bu dönemde salgın
hızını arttırmaya başlamış, Ekim 2020 ortası
itibarıyla ülkelerin pek çoğunda çeşitli toplumsal
kısıtlamalara gidilmiştir. Örneğin, eğlence
merkezleri, restoranlar, spor salonları ve sanat
galerileri kapatılmış, seyahatler yasaklanmış, belirli
saatlerde sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. Buna
karşın Almanya, Danimarka, Fransa ve İngiltere’nin
de aralarında bulunduğu bazı ülkelerde eğitim hakkı
toplumsal öncelik olarak bu kısıtlamaların dışında
tutulmuş, okullardaki önlemler sıkılaştırılarak yüz
yüze eğitime devam edilmiştir (New York Times,
2020). Aralık ayı başında ise virüsün mutasyona
2020 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU
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uğramasına ilişkin gelişmeler sebebiyle bu
ülkelerde toplumsal kısıtlamalar en üst seviyeye
çekilmiş, okullarda da yüz yüze eğitime ara
verilmiştir. Özetle, söz konusu ülkelerde okulların
yüz yüze eğitime kapatılması son çare olarak ele
alınmıştır.
Türkiye’de okulların güvenli bir şekilde açılmasına
yönelik pek çok önlem alınmasına ve MEB
yetkilileri tarafından okulların kamuya açık
mekanlarda en güvenilir alanlardan birisi olduğu
söylemlerine rağmen, salgınla mücadelede alınan
ilk önlemler arasında okulların kapatılması kararı
yer almıştır. Okulların açılması kararı ise diğer
toplumsal aktivitelere göre görece daha arka
planda tutulmuştur. Eğitim hakkının en temel
haklardan biri olduğu; (nitelikli) uzaktan eğitime
erişimde pek çok çocuğun sorun yaşadığı; okulların
kapalı kalmasının öğrenme kaybı, öğrenme
eksikliği, sosyal, duygusal ve davranışsal sorunlara
sebep olduğu; okul terklerinin artacağı, öğrenme
kayıplarının telafi edilememesi durumunda hem
bireysel hem de toplumsal olarak pek çok kayıp
yaşanacağı dikkate alınarak okulların açılması
toplumsal öncelik olarak belirlenmelidir.

eğitim kurumlarında (kurucuları ve öğrenci
velilerinin istemeleri halinde) eğitime ve yaz
okulu adı altında yapılan sosyal ve kültürel
etkinliklere başlayabilme imkânı verildi
(MEB, 2020an).
•

• Telafi eğitimi yapmak isteyen özel okullarda
gerekli tedbirlerin alınması koşuluyla 15
Ağustos 2020’den itibaren en az üç hafta
olacak şekilde yüz yüze telafi eğitimi
yapılmasına izin verildi (MEB, 2020al).
•

17 Ağustos 2020 - 6 Haziran 2021 tarihleri
arasında 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları
Kanunu kapsamında faaliyette bulunan
özel okullarda 8. ve 12. sınıflar için takviye
kurslar yapılabileceği ifade edildi. Bu kurslara
katılan öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının
karşılanabilmesi için özel öğrenci yurt ve
pansiyonlarının gerekli tedbirlerin alınması
koşuluyla açılmasına izin verildi (MEB,
2020aö).

•

2 Kasım 2020’den itibaren özel okullarda
7. ve 11. sınıflarında okuyan öğrencilere de
kurumların kurucuları ve öğrenci velilerinin
istemeleri hâlinde gerekli tedbirlerin alınması
koşuluyla destekleme ve yetiştirme kursları
ile takviye kurslarının açılmasına izin verildi
(MEB, 2020ak).

•

20 Kasım 2020 Cuma gününden 4 Ocak
2021 Pazartesi gününe kadar özel okullar
ve özel kurslar dahil tüm eğitim öğretim
faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam
edileceği açıklandı (MEB, 2020aü). Ardından
yapılan ikinci açıklamada resmî ve özel tüm
anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfları bu
kararın dışında tutularak haftada beş gün

III. ÖZEL ÖĞRETIM
2020’de Ne Oldu?
Tüm resmî kurumlarda olduğu gibi özel öğretim
kurumlarında da 12 Mart 2020 itibarıyla yüz
yüze eğitime ara verilmiş; 23 Mart 2020’de
uzaktan eğitim başlamış, 19 Haziran 2020’de
2019-2020 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle
tamamlanmıştır.
Kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmaya
başlandığı 1 Haziran 2020’den itibaren özel öğretim
kurumları için çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu
düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir:
•
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1 Haziran 2020’de Özel Öğretim Kurumları
Genel Müdürlüğüne bağlı özel okul öncesi
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1 Haziran 2020’den itibaren gerekli
tedbirlerin alınması koşuluyla özel öğretim
kurslarındaki eğitim faaliyetlerine yüz
yüze devam edilebileceği açıklandı (MEB,
2020ao).
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yüz yüze eğitim yapılacağı ifade edildi (MEB,
2020ah).
•

•

30
Kasım
2020
tarihinde yapılan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında
alınan kararlar gereği özel anasınıfı ve
anaokullarının da faaliyetlerine ara verildi
(T.C. İçişleri Bakanlığı, 2020).
14 Aralık 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı
Kabinesi toplantısında ise tam gün hizmet
veren resmî ve özel tüm anaokullarının
yeniden yüz yüze eğitime geçebileceği
açıklandı (MEB, 2020aı).

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
kapsamında faaliyet gösteren kurumlarca verilen
eğitim ve öğretim hizmetlerinden alınan %8’lik
KDV oranı 1 Eylül 2020 ve 30 Haziran 2021
tarihleri arasında (bu tarihler dahil olarak üzere)
verilecek hizmetler için %1’e düşürülmüştür. Ücreti
önceden alan kurumların KDV farkını öğrenci
velisine/kursiyere iade etmesi gerektiği ifade
edilmiştir (MEB, 2020ü).
MEB tarafından 19 Kasım 2020 tarihinde valiliklere
gönderilen yazının 9. maddesinde yer alan
“Öğrencilerin nakillerine ilişkin işlemler için 18 Kasım
2020 Çarşamba tarihine kadar olan başvurular
işleme alınacak, yeni başvuru alınmayacaktır. Nakil
ve geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin nakil
kabul ve ret işlemleri 20 Kasım 2020 Cuma günü
okul yönetimlerince sonuçlandırılacaktır” hükmü
gereğince özel okullardan nakil ve geçiş işlemleri
durdurulmuştur (MEB, 2020at).
2020-2021 eğitim öğretim yılında özel mesleki
ve teknik Anadolu liseleri öğrencilerine ve özel
okullarda önceki yıllarda eğitim ve öğretim desteği
alıp kademesini tamamlamayan öğrencilere eğitim
ve öğretim desteği ödenmesine ilişkin iki tebliğ 25
Aralık 2020 tarihinde 31345 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanmıştır.

Değerlendirme ve Öneriler
COVID-19 salgını sürecinde özel okul sayıları
ve öğrenci sayılarında uzun yıllar sonra ilk defa
düşüş gerçekleşmiştir.
COVID-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara
verilip uzaktan eğitime geçilmesi öğrenmenin
sürdürülmesi açısından pek çok soruna yol
açmıştır. Bu sorunlara rağmen, özel öğretim
kurumlarının pek çoğu kısa sürede başlattıkları
canlı dersler aracılığı ile öğrencilerine arkadaşları
ve öğretmenleri ile eş zamanlı bir şekilde iletişime
geçebilecekleri bir öğrenme ortamı sunabilmiştir.
Bazı özel okullar MEB tarafından ulusal düzeyde
sağlanan uzaktan eğitimin yanı sıra, öğrencileri
için kendi dijital eğitim içeriklerini sunduklarını,
derslerini çeşitli çevrim içi platformlarda
sürdürdüklerini, ödev ve gelişim takibi yaptıklarını
duyurmuştur. Özel okulların yaptığı çevrim içi
uzaktan eğitim faaliyetleri bazı okullarda birkaç
saatle sınırlı kalırken, altyapıları daha gelişmiş ve
uzaktan eğitim faaliyetlerini yürütme kapasitesi
daha yüksek olanlarda 6-8 ders saatine kadar
çıkmıştır. Ancak bu süreçte yüz yüze eğitim
yapılamaması velilerde eğitim öğretim ücretlerinin
bir kısmının iade edilmesi talebini oluşturmuştur.
Bazı kurumlar tarafından eğitim öğretim ücretinin
belirli bir oranda velilere iade edileceği açıklanırken,
açıklanan iade oranlarının velilerin beklentilerini
karşılamaması özel okullardan devlet okullarına
nakil taleplerini hızlandırmıştır.
Grafik 3.1’de son beş eğitim öğretim yılında
kademelere göre özel okul ve öğrenci sayıları
gösterilmiştir. Buna göre, salgın öncesi döneme
kadar (2019-2020 eğitim öğretim yılı) özel okul
ve öğrenci sayıları artış eğiliminde iken, yıllar
sonra hem okul sayısı hem de tüm kademelerdeki
öğrenci sayıları düşmüştür. 2020-2021 eğitim
öğretim yılında özel ilkokullara kayıtlı öğrenci
sayısı bir önceki eğitim öğretim yılına kıyasla %5
oranında düşerek 206.205’e, ortaokulda kayıtlı
2020 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU
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GRAFİK 3.1

Yıllara ve Kademelere Göre Özel Okul ve Öğrenci Sayıları
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* 11.01.2021 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilen veriler.
Kaynak: MEB 2017, 2018, 2019, 2020ab.

öğrenci sayısı %11 oranında düşerek 307.697’ye,
ortaöğretimde kayıtlı öğrenci sayısı %6 oranında
düşerek
523.496’ya
gerilemiştir.
Öğrenci
sayılarında yaşanan düşüşün COVID-19 sürecinde
yaşanan sorunlar nedeniyle devlet okullarına
nakil olan öğrencilerden kaynaklı olabileceği
düşünülmektedir.
COVID-19 salgını nedeniyle öğrenci sayısı düşen
özel okulların mali açıdan sürdürülebilirlikleri
tehlikeye girmiştir.
TÖZOK tarafından açıklanan veriler Grafik 3.1’de
rapor edilenlerden çok daha olumsuz bir tablo
ortaya koymaktadır. Buna göre salgın nedeniyle son
bir yılda 936 özel öğretim kurumu kapanırken, 300
bin öğrenci ekonomik nedenlerle özel okullardan
kayıtlarını aldırmıştır (TÖZOK, 2021). Açıklamada
68
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ayrıca pek çok okulun da kapanmak üzere olduğu
ifade edilmiştir. Özel öğretim kurumlarının mali
yapısı ile ilgili ayrıntılı ve sağlıklı veri bulunmamakla
birlikte, ortaya çıkan durum bazı özel öğretim
kurumlarının mali yapılarının sürdürülebilirlikleri
açısından riskler oluştuğuna işaret etmektedir.
Ancak mali açıdan sürdürülebilirlik sorununun
kaynakları hakkında da yeterli veri mevcut
değildir. Özel öğretim kurumlarının mali
yapılarında sürdürülebilirliği temin etmeye yönelik
düzenlemelerin bulunmaması, bu kurumların elde
ettikleri öğrenci ücretleri ve diğer gelirlerin okul
işletmesi dışında kullanılması gibi nedenlerle okul
işletmesinin mali yapısı zafiyete uğrayabilmektedir.
Salgının ortaya çıkardığı koşullar mali açıdan
sorunlu olan özel öğretim kurumlarındaki finansal
yetersizlikleri görünür kılmış ve mali açıdan krizin
oluşumunda katalizör etkisi oluşturmuştur. Her
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ne kadar özel öğretim kurumları bir yönüyle
özel teşebbüs olarak ve bir özel işletme olarak
değerlendirilse de, sundukları eğitim öğretimin
doğası gereği diğer pek çok mal veya hizmetin
üretimini ve sunumunu sağlayan işletmelerden
farklılık gösteren bir niteliğe sahiptir. Bu
nedenledir ki, özel öğretim kurumlarının eğitim
öğretimde sürekliliği temin edecek nitelikte bir
mali yapıyı sürdürebilmelerini güvence altına
alacak düzenlemelere ihtiyaç vardır. Ne yazık ki, bu
ihtiyacı büyük bir kriz yaşadıktan sonra dahi sistem
düzeyinde tam olarak idrak edebildiğimizi söylemek
mümkün görünmemektedir. Bu tür düzenlemeler
yapılmadan, Aralık 2020’de çıkarılan genelge gibi
tartışmalı idari tedbirlerle dolaylı yollardan özel
okulların mali açıdan sürdürülebilirliğini sağlamaya
yönelik önlemlerin kendisi sürdürülebilir olmadığı
gibi, pek çok yönüyle meşruiyeti de sorgulanabilir
gözükmektedir. Çünkü özel okullardan devlet
okullarına nakil ve geçişlerin durdurulması yoluyla,
özel okulların ilave mali sorunlar yaşamasının
önüne geçilmesi amaçlanırken, bu tedbir
veliler ve öğrenciler açısından oldukça sorunlu
gözükmektedir.
Özel öğretim kurumlarında mali istikrar ve
sürdürülebilirliği güvence altına almak gerekir.
Ancak öncelik her zaman nitelikli kamusal eğitim
olmalıdır.
COVID-19 salgını özel öğretim kurumlarının mali
sorunlarında çarpan etkisi oluşturmuş ve sorunları
daha görünür kılmıştır. Özel öğretim kurumlarında
mali istikrar ve sürdürülebilirliği güvence altına
alma ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyacın giderilmesine
yönelik 2020 yılında çeşitli düzenlemeler
yapılmıştır. Eğitim öğretim desteklerine 2019-2020
ve 2020-2021 eğitim öğretim yıllarında devam
edilmesi ve eğitim öğretim ücreti vergisinin %8’den
%1’e düşürülmesi bu düzenlemeler arasındadır.
Yapılan düzenlemeler özel öğretim kurumlarında
mali istikrar ve sürdürülebilirliği sağlamak adına
önemli olmakla birlikte söz konusu düzenlemeler

kamu bütçesinden para çıkışını gerektirmemelidir.
Kamusal kaynaklar öncelikle kamusal eğitime
erişim ve kamusal eğitimin niteliğini artırmak için
kullanılmalı, her çocuğun devlet okullarında parasız
nitelikli eğitime erişimi sağlanmalıdır.
Eğitim öğretim ücretlerinden alınan verginin
düşürülmesi hem özel öğretim kurumlarının
sürdürülebilirliğinin sağlanması hem de özel okul
velisinin sırtına yüklenen ilave vergi yükünün
kaldırılması açısından rasyonel bir uygulamadır.
Vergi indirimi veya muafiyeti özel öğretime
doğrudan parasal destek sağlayacak politikalardan
farklı olarak değerlendirilmelidir. Her çocuğun
hakkı olan kamusal eğitime devletin yapacağı
harcamayı çocuğunu özel okula göndererek veliler
üstlenmektedir. Bu açıdan bakıldığında devletin
harcaması gereken parayı veliler harcadığından
özel okul velisine ilave vergi yükü yüklemek
rasyonel bir yaklaşım değildir. Eğitim öğretim
ücreti vergisinin %8’den %1’e düşürülmesi ile bu
yük düşürülmüştür. Bu düzenleme COVID-19
salgını süresince mali açıdan çeşitli zorluklar
yaşayan özel okulların öğrenci kaybetmesini
önleyerek sürdürülebilirliğini sağlamak açısından
da oldukça önemlidir. Ancak hem veliler hem
de kurumlar açısından etkili olabilmesi için vergi
indiriminin sürekliliği sağlanmalıdır.
Özel öğretimde eğitim öğretim destekleri gibi
doğrudan destekler yerine vergi indirimi gibi daha
dolaylı ama genele yönelik teşvik mekanizmaları
benimsenmelidir.
Yüzbinlerce çocuğun okul dışında kaldığı, salgının
başlangıcından bugüne hala uzaktan eğitime
erişemeyen çocukların bulunduğu ve söz konusu
erişim problemlerinin bireysel, toplumsal ve
ekonomik kayıplara yol açacağının öngörüldüğü
göz önünde bulundurulduğunda, eğitim için
yapılan her türlü harcamada kamusal eğitime
öncelik verilmesi gerektiği açıktır. Oysa eğitim
öğretim destekleri ile özel okullara devam eden
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öğrencilere veya bu öğrenciler adına özel okullara
doğrudan destek yapılmaktadır. Bu durumda kamu
bütçesinden yapılan harcama ile özel öğretim
kurumları ve çocuğunu özel okula gönderme
imkanına sahip, toplumun görece avantajlı
kesimine kaynak aktarılmaktadır.
2020’de yayımlanan tebliğ ile geçtiğimiz eğitim
öğretim yılında desteklerden faydalanmaya
başlayan ve henüz bulunduğu kademeyi
tamamlamayan öğrencilerin 2020-2021 eğitim
öğretim yılında da desteklenmesi kararlaştırılmış
ve daha önceki yıllarda bu desteği alan veliler
için bir mağduriyet oluşmasının önlenmesi
amaçlanmıştır. Bu açıdan bakıldığında destek
alan öğrenciler ilgili kademeden mezun olana
dek verilen desteğin devamının sağlanması bir
ölçüde makul karşılanabilir. Ancak herhangi bir
okul kademesi ve türü için kamusal kaynaklardan
harcama yapılan yeni bir destek mekanizması
oluşturulmamalıdır. Özel öğretim politikalarında
doğrudan destekler yerine vergi indirimi gibi
daha dolaylı ama daha genele yönelik teşvik
mekanizmaları benimsenmelidir.
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2020 yılı Mart ayı itibarıyla COVID-19 salgını
ülkemizde mesleki ve teknik eğitim alanında da
eğitim öğretim faaliyetlerini doğrudan etkileyen
önemli kararların alınmasına sebep olmuştur.
Eğitim öğretimin büyük oranda uzaktan eğitim
yoluyla sürdürüldüğü geçen bir yıllık süreçte
mesleki ve teknik eğitim hem ekonomik boyutu
hem de uygulama ağırlıklı yapısı dolayısıyla salgın
sürecinden oldukça etkilenmiştir. Bu bölümde
mesleki ve teknik eğitim kapsamında uzaktan ve yüz
yüze eğitim süreçleri, öğretim programları ve ders
çizelgelerinin güncellenmesi, üretim faaliyetleri ve
Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi konularındaki
gelişmelere yer verilmiştir. İlgili konulardaki
değerlendirmeler ve öneriler bölüm sonunda yer
almaktadır.

I. MESLEKI VE TEKNIK EĞITIM
KAPSAMINDA UZAKTAN VE YÜZ
YÜZE EĞITIM SÜREÇLERINE İLIŞKIN
GELIŞMELER
2020’de Ne Oldu?
Mesleki ve teknik eğitim kapsamında uzaktan ve yüz
yüze eğitim uygulamalarına yönelik alınan kararlar
ve düzenlemeler 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim
öğretim dönemleri için kısa açıklamalarıyla aşağıda
sunulmuştur.

1.1. Mart 2020-Haziran 2020 arasında alınan
kararlar ve düzenlemeler
2019-2020 eğitim öğretim yılında okulların kapalı
olduğu süreçte mesleki ve teknik eğitim kapsamında
uzaktan öğrenmenin sürdürülmesi, ölçme ve
değerlendirme süreçleri ve çırak/ stajyer öğrenci
ödemeleri konularında mevzuat düzenlemeleri
gerçekleştirilmiştir.
Usta öğreticilik eğitimlerinin uzaktan eğitim
yoluyla yapılabilmesi ile sınavların e-sınav olarak
uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır:
Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme
Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin

Yönerge’de yapılan 11 Mart 2020 tarihli değişiklikle,
usta öğreticilik eğitimlerinin uzaktan eğitim yoluyla
sunulmasına imkân sağlanmıştır. Böylece iş kaybı
olmadan ve COVID-19 önlemleri kapsamında
usta öğretici adaylarının, uzaktan eğitim yoluyla
eğitimlerini tamamlayabilmesi mümkün olmuştur.
Ayrıca, usta öğretici sınavlarının elektronik sınav
(e-sınav) olarak yapılabilmesi için de değişikliğe
gidilmiştir (MEB, 2020k).
Uzaktan eğitim döneminde işletmelerde mesleki
eğitimle ilgili düzenleme yapılmıştır: Buna göre
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün
20 Mart 2020 tarihli yazısıyla, Sağlık Bakanlığının
belirlediği önlemleri almak koşuluyla işletmelerin
iş yoğunluğu dikkate alınarak öğrenci/çırak
öğrencilerden sorumlu asgari sayıda usta öğretici/
eğitici personel bulundurulması şartıyla sınırlı sayıda
öğrencinin, dönüşümlü olarak işletmelerde beceri
eğitimi veya staja devamının mümkün olabileceği
açıklanmıştır (MEB, 2020m).
İşletmelerde staj yapan öğrencilerin ücretlerine
ilişkin durum düzenlenmiştir: Mesleki ve Teknik
Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 7 Nisan 2020
tarihli yazıyla işletmelerde beceri eğitimi veya
staj yapan öğrencilerin ücret ödemelerine ilişkin
konulara açıklık getirilmiştir (MEB, 2020j). Buna
göre, öğrencilik hakları devam eden öğrencilerin
veya çırakların SGK prim ödemelerinin Bakanlıkça
ödenmeye devam edileceği ifade edilmiştir. Ayrıca,
ilgili kurumların olağanüstü koşulları dikkate
alarak öğrencilere/çıraklara ödemeyi sürdürmeleri
istenmiştir.
Olağanüstü durumlarda sınıf geçme ve öğrenci
başarısının
değerlendirilmesine
yönelik
düzenleme yapılmıştır: 8 Mayıs 2020 tarihinde
yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim
Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik’te yılsonu başarı puanı ve öğrencilerin
bir üst sınıfa geçmesine ilişkin düzenlemelere yer
verilmiştir (T.C. Resmî Gazete, Sayı: 31121, 2020).
Buna göre, öğrencilerin bahar dönemi derslerine
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ilişkin
kazanımların
değerlendirilmesinden
muaf tutularak birinci dönem notlarının
kullanılmasına, beceri eğitimlerine ilişkin bu eğitimi
gerçekleştiremeyen öğrenciler için asgari şartlar
belirtilerek bir üst sınıfa geçişlerin sağlanmasına
imkân tanınmıştır. Bu kapsamda staj bitirme sınavı,
sorumluluk sınavları, kalfalık-ustalık sınavları gibi
sınav süreçlerinin sonraki tarihlere ertelenmesi
kararları verilmiştir. Ayrıca öğrencilerin mesai
saatleri sonrasında, hafta sonu, yarıyıl ve yaz
tatillerinde yapmaları gereken stajların 20192020 eğitim öğretim yılında yapılmayacağı ifade
edilmiştir.
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında
öğrenim
gören
öğrencilerin
ölçme
ve
değerlendirme süreçlerine ilişkin konulardaki
düzenlemeler hakkında açıklama yapılmıştır:
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
tarafından illere gönderilen 28 Mayıs 2020 tarihli
yazıyla, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında
öğrenim gören öğrencilerin başarı durumları,
işletmelerde mesleki eğitim veya stajları, beceri
sınavları, ücret ve sigorta işlemleri, telafi eğitimi,
diploma tarihleri, okul birinciliği gibi konuların
uzaktan eğitim sürecinde nasıl düzenleneceği
konularına açıklık getirilmiştir (MEB, 2020d).

1.2. Eylül 2020- Aralık 2020 arasında alınan
kararlar ve düzenlemeler
2020-2021 eğitim öğretim yılında uzaktan eğitimin
devam ettiği dönemlerde bazı alan ve dal derslerinin
uygulama kazanımlarının ve işletmelerde beceri ve
staj eğitimlerinin yüz yüze yapılmasına yönelik karar
ve düzenlemeler öne çıkmaktadır.
28 Eylül 2020 itibarıyla işletmelerde mesleki
eğitim ve staj uygulamaları başlatılmıştır: Mesleki
Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 2020-2021
eğitim ve öğretim yılında işletmelerde mesleki
eğitim ve stajın başlatılması konusuna 25 Eylül 2020
tarihli yazıyla açıklık getirilmiştir (MEB, 2020a).
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Buna göre, Anadolu meslek ve Anadolu teknik
programı öğrencilerinin işletmelerdeki mesleki
eğitim/staj uygulamaları işletmenin talebi ve öğrenci
velisinin iznine bağlı olarak COVID-19 salgınına
yönelik gerekli tedbirlerin işletmeler tarafından
alınması şartıyla 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren
başlatılmıştır. İşletmeye gönderilemeyen öğrenciler
için ise gerekli tedbirler alınarak “işletmede beceri/
meslek eğitimi” dersinin okullarda yapılmasına karar
verilmiştir.
Bazı alan ve dal derslerine ait uygulama
kazanımlarının yüz yüze yapılmasına imkân
tanınmıştır: İşletmelerde mesleki eğitim/staj
uygulamalarına yönelik kararı takiben, MEB
tarafından illere gönderilen yazı ile Mesleki ve Teknik
Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri,
Mesleki Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Liseleri
ve Spor Liselerinin meslek.eba.gov.tr adresinde
yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama
kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine 5 Ekim
2020 tarihinden itibaren tüm sınıf seviyelerinde
başlanacağı açıklanmıştır (MEB, 2020b). Yazıda
öğrencilerin okulda geçirdikleri süreler içinde dikkat
edilecek hususlar, ders/teneffüs süreleri, yüz yüze ve
uzaktan yürütülecek derslerin nasıl düzenleneceğine
ilişkin ayrıntılara yer verilmiştir. Bu yazıda yer verilen
yönergelerden de hareketle mesleki ve teknik
eğitim kapsamında yüz yüze eğitime geçiş sürecinin
nasıl gerçekleşeceğine ilişkin açıklamalar Mesleki
ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü web sayfasında
yayımlanmıştır (MEB, 2020n). Buna göre ortak
derslerin ve seçmeli derslerin uzaktan ve yüz yüze
eğitiminde sınıf seviyesine göre uygulamada bazı
farklılıklar bulunabilmektedir. Ancak genel olarak
meslek/alan/dal derslerinde; bilişsel becerilerin
ağırlıklı olduğu konu ve kazanımlar için uzaktan
eğitim, psikomotor becerilerin ağırlıklı olduğu konu
ve kazanımlar için ise yüz yüze eğitim yapılması
planlanmıştır. Haftalık ders çizelgelerine göre yüz
yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders sürelerinin
alan zümre öğretmenleri tarafından belirleneceği
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belirtilmiştir. Ayrıca “işletmede mesleki eğitim”
dersini işletmelerde ve okulda yapan Anadolu
meslek programının uygulama süreçlerine ilişkin
açıklamalar paylaşılmıştır.

düzenlemeler gerçekleştirilmiştir (T.C. Resmi
Gazete, Sayı: 31232, 2020). Yönetmelikte öne
çıkan bazı değişiklikler aşağıda maddeler halinde
sunulmuştur:

20 Kasım- 4 Ocak tarihleri arasında genel
kısıtlayıcı tedbirler kapsamında mesleki ve teknik
eğitim de dâhil olmak üzere tüm yüz yüze eğitim
öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir: Artan vaka
sayıları nedeniyle 17 Kasım 2020 tarihinde kısıtlayıcı
tedbirlerin alınmasına yönelik kararlar kapsamında
20 Kasım- 4 Ocak 2020 tarihleri arasında mesleki
ve teknik eğitim de dâhil olmak üzere tüm eğitim
kademelerinde eğitim öğretim faaliyetlerinin
uzaktan eğitim yoluyla sürdürüleceği açıklanmıştır
(MEB, 2020l). Bu kararlar kapsamında çırak ve
stajyer öğrencilerin işletmelerdeki beceri eğitimleri
de durdurulmuştur.

• Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında
grup
oluşturmaya
yönelik
madde
kapsamında, Anadolu teknik programlarında
12. sınıfta alan ayırımı yapılmaksızın
akademik destek şubeleri oluşturulması
düzenlenmiştir.
•

Anadolu
teknik
programına
geçiş
düzenlemesi kapsamında; Anadolu teknik
programlarına merkezi sınav puanıyla,
öğrencilerin
tercihleri
doğrultusunda,
doğrudan alana yerleştirmeler devam
etmektedir. Bununla birlikte, yerleştirme
işlemlerinden sonra boş kontenjanı bulunan
alanlara merkezi sınav puanıyla öğrenci alan
diğer ortaöğretim kurumlarından 9. sınıf
birinci dönem sonuna kadar nakil ve geçiş
yapılabilmesi düzenlenmiştir. Ancak yetenek,
mülakat ve beden yeterliliği sınavı ile öğrenci
alınan alanlarda bu sınavlara girerek başarılı
olunmasına ilişkin bir koşul getirilmiştir.
Ek olarak, Anadolu meslek programı
öğrencilerinden 11. sınıfı doğrudan geçen ve
9, 10 ve 11. sınıf ortak derslerinin ağırlıklı yıl
sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması
en az 70 olan öğrencilerin Anadolu teknik
programına geçiş için başvurabilmesine
imkân verilmiştir.

•

Anadolu teknik programlarına ve Bakanlıkça
belirlenen Anadolu meslek programlarının
proje kapsamındaki alanlarına merkezi
sınav puanıyla, öğrencilerin tercihleri
doğrultusunda, doğrudan alana yerleştirme
yapılmaktadır. Diğer Anadolu meslek
programlarında alana yerleştirme işleminin
ise 10. sınıf yerine 9. sınıfta yapılması
düzenlenmiştir.

30 Kasım itibarıyla işletmelerde staj/beceri
eğitimlerinin yüz yüze yapılmasına yeniden
başlanmıştır: 24 Kasım 2020 tarihli yazı ile çırak
ve stajyer öğrencilerin işletmelerdeki beceri
eğitimlerinin 30 Kasım itibarıyla önceki önlemler
geçerli olmak üzere yeniden başlatılması kararı
duyurulmuştur (MEB, 2020o).
İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde uzaktan
eğitimin süresi 22 Ocak 2021’e uzatılmış ve
2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin
başlangıç tarihi 15 Şubat 2021 olarak belirlenmiştir
(MEB, 2020c). Aralık sonu itibarıyla mesleki eğitim
kapsamında işletmelerdeki staj ve beceri eğitimleri
yüz yüze yapılmaya devam etmektedir.

II. MESLEKI VE TEKNIK ORTAÖĞRETIM
PROGRAMLARINA İLIŞKIN MEVZUAT
DÜZENLEMELERI
2020’de Ne Oldu?
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları
Yönetmeliğinde 2 Eylül 2020 tarihinde mesleki
ve teknik ortaöğretim programlarına ilişkin
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•

Anadolu meslek ve Anadolu teknik
programlarında öğrencilerin dala geçiş
işlemlerinin, meslek eğitimindeki yetenek
ve başarıları, sektörün ihtiyacı, öğrenci ile
velilerin talepleri ve grup oluşturma sayıları
dikkate alınarak okul müdürlüğünce 10.
sınıf sonu yerine 9. sınıf sonunda yapılması
düzenlenmiştir.

•

Mesleki
eğitim
merkezi
programına
kayıtlı 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin beceri
sınavlarının, Bakanlıkça hazırlanan, kalfalıkustalık beceri sınavı değerlendirme kriterleri
doğrultusunda, uygulamalı olarak yapılması
ve kamera kaydına alınması düzenlemesi
getirilmiştir.

•

Mesleki eğitim merkezi programlarına kayıtlı
öğrencilerden aynı alanda/dalda ikinci defa
sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin,
ders yılı sonunda farklı bir alandan tekrar
kayıt yaptırabilmesi düzenlenmiştir.

Bir diğer düzenleme ise Mesleki Eğitim Merkezi
Diploma Telafi Programına ilişkindir. Mesleki
eğitim merkezlerinde 9. ve 10. sınıflarda meslek
lisesi diploma programı uygulanmaktaydı1. 14
Ağustos 2020 tarihli yeni düzenleme ile daha
önceki yıllarda mesleki eğitim merkezlerinden
kalfalık ve ustalık belgesi almış olanlar ile halen
mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören ve
diploma programına dâhil olmayan öğrencilerin de
programın gerektirdiği dersleri ve fark derslerini
alarak diploma sahibi olmasına imkân verilmiştir
(MEB, 2020h). Mesleki eğitim merkezlerinde
diploma telafi programı kapsamına, dışarıdan
kalfalık-ustalık sınavına girmiş ortaokul veya imam
hatip ortaokulu mezunu kişiler de dâhil edilmiştir.
Buna göre, 36 haftalık planlanan diploma telafi
programında devamsızlık sorunu yaşamayan ve
derslerden başarılı geçenler diploma alabilecektir.
Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.07.2019 tarih ve 18 sayılı
kararı.
1
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III. ANADOLU MESLEK VE ANADOLU
TEKNIK ÖĞRETIM PROGRAMLARININ
VE DERS ÇIZELGELERININ
GÜNCELLENMESI
2020’de Ne Oldu?
Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde Anadolu
teknik ve Anadolu meslek programlarında 2018
yılı itibarıyla güncellenmiş öğretim programları
ve ders çizelgeleri uygulanmaktaydı2. 2020-2021
eğitim öğretim yılı itibari ile 9. sınıflardan başlamak
üzere kademeli olarak uygulamaya konan Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek ve Anadolu
Teknik Programı Haftalık Ders Çizelgesi 23 Mart
2020 tarihli ve 2751 sayılı Tebliğler Dergisinde
yayımlanmıştır. Buna göre, Anadolu meslek ve
Anadolu teknik programı yapısı ve programlar arası
geçiş süreçlerinde bazı değişikliklere gidilmiştir.
Güncellenen öğretim programları ve ders
çizelgelerinde öne çıkan bazı değişiklikler şunlardır:
•

Anadolu teknik programı ve Anadolu meslek
programında yer alan haftalık dersler tek
bir çizelgede gösterilmiştir. Öğrencilerin 9,
10 ve 11. sınıflarda ders saatleri ve derslerin
sınıf seviyeleri iki program için de aynı olacak
şekilde planlanmıştır.3

•

Güncellenen yapıda her iki programda da 9.
sınıfta meslekî alan eğitimine başlanırken,
10. ve 11. sınıflarda meslek alanına bağlı
olarak dal eğitimi yer almaktadır. Mesleki
alanın seçimi sınavla ve yerel yerleştirmeyle
alan programlar için farklılaşmaktaydı;
sınavla öğrenci alan programlarda öğrenciler
doğrudan alana yerleştirilirken, yerel

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.02.2018 tarih ve 56 sayılı
kararı.
2

2018 yılı ders çizelgesinde ATP ve AMP programlarında ortak
dersler, 9. , 10. Ve 12. sınıflarda 1 ders saati matematik dışında
farklılık göstermezken 11. sınıfta ATP programında matematik (6
saat) fizik (4 saat) ve kimya (4 saat) derslerinin olması ile farklılık
göstermekteydi.
3
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yerleştirmeyle öğrenci alan programlarda
alan seçimi 9. sınıf sonunda yapılmaktaydı
(MEB, 2019).
•

12. sınıf seviyesinde her iki program türündeki
öğrencilerin bu sınıf düzeyinde aldığı ortak
dersler Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, T.C. İnkılâp Tarihi
ve Atatürkçülük dersleridir. Ortak derslerin
yanı sıra, Anadolu teknik programında
akademik destek dersleri ( haftalık 31 saat)
tanımlanırken; Anadolu meslek programında
ise işletmelerde mesleki eğitim (haftalık 24
saat) ve seçmeli meslek derslerine çizelgede
yer verilmiştir.

IV. MESLEKI VE TEKNIK EĞITIM
KURUMLARI BÜNYESINDEKI ÜRETIM
FAALIYETLERI
2020’de Ne Oldu?
Mesleki ve teknik eğitim kurumları bünyesindeki
döner sermayeli işletmeler kapsamında üretim
faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. 2019 yılı itibarıyla
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı
797 (Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 762, Mesleki
Eğitim Merkezi 35) döner sermaye işletmesi faaliyet
yürütmektedir (T.C. Sayıştay Başkanlığı, 2020).
2019-2020 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen
üretim faaliyetlerinin önemli bir bölümü salgın
sürecinde alınan önlemlere yönelik olmuştur.
Salgın nedeniyle okulların kapanmasının ardından
bazı mesleki ve teknik eğitim kurumlarında
maske, kimyasal malzeme, solunum cihazı, tek
kullanımlık koruyucu önlük gibi salgınla mücadelede
hayati önem kazanan malzemelerin üretimi
gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda,
15 Mart 2020 itibarıyla dezenfektan üretimiyle
başlayan süreçte cihaz ve materyal çeşitliliği
artırılarak önemli miktarlarda üretim yapılmıştır.
2020 yılının ilk 8 ayında üretim faaliyetleri sonucunda
elde edilen gelirin 2019 yılının aynı dönemine göre
yüzde 20 artarak 230 milyon liraya ulaştığı ifade

edilmiştir (MEB, 2020i). Bunun yanı sıra, mesleki
eğitimde üretim kapasitesini güçlendirmek ve
sürdürülebilir kılmak için AR-GE merkezi sayısını
artırmaya yönelik proje başlatılmıştır. Buna göre,
40 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde AR-GE
merkezi kurulduğu açıklanmıştır (MEB, 2020g).
Bu merkezlerde mesleki eğitimde patent, faydalı
model, tasarım ve marka üretim ve tescili odağında
çalışmalar yürütüldüğü belirtilmektedir.
Öte yandan, MEB 2019 Yılı Sayıştay Denetim
Raporu’nda “mesleki ve teknik öğretim okullarının
döner sermaye işletmeleri” kapsamında bazı
bulgular sunulmuştur (T.C. Sayıştay Başkanlığı,
2020). Buna göre, “eğitim kurumlarına ait döner
sermaye
işletmelerinin
kapasitelerini
etkin
kullanamadığı” ifade edilmektedir. İşletmelerin
faaliyet, kaynak kullanımı ve amaç yönünden
sorunlarına ilişkin olarak “hiçbir faaliyeti bulunmayan
işletmelerin mevcut olması, beşeri kaynakların etkin
kullanılmaması, maddi duran varlıkların atıl kalması,
öğrencilere verilen beceri eğitimlerinin düşük kalması”
tespitlerine yer verilmiştir.

V. MESLEKI EĞITIMDE 1000 OKUL
PROJESI
2020’de Ne Oldu?
MEB tarafından okullar arası farklılıkları azaltmak
ve niteliği artırmak amacıyla 2020 yılı itibarıyla
Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi başlatılmıştır
(MEB, 2020f). Proje kapsamında, mesleki ve teknik
Anadolu liselerinden özellikle dezavantajlı koşullara
sahip olması dikkate alınarak belirli kriterlere
göre seçilen 1000 okul için birçok alanda destek
sunulması hedeflenmektedir. 81 ilde belirlenen
1000 okulda 618 bin öğrenci eğitim almaktadır. Bu
proje ile 1000 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde
Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında
temel becerilerin desteklenmesi, okulların bakım
ve onarımı, kütüphane, atölye ve spor alanlarının
yenilenmesi gibi konularda destek sağlanması
planlanmaktadır. Ayrıca okulların tamamının
Anadolu güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri
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ile eşleştirilmesi ve ortak kültür, sanat ve spor
etkinlikleri yapılması; öğrenciler için müze ve ören
yerleri ziyaretleri düzenlenmesi; bu okullarda
düzenli olarak kariyer günleri etkinlikleriyle eğitim,
endüstri, bilim, kültür ve sanat gibi alanlarda önde
gelen başarılı insanlarla öğrencilerin buluşturulması
planları bulunmaktadır. 2020 yılı Aralık ayı itibarıyla
Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında,
her ilde en az bir okulda olmak üzere 81 ilde 520
mesleki ve teknik Anadolu lisesine Zenginleştirilmiş
Kütüphane (Z-Kütüphane) kurulduğu ve yeni
kütüphanelerin hazırlığının sürdüğü açıklanmıştır
(MEB, 2020e).

Değerlendirme ve Öneriler
Mesleki becerilerin uzaktan eğitim yoluyla
geliştirilmesinde zorluklar yaşanmaktadır.
COVID-19 salgınına yönelik alınan önlemlerin
bir parçası olarak birçok ülkede öğretim
faaliyetleri uzaktan eğitim platformları üzerinden
sürdürülmüştür. Bu durum mesleki ve teknik
eğitimin uygulama ağırlıklı dersler ve iş yeri bazlı
eğitimleri içermesi nedeniyle öğrencilerin uzaktan
öğrenmeyi sürdürmeleri konusunda önemli
dezavantajlar oluşturmuştur. Birçok meslek
alanı için uzaktan eğitim; araçlara, malzemelere,
ekipmana ve makinelere erişim sınırlılıkları sorununu
beraberinde getirmektedir. Uygulama ağırlıklı alan
derslerinin ve staj/çıraklık eğitimlerinin uzaktan
eğitim platformlarına taşınmasına ilişkin güçlük,
bu kapsamdaki eğitim kurumları ve öğrenciler için
eğitimin önemli ölçüde durmasına sebep olmuştur.
Türkiye’de 16 Mart-19 Haziran arasındaki süreçte
istisnai eğitim öğretim faaliyetleri dışında okullar
kapalı kalmış ve eğitim öğretim faaliyetleri uzaktan
sürdürülmüştür. Bu süreçte mesleki ve teknik eğitim
kapsamında işyerlerinde beceri eğitimlerine ilişkin
yüz yüze eğitime imkân veren bazı düzenlemeler
yapılmıştır. Ancak nihayetinde mesleki ve teknik
eğitimin en temel bileşeni olan mesleki alan ve dal
derslerinin uygulama ağırlıklı kazanımlarının uzaktan
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eğitim yoluyla sürdürülmesi büyük ölçüde mümkün
olmamıştır. Mesleki ve teknik eğitimin teorik konu
ve kazanımlarına yönelik eğitim ise diğer eğitim
kademelerinde olduğu gibi EBA ve TV kanalları
aracılığıyla yürütülmektedir.
2020-2021 eğitim öğretim yılının başlangıcından
Aralık 2020 sonuna kadar geçen sürede ise
uygulama ağırlıklı dersler, işletmelerdeki beceri/
staj eğitimleri ve bazı sınavların yüz yüze
yapılabildiği dönemler olmuştur. Nihayetinde teorik
eğitim boyutu uzaktan eğitim platformlarında
sürdürülmeye devam ederken mesleki eğitim
uygulamalarının yüz yüze yapılmasını sürdürmeye
yönelik bir çabadan söz etmek mümkün hale
gelmiştir. Dolayısıyla Mart ayından itibaren edinilen
tecrübeler doğrultusunda uygulama ağırlıklı alan
ve dal derslerinin konu ve kazanımlarının uzaktan
eğitim araçları yoluyla verilmesindeki sınırlılıkların
görülerek bu konuda tedbirler alındığı söylenebilir.
Nitekim uygulama ağırlıklı eğitimin yüz yüze
sürdürülmesi ve teorik temelli konu ve kazanımların
uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesini sağlayan ülke
örnekleri bulunmaktadır (TEDMEM, 2020).
Öte yandan, artan vaka sayıları nedeniyle okul
öncesi eğitim kademesi dışındaki tüm kademelerde
eğitimin 20 Kasım- 4 Ocak 2020 tarihleri arasında
uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesi kararı,
uygulama ağırlıklı mesleki alan ve dal derslerinin
ve işletmelerdeki beceri/staj eğitimlerinin yüz
yüze yapılmasını yeniden sekteye uğratmıştır.
Devamında bu kararda değişikliğe gidilerek 30
Kasım itibarıyla işletmelerde beceri/ staj eğitiminin
yüz yüze sürdürülebileceği açıklanırken uygulama
ağırlıklı mesleki alan ve dal derslerine ilişkin yeni
bir düzenleme yapılmamıştır. Ancak, mevcut
koşullar altında meslek/dal/alan derslerinin
uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesinin mümkün
olmadığı açıktır. Teorik eğitimi dahi uzaktan eğitim
araçlarına uygun içerik formatında hazırlamakla ilgili
zorluklar gündemdeyken, uygulama eğitimlerinin
uzaktan sürdürülmesi çok daha kapsamlı ve
maliyetli bir hazırlık sürecini gerektirmektedir.
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Uygulamalı eğitimlerin uzaktan eğitim yoluyla
verilmesinde yeterli hazırlık yapılmış olsa bile
uygulama eğitimlerinin bir kısmının uygulama
eğitiminin nitelikleri bakımından uzaktan eğitim
yoluyla gerçekleştirilmesinin etkililiği oldukça düşük
kalabilir. Bu nedenle alanlar bazında uzaktan eğitim
yoluyla verilemeyecek mesleki becerilerin ve buna
bağlı olarak uygulama eğitimlerinin belirlenmesi ve
mutlaka mesleğe geçiş öncesi bu eğitimlerin yüz
yüze tamamlanması gerekir.
Öğrenciler
uygulama
eğitimlerini
tamamlayamadan bir üst sınıfa geçmiş ya da
mezun sayılmıştır.
Salgın nedeniyle hem okullarda hem de işyerlerinde
öğrenmenin kesintiye uğramasıyla mesleki ve teknik
eğitimde ölçme ve değerlendirme boyutunda önemli
sorunlar ortaya çıkmıştır. Birçok ülkede salgının
etkili olduğu 2019-2020 yılı bahar döneminde
olağan süreçte yapılması beklenen uygulama/
staj ve beceri eğitimlerinin olağanüstü durum
nedeniyle yapılmadan bir üst sınıfa geçilmesine
veya son sınıflar için bu eğitimler tamamlanmadan
mezuniyetin mümkün olmasına karar verilmiştir
(CEDEFOP, 2020).
Türkiye’de 8 Mayıs 2020 tarihinde Ortaöğretim
Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile
olağanüstü durumlarda sınıf geçme ve öğrenci
başarısının değerlendirilmesine yönelik düzenleme
yapılmıştır. Bu kapsamda, öğrencilerin bir üst
sınıfa geçişinin kolaylaştırılması, birçok sınavın
ertelenmesi ve stajların yapılmaması yönünde
kararlar alınmıştır. Bu düzenlemeler öğrencilerin
mağduriyet yaşamaması amacı taşıması açısından
önemlidir. Ancak salgınla ilgili belirsizliklerin
sürdüğü dikkate alındığında bu çözümlerin geçerli
ve güvenilir bir değerlendirme sağlamasındaki
güçlükler nedeniyle alternatif değerlendirme
yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Birçok
alanda öğrencilerin işletmelerde veya okulda atölye,
laboratuvar ve benzeri ortamlarda gerçekleştirmeleri
gereken beceri eğitimlerini tamamlayamadan

mezun olmaları, bu alanlarda öğrencilerin edinmesi
gereken mesleki bilgi ve becerileri tam olarak
edinemeden iş piyasasına girmelerine neden olabilir.
Salgın nedeniyle edinilemeyen becerilerin ilerleyen
dönemde işyerlerinde veya yükseköğretime devam
eden öğrenciler için meslek yüksekokullarında telafi
edilmesi için önlemler alınmaması halinde birçok
sektör için beceri açığı sorunu oluşabilir.
Meslek alanına göre ürün/ fikir geliştirmeye yönelik
proje ödevi, simülasyon uygulamaları gibi farklı
değerlendirme stratejileri belirlenebilir. Beceri
eğitimlerinin içeriği ve niteliğine göre değerlendirme
sürecini belirli seçenekler çerçevesinde işyerlerinin
ve okulların tasarlamasına imkân tanınabilir. Benzer
alanlarda çalışan eğiticilerin ve temsilcilerin, kısa
süreli ve hızlandırılmış sertifikalar sağlama, final
değerlendirmelerinin sınav, proje, süreç gözlemi,
uzaktan ya da yüz yüze olması gibi konularda
ortak karar süreci işleterek bu yönde planlamalar
yapması desteklenebilir. Değerlendirme süreçlerinin
esnek ve öğrenciler, eğitmenler ve kurumlar için
çoklu seçeneklere imkân tanıyan bir yapıda olması
sektörün ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusundaki
uygulamalara fırsat verebilir.
Mesleki becerilerin geliştirilmesine yönelik
alternatif
uzaktan
eğitim
çözümleri
oluşturulmalıdır.
Mesleki ve teknik eğitim hem işletmelerin
faaliyetlerinin etkilenmesi hem de yüz yüze eğitime
ara verilmesi nedeniyle önemli ölçüde etkilenmiştir.
Salgının seyri ve etkilerinin sonuçlarına ilişkin
belirsizlikler, mesleki becerilerin geliştirilmesinde
oldukça yeni bir alan olan dijital araçlar yoluyla
eğitim ve uzaktan eğitim çözümleri oluşturulmasını
gerekli kılmaktadır.
Bu anlamda, mesleki becerilerin geliştirilmesinde
dijital araçlar yoluyla öğrenme çözümleri
oluşturulmasına yönelik bazı öneriler aşağıda
sunulmuştur:

2020 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU

85

BÖLÜM 4 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM

•

Farklı sektörlerden işverenlerle işbirliği
yapılarak farklı mesleklerin ihtiyaç duyduğu
pratik beceriler için uygulama aşamalarını
içeren veya adım adım yönlendiren,
öğrencilere uygulama olanağı sunan videolar
hazırlanabilir ve mesleki ve teknik eğitim
öğrencilerinin erişimine açılabilir.

•

EBA ve EBA TV üzerinden sağlanan
uzaktan eğitim içerikleri daha çok teorik
dersleri kapsamaktadır. Mesleki becerilerin
geliştirilmesine yönelik videolu anlatımı
mümkün olan konuların bu platformlara
eklenmesi ve çeşitlendirilmesi sağlanabilir.

•

Salgının seyrine göre eğitimin uzaktan eğitim
yoluyla sürdürüldüğü dönemlerde teorik
derslerin, yüz yüze eğitimin verilebildiği
dönemlerde ise uygulama içerikli derslerin
ağırlıklı olarak yer aldığı bir öğretim planı
oluşturulabilir.

•

Mesleki
becerilerin
dijital
ortamda
geliştirilmesine imkân veren simülasyon/
sanal gerçeklik uygulamalarına yönelik
yatırımlara öncelik verilebilir.

•

Mesleki becerilerin uzaktan eğitimine yönelik
dijital araçların geliştirilmesi konusunda
sektör temsilcileri ve işverenler ile işbirlikleri
geliştirilebilir.

Öğrencilerin dijital becerilerinin geliştirilmesi
odağa alınmalıdır.
Salgın nedeniyle eğitim ve işlerin dijital araçlar
yoluyla sürdürülmesine yönelik acil ihtiyaç bu
konudaki yetersizlikleri de ortaya çıkarmıştır.
Birçok sektörün iş süreçlerinde dijital entegrasyonu
sağlamaya
yönelik
çalışmaları
hızlandırdığı
görülmektedir. Nitekim birçok sektör için çırak
sayısında azalma beklenirken bilgi ve iletişim
teknolojilerinin kapsadığı alanlarda çırak ihtiyacının
artacağı tahmin edilmektedir. Bununla birlikte,
birçok ülkede eğitim süreçlerinde de hızlandırılmış,
kısa dönemli sertifika uygulamaları, uzaktan eğitim
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modülleri gibi dijital araçların yoğun kullanıldığı
uzaktan öğrenmenin geçerliğinin artmasına yönelik
çalışmalar salgın sürecinde gerçekleştirilmiş olup bu
uygulamaların eğitim sisteminin bir parçası olacak
şekilde yaygınlaşması beklenmektedir (CEDEFOP,
2020). İş ve eğitim boyutlarındaki bu gelişmeler
mesleki ve teknik eğitimde öğrencilerin dijital
yeterliklere sahip bireyler olarak mezun olmalarının
önemini artırmıştır.
Mesleki ve teknik eğitim kapsamındaki
sorunların ve ihtiyaçların bütüncül bir bakışla
değerlendirilmesine ve telafi sürecinin veri temelli
olarak planlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
2020-2021 eğitim öğretim yılında da eğitim öğretim
faaliyetlerinin önemli ölçüde uzaktan eğitim yoluyla
sürdürüleceği değerlendirilmektedir. Bu süreçte,
Bakanlık tarafından öğrencilerin, öğretmenlerin,
işletmelerdeki eğitmenlerin ve okulların uzaktan
eğitim sürecinin sürdürülmesinde karşılaştığı
sorunların detaylı tespitinin yapılmasına ve sorun
alanlarının belirlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
Bu tespitler ve sorunların ana hatlarıyla ortaya
konulması sonraki sürecin planlanmasında önemli
bir dayanak oluşturacaktır. Bu anlamda mesleki ve
teknik eğitim özelinde EBA’ya giriş yapan ve canlı
ders imkânlarından faydalanabilen öğrenci sayıları/
oranları, okulların ve işyerlerinin uzaktan eğitim
stratejilerine ilişkin bilgiler, işletmelerdeki beceri
eğitimlerini sürdüremeyen çırak/stajyer öğrenci
sayıları ve etkilenme düzeyleri gibi soruların yanıtları
kritik önemdedir.
Uzaktan eğitim sürecinde mesleki ve teknik
eğitim kapsamında Bakanlığın bilgi ve haber
paylaşımının üretim faaliyetleri odağında olduğu
ve öğrencilerin uzaktan eğitime erişimleri, meslek
alan derslerine yönelik uzaktan öğrenme çözümleri
ve öğrencilerin öğrenme süreçlerinin takibine
yönelik veri ve haberlerin ise oldukça sınırlı kaldığı
görülmüştür. Bu durum uzaktan eğitim sürecinde
mesleki eğitim boyutunda her şey yolunda
yanılsaması oluşturmakta ve mesleki eğitimi üretim
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faaliyetlerine indirgeyen yaklaşımı güçlendirme riski
taşımaktadır. Mesleki ve teknik eğitimde birçok ders
için temel bilgi ve becerilerdeki kayıp ve öğrenme
eksikliği sonraki dönemde telafisi zor düzeyde
beceri açığına sahip azımsanmayacak sayıda gencin
iş piyasasına girmesine sebep olabilir. Dolayısıyla
genel eğitimde olduğu gibi, mesleki ve teknik
eğitimde de öğrenme eksikliklerinin ve süreçte
yaşanan sorunların tespitinin ardından bu bilgiler
ışığında hem teorik hem de pratik boyutlara yönelik
telafi sürecinin bütüncül bir bakışla planlanması
gerekmektedir.
Beceri eğitimi kapsamındaki çırak/stajyer
öğrencilerden bir kısmı işyerlerine gidememeleri
nedeniyle
ekonomik
olarak
olumsuz
etkilenmektedir.
Salgın birçok sektör için ekonomik nedenlerle
işlerin büyük ölçüde durmasına ve bazı işletmelerin
kapanmasına sebep olmuştur. Salgının özellikle
turizm, ulaşım, konaklama ve seyahat, yiyecek
içecek, güzellik ve saç bakım, mal ve hizmet sağlayan
birçok alt sektör için ekonomik etkileri hali hazırda
yoğun olarak hissedilmektedir. Salgını önlemeye
yönelik tedbirler kapsamında okulların/mesleki
eğitim merkezlerinin kapanması kararının yanı sıra,
ekonomik nedenlerle işletmelerin kapanması ya da
daha az işçi çalıştırması çıraklık eğitimi kapsamındaki
öğrencileri iki yönlü etkilemiştir. Mesleki eğitim
merkezlerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin
aynı zamanda bu kurumların bir çalışanı olduğu göz
önünde bulundurulmalıdır4.
İşletmelerdeki beceri eğitimi veya staj eğitimleri
farklı tarihlerde alınan kararlar ile zaman zaman
kesintiye uğramıştır. Güncel durumda 30 Kasım
itibarıyla işletmelerde beceri/staj eğitiminin devam
etmesine karar verilmiş olup süreç bu doğrultuda
devam etmektedir. Beceri eğitimleri kapsamında
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda beceri eğitimi
kapsamında işletmelerde çalışan her bir öğrenci için asgari ücretin
net tutarının yüzde 30’undan daha düşük ücret ödenemeyeceği
ifade edilmektedir (2020 yılı için bu tutar 883 TL).
4

ödenen ücretlerle ilgili olarak, öğrenci/çırak
öğrencilerin SGK prim ödemeleri Bakanlık tarafından
ödenmeye devam etmiştir (MEB, 2020j). Salgın
öncesi aylarda mesleki eğitim merkezi programında
kayıtlı öğrenci sayısı 135.000 civarında olmasına
rağmen devlet katkısı için başvuru yapılan öğrenci
sayısı 65.000 ila 70.000 arasında değişmekteydi.
Salgın sürecinde ise bu sayı yaklaşık olarak Mart
ayında 56.000 ve Nisan ayında ise 45.000’e kadar
gerilemiştir5 (Grafik 4.1). 2020 yılı Nisan ayına
gelindiğinde salgın öncesindeki ortalamaya göre
tespit edilen 20.000 kişilik düşüş işletmelerin
kapanması veya çalışanların sayısını azaltmak
zorunda kalması nedeniyle çalışan çırak sayısındaki
azalmadan kaynaklı olabilir. Mayıs ayından Ekim
ayına kadarki sürede devlet katkısı için başvuru
yapılan çırak öğrenci sayısı artan bir eğilimle salgın
öncesi dönemi yakalamıştır. Bu durum işyerlerinde
beceri eğitimlerine devam edebilen çırak öğrenci
sayılarının yeniden arttığına işaret etmektedir.
Ancak ne kadar öğrenci/çırağın işletmelerde
beceri eğitimine devam edebildiği, ne kadarının ise
işletmelerin kapanmasından etkilendiği, iş yerlerine
gidemediği, ücret kesintisi yaşadığı bilinmemektedir.
Salgının birçok sektörde işleri durma noktasına
getiren etkisi düşünüldüğünde çok sayıda çırağın
iş yerine gidemediği ve gelir elde edemediği
tahmin edilmektedir. Çırakların çıraklık eğitimine
ekonomik sebeplerle yöneldikleri göz önünde
bulundurulduğunda, çalışmaları karşılığı ödenen
ücretin kesintiye uğramasının bu öğrencilerin
yaşamında önemli etkileri olabilir.
Salgının
ekonomik
etkileri
nedeniyle
faaliyetlerine devam edemeyen ya da
sınırlı şekilde devam edebilen işletmelerde
çalışan çıraklarla ilgili destek mekanizmaları
güçlendirilmelidir.
Bu süreçte işyerlerine gidemeyerek ücret alamayan
çırakların tespitinin yapılması, bu öğrenciler için
13.07.2020 tarihinden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin
edilen veri.
5
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GRAFIK 4.1

Salgın sürecinde devlet katkısı için başvuru yapılan çırak öğrenci sayıları (Salgın öncesi- Ekim 2020)
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hem yaşam koşullarının desteklenmesi hem de
eğitimden tamamen kopmalarını engellemek
için gereklidir. Nitekim salgının sebep olduğu
ekonomik daralma otelcilik, turizm, imalat gibi
birçok sektör için işyerlerinde çırak sayısının uzun
vadede daha da azalmasını beraberinde getirebilir.
Bu anlamda çırakların hizmet talebinin daha
az olduğu alanlardan talebin daha fazla olduğu
alanlara geçmelerinin kolaylaştırılması ya da bu
şekilde yönlendirmelerin yapılması öğrencilerin
eğitim süreçlerinin ve ekonomik gelirlerinin
sürmesi için önemlidir. Türkiye’de işletmelerin
faaliyetlerini sürdürmelerinin sağlanmasına yönelik
devlet desteği dolaylı olarak çıraklık eğitiminin
sürdürülmesine katkı sağlamaktadır. Ancak yine de
faaliyetlerini durdurmak ya da çırak sayısını azaltmak
zorunda kalan işletmelerde çıraklık sözleşmesi
bulunan öğrenciler için işçilerin faydalanabildiği
kısa çalışma ödeneği gibi farklı destek formülleri
değerlendirilebilir.
İşletmelerde beceri ve staj eğitimlerinin devamına
ilişkin Bakanlık tarafından alınan kararlarda
öğrencilerin sözleşme esasları konusunda ücret
ödemelerinin ilgili kurumlarca öğrenci/çırak lehine
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Ekim

değerlendirilmesi tavsiyesine yer verilmektedir
(MEB, 2020j; MEB, 2020o). Ancak öğrenciler için
yaşam koşullarını doğrudan etkileyecek böyle bir
kararın işletmelerin değerlendirmesine bırakılması
öğrencileri koruyan bir uygulama olmaktan uzaktır.
Nitekim işletmeler de sürecin getirdiği ekonomik
sıkıntılarla karşı karşıyadır. Hem işletmeler hem
de öğrenci/çıraklar için destek mekanizmalarının
güçlendirilmesi gerekmektedir.
Anadolu meslek ve Anadolu teknik programları
arası geçiş esnekliği artırılmıştır.
Anadolu teknik ve meslek programlarında 20202021 eğitim öğretim yılı itibari ile 9. sınıflardan
başlamak üzere uygulamaya konulan ders
çizelgeleri ve programlar arası geçiş koşullarına
yönelik düzenlemeler bu programların işleyiş
ve içeriğine ilişkin yaklaşım değişikliğine işaret
etmektedir. Meslek ve teknik programlarının tek
çizelgede gösterilmesi, ders saatleri ve derslerin
12. sınıf seviyesine kadar uyumlulaştırılması bu iki
program türünde eğitim alan öğrencilerin tercihleri
doğrultusunda programlar arası yatay geçişini
kolaylaştırmaya yöneliktir. Nitekim 2 Eylül 2020
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tarihli yönetmelik değişikliği ile üst sınıf seviyelerinde
de meslek ve teknik programları arasında geçiş
koşullarını kolaylaştırıcı düzenlemeler bunu
desteklemektedir. Bunun yanı sıra, program türüne
göre farklılığın sağlandığı 12. sınıfta Anadolu teknik
programında akademik becerilere, Anadolu meslek
programında ise uygulamalı mesleki becerilere daha
fazla yer verilmiştir. Programlar arası farklılaşmanın
büyük oranda son sınıf düzeyine alınması mesleki
eğitimde dünyadaki genel eğilimlerle uyumlu
görünmektedir.
Mesleki ve teknik eğitimde döner sermayeli
işletmeler
kapsamında
gerçekleştirilen
faaliyetlerde üretimden çok, üretim faaliyetleri
yoluyla öğrencilere beceri kazandırma odağa
alınmalıdır.
Salgın döneminde olduğu kadar salgın dönemi
öncesinde de Bakanlık tarafından yapılan
açıklamalarda
mesleki
ve
teknik
eğitim
kurumlarında gerçekleştirilen üretim ve brüt
gelirin öne çıktığı görülmüştür. Kuşkusuz ki salgın
döneminde mesleki ve teknik eğitim kurumları,
koruyucu/bulaşı önleyici ürünler başta olmak
üzere salgınla mücadelede hayati önem taşıyan
üretimler gerçekleştirerek salgınla mücadele
sürecine önemli katkılar sağlamıştır. Ancak, salgın
dönemi ile birlikte ve bu dönemden bağımsız
olarak, mesleki ve teknik eğitimde üretimin odağı
gelir sağlamaktan ziyade, Sayıştay Raporunda
da ifade edildiği üzere, “… döner sermayeli
işletmeler kapsamında yürütülen faaliyetlerin esas
işlevi, öğrencilere beceri eğitimi olanağı sunmak
suretiyle mesleki ve teknik eğitimin kalitesine katkı
sağlamaktır” (T.C. Sayıştay Başkanlığı, 2020; s. 65).
Söz konusu Sayıştay Raporunda “döner sermayeli
işletmelerin beceri eğitimine katkısının sınırlı
düzeyde” kaldığı ifade edilmiştir. Yine adı geçen
raporda önerildiği üzere, hangi alanlarda üretim
faaliyetleri gerçekleştirileceğinin beceri eğitimi
ihtiyaçlarına göre belirlenmesi ve düzenlenmesi ve
üretim süreçlerinin öğrencilerin mesleki becerileri
tecrübe edebilecekleri, öğrencilerin azami ölçüde

sürece dahil edilebilecekleri şekilde düzenlenmesi
gerekmektedir. Amacın beceri geliştirme odağından
üretim miktarı ve brüt gelir odağına kayması
halinde, öğrencilerin beceri gelişimleri sınırlı kalacağı
gibi, mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki
üretimin maliyetleri ve verimliliği bakımından da
sorgulanması kaçınılmaz olacaktır.
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2020 yılında özel eğitim ve rehberlik hizmetlerine
ilişkin gelişmeler COVID-19 salgınının gölgesinde
gerçekleşmiştir. Salgın nedeniyle yüz yüze
eğitimin kesintiye uğraması nedeniyle tipik gelişim
gösteren öğrencilerin yanı sıra özel eğitime ihtiyacı
olan öğrencilerin öğrenme süreçleri de sekteye
uğramıştır. Bu süreçte, özel eğitime ihtiyacı olan
öğrenciler için yasal düzenlemelerin ve öğrenmenin
sürdürülmesine yönelik uzaktan eğitim derslerinin
yanı sıra çeşitli etkinlikler, uygulamalar ve yayınlar
hayata geçirilmiştir. Ayrıca salgının öğrenciler
ve aileler üzerindeki psiko-sosyal etkilerini en
aza indirmek ve onlara destek olmak amacıyla
birtakım çalışmalar yürütülmüştür. Bu bölümde
2020 yılında özel eğitim ve rehberlik alanlarında
gerçekleşen gelişmelere yer verilmiştir.

•

I. ÖZEL EĞİTİME İLİŞKİN
DÜZENLEMELER
2020’de Ne Oldu?
Salgın nedeniyle diğer eğitim kurumlarında
olduğu gibi özel gereksinimli öğrencilerin öğrenim
gördüğü özel eğitim kurumlarında da 12 Mart 2020
itibarıyla yüz yüze eğitime ara verilmiştir. 16 Mart
2020 tarihinden itibaren ise Rehberlik ve Araştırma
Merkezlerinde (RAM) eğitsel değerlendirme ve
tanılama faaliyetleri geçici olarak sonlandırılmıştır.
Uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart 2020
tarihinden 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci
dönemine kadar özel eğitim ve rehberlik alanında
çeşitli yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bu
düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir:
•

15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren koruyucu
ve önleyici tedbirler kapsamında özel eğitim
ihtiyacı olan bireyler için RAM’lar tarafından
düzenlenen özel eğitim değerlendirme kurulu
rapor süreleri belirli aralıklarla uzatıldı (MEB,
2020v).

11 Haziran 2020’de Millî Eğitim Bakanlığı Özel
Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde değişiklik
yapıldı. Yapılan değişiklikle birlikte:
–

Ülke genelinde hayatı etkileyen olağanüstü
durumlarda özel eğitim kurumlarının
tamamında ya da bir kısmında öğretime ara
verilebileceği,

–

Eğitim öğretime ara verilen durumlarda
uzaktan eğitim yapılacağı,

–

Uzaktan eğitimin ve telafi eğitimlerinin
puan ve değerlendirmesinin yapılmayacağı,

–

Eğitim ve öğretime ara verilmesi ve sadece
bir dönem puanının bulunması durumunda;
öğrencilerin yılsonu puanının bir dönem
puanı ile belirleneceği ve

–

Özel eğitim öğrencilerinin, velilerinden
gelecek yazılı talep doğrultusunda sınıf
tekrarı yapabileceği karara bağlandı (MEB,
2020aa).

• Salgından korunmak için gerekli kurallara
uyulması şartıyla özel eğitim ve rehabilitasyon
merkezlerinin 15 Haziran 2020’den itibaren
eğitime başlamasına izin verildi (MEB, 2020ac).
•

21 Eylül 2020 itibarıyla kademeli olarak yüz
yüze eğitime geçiş başladı. Bu kapsamda özel
eğitim anaokulları, özel eğitim ana sınıfları,
özel eğitim uygulama okullarında 1. sınıfa
kayıtlı olanlar ile özel eğitim ilkokulları ve
diğer ilkokullar bünyesinde birleştirilmiş sınıf
uygulaması yapılan özel eğitim sınıflarında
1. sınıfa kayıtlı olanların haftada iki gün
gruplar halinde olmak üzere yüz yüze eğitime
başlamaları, diğer kademelerde ise uzaktan
eğitime devam edilmesi kararlaştırıldı (MEB,
2020af).
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•

12 Ekim 2020 itibarıyla yüz yüze eğitime geçişin
ikinci aşaması başladı. Bu kapsamda ilkokullar,
köy okulları ve 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin
yanı sıra tüm özel eğitim okullarında yüz yüze
eğitime başlandı (AA, 2020). Buna göre:
–

Okul öncesi özel eğitim okullarında günlük
6 saat olmak üzere haftada 30 saat yüz yüze
eğitim verilmesi,

–

Özel eğitim ilkokulları ve özel eğitim
sınıflarında 1. sınıflara ek olarak 2, 3, ve 4.
sınıf ve özel eğitim ortaokullarındaki 5 ,6, 7
ve 8. sınıf öğrencilerinin de haftada iki gün
yüz yüze eğitime başlaması,

–

–

•

Bünyesinde özel eğitim sınıfı bulunan
ortaokullarda 8. sınıfların yüz yüze eğitime
başlaması, diğer sınıf seviyelerindeki
öğrenciler için yüz yüze eğitimin devamına
il, ilçe hıfzıssıhha kurullarının karar vermesi,
Ortaöğretim seviyesindeki özel eğitim
meslek okullarının, özel eğitim meslek
liselerinin, 3. kademe özel eğitim uygulama
okullarının da içerisinde yer aldığı tüm
özel eğitim okullarının ve özel eğitim
sınıflarındaki uygulama derslerinin haftada
iki gün olmak üzere yüz yüze eğitime
başlaması kararlaştırıldı.

•

20 Kasım 2020 itibarıyla özel eğitim ihtiyacı
olan öğrencilerin devam ettiği okullar da dahil
olmak üzere yüz yüze eğitime ara verildiği,
eğitime 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan
devam edileceği açıklandı (MEB, 2020al).
Ardından salgının seyri nedeniyle uzaktan
eğitimin 22 Ocak 2021 tarihine kadar devam
etmesine karar verildi. Ara tatil de hesaba
katılarak okulların 15 Şubat 2021 tarihinde
başlayacağı açıklandı (MEB, 2020f). Bu süreçte:
–

İlk kez eğitsel değerlendirme ve tanılaması
yapılacak bireyler için RAM’ların hizmet
vermeye devam edeceği,

–

BİLSEM’lere öğrenci seçim sürecinde
yetenek
alanlarına
ilişkin
bireysel
değerlendirmelerin yapılmayacağı,

–

20 Kasım 2020-04 Ocak 2021 tarihleri
arasında
yalnızca
özel
eğitim
ve
rehabilitasyon
merkezlerinde
yapılan
bireysel eğitimlerin yüz yüze devam edeceği
açıklandı.

4 Ocak 2021 tarihinden itibaren özel eğitim ve
rehabilitasyon merkezlerinde yüz yüze eğitime
başlanabileceği açıklandı (MEB, 2020an).

Değerlendirme ve Öneriler

•

26 Ekim 2020 tarihinde tüm kademe ve sınıf
seviyelerinde eğitim veren özel eğitim okulları
ve özel eğitim sınıflarında haftada beş gün yüz
yüze eğitime geçildi (MEB, 2020y).

Yüz yüze eğitimlerinde dahi önemli sınırlılıklar
bulunan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler
için uzaktan eğitim, dezavantajlarının daha çok
artması anlamına gelmektedir.

•

9 Kasım 2020 tarihinde BİLSEM’lerde
ilkokulların 1, 2, 3 ve 4. sınıfları, ortaokulların 5
ve 8. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık
sınıfları ile 9. ve 12. sınıf öğrencileri için haftada
en fazla iki gün ve günde altı saati geçmeyecek
şekilde yüz yüze eğitim başladı (MEB, 2020h).

Salgın nedeniyle eğitim öğretimin zorunlu olarak
kesintiye uğramasından en çok etkilenen gruplar
arasında özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler
gelmektedir. Özel eğitim öğrencilerine hizmet
veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri
Mart ayının ortasından 15 Haziran 2020’ye kadar
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kapalı kalmış, özel eğitim okulları ise 2020-2021
eğitim öğretim yılının birinci döneminde yüz yüze
eğitim için kısa bir süre açılabilmiştir. Salgının
seyrine bağlı olarak sınırlı bir süre kısmen yüz
yüze eğitime geçilebilse de yeni rutine alışana
kadar geçen sürelerin özel eğitim ihtiyacı olan
öğrencilerin gelişimlerini akranlarına kıyasla daha
olumsuz etkilediği ve bu süreçte sağlanan uzaktan
eğitimden yeteri kadar verim alamadıkları tahmin
edilmektedir (Şenol ve Can Yaşar, 2020). Nitekim
bu dönemde günlük hayat rutinleri bozulan özel
gereksinimli öğrencilerde davranış problemlerinin
arttığı, bazı becerileri unutma, bazı becerilerde ise
gerileme olduğu görülmüştür (Kızılkaya ve Bakiler,
2020). Sosyal izolasyonun özel gereksinimli
çocuklar üzerinde yaratacağı ruhsal ve fiziksel
sıkıntılar göz önünde bulundurularak 20 yaş
altı için sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği
dönemde İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan
Genelge ile özel gereksinimli çocuklara ve gençlere
istisna tanınmıştır (T.C. İçişleri Bakanlığı, 2020).
Özel eğitim, doğası gereği genel eğitimden farklıdır.
Yaşıtlarından farklı gelişim özellikleri gösteren özel
gereksinimli öğrenciler, farklılaştırılmış eğitime;
daha fazla destek, süre ve tekrara gereksinim
duymaktadır. (Atlan, 2019). Bu nedenle eğitim
öğretimin kesintiye uğradığı sürelerde özel eğitime
ihtiyaç duyan öğrencilerin pek çoğu için uzaktan
eğitim araçları ile eğitim öğretime devam etmek
bu gruptaki öğrencilerin akranları ile arasındaki
öğrenme açığının daha da derinleşmesi anlamına
gelmektedir. Nitekim yapılan araştırmalarda aileler
ve öğretmenler salgın sürecinde özel gereksinimli
çocukların
ekrana
odaklanamama,
eğitim
zamanına uyamama, dikkatlerinin çabuk dağılması
gibi nedenlerle uzaktan eğitimden yeterince fayda
sağlayamadığını ve gelişimlerinin gerilediğini
belirtmiştir (Şenol ve Can Yaşar, 2020).

Özel eğitimde günlük rutinler oluşturmak
önemlidir; bu nedenle devamlılık ve süreklilik esastır
(Kurt ve Erden, 2020; Şenol ve Can Yaşar, 2020).
Özel ve profesyonel destek olmaksızın öğrenme
sürecinden kopabilecek grupların içinde özel eğitim
ihtiyacı olan çocuklar da bulunmaktadır. Dolayısıyla
bu öğrenciler okul terkleri konusunda kaygı verici
gruplar olarak değerlendirilmektedir. Özel eğitime
ihtiyaç duyan öğrencilerin çeşitli yetersizlikler
nedeniyle uzaktan eğitimden akranlarıyla eşit
ölçüde faydalanmadıkları da dikkate alındığında
özel eğitimin kesintiye uğramaması, bu gruptaki
öğrenciler için yüz yüze özel eğitim desteği
sağlanması önemlidir. Örneğin, İsveç, Norveç gibi
ülkelerde salgının başından bu yana en dezavantajlı
kesim için eğitimin sürekliliği esas alınmış ve özel
eğitime ihtiyaç duyan çocukların öğrenim gördüğü
okullar kapatılmamıştır (OECD, 2020).
Özel eğitim ihtiyacı olan çocukların mevcut
dezavantajları nedeniyle okulların kapalı olduğu
süreçten daha fazla etkilenmeleri beklenmektedir.
Dolayısıyla yüz yüze eğitimlerinde dahi önemli
sınırlılıklar bulunan özel eğitim ihtiyacı olan
öğrencilerin sosyal, duygusal ve akademik
gelişimlerinin daha fazla etkilenmemesi için
bu öğrenciler gerekli önlemler alınarak yüz
yüze eğitime geçişte öncelik verilmesi gereken
grupların başında gelmelidir (TEDMEM, 2020b).
Ayrıca yüz yüze eğitimin başladığı dönemde özel
eğitim ihtiyacı olan çocukların her birinin bireysel
destek ve yönlendirmeye ihtiyacı olacağı dikkate
alınmalıdır. Okul, öğretmen ve aile iş birliğinde
telafi eğitiminin planlanması, kaynaştırma
öğrencilerinin öğretmenle birebir eğitim ve gelişim
etkinlikleri yaptığı saatlerin telafi sürecinde
artırılması, çocuğun gelişimine yönelik konularda
okul, aile, öğretmen iletişiminin güçlendirilmesi
gerekmektedir (TEDMEM, 2020b).
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II. ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRENMENİN
SÜRDÜRÜLMESİNE YÖNELİK
GELİŞMELER

•

25 Nisan 2020 tarihinde özel eğitim okullarına
ve kaynaştırma eğitimine devam eden tüm
öğrenciler ve velileri için geliştirilen “Özelim
Eğitimdeyim” adlı mobil uygulama hayata
geçirildi. Uygulama ile bilişsel, okuma-yazma,
matematik, hayat bilgisi, günlük yaşam, iletişim
becerileri, sosyal beceriler gibi alanlara yönelik
eğitim videoları, tüm özel eğitim ders ve
yardımcı kaynak kitapları, etkinlik sayfaları ve
takvimi, aile bilgilendirme videoları, bu alanlara
yönelik interaktif uygulamalar bir araya getirildi
(MEB, 2020n).

•

16 Mayıs 2020 tarihinde “Özel Eğitim
Buluşmaları” adı altında velilere, öğretmenlere
ve uzmanlara yönelik özel eğitim bilgilendirme
toplantıları başladı (MEB, 2020ü).

2020’de Ne Oldu?
COVID-19
salgını
nedeniyle
okulların
kapatılmasından bir hafta sonra 23 Mart 2020
tarihinden itibaren MEB tarafından TRT-EBA TV
ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden her sınıf
seviyesi için uzaktan eğitim dersleri başlatılmıştır.
Aynı hafta, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
Genel Müdürlüğü (ÖRGM) de özel gereksinimli
öğrencilere yönelik interaktif linkler içeren
uzaktan eğitim içerikleri paylaşmıştır (MEB,
2020z). Uzaktan eğitimin ikinci haftası olan
30 Mart 2020 itibarıyla ise EBA TV aracılığıyla
bilişsel beceriler, öz bakım becerileri, matematik,
Türkçe ve günlük yaşam becerileri dersleri ile
özel eğitim yayınları başlamıştır (MEB, 2020aj).
Bu süreçte ayrıca Bakanlık tarafından özel eğitim
ihtiyacı olan öğrencilerin hem uzaktan eğitim
sırasında hem de yüz yüze eğitime geçildiği süre
boyunca öğrenmeyi sürdürmelerine yönelik çeşitli
çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda yürütülen
çalışmalardan öne çıkanlar aşağıda özetlenmiştir:

2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci dönemi
(Eylül-Aralık 2020)
•

21 Eylül 2020’de yüz yüze başlaması öngörülen
2020-2021 eğitim öğretim yılında okuma
yazma sürecindeki özel eğitim ihtiyacı olan
öğrenciler için altı kitaptan oluşan “Ses Temelli
Okuyorum Yazıyorum” seti mobil uygulama ve
elektronik kütüphaneye eklendi (MEB, 2020o).

•

Özel eğitim öğrencilerinin okula kolay uyum
sağlamaları amacıyla “Özel eğitim öğrencilerine
yönelik uyum eğitimi etkinlikleri” yayımlandı
(MEB, 2020s).

•

21 Eylül 2020 itibarıyla TRT-EBA TV aracılığıyla
özel eğitime ihtiyacı olan ilkokul ve ortaokul
öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim
yılının birinci dönemine ait ders programları
yayımlanmaya başladı (MEB, 2020b).

•

20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında
tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan
devam etmesi dolayısıyla özel eğitim okullarına,
sınıflarına ve kaynaştırma eğitimine devam
eden tüm özel eğitim öğrencileri için “Çerçeve
Uzaktan Eğitim Programı” hazırlandı (MEB,
2020ı).

2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi
(Mart-Haziran 2020)
•

•
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6 Nisan 2020 tarihinde okul öncesi dönemden
başlayarak ortaöğretim kademesi dahil
özel eğitim öğrencileri ve aileleri için evde
yapılabilecek eğitici ve eğlenceli etkinlikler
içeren her gün 10 etkinliğin paylaşıldığı “Özel
Çocuklarımızla Eğlenceli Etkinlikler Takvimi
(ÖÇEET)” yayımlanmaya başladı (MEB, 2020ş).
17 Nisan 2020 tarihi itibarıyla TRT-EBA TV
üzerinden ilkokul ve ortaokul düzeyindeki
kaynaştırma öğrencilerine yönelik Türkçe,
matematik
ve
hayat
bilgisi
dersleri
yayımlanmaya başladı (MEB, 2020k).
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•

Kaynaştırma/Bütünleştirme yoluyla eğitim
gören öğrenciler için matematik dersi
kazanımlarıyla ilgili toplam 1500 sayfa, 6
kitaptan oluşan bir set hazırlandı (MEB,
2020m).

Ayrıca özel eğitim öğrencilerinin öğretim
ortamlarının niteliğini artırmak ve destek eğitim
odalarını yaygınlaştırmak amacıyla 121 yeni destek
eğitim odası daha açılmıştır. Türkiye genelinde
toplam destek eğitim odası sayısı 400’e ulaşmıştır
(MEB, 2020al).

Değerlendirme ve Öneriler
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin uzaktan
öğrenmesinde güçlükler oluşmuştur.
Uzaktan eğitim sürecinde Bakanlık tarafından
özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar ve gençlerin
öğrenmeyi sürdürmelerine yönelik çeşitli yayınlar,
içerikler ve uygulamalar geliştirilmiştir. Uzaktan
eğitimin ikinci haftasından itibaren uzaktan
öğrenme kapsamındaki yayınlara, özel eğitim
öğrencilerine yönelik özel içerikler eklenmiştir.
Televizyon yayınlarının yanı sıra Nisan ayı
sonunda Özelim Eğitimdeyim mobil uygulaması
gibi ücretsiz uygulamalarla özel gereksinimli
öğrencileri akademik, duygusal ve sosyal yönden
destekleyecek daha geniş kapsamlı içerikler
sunulmuştur. Özelim Eğitimdeyim uygulaması
Eylül 2020 tarihi itibarıyla 350 bin kez indirilmiş
ve 100 binin üzerinde kullanıcı tarafından aktif bir
şekilde kullanılmıştır. Ayrıca diğer ülkelere örnek
olması açısından OECD tarafından uygulamanın
detayları paylaşılmıştır. Ancak alışıldık öğretim
yönteminin değişmesi ve hızlı bir şekilde uzaktan
eğitime geçilmesi özel gereksinimli öğrencilerin
eğitiminde önemli sorunlara yol açmıştır.
Televizyonda yayımlanan dersler ortalama
düzeydeki öğrencilere göre hazırlanmış, özel
gereksinimli öğrencilerin bireysel farklılıklarına
göre uyarlamalar yapmak mümkün olmadığından
öğrenmenin sürdürülmesinde güçlükler yaşanmıştır

(Akbulut, Şahin, Esen, 2020; Salman, 2020). Özel
eğitim öğretmenleri ile yapılan bir araştırmada
öğretmenler, uzaktan eğitim sürecinde EBA TV
ve EBA platformunun içerik olarak özel eğitim
öğrencileri açısından zengin olmadığına, orta ve
ağır derece yetersizliği olan öğrenciler için uygun
içerik bulunmadığına işaret etmektedir (Mengi ve
Alpdoğan, 2020).
Bakanlık tarafından sağlanan hizmet ve desteklere
rağmen özel eğitim ihtiyacı olan çocukların bireysel
farklılıkları dolayısıyla profesyonel destek ihtiyaçları
ve uzaktan öğrenme konusunda yaşayabilecekleri
güçlükler dikkate alındığında, yüz yüze eğitime
ara verilmesinin bu çocukların gelişiminde
kaygı verici etkileri olması muhtemeldir. Bu
noktada uzaktan eğitim süresince özel eğitim
öğrencilerinin bireysel ihtiyaçlarına cevap verecek
kaynak, yöntem ve içeriklerin artırılması yoluyla
uzaktan eğitim uygulamalarının kapsayıcılığının
artırılması sağlanabilir. Diğer taraftan, bu
süreçte öğretmenlerin ve ailelerin ihtiyaçlarının
belirlenmesi ve buna yönelik destek sağlanması
uzaktan eğitimin sınırlılıklarını bir ölçüde azaltabilir.
Okulların kapandığı sürede Japonya, Tayland
gibi ülkelerde tüm öğrencilerin iyi olma halini
izlemek ve ebeveynlere rehberlik etmek amacıyla
düzenli aralıklarla ev ziyaretleri yapılmıştır. Ayrıca
Estonya’da özel eğitimde kapsayıcılığın sağlanması
için konuşma terapistlerinden psikologlara ve
sosyal pedagoglara kadar pek çok uzman uzaktan
eğitim sürecinde yer almıştır. Bu kapsamda,
Türkiye’de özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere
yönelik benzer uygulamaların gerçekleştirilmesi
değerlendirilebilir. Bu durum ilave mali kaynak
ihtiyacı yaratacağından Estonya’nın salgın
sırasında yaptığı gibi özel eğitim öğrencilerinin
bu krizden en az zararla çıkabilmeleri için özel
eğitime destek amacıyla ek bütçe sağlanabilir. Bu
süreçteki ek maliyetlerin özel eğitim ihtiyacı olan
grupların öğrenme kayıplarının sonradan telafisinin
maliyetine göre daha düşük olacağı tahmin
edilmektedir (TEDMEM, 2020b).
2020 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU
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III. ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN
ÖĞRENCİLERE YÖNELİK PROJELER/
DESTEKLER
2020’de Ne Oldu?
2020 yılında özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler
için çeşitli projeler başlatılmış, ayrıca yürürlükte
olan projelerle ilgili çalışmalar da devam etmiştir.
2020 yılında özel eğitim alanında öne çıkan
projelere; Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi
Projesi (BEGEP), Rehberlik ve Araştırma
Merkezlerinin Kapsayıcı Eğitim Hizmetleri
Sunma Açısından Kapasitelerinin Güçlendirilmesi
Projesi (RAMKEG), Engelsiz Eğitim Projesi, Özel
Çocuklara Özel Materyaller Projesi, Özel Eğitimi
İyileştirme Projesi, Yerli Braille Ekran Okuma ve
Not Alma Cihazı Üretimi Projesi, İçimdeki Hazine
Projesi, Uygulama Evlerini Geliştirme Projesi gibi
projeler örnek olarak gösterilebilir (MEB, 2020i).
Bu projeler kapsamında 2020 yılında gerçekleşen
gelişmelerden öne çıkan bazı noktalara aşağıda yer
verilmiştir:
•

Uygulama Evleri Projesi kapsamında uygulama
evi sayısı Türkiye’yi kapsayacak şekilde 220’ye
ulaştı.

•

RAMKEG projesi kapsamında RAM’larda özel
eğitim ihtiyacı olan bireyler için yedi engel
grubuna yönelik 42 alanın değerlendirilmesinde
kullanılan performans belirleme araçları
ve materyalleri Suriyeli öğrencilere yönelik
hazırlanarak dijitalleştirildi (MEB, 2020j).
“Türkiye’de Özel Eğitim Hizmetleri” ve
“Türkiye’de Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Hizmetleri” isimli kitaplar hazırlandı.

•

BEGEP
kapsamında
kaynaştırma/
bütünleştirme uygulamaları için öğretmen
ihtiyaçlarını belirlemek üzere odak grup
çalışmaları gerçekleştirildi (MEB, 2020i).
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•

“Özel Çocuklara Özel Materyaller Projesi”
kapsamında 14.000 materyal üretilerek 600
özel eğitim sınıfı ve okulunun materyal ihtiyacı
karşılandı (MEB, 2020c).

Bunların yanı sıra özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler
için okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve
bu kapsamda her ile bir özel eğitim anaokulu
açılması hedefi doğrultusunda 2019’da 28 ilde 38
olan özel eğitim anaokulu sayısı Türkiye geneline
yaygınlaştırılarak 2020 yıl sonu itibarıyla toplam
110’a ulaşmıştır (MEB, 2020j).

Değerlendirme ve Öneriler
Özel gereksinimli öğrenciler için kapsayıcı
eğitim uygulamalarına yönelik ihtiyaç devam
etmektedir.
Son yıllarda özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler
için bütünleştirici eğitimin geliştirilmesi, materyal
çeşitliliği ve desteğinin artırılması, RAM’ların
kapasitelerinin güçlendirilmesi gibi eğitim öğretim
süreçlerini iyileştirmeye yönelik çalışmaların
yanı sıra kapsayıcı eğitim çalışmalarına da ağırlık
verilmiştir. Bu kapsamda öne çıkan çalışmalardan
biri de her ile özel eğitim anaokulu açılmasıdır.
Önceki yıllarda başlatılan “Engeli Olan Çocuklar
İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi” ile
birlikte ele alındığında söz konusu çalışmalar, özel
eğitime ihtiyacı olan çocukların eğitime erişimini
artırmak ve yaygınlaştırmak ve bu bireylerin uzun
vadede sosyal ve ekonomik yaşama katılımlarını
desteklemek bakımından oldukça değerlidir.
Ancak örgün eğitim içinde özel eğitim alan
öğrencilere ilişkin veriler sistemin özel gereksinimli
öğrencileri kapsayıcılığına ilişkin soru işaretleri
barındırmaktadır. Tablo 5.1 örgün eğitim içinde
özel eğitim alan öğrenci sayılarını ve oranlarını
göstermektedir. Buna göre, özellikle okul öncesi
kademesinde örgün eğitimdeki öğrenciler içinde
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özel eğitim alan öğrenci oranı oldukça düşüktür.
Örgün eğitimde okul öncesi kademeye devam
eden her 1000 öğrenciden yalnızca 3’ü özel eğitim
öğrencisidir. Bu sayı ilkokulda ve ortaokulda her
100 öğrenciden 3’üne denk gelirken, ortaöğretim
kademesinde belirgin oranda azalarak her 100
öğrenciden yaklaşık 1’ine karşılık gelmektedir.
Türkiye’de özel eğitimin daha çok “engelli” tanımı
ile sınırlandırılması özel gereksinimli çocukların
erken yaşlarda özel eğitimden fayda sağlamalarının
önünde engel oluşturmaktadır. Dünya genelinde
bir tür engellilik yaşayan nüfus oranının %1015 dolayında olduğu bilinmektedir (Şen, 2018).
Türkiye’de 2019-2020 eğitim öğretim yılında
özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenci sayısı 425.774
olup bu sayı örgün eğitimdeki toplam öğrenci
sayısının %2,33’üdür (Tablo 5.1). Diğer taraftan
TALIS 2018 araştırması Türkiye’de öğrencilerinin
%10’undan fazlası özel eğitime gereksinim duyan
öğrencilerinden oluşan öğretmen oranının %11,1
olduğunu göstermektedir. Bu oran, OECD
ülkelerinde ortalama %27,4’tür. Söz konusu fark
ülkelerin özel eğitim politikalarının ve tanılama
süreçlerinin farklılaşmasından kaynaklanabileceği
gibi sistemin özel gereksinimli öğrencileri
kapsayıcılığı bakımından da bir fikir vermektedir
(TEDMEM, 2020a). Türkiye’de örgün eğitim

içinde özel eğitimden faydalanan öğrenci oranı
son yıllarda kademeli olarak artsa da özel eğitime
ihtiyacı olan birey algısının görme ve ortopedik
engelliler gibi tipik engel türlerine sahip bireylerle
sınırlı olması; öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği
ve hiperaktivite gibi özelliklere sahip özel eğitim
desteği alması gereken öğrencilerin bir kısmının
örgün eğitimlerini özel bir destek olmadan
sürdürmeye çalışmalarına neden olmaktadır. Son
yıllarda atılan adımlara karşın veriler, bu konudaki
anlayışın değiştirilmesine ve bu doğrultuda özel
eğitim hizmetlerinin kapsamının genişletilmesine
yönelik ihtiyacın devam ettiğini göstermektedir.
Bu kapsamda özel gereksinimli öğrencileri
erken dönemde tanılama, tanı sonrası aileyi
özel eğitime yönlendirme ve okul öncesinden
itibaren öğrenciye uygun eğitim öğretim
desteği sağlama kapsamındaki uygulamalar
yaygınlaştırılabilir. Kapsayıcı eğitime yönelik farklı
paydaşlar arasındaki güçlü iş birliğine dayanan ve
öğrencilerin öğrenmelerinin yanı sıra iyi olma halini
dikkate alan bütünsel bir yaklaşım çok önemlidir.
Özellikle Millî Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı gibi
paydaşlar arasında gerçekleştirilecek iş birliği ile
özel eğitime yönelik çalışmaların daha sistemli ve
hızlı yürümesi sağlanabilir.

TABLO 5.1

Kademelere Göre Eğitim ve Örgün Eğitim İçinde Özel Eğitim Alan Öğrenci Sayıları ve Oranları 2019-2020
Özel eğitim okul/kurumlarında
örgün eğitim alan öğrenci sayısı

Örgün eğitimdeki toplam
öğrenci sayısı

Örgün eğitim içinde özel eğitim
alan öğrenci oranı (%)

4.873

1.629.720

0,30

İlkokul

159.542

5.279.945

3,02

Ortaokul

179.877

5.701.564

3,15

Ortaöğretim

81.482

5.630.652

1,45

Toplam

425.774

18.241.881

2,33

Okul öncesi

Kaynak: MEB, 2020ö.
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IV. ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLER
2020’de Ne Oldu?
Salgın nedeniyle özel yetenekli öğrencilerin eğitim
gördüğü BİLSEM’lerde de yüz yüze eğitime ara

• BİLSEM mezunu öğrencilerin takibinin
kolaylaşması ve mezun olan öğrencilerle
iletişimin sürdürülmesi için veri havuzu
düzenlenmiştir.
•

Salgınla mücadele kapsamında BİLSEM’lerde
maske, siperlik, laringoskop gibi ihtiyaç
malzemelerinin üretimi sağlanmıştır (MEB,
2020i).

•

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, BİLSEM’lerde
19 branşta görev alan öğretmenlere yapılan
ihtiyaç analizi sonrasında, öğretmenlere yönelik
45 adet mesleki gelişim eğitimi planlanmıştır
(MEB, 2020t).

•

81 ildeki 182 BİLSEM’e 1000’er kitaptan oluşan
kütüphaneler kurulmuştur (MEB, 2020g).

verilmiş, ancak 9 Kasım-20 Kasım 2020 tarihleri
arasında haftada iki gün olmak üzere kısa bir süre
yüz yüze eğitime devam edilebilmiştir. Uzaktan
eğitim sürecinde BİLSEM’lerde eğitim gören
öğrencileri akademik, sosyal ve duygusal yönden
desteklemek amacıyla “Özelim Eğitimdeyim” mobil
uygulamasına etkinlik örnekleri, eğitim videoları,
ders kitapları, bilimsel yayınlar ve eğlenceli eğitsel
oyunlar gibi içerikler eklenmiştir (MEB, 2020ab).
2019-2020 eğitim öğretim yılında özel yetenekli
öğrencilerin devam ettiği BİLSEM’ler için öğrenci
tanılama ve yerleştirme süreçleri de askıya
alınmıştır. 4 Ocak 2020 tarihinde başlatılan
grup

tarama

uygulamasına

5

Eylül

2020

tarihine kadar ara verilmiş ve uygulama 11 Ekim
2020

itibarıyla

tamamlanabilmiştir.

Öğrenci

tanılama ve yerleştirme sürecinde 1, 2 ve 3. sınıf
öğrencilerinden 1.074.489’u aday gösterilmiştir
(MEB, 2020j). Bu raporun yayımlandığı tarihte

Değerlendirme ve Öneriler
2020 yılında özel yetenekli olduğu düşünülerek
BİLSEM’lere aday gösterilen öğrenci sayısı 1
milyonu aşmıştır.
Son yıllarda MEB bünyesinde özel yetenekli
öğrencilerin yetenek alanlarına uygun eğitim
almaları için kurulan BİLSEM’lere aday gösterilen
öğrenci sayılarında büyük artış yaşanmıştır. Tablo
5.2 son üç eğitim öğretim yılında BİLSEM’lere aday
gösterilen öğrenci sayılarını göstermektedir.

2020 yılında BİLSEM’lere yerleşmeye hak kazanan
öğrenci sayıları henüz açıklanmamıştır. 2020
yılında BİLSEM’lere ilişkin gelişmelerden öne
çıkanlar aşağıda özetlenmiştir:

TABLO 5.2

BİLSEM’lere Aday Gösterilen Öğrenci Sayıları
Eğitim öğretim yılı

•

2017-2018

248.418

eğitim gördükleri okullarda uygulanmak üzere

2018-2019

896.537

2019-2020

1.074.489

geliştirilen, okul öncesinden ortaöğretime 28
farklı öğretim programı Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığı tarafından kabul edilmiştir (MEB,
2020i).

102

Aday gösterilen öğrenci sayısı

Özel yetenekli öğrencilerin tam zamanlı

2020 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU

Kaynak: MEB, 2020j.

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ BÖLÜM 5

Son üç yılda BİLSEM’lere aday gösterilen öğrenci
sayısı 4,3 katına çıkarak, 1.074.489 olmuştur.
Türkiye’de 2019-2020 eğitim öğretim yılında 1,
2 ve 3. sınıflarda eğitim gören öğrenci sayıları
toplamı 3.967.762’dir (MEB, 2020ö). Buna göre 1,
2, ve 3. sınıflarda eğitim gören her 100 öğrenciden
yaklaşık 30’u özel yetenekli olduğu düşünülerek
BİLSEM’lere aday gösterilmiştir. Dünya genelinde
ise her 100 öğrenciden yalnızca 2’sinin üstün/özel
yetenekli olduğu tahmin edilmektedir (Baykoç
Dönmez, 2012).
Türkiye’de bir taraftan ailelerin baskısı, diğer
taraftan öğretmenler arası rekabet ve aday
gösterme
sürecindeki
sınırlılıklar
yetenek
taramasına yönlendirilen öğrenci sayısının büyük
ölçüde artmasına neden olmaktadır. Pek çok
aile BİLSEM’lere giriş için çocukları üzerinde
baskı oluşturarak, test kitapları ya da kurslar
aracılığıyla öğrencilerin sınava hazırlanmasını
teşvik etmektedir. Bu durum BİLSEM’lere
hazırlık için yeni bir sınav sektörünün ortaya
çıkmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte
Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi’ne göre sınıf
öğretmenlerinin kendi sınıflarındaki öğrencilerin
tamamını BİLSEM’lere öğrenci seçim sürecinde
aday göstermesinin önünde herhangi bir engel
bulunmamaktadır (MEB, 2019). Son yıllarda
BİLSEM’lere aday gösterilen öğrenci sayısındaki
artış göz önünde bulundurulduğunda, her sınıf
öğretmeninin aday göstereceği öğrenci sayısı için
makul bir oran/sayı belirlenmesi değerlendirilebilir.
Ayrıca BİLSEM’lere aday gösterme sürecinde sınıf
öğretmeninin gözlemi dışında alternatif yöntemler
kullanılması, bireysel ve bölgesel farklılıklara
duyarlı alternatif tanılama yöntem ve araçlarının
kullanılması ve öğrencilerin tanılanmasında
süreç değerlendirmelerine de yer verilmesi doğru
tanı oranını artırmada etkili olabilir ve sürecin
etkililiğine katkı sağlayabilir (TEDMEM, 2020a).

V. REHBERLİK HİZMETLERİNE İLİŞKİN
GELİŞMELER
2020’de Ne Oldu?
Bu başlık altında 2020 yılında salgın nedeniyle
Bakanlığın ihtiyaca yönelik sağladığı psikososyal desteklerin yanı sıra rehberlik hizmetleri
kapsamında gerçekleşen diğer gelişmeler yer
almaktadır.

Salgın sürecinde sağlanan psiko-sosyal
destekler
Salgın sürecinde öğrenciler ve aileler üzerindeki
kaygı ve stresi azaltmak ayrıca sosyal ve
psikolojik olarak desteklemek üzere çeşitli
yayınlar ve uygulamalar paylaşılmıştır. Bu süreçte
öğrenci ve velilere sağlanan psiko-sosyal destek
uygulamalarından bazıları şunlardır:
•

COVID-19
salgını
süresince
psikolojik
sağlamlığı korumak amacıyla “Aileler için
Çocuklara Yardım Rehberi” ile “Yetişkinler
için Bilgilendirme Rehberi yayımlandı (MEB,
2020e).

•

Uzaktan eğitim sürecinde rol alan velileri
desteklemek amacıyla TRT EBA kanallarında
“Bizden” isimli velilere yönelik bir program
yayımlanmaya başladı (MEB, 2020l).

•

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel
Müdürlüğü tarafından velilere yönelik “Güvenli
İnternet Kullanımı” ve “Siber Zorbalık” başlıklı
iki kılavuz hazırlandı.

•

COVID-19 salgınının öğrenciler ve aileler
üzerinde yarattığı kaygı ve travmatik etkileri
azaltmak amacıyla Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Bilgilendirme Hattı oluşturuldu.
Öğrenci ve velilere bu hat üzerinden destek
olmak amacıyla Rehberlik ve Araştırma
Merkezlerinde (RAM) görevli yöneticiler ile özel
eğitim ve rehberlik öğretmenleri görevlendirildi
(MEB, 2020ad).
2020 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU
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•

Salgın sürecinde özel eğitim öğrencilerinin
aileleri için hijyen kurallarına uyumdan
kapalı alanlarda aile ve yabancılarla ilişkilere,
okuma yazmaya hazırlıktan problem davranış
tekniklerine kadar 34 farklı özel eğitim aile
bilgilendirme videosu hazırlandı (MEB, 2020u).

•

Salgın hastalık dönemlerinde psikolojik
sağlamlığı artırmak amacıyla okul öncesi ve
ilkokul öğrencileri için “Psikoeğitsel Etkinlikler
Kitapçığı” yayımlandı (MEB, 2020r).

•

2020-2021 eğitim öğretim yılına hazırlık
kapsamında
öğrencilerin
psikolojik
sağlamlıklarının korunması ve güçlendirilmesine
katkı sağlaması amaçlanan “Psikoeğitim
Programları” hazırlandı (MEB, 2020ak).

•

Uzaktan eğitim uygulamaları sonrası özel eğitim
öğrencilerinin okula uyumunu kolaylaştırmak
ve psikososyal açıdan destek olmak için okula
uyum etkinlikleri yayımlandı (MEB, 2020ai).

•

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde evde
geçirilen uzun süreye bağlı olarak davranış
problemlerinin gelişmiş olması olasılığına karşın
öğretmenlere “Özel eğitimde yoğunlaştırılmış
davranış değiştirme yöntemleri kursu” verildi
(MEB, 2020ae).

Diğer rehberlik hizmetleri
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri
Yönetmeliği yayımlandı (MEB, 2020aı). Buna
göre:

•

–

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini
sunan
personelin
unvanı,
sunulan
hizmetlerin tamamını kapsayacak şekilde
“rehber öğretmen/psikolojik danışman”
olarak düzenlendi.

–

Rehber
öğretmen
veya
psikolojik
danışmanların nöbet görevi kaldırıldı.
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•

Mevzuat güncelleme çalışmaları kapsamında
Rehberlik ve Araştırma Merkezi Yönergesi ve
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Etik
Yönergesi hazırlandı (MEB, 2020ah).

•

2023 Eğitim Vizyonu belgesi kapsamında
rehberlik ve araştırma merkezi personeline
yönelik eğitimler başladı (MEB, 2020d).

•

Okul öncesi ve ilköğretim 1. sınıf öğrencileri için
4 haftalık sınıf rehberlik etkinlikleri yayımlandı
(MEB, 2020p).

•

13 Ekim 2020’de yüz yüze eğitime başlayan
ilkokul kademesinde, 8 ve 12. sınıf ile okul
öncesi dönemde eğitim gören öğrencilere
yönelik sınıf rehberlik programının uygulanması
sırasında kullanılabilecek örnek etkinlikler
yayımlandı (MEB, 2020aö).

Değerlendirme ve Öneriler
Salgın süreci okullardaki Psikolojik Danışma ve
Rehberlik (PDR) hizmetlerinin rolü ve işlevinin
önemini daha belirgin hale getirmiştir.
COVID-19 salgınının ortaya çıkışıyla bireylerin
alışıldık yaşam biçimleri değişikliğe uğramış, bu
durumdan en çok etkilenenler arasında uzun süre
okuldan uzakta kalmak zorunda kalan öğrenciler
ilk sırada yer almıştır. Salgın nedeniyle yaşanan
olağanüstü süreç öğrencilerin psiko-sosyal destek
ihtiyaçlarını da artırmış, Bakanlık tarafından
salgın sürecinde öğrencilerin iyi olma halini
destekleyecek uygulamalar hayata geçirilmiştir.
Bu süreçte PDR servislerine de büyük roller
düşmüştür. 81 ilde “Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Bilgilendirme Hattı” çağrı merkezi
kurulmuş, ayrıca okullarda ve RAM’larda görevli
rehberlik öğretmenleri aracılığıyla grup ve bireysel
olarak rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti
sağlanmıştır. Salgının başladığı Mart ayından 1
Ekim 2020 tarihine kadar 9.927.181 öğrenciye
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rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti verilirken,
10.168.910 veli ve 794.768 öğretmen/yöneticinin
de bu hizmetten faydalandığı açıklanmıştır
(MEB, 2020a). Ayrıca PDR servislerine başvuru
nedenleri gibi PDR servisleri tarafından yürütülen
tüm faaliyetler e-Rehberlik sistemi üzerine
işlenmiştir. Bu noktada e-Rehberlik sistemi ile PDR
kapsamında sağlanan hizmetin kaydının tutulması;
rehberlik çalışmalarının sistematik bir biçimde
yapılandırılması ve ileriye yönelik etkili rehberlik
hizmeti sağlanması bakımından önemli bir adım
olarak değerlendirilmektedir.
e-Rehberlik sistemine işlenen veriler, salgın
süresince öğrenci ve velilerin en çok hangi
konularda rehberliğe ihtiyaç duyduğu hakkında
fikir vermektedir. Buna göre, koruyucu önleyici
rehberlik kapsamında grup çalışmalarında en fazla
stresle baş etme, sağlıklı yaşam, psikososyal destek
programı konularında hizmet verilmiştir. Eğitsel
rehberlik kapsamında en fazla zaman yönetimi ve
motivasyon konularında destek alınırken, mesleki
rehberlikte meslek tanıtımı ve meslek seçerken
dikkat edilmesi gereken hususlar yer almıştır.
Öğrencilerin bireysel olarak en fazla talep ettiği
konular uyum, motivasyon ve hedef belirleme
olmuştur. Veliler ise bu süreçte sağlıklı yaşam
ve psiko-sosyal destek konularında rehberlik
hizmeti almış, bireysel olarak ise en çok akademik
konularda yardım talep etmiştir.
Salgın süresince evde kapalı kalınan sürelerin
uzaması, sosyal izolasyon, akran etkileşiminin
azalması, ekrana maruz kalınan sürelerin uzaması
gibi günlük yaşam biçimlerindeki farklılıklar
nedeniyle öğrencilerin stres ve kaygı düzeylerinin
artması beklenen bir durumdur. Bununla birlikte
öğrencilerin kısa vadede depresyon, uyku
bozuklukları uzun vadede ise travma sonrası stres
bozukluğu başta olmak üzere çeşitli problemlerinin

artmasından endişe edilmektedir (Fegert, Vitiello,
Plener ve Clemens, 2020). Bu noktada okul
rehberlik servisleri, pek çok öğrenci ve ailesi
için rehberlik ve psikolojik danışma alanında en
ulaşılabilir hizmet sağlayıcısı konumda olması
dolayısıyla önemli bir role sahiptir. Çocuğun
okula başlamasıyla doğrudan karşılaşabileceği
PDR servisleri çocuğun akademik gelişiminin
yanı sıra kişisel, sosyal ve duygusal gelişimine
destek sağlayan, gerektiğinde bireysel ve grupla
psikolojik danışma hizmeti veren profesyonel bir
yardım hizmetidir. Salgın sürecinde psikolojik
danışma ve rehberlik kapsamında salgının
yol açtığı olumsuz psikolojik etkiler ile başa
çıkmaya yönelik yaklaşık 10 milyon öğrenciye
ve 10 milyon veliye destek sağlanması önemli
bir çaba olarak değerlendirilmektedir. Ancak
çoğunlukla merkezi olarak ele alınan psiko-sosyal
destek uygulamalarının okullar, öğretmenler ve
yerel birimler dâhil edilerek öğrencinin gerçek
ihtiyaçlarına ve içinde bulunduğu zorluklara
dokunan çözümlere dönüşebilmesi için rehberlik
hizmetlerinin
niteliğinin
ve
kapasitesinin
geliştirilmesine yönelik ihtiyaç devam etmektedir.
Nitekim 2023 Eğitim Vizyonu, MEB 2019 Yılı
İdare Faaliyet Raporu, On Birinci Kalkınma Planı,
MEB 2019-2023 Stratejik Planı gibi üst politika
belgelerinde de bu ihtiyaca yönelik hedeflere
yer verilmiştir. Okullarda sağlanan rehberlik ve
psikolojik danışma hizmetlerinin etkinliğinin
artırılması için, salgın süreciyle birlikte dönüşen
ve değişen rehberlik ve psikolojik danışma
ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak ilk
etapta rehber öğretmen/psikolojik danışmanların
hizmet içi eğitimler yoluyla mesleki yeterliklerinin
geliştirilmesi, sınıf öğretmenlerinin rehberlik
konusundaki yeterliklerinin artırılması, okullardaki
rehber öğretmen/psikolojik danışman sayısının
artırılması gibi çözümler değerlendirilebilir.
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Uzaktan eğitim süreci özel eğitim ihtiyacı olan
öğrencilerin yanı sıra ebeveynlerinin de desteğe
olan ihtiyacını artırmıştır.
Salgın süreci özel gereksinimli öğrenciler için olduğu
kadar onların aileleri için de zorlayıcı geçmektedir.
Okulların kapanması ailelerin üzerindeki yükü de
artırmış, bir yandan özel gereksinimli öğrencilerin
bakımı, davranış problemleri gibi etkenlerle baş
eden aileler diğer yandan çocuklarının eğitimleri
ile ilgilenmek zorunda kalmıştır. Bununla
birlikte, özel gereksinimli öğrencilerde görülen
davranış problemleri ya da gelişimde gerileme
gibi sorunlar özel gereksinimli öğrenciler kadar
onların ebeveynlerini de olumsuz etkilemiştir
(Mengi ve Alpdoğan, 2020). Öte yandan, özel
eğitim ihtiyacı olan çocukların gelişimlerinde
önemli bir rol üstlenen ailelerin bilinç düzeyleri ve
destekleyici gelişim ortamı oluşturma imkanları
önemli bir sınırlılık oluşturmuş, ayrıca ebeveynlerin
kaygı düzeyleri ve desteğe ihtiyaçları da artmıştır.
Bu süreçte Bakanlık tarafından çeşitli yayınlar,
programlar hayata geçirilmiş ayrıca RAM’lar
tarafından öğrencilerin yanı sıra velilere de rehberlik
hizmeti verilmiştir. Ancak uzaktan eğitim sürecinde
özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların ailelerinin
karşılaştıkları zorluklara çözüm üretebilecek
uygulamalara ilişkin sınırlılıklar mevcuttur. Yapılan
araştırmalar ailelerin salgın sürecinde çocuklarının
eğitimini desteklemek için daha fazla bilgiye ve
kaynağa ihtiyaç duyduklarını göstermektedir.
Nitekim e-rehberlik sisteminden elde edilen veriler
velilerin uzaktan eğitimle birlikte çocukların evde
kaldıkları süreçte öğrenmelerini sürdürmekle
ilgili sorumlulukların artması dolayısıyla en
fazla akademik konularda yardım talebinde
bulunduğunu ortaya koymaktadır. Öğretmenler ise
uzaktan eğitim boyunca ebeveynlerin çocuklarını
destekleme konusunda yetersiz kaldıklarını,
ebeveynlerin daha ilgili olmaları gerektiğini ve
bu nedenle aile eğitimleri verilmesi gerektiğini
belirtmiştir (Şenol ve Can Yaşar, 2020). Bu
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noktada, özel eğitim ihtiyacı olan çocukların
ihtiyaçları doğrultusunda doğru yaklaşım ve gelişim
desteği için ebeveynlere sistemli olarak rehberlik
sağlanması önem taşımaktadır. Ailelerin sunulan
bu eğitimlere, desteklere ulaşma ve yararlanma
durumları da ayrıca değerlendirilmelidir. Özel
eğitimin etkili bir biçimde yürütülebilmesi için
ailenin desteği ve okul-aile iş birliği şarttır. Ailenin
eğitim sürecine etkin olarak katılabileceği, bireysel
farklılıkların gözetildiği uygulamalarla ebeveynlerin
desteklenmesi ve öğretmenlerle iş birliği
geliştirmesi sağlanabilir.
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2020 yılında COVID-19 salgını nedeniyle eğitim
öğretime ara verilmesi kademeler arası geçişte
uygulanan sınavlar dahil olmak üzere not verme,
sınıf geçme gibi her türlü ölçme değerlendirme
çalışmasının
rutin
işleyişini
etkilemiştir.
Kamuoyunun özellikle LGS ve YKS’nin iptaline
yönelik çağrısına karşın alternatif bir çözüm
geliştirilememiş ve sınavlar olağanüstü şartlar
altında gerçekleştirilmiştir. Bu bölümde salgın
nedeniyle ilköğretimden ortaöğretime tüm
kademelerde ve kademeler arası geçişte uygulanan
ölçme değerlendirme çalışmalarındaki gelişmelere
yer verilmiştir.

I. TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME
GEÇİŞ
Başvuru ve uygulama süreci
2020’de Ne Oldu?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi
sınavın başvuru ve uygulama sürecinde salgın
nedeniyle birtakım değişiklikler gerçekleşmiştir.
MEB 2020 Sınav Uygulama Takvimi’ne göre 7
Haziran 2020 tarihinde uygulanması planlanan
merkezi sınav COVID-19 salgını gerekçesiyle
20 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir. Salgın
önlemleri kapsamında merkezi sınav başvuruları
MEB tarafından sistem üzerinden otomatik
olarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca öğrencilerin
sınav binalarına kolay ulaşabilmeleri için kendi
okullarında sınava girmeleri kararlaştırılmıştır.
Merkezi sınavın kapsamı öğrencilerin yüz yüze
eğitim aldığı 8. sınıfın birinci döneminde uygulanan
öğretim programları ile sınırlandırılmıştır. Sınavla
Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin
Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’na
göre 1.858 ortaöğretim kurumu sınavla öğrenci
alacak okullar arasında yer almıştır (MEB, 2020h).
Sınavla öğrenci alacak Anadolu imam hatip
liselerine 42.128, Anadolu liselerine 71.946,
mesleki ve teknik Anadolu liselerine 40.370, fen

liselerine 46.650, sosyal bilimler liselerine ise
12.846 olmak üzere toplam 213.940 kontenjan
ayrılmıştır. 2020 yılında sınav başvurusu otomatik
olarak gerçekleşen 1.671.337 8. sınıf öğrencisinden
1.472.088’i (%88,08) merkezi sınava katılmıştır.

Değerlendirme ve Öneriler
LGS ile merkezi yerleştirme yapılacak
ortaöğretim kurumlarının kontenjanları her
geçen yıl artmaktadır.
LGS’nin ilk uygulandığı yıl olan 2018 yılında
merkezi sınav puanı ile öğrenci yerleştirilen toplam
kontenjan, 2018 yılında 127.480 iken 2019 yılında
%9,51 oranında artırılarak 139.600’e ulaşmıştı.
2020 yılında ise sınavla öğrenci alacak okulların
kontenjanı %53 oranında artırılarak 139.600’den
213.940’a ulaşmıştır. Bazı lise türlerinin
kontenjanında ise önceki yıla göre %60’ın üzerinde
artış gerçekleşmiştir. Okul türlerine göre bir önceki
yıla göre kontenjanı en fazla artan okullar %69 ile
Anadolu liseleri, %62 ile mesleki ve teknik Anadolu
liseleri olmuştur. Anadolu imam hatip liselerinde
%45, fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinde ise
%35 oranında kontenjan artışı gerçekleşmiştir.
Bu noktada 2019 ve 2020 yıllarında 8. sınıfı
tamamlayan öğrenci sayılarına bakmak faydalı
olacaktır. 2019 yılında 8. sınıfı tamamlayan öğrenci
sayısı 1.210.112 iken, 2020 yılında bu sayı %38,11
oranında artış göstererek 1.671.337’e ulaşmıştır.
Sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanlarının
artırılması, 2012-2013 eğitim öğretim yılında
başlayan 4+4+4 sisteminin bir çıktısı olarak bugün
8. sınıfta olan öğrenci sayısının önceki yıllara
kıyasla fazla olması nedeniyle makul karşılanabilir.
Ancak okulların kontenjanındaki artış oranının
öğrenci sayısındaki artış oranından da fazla olması
ortaöğretime geçişte sınavla öğrenci yerleştirilen
ortaöğretim kurum sayısının ve öğrenci oranının
artmaya devam edeceğinin ve nihai olarak yeniden
tüm ortaöğretim kurumlarına sınavla yerleştirmeye
doğru gidileceğinin somut göstergesi olarak
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değerlendirilebilir. Ayrıca önümüzdeki yıllarda
daha fazla ortaöğretim kurumuna sınavla öğrenci
yerleştirilmesi yönünde talep ve baskının devam
etmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda Bakanlığın
merkezi sınav ile öğrenci yerleştirilen kurum
sayısını ve kontenjan oranını sınırlandırabilmesi
için merkezi sınavla öğrenci alacak kurumların
ve kontenjanlarının belirlenmesinde rasyonel
ve sürdürülebilir ölçütler belirlemesi önem
taşımaktadır. Aksi takdirde birkaç yıl gibi kısa bir
sürede dahi ortaöğretim kurumlarının çoğunluğuna
sınavla geçişin fiili durum olarak karşımıza çıkması
kaçınılmaz olacaktır.

Merkezi sınav sonuçlarına ilişkin sayısal
veriler
2020’de Ne Oldu?
Merkezi sınava katılan öğrencilerin, her birinde
20’şer soru bulunan alt testler arasında doğru
cevap sayısı ortalamasının en yüksek olduğu alt
test fen bilimleri (10,21), en düşük olduğu alt test
ise matematiktir (4,89) (Tablo 6.1). Öğrencilerin 10

soru bulunan alt testler arasında doğru cevap sayısı
ortalamasının en yüksek olduğu alt test din kültürü
ve ahlak bilgisi (6,39) iken, en düşük olduğu alt test
ise yabancı dildir (3,53). 2020 yılındaki merkezi
sınavda soruların ortalama ayırt edicilik düzeyleri
0,30 (matematik) ile 0,59 (yabancı dil) arasında
değişmektedir.
Cinsiyete göre doğru cevap ortalamaları ise, kız
öğrencilerin matematik dışındaki alt testlerde
erkek öğrencilerden daha yüksek doğru cevap
sayısı ortalamasına sahip olduğunu göstermektedir
(MEB, 2020c). Her iki cinsiyet için de doğru
cevap sayısı ortalamasının en düşük olduğu alt
test matematiktir. Matematik testinde erkek
öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalaması 4,92
iken kız öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalaması
4,86’dır. Öğrencilerin 2020 merkezi sınav puanları
ile okul başarı puanları arasında pozitif, istatistiksel
olarak anlamlı ve güçlü (ρ=0,834, p<0,05) bir ilişki
vardır. Diğer bir deyişle, okul başarı puanı yüksek
olan öğrencilerin merkezi sınav puanları da yüksek
olma eğilimindedir.

TABLO 6.1

Merkezi Sınava Katılan Öğrencilerin Doğru Cevap Sayısı Ortalamaları ve Test İstatistikleri
Bölüm

Sözel bölüm

Sayısal bölüm

Alt test

Soru
sayısı

Doğru cevap
sayısı ortalaması

Ortalama soru
güçlüğü

Ortalama soru
ayırt ediciliği

İç tutarlılık (Güvenirlik)
katsayısı

Türkçe

20

10,00

0,50

0,38

0,82

T.C. inkılap tarihi
ve Atatürkçülük

10

5,05

0,50

0,51

0,82

Din kültürü ve
ahlak bilgisi

10

6,39

0,64

0,47

0,79

Yabancı dil

10

3,53

0,35

0,59

0,87

Matematik

20

4,89

0,26

0,30

0,77

Fen bilimleri

20

10,21

0,51

0,44

0,86

Kaynak: MEB, 2020c.
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Değerlendirme ve Öneriler
Merkezi sınav istatistiklerine göre Türkçe (0,38)
ve matematik testinin (0,30) ayırt edicilik
düzeyleri “kısmen kabul edilebilir” sınırların
altındadır.
2020 yılı merkezi sınavda soruların ortalama
ayırt edicilik düzeyleri 0,30-0,59 arasında
değişmektedir. Merkezi sınav gibi önceliği
sıralama/seçme/yerleştirme
olan
sınavlarda
soruların ayırt edicilik değerinin 0,50’nin üzerinde
olması tercih edilmektedir. Standart testlerde
soruların ayırt edicilik değerinin 0,50’nin üzerinde
olması testteki maddelerin yüksek başarı gösteren
öğrenci ile düşük başarı gösteren öğrenciyi
birbirinden ayırt etme ölçüsünün yüksek olduğuna
işaret etmektedir (University of Washington,
2019). Ancak merkezi sınavda özellikle Türkçe testi
(0,38) ve matematik testi (0,30) sorularının ayırt
edicilik değerleri “kısmen kabul edilebilir” sınırının
altındadır. Merkezi sınav puanının öğrencilerin
akademik başarı durumuna göre ortaöğretim
kurumlarına yerleştirilmesinde kullanıldığı dikkate
alındığında, merkezi sınav sorularının test niteliği
açısından başarı düzeyi yüksek olan öğrenci ile
başarı düzeyi düşük olan öğrenciyi ayırt etme
yeterliği sorunlu gözükmektedir.
Geçmiş yıllara baktığımızda, 2018 yılında soruların
ayırt edicilik değerleri benzer şekilde kabul
edilebilir sınırların altında iken 2019 yılındaki
merkezi sınavda bu sorun kısmen çözülmüştü
(2018:0,35-0,65; 2019:0,52-0,75) (TEDMEM,
2020a). Bu noktada bir önceki yılla karşılaştırma
yapmak için 2020 yılı merkezi sınavındaki sorularla
2019 yılı merkezi sınavı sorularının ayırt edicilik
değerleri açısından eşdeğer olmadığının altını
çizmek gerekmektedir.

Sonuç olarak, 2020 yılındaki merkezi sınav
kapsamındaki farklılıklar nedeniyle, 2020 yılı
soruları ile 2019 yılı sorularının ayırt edicilik
değerleri dahil olmak üzere, soru güçlüğü ve
diğer test istatistik değerleri nitelik bakımından
farklılaşmaktadır. Bu farklılıklar dikkate alındığında,
2020 yılı merkezi sınavı test istatistikleri ile 2019
yılı merkezi sınavı test istatistiklerini karşılaştırmak
ve bir öğrenme/başarı karşılaştırması yapmak
teknik olarak hatalı olacaktır. Karşılaştırmadaki
sınırlılıklara karşın tek başına 2020 yılına ait
merkezi sınavın ayırt edicilik istatistikleri, T.C.
inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak
bilgisi, yabancı dil ve fen bilimleri testleri için
makul kabul edilebilirken, Türkçe ve matematik
testlerinin ayırt edicilikleri kısmen kabul edilebilir
sınırların altında kalmıştır.

Merkezi ve yerel yerleştirme sonuçları
2020’de Ne Oldu?
2020 yılı LGS kapsamında merkezi sınava katılan
1.472.088 öğrenciden 571.704’ü (%38,84) merkezi
yerleştirme için tercih yapmış, tercih yapanların
212.485’i (%37,17) bir ortaöğretim kurumuna
yerleştirilmiştir. Sınava giren öğrencilerin %14,43’ü
sınavla öğrenci alan bir ortaöğretim kurumuna
yerleştirilmiştir.
Merkezi yerleştirmede Anadolu lisesi, Fen lisesi
ve sosyal bilimler liselerinin doluluk oranları
%100 olmuştur. Anadolu imam hatip liselerinin
doluluk oranı %99,76, mesleki ve teknik Anadolu
liselerinin doluluk oranı ise %96,64 olmuştur. Yerel
yerleştirme ile yerleşen öğrencilerin %49,3’ü ilk
tercihlerine yerleşmiştir. İlk yerleştirmede sınavla
öğrenci alan liselerin doluluk oranı %99,32’ye
ulaşmıştır.
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Öğrencilerin ortaöğretim program türlerine1 ve
Türkiye geneli yüzdelik dilimlerine göre merkezi
sınav puanı ile yerleştirilme durumuna ait
istatistikler Tablo 6.2’de yer almaktadır2.
Merkezi sınav puanı ile yerleştirme yapılan
ortaöğretim kurumlarında, herhangi bir programa
yerleşen başarı düzeyi en yüksek, yani birinci
sıradan yerleşen öğrencinin, Türkiye geneli başarı
yüzdelik dilimine göre;
•

•

•

Merkezi sınav puanı ile yerleştirme yapılan
programların %44,30’una yerleşen en
başarılı öğrenci dahi ilk %10’luk dilimde yer
almamaktadır.
Anadolu meslek programlarının %92,97’sine,
Anadolu teknik programlarının %89,13’üne,
Anadolu imam hatip lisesi programlarının
ise %29,53’üne ilk %10’luk dilimde başarı
gösteren hiçbir öğrenci yerleştirilememiştir.
Sosyal bilimler lisesi programlarından 23’üne,
fen lisesi programlarından birine ilk %10’luk
dilimde başarı gösteren hiçbir öğrenci
yerleştirilememiştir.

•

Öğrencilerini ilk %20’lik dilim içinden alan
program oranı %81,23’tür.

•

Fen lisesi ve Anadolu lisesi programlarının
tamamı başarı düzeyi en yüksek öğrencilerini
ilk %20’lik dilimden almıştır.

Merkezi sınav puanı ile yerleştirme yapılan
ortaöğretim kurumlarında, herhangi bir programa
merkezi yerleştirme ile yerleşen başarı düzeyi en
Merkezi sınav puanı ile yerleştirilen öğrencilerin Türkiye geneli en
düşük yüzdelik sırası ve Türkiye geneli en yüksek yüzdelik sırasına
ilişkin veriler Millî Eğitim Bakanlığınca kurum bazında değil,
program bazında verilmiştir. Bir lise içinde birden fazla program
(örneğin bir Anadolu Lisesi içinde İngilizce ve Almanca gibi iki
farklı program) bulunabilmektedir. Bu nedenle merkezi sınav
puanı ile yerleştirme yapılan program sayısı kurum sayısından
daha fazladır.
1

Yerleştirme sisteminin bütününde yerel yerleştirme esas olduğu
için Tabloda Türkiye geneli yüzdelik dilim/başarı sıralaması
kullanılmıştır.
2
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düşük, yani sonuncu sıradan yerleşen öğrencinin
Türkiye genelindeki başarı yüzdelik dilimine göre
ise;
•

Merkezi sınav puanı ile yerleştirme
yapılan programların sadece %27,71’i tüm
öğrencilerini ilk %10’luk dilim içinden
alabilmiştir.

•

Anadolu teknik programlarının %99,29’u,
Anadolu meslek programlarının ise %100’ü
öğrencilerini ilk %10’luk dilim içinden
alamamıştır.

•

Anadolu meslek programlarının %100’ü,
Anadolu teknik programlarının %92,94’ü,
Anadolu imam hatip lisesi programlarının
ise %61,81’i öğrencilerini ilk %20’lik dilimden
alamamıştır.

•

Merkezi sınav puanı ile yerleştirme yapılan
programların %19,29’una başarı sıralaması
ilk %50’lik dilimden daha düşük öğrenciler
yerleştirilebilmiştir.

•

Anadolu teknik programlarının %39,40’ına,
Anadolu
meslek
programlarının
ise
%55,47’sine
başarı
sıralaması
ilk
%50’lik dilimden daha düşük öğrenciler
yerleştirilebilmiştir.

•

Anadolu lisesi programlarına yerleşen başarı
düzeyi en düşük öğrencinin yüzdelik dilimi
%73,89, fen lisesi programlarına yerleşen
başarı düzeyi en düşük öğrencinin yüzdelik
dilimi %20,29, sosyal bilimler lisesine
yerleşen başarı düzeyi en düşük öğrencinin
yüzdelik dilimi ise %37,59’dur.

Yerel yerleşenler arasında ilk üç tercihlerine
yerleşme oranı ise %92’dir. Yerel yerleştirmede
Anadolu lisesine yerleşen öğrencilerin %98,72’si,
Anadolu imam hatip lisesine yerleşen öğrencilerin
%87,26’sı, mesleki ve teknik Anadolu lisesine
yerleşen öğrencilerin ise %82’si ilk üç tercihine
yerleşmiştir.

314

69

77

9

358

1178

55,70

Fen Lisesi

Sosyal
Bilimler
Lisesi

Anadolu
Teknik
Programı

Anadolu
Meslek
Programı

Anadolu
İmam Hatip
Lisesi

Toplam

Yüzde

81,23

1718

486

56

419

78

315

364

Sınava giren
öğrencilerin
ilk %20’si
içinde

44,30

937

150

119

631

23

1

13

Sınava giren
öğrencilerin ilk
%10’u içine
giremeyen

27,71

586

59

0

8

15

258

246

Sınava giren
öğrencilerin
ilk %10’u
içinde

54,42

1151

314

127

658

17

1

34

Sınava giren
öğrencilerin ilk
%20’si içine
giremeyen

52,62

1113

394

56

422

66

57

117

Sınava giren
öğrencilerin
ilk %10’u ile
%50’si arasında

19,29

408

56

71

279

0

0

2

Sınava giren
öğrencilerin ilk
%50’si içine
giremeyen

Programa yerleşen başarı düzeyi en düşük öğrencinin yüzdelik
dilimine göre program sayısı(*)

-

-

99,63

99,28

99,83

37,59

20,29

73,89

Program türü
içinde yerleşme
puanı en düşük
öğrencinin
yüzdelik dilimi

100

2115

508

128

708

92

315

364

Toplam
program
sayısı(*)
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Kaynak: MEB, 2020b verilerinden derlenmiştir.

(*) Program sayısı lise/kurum sayısından farklıdır. Çünkü aynı lisenin içinde birden fazla program bulunabilmekte ve bu programlara yerleşen öğrencilerin en yüksek ve en düşük puanları da Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan
verilerde ayrı ayrı yer almaktadır. Bu nedenle tabloda lise sayısı yerine program sayısı kullanılmıştır.

351

Sınava giren
öğrencilerin
ilk %10’u
içinde

Anadolu
Lisesi

Program
türü

Programa yerleşen başarı düzeyi en yüksek
öğrencinin yüzdelik dilimine göre program sayısı(*)

Program Türlerine ve Öğrencilerin Türkiye Geneli Yüzdelik Dilimlerine Göre Yerleştirme Durumuna Ait İstatistikler

TABLO 6.2

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME VE KADEMELER ARASI GEÇİŞ BÖLÜM 6

119

BÖLÜM 6 ÖLÇME-DEĞERLENDİRME VE KADEMELER ARASI GEÇİŞ

Değerlendirme ve Öneriler
Öğrenciler üzerindeki sınav baskısını ve sınava
yönelen öğrenci sayısını azaltmak hedefi ile yola
çıkılan LGS’de sınava katılan öğrenci oranı her
geçen yıl artmaktadır.
LGS kapsamındaki merkezi sınava giren öğrenci
sayısı 2019 yılına göre %43 oranında artmıştır
(1.029.555 - 1.472.088). 2020 yılında uygulanan
merkezi sınava katılan öğrenci sayısındaki bu
artış, 4+4+4 sisteminin uygulamaya konularak
okula başlama yaşının 60 aya çekildiği 2012-2013
eğitim öğretim yılında okula başlayan daha geniş
yaş aralığına sahip öğrencilerin sınava katılması ile
açıklanabilir. Ancak merkezi sınava katılan öğrenci
sayısının yanı sıra merkezi sınava katılan ve merkezi
yerleştirme için tercih yapan öğrenci oranları da
artmıştır. Sınavın ilk uygulandığı 2018 yılında 8.
sınıfı tamamlayan öğrencilerden sınava katılanların
oranı %81,46 iken, 2019’da %85,08’e 2020’de ise
%88,08’e kadar yükselmiştir (Tablo 6.3).
2020 yılında merkezi yerleştirme için tercih
yapanlardan
bir
ortaöğretim
kurumuna
yerleşenlerin
oranı
%31,63’ten
%37,17’ye
yükselmiştir.
2019
yılında
sınava
giren
öğrencilerden %13,50’si bir ortaöğretim kurumuna
yerleştirilirken, 2020 yılında bu oran %14,43’e
ulaşmıştır. Bu veriler MEB 2019-2023 Stratejik
Planı’nda yer alan “ortaöğretime merkezi sınavla
yerleşen öğrencinin oranının 2020 yılında

%10 olması” hedefi ile uyumlu değildir. Ayrıca
2023 yılına kadar merkezi sınavla yerleşen
öğrenci oranının azalması hedefinden giderek
uzaklaşılmaktadır. Okullar arasındaki nitelik
farkına yönelik toplumsal algı, nitelikli tabir
edilen okullara girebilmek için öğrencilerin sınava
girerek şansını denemesi ile karşılık bulmaktadır.
Her 100 öğrenciden 88’inin sınava girmesi ve
her 100 öğrenciden 38’inin merkezi yerleştirme
için tercihte bulunması LGS uygulaması ile sınava
yönelik talebin azaltılamadığını göstermektedir.
LGS ile sınırlı sayıda okula, sınırlı sayıda öğrenci
yerleşecek olması sınava yönelik talebi azaltmak bir
yana öğrenciler arasındaki rekabet ortamı ve sınav
odağını besleme potansiyeline sahiptir Merkezi
sınava yönelen öğrenci sayısının azaltılması ancak
okullar arası imkân ve nitelik farkını azaltarak
ve tüm öğrencilere eşit şartlarda eğitim imkânı
sağlamakla mümkün olabilir. Bu durum aynı
zamanda ek maliyetler anlamına geldiğinden daha
fazla kaynağın eğitime aktarılması ve bu kaynakların
eşit ve adil dağıtılmasını gerektirmektedir. Bu
kapsamda kısa ve uzun vadede alınabilecek
tedbirlerden bazıları şöyle sıralanabilir;
• Sınava giriş için sınav içeriğinde yer alan
derslerden her birinde belirli bir not
ortalaması şartı konarak, yalnızca bu koşulu
sağlayan öğrencilerin merkezi sınava
başvurması sağlanabilir.

TABLO 6.3

Merkezi Sınava Katılım ve Merkezi Yerleşme İstatistikleri (2018-2020)
2018

2019

2020

8. sınıfı tamamlayan

1.192.799

1.210.112

1.671.337

Merkezi sınava katılan

971.657

1.029.555

1.472.088

Sınava katılanların oranı (%)

81,46

85,08

88,08

Merkezi yerleştirme ile yerleşenlerin oranı (%)

10,69

13,50

14,43

Kaynak: MEB 2020b verilerinden derlenmiştir.
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•

Sınava başvuracak öğrencilerin kendi
okullarında belirli bir yüzdelik dilimde yer
alması ön koşul olarak belirlenebilir.

•

Erken yaşlardan başlayarak öğrencilerin
başarı durumu ve potansiyelleri hakkında
etkili bir rehberlik ve yönlendirme ile merkezi
sınava girecek öğrenci sayısı azaltılabilir.

•

Merkezi yerleştirme ile öğrenci yerleştirilen
kurumların sayısının ve niteliğinin gözden
geçirilmesi yoluyla merkezi sınava girecek
öğrenci sayısı azaltılabilir.

•

Özel program uygulayan okullar ve proje
okullarına kendi belirleyecekleri yöntem
ve/veya sınav ile öğrenci alma seçeneği
sunularak, sınava yönelik talebin azaltılması
sağlanabilir (TEDMEM, 2020a).

Sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında
merkezi yerleştirme sonrası toplam 1.455
kontenjan boş kalmıştır.
Sınavla öğrenci almalarına rağmen Anadolu imam
hatip liselerinde 98, mesleki ve teknik Anadolu
liselerinde 1.357 kişilik kontenjan ilk yerleştirmede
boş kalmıştır. 2019 yılına kıyasla Anadolu imam
hatip liselerinde ve mesleki ve teknik Anadolu
liselerinde boş kalan kontenjan oranında bir
miktar artış yaşanmıştır. Bununla birlikte, merkezi
yerleştirmede mesleki ve teknik Anadolu liselerini
ilk sırada tercih eden öğrenci oranı %11, ikinci
sırada tercih eden %11, üçüncü sırada tercih
eden öğrenci oranı ise %9,6’dır. Mesleki ve
teknik Anadolu liseleri ilk beş tercih hakkı içinde
Anadolu ve fen liselerinden ve Anadolu imam hatip
liselerinden sonra tercih edilmektedir. Kontenjanı
boş kalacak kadar tercih edilmeyen veya başarı
sıralamasında en son sıralarda yer alan öğrencilerin
dahi yerleştirilebildiği bir programa sınavla öğrenci
yerleştirmek, rekabet ortamı ve sınav odağını
güçlendirmek anlamına gelmekte, ortaöğretime
geçiş uygulamalarının amacıyla çelişmektedir
(TEDMEM, 2020a). Kontenjanı boş kalan bir

ortaöğretim kurumuna merkezi sınavla yerleştirme
yapılmasa da isteyen her öğrenci girebileceğine
göre, merkezi sınav puanı ile yerleştirme yapmanın
herhangi bir amaca hizmet ettiği de düşünülemez.
Sonuç olarak, merkezi sınavla yerleştirme yapılan
ortaöğretim kurumlarının bir kısmının merkezi
yerleştirme kapsamında yer almasının açıklanabilir
bir gerekçesinin bulunmadığı düşünülmektedir.
Merkezi sınav puanı ile yerleştirme yapılan her 10
programdan dördüne yerleşen en başarılı öğrenci
dahi ilk %10’luk dilimde yer almamaktadır.
Merkezi yerleştirme ile yerleşen öğrencilerin kurum
bazındaki yüzdelik dilimlerine ait istatistikler
bazı kurumların merkezi yerleştirme kapsamında
olmasının rasyonel bir dayanağı olmadığına işaret
etmektedir. Anadolu meslek programlarının
%100’ü, Anadolu teknik programlarının %92,94’ü,
Anadolu imam hatip lisesi programlarının ise
%61,81’i öğrencilerini ilk %20’lik dilimden
alamamıştır. Merkezi sınav puanı ile yerleştirme
yapılan her 10 programdan ikisine başarı sıralaması
ilk %50’lik dilimden daha düşük öğrenciler
yerleştirilebilmiştir Anadolu teknik programlarına
yerleşen her 10 öğrenciden dördünün, Anadolu
meslek programlarına yerleşen her 10 öğrenciden
beşinin başarı sıralaması ilk %50’lik dilimden
daha düşüktür. Bununla birlikte Anadolu teknik
programı, Anadolu meslek programı ve Anadolu
imam hatip liselerine yerleşen başarı düzeyi en
düşük öğrencilerin yüzdelik dilimi yaklaşık %99’dur.
Öğrencilerin %88,08’inin sınava girdiği, sınava
girenlerden %14,43’ünün merkezi sınav puanı
ile yerleşebildiği dikkate alındığında yerleşenler
içinde %99’luk başarı dilimindeki öğrencilerin dahi
bulunması merkezi sınav/yerleştirme amacından
uzaklaşıldığını göstermektedir. Yüzdelik dilimi
belirli bir oranın üzerinde olan öğrencilerin kabul
edildiği okulların sınavla öğrenci alan okullar
olmaktan çıkarılması ve sınavsız yerleştirilme
kapsamına alınması yoluyla merkezi sınav/
yerleştirme amacına ulaşabilir.
2020 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU
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II. ORTAÖĞRETİMDEN
YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ
Başvuru ve uygulama süreci
2020’de Ne Oldu?
Salgın nedeniyle Yükseköğretim Kurumları
Sınavı’nın (YKS) kapsamı, süresi, tarihi ve
yerleştirme için gerekli baraj puanında değişiklik
yapılmıştır. Normal şartlarda 20-21 Haziran 2020
tarihinde yapılması planlanan YKS; önce 25-26
Temmuz’a ertelenmiş, sonra yeni bir kararla 2728 Haziran’a geri çekilmiştir. YKS kapsamından
12. sınıfın ikinci dönemine ait konu ve kazanımlar
çıkarılmıştır. Ayrıca sınav süresinde ve yerleştirme
için gerekli baraj puanında değişiklik yapılmıştır.
Temel Yeterlik Testi’nin (TYT) süresi 135 dakikadan
165 dakikaya çıkarılmış ve merkezi yerleştirme
yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için
ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı 170’e
düşürülmüştür.
YKS’ye hazırlanan öğrenciler için çeşitli
kaynakların yer aldığı dijital eğitim platformu
olan EBA Akademik Destek Sistemi (ADES)
oluşturulmuştur. 2019-2020 eğitim öğretim yılının
ikinci dönemindeki uzaktan eğitim sürecine denk
gelen 23 Mart-19 Haziran tarihleri arasında, 11.
ve 12. sınıfa devam eden 1.170.168 öğrenci EBA
akademik destekten yaralanmıştır (MEB, 2020f).

Değerlendirme ve Öneriler
Üniversite adayları, bir taraftan salgın nedeniyle
olağanüstü koşullarda YKS’ye hazırlanırken
diğer taraftan sınav tarihindeki belirsizlikler
ve değişiklikler nedeniyle daha fazla stres ve
kaygıya maruz kalmıştır.
YKS’nin yapılacağı tarihin iki kez değişikliğe
uğraması sınava hazırlanan öğrencilerin çalışma
takvimlerini büyük ölçüde etkilemiştir. Sınava
yaklaşık üç ay kala sınav tarihinin bir ay kadar öne
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alınmasıyla öğrenciler sınava hazırlanmak için kalan
vakitlerinin üçte birini kaybederek daha kısa süre
içinde sınav konularına hazırlanmak ve eksiklerini
tamamlamak durumunda kalmıştır. Üniversite
adayları bir taraftan COVID-19 salgını nedeniyle
uzun süren karantina döneminde olağanüstü
koşullarda sınava hazırlanırken diğer taraftan sınav
tarihindeki belirsizlikler ve sonrasındaki değişikler
nedeniyle toplumun diğer kesimlerine göre daha
fazla stres ve kaygıyla başa çıkmak zorunda
kalmıştır. Nitekim öğrenciler çeşitli platformlar
aracılığıyla bir araya gelerek tepkilerini dile
getirmişlerdir.
Yukarıda ifade edilen olumsuzlukları telafi etmek
amacıyla YKS kapsamındaki testlerin süresi ve
baraj puanının düzenlenmesi ile adaylar üzerindeki
psikolojik baskı azaltılmaya çalışılmıştır. Ancak,
sınav süresinin artırılması bir jest olarak ifade
edilmiş olmakla birlikte, ani ve plansız değişikliklerin
yarattığı sorunlara geçici bir çözüm üretmekten
öteye gidilememiştir. Bu gibi ani değişikliklerin
yarattığı kaygı ve endişenin önüne geçebilmek için
yaklaşık 2,5 milyon adayın üniversiteli olabilmek
ümidiyle girdiği ve “öğrencinin hayatının geri kalan
kısmının belirleyicisi” gibi büyük anlamlar yüklenen
bir sınavda, olası tüm değişkenlerin hesaba
katılarak detaylı bir planlama çerçevesinde eyleme
geçilmesi gerekmektedir.
YKS’ye hazırlanan her 10 öğrenciden dördünün
dijital eğitim platformu ADES’e erişimi yoktur.
2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenim gören
öğrenci sayısı 11. sınıfta 989.248, 12. sınıfta
911.858 olmak üzere bu iki sınıf düzeyi için
toplamda 1.901.106’dır (MEB, 2020j). 23 Mart19 Haziran tarihleri arasında ADES platformunu
kullanan 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin toplamı ise
1.170.168’dir. Buna göre uzaktan eğitim sürecinde
dijital eğitim platformlarına ihtiyaç artmasına
karşın sınav grubu öğrencilerinin yalnızca %61,55’i
bu kaynakları kullanmıştır.
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Türkiye’de öğrencilerin uzaktan eğitime erişimiyle
ilgili veriler uzaktan eğitimle ilgili sınırlılıkları
ortaya koymaktadır. Uzaktan öğrenme sürecinde
öğrencilerin %60’ının EBA’ya giriş yapmadığı
bilinmektedir. Buna ilave olarak her dört
öğrenciden birinin evinde internet bağlantısı ve
okul çalışmaları için kullanabileceği bir bilgisayarı
bulunmamaktadır (OECD, 2019). Özellikle
internete erişim ve teknolojik imkanlarda
yetersizliklere sahip dezavantajlı öğrenciler uzaktan
öğrenme süreçlerinde sunulan imkanlardan eşit
ölçüde yararlanamamıştır. Bu durum karantina
sürecinde YKS ve LGS’ye hazırlanan öğrenciler için
ilave stres kaynağı olmuş ve var olan eşitsizlikleri
artırmıştır. Bu noktada uzaktan öğrenme
araçlarına ve internet erişimine sahip olmayan
öğrencilerin tespiti ve materyal temini fırsat
eşitliği için önem taşımaktadır. Bakanlık tarafından
ihtiyacı olan öğrenciler için internet ve uzaktan
öğrenme araçları temini konusunda çalışmalar
başlatılmış olup, bu konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye
bu raporun Temel Eğitim-Ortaöğretim bölümünde
yer verilmiştir.

YKS sonuçlarına ilişkin sayısal veriler
2020’de Ne Oldu?
2020-YKS’de tüm adaylar içinde TYT’den 150 ve
üzerinde puan alan aday oranı önceki yıla göre
bir miktar artarak %77,32’ye yükselmiştir (2019%74,16). Buna karşın 512.029 aday TYT 150 puan
barajını aşamamıştır. AYT için 180 baraj puanının
170’ye çekilmesiyle tüm puan türlerinde 170 ve
üzerinde puan alan aday oranları da bir önceki yıla
göre yaklaşık 7 ila 18 yüzde puan aralığında artış
göstermiştir (ÖSYM, 2020c).
2020-TYT’de önceki yıllara benzer şekilde
öğrenciler fen bilimleri ve matematik testlerinde
görece daha düşük başarıya sahiptir. Kırk soruluk
matematik testinin ham puan ortalaması 5,56; 20
soruluk fen bilimleri testinin ortalaması ise 2,67’dir.

Bununla birlikte TYT oturumunda yer alan testlerin
güçlük düzeyleri 0,17 (temel matematik) ile 0,46
(Türkçe ve sosyal bilimler) arasında değişmektedir.
Fen bilimleri testinin ortalama güçlük düzeyi ise
0,19’dur. Testlerin ortalama ayırt edicilikleri ise
0,41 (Türkçe) ve 0,57 (matematik ve fen bilimleri)
arasındadır (ÖSYM, 2020a).
2020-AYT’de de öğrencilerin en düşük başarı
gösterdiği testler sırasıyla fizik, kimya ve biyoloji
olmuştur. Bu testlerin güçlük düzeyleri 0,19
(fizik) ve 0,23 (biyoloji) arasında değişmektedir.
Adayların %11,3’ü (126.947) fizik, kimya ve
biyoloji sorularından herhangi birine doğru yanıt
verememiştir. 2020-AYT’de yer alan matematik
testinde de öğrenciler görece düşük başarı
göstermiştir. Kırk soruluk AYT matematik testinde
öğrencilerin ham puan ortalaması 7,58’dir (ÖSYM,
2020b). Matematik testinin ortalama güçlük
düzeyi ise 0,25’tir. AYT oturumunda yer alan
testlerin ortalama ayırt edicilik düzeyleri ise 0,40
(sosyal bilimler-2) ile 0,64 (matematik) arasında
değişmektedir.

Değerlendirme ve Öneriler
LGS ve YKS sonuçları birlikte değerlendirildiğinde
temel eğitimdeki temel beceri eksikliği
sorununun ortaöğretimde artarak devam ettiği
görülmektedir.
LGS kapsamındaki merkezi sınav test istatistikleri
öğrencilerin sekiz yıllık eğitim sonucunda sözel
ve sayısal alanlarda oldukça düşük bir performans
sergilediğini ortaya koymaktadır. YKS sonuçları da
öğrencilerin özellikle fen bilimleri ve matematik
testlerinde görece daha düşük başarıya sahip
olduğunu göstermektedir. Hem TYT hem de
AYT oturumlarında öğrencilerin özellikle temel
matematik, matematik ve fen bilimleri sorularını
doğru yanıtlama oranları düşüktür. Öğrencilerin
sorulara verdikleri ortalama doğru yanıtlardan
ziyade doğru yanıtlayamayan öğrenci oranları
incelendiğinde TYT oturumunda yer alan temel
2020 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU
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matematik testinde adayların %17’sinin (399.271)
hiçbir soruya doğru yanıt veremediği; %14’ünün
ise yalnızca 1 soruya doğru yanıt verebildiği
görülmektedir. Fen bilimleri testinde adayların
yaklaşık %24’ü (553.129) hiçbir soruya doğru yanıt
veremezken yaklaşık %15’i yalnızca bir soruya doğru
cevap verebilmiştir. Her bir testte en azından birkaç
sorunun çok temel düzeyde bilgi veya beceriyi
ölçecek şekilde düzenlendiği dikkate alındığında,
hiçbir soruyu doğru cevaplayamayan aday sayısının
bu denli yüksek olması, ilköğretim kademesindeki
temel beceri eksikliğinin ortaöğretimde katlanarak
devam ettiğini göstermektedir.
Temel eğitimdeki beceri sorunu çözülmeden
eğitimin daha üst kademelerindeki hedeflere
ulaşılması mümkün değildir. Bu noktada öncelikli
müdahale
alanları
belirlenerek,
stratejiler
geliştirilmeli ve tüm öğrencilerin en azından temel
düzeyde performans gösterebileceği şekilde
öğrenmenin iyileştirilmesine ve temel eğitimin
güçlendirilmesine katkı sağlanmalıdır. Özellikle
okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, ilkokul
öncesi öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyinin
geliştirilmesi, okulun düzenli ve güvenli bir
yer haline getirilmesi ve öğretmen niteliğinin
geliştirilmesi gibi alanlardaki müdahalelerle
öğrenme geliştirilebilir. Bu müdahale alanlarında
niteliğin artırılması ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına
yönelik önlemler vasıtasıyla öğrenciler arası
öğrenme farklılıkları erken yaşlarda azaltılabilir
(Karip, 2017).

Yerleştirme sonuçları
2020’de Ne Oldu?
2020 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yerleştirme
Sonuçları Raporu’na göre ÖSYS’ye başvuran
öğrenci sayısı 2.436.958’dir. Tercih yapma hakkı
bulunan 1.745.642 adaydan 1.151.632’si bir
yükseköğretim kurumuna yerleşmek üzere tercihte
bulunmuştur. Toplam 838.221 ön lisans ve lisans
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kontenjanının 781.165’ine yerleştirme yapılırken,
57.056 kontenjan boş kalmıştır. Boş kalan
kontenjanların 30.387’si ön lisans, 26.669’u lisans
programlarına aittir (YÖK, 2020).
Yükseköğretim programlarındaki doluluk oranı
%93,19’a yükselmiştir. YKS’nin ilk kez uygulandığı
2018 yılından bu yana doluluk oranları en yüksek
seviyeye ulaşmıştır (2018:%84,69; 2019: %91,36).
Boş kontenjan oranları da önceki yıla göre
azalarak %6,8’e gerilemiştir (2019: %8,6). Devlet
üniversitelerindeki doluluk oranı %93,90’dan
%95,77’ye yükselmiştir. Vakıf üniversitelerinin
doluluk oranları bir miktar artarak %84,14’ten
%85,75’e çıkmıştır. Açık öğretim programlarının
doluluk oranları da önceki yıllara göre artmıştır.
2018 yılında açık öğretim programlarında %73,83
olan doluluk oranı, 2019 yılında %85,41 iken 2020
yılında %91,42’ye ulaşmıştır.

Değerlendirme ve Öneriler
Yükseköğretimde arz-talep dengesini sağlamak
için ortaöğretim ve yükseköğretim arasındaki
uyumun ve devamlılığın sağlanmasına yönelik
ihtiyaç devam etmektedir.
2010-2019 yılları arasında yükseköğretime
başvuran aday sayıları sürekli bir artış eğilimi
içindeydi. Öyle ki yükseköğretime başvuran aday
sayısındaki artış oranı, kontenjan sayısındaki
artış oranından daha fazlaydı (Grafik 6.1). 2020
yılında ilk kez bir önceki yıla kıyasla daha az aday
yükseköğretime giriş için başvuruda bulunmuştur
(2019: 2.528.031 aday; 2020: 2.436.958 aday).
2019 yılına kıyasla sınava başvuran aday sayısı %3,6
oranında azalırken, kontenjanlar %1,64 oranında
artmıştır. Her ne kadar yükseköğretimdeki arz-talep
dengesizliğinde bir miktar azalma olsa da sınava
başvuran aday sayılarındaki düşüşün ne kadarının
salgından kaynaklı çekincelerden kaynaklandığına
dair veri bulunmamaktadır. Salgın nedeniyle
olağanüstü koşullarda gerçekleşen sınavlara
daha az katılım olması olası gözükmektedir.
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Dolayısıyla 2020 yılında elde edilen verilerin diğer
yıllardan farklı değerlendirilmesi ve uzun vadede
arz-talep dengesindeki eğilimin daha sağlıklı
değerlendirilebilmesi için önümüzdeki yıllara ait
verilerdeki eğilimin de görülmesi gerekmektedir.
Yükseköğretimde arz-talep dengesi gözetilirken
kontenjan sayılarının ötesinde yükseköğretimin
rolü, işlevi ve yapısının yeniden titizlikle ele
alınması gerekmektedir. Lisans, ön lisans ve açık
öğretim programları gibi farklı programlara devam
etmek isteyen adayların hepsinin aynı potada
değerlendirilmesi yükseköğretime geçişte yaşanan
yığılmanın en önemli sebeplerinden biridir. Meslek
yüksek okulları ya da açık öğretim programları
gibi dört yıllık örgün öğretim programlarından
farklılık gösteren programların nitelikleri ve

ihtiyaçları doğrultusunda yükseköğretime geçişte
giriş koşulları ve uygulamalarının farklılaştırılması
yoluyla bu yığılmanın önüne geçilebilir. Ayrıca
ortaöğretimde alınan dersler, bu derslerin
türü ve düzeyi ile yükseköğretim programları
arasında bir süreklilik ve bağ kurulmadan,
ortaöğretim
ile
yükseköğretim
arasındaki
bağlantının diploma ve sınava indirgenmesi
kaçınılmaz olarak yükseköğretim önünde bir
yığılmaya neden olmaktadır. Ortaöğretim ile
yükseköğretim arasındaki bağ sadece sınavdaki
sıralama ile sağlanmaktadır. Oysa bu bağın, farklı
yükseköğretim programlarının gerektirdiği ön
koşul bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bu yetkinlikleri
kazandırmak üzere tasarlanmış ortaöğretim
dersleri ve bu derslerin düzeyleri üzerinden kurulan
ilişkilendirmeler yoluyla sağlanması gerekir. Ancak

GRAFİK 6.1

ÖSYS’ye Başvuran Aday ve Kontenjan Artış Eğrisi
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Kaynak: ÖSYM, 2009-2020 yılları arasındaki “Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler” verilerinden derlenmiştir.
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ortaöğretim ile yükseköğretim programları/alanları
arasındaki sürekliliğin ve bağın kurulması, bir geçiş
sınavı düzenlemesinden öte ortaöğretimin yeniden
tasarımı ve yükseköğretime geçiş koşullarının
bütüncül bir şekilde yeniden ele alınmasını
gerektirir.
Yükseköğretim
programlarının
doluluk
oranlarındaki artışa karşın, yükseköğretime
başvuru yapan adaylardan 1.449.407’si hiçbir
yükseköğretim programına yerleşememiştir.
YKS’nin uygulanmaya başladığı 2018 yılından
bu yana yükseköğretim programlarının doluluk
oranları tüm üniversite ve program türlerinde
önemli ölçüde artış göstermiştir. 2018 yılında
özellikle lisans programlarının doluluk oranları
bir önceki yıla kıyasla önemli ölçüde azalmış olsa
da 2019 ve 2020 yıllarında doluluk oranlarında
kademeli olarak iyileşme görülmektedir. 2020
yılında örgün lisans programlarının doluluk oranı

son dört yılın en yüksek seviyesine çıkarak %94,18’e
ulaşmıştır. Benzer şekilde ön lisans programlarının
doluluk oranları da son dört yılda kademeli olarak
artarak %92 olmuştur (Tablo 6.4).
Yükseköğretim
programlarının
doluluk
oranlarındaki bu artış talep görmeyen bölümlerin
kontenjanlarının azaltılması ve yerleşen öğrenci
sayısının artması ile açıklanabilir. Program
kontenjanlarına yönelik yapılan planlamalar
neticesinde 2020 yılı itibarıyla yükseköğretim
programlarındaki boş kontenjan oranı %6,8’e
düşerek olumlu bir gelişme kaydedilmiştir. Ancak
tüm bu iyileştirmelere karşın yükseköğretime
başvuru yapan yaklaşık 2,5 milyon adaydan
ek yerleştirmeler dahil 1.449.407’si hiçbir
yükseköğretim programına yerleşememiştir. Bu
durumda %6,8 oranında kontenjanın boş kalması
adayların beklentileri ile yükseköğretimde sunulan
kontenjan niteliği arasındaki uyum sorununun
devam ettiğine işaret etmektedir.

TABLO 6.4

Örgün Lisans ve Ön lisans Programlarının Kontenjanları ve Doluluk Oranları, 2017-2020
Lisans

Ön lisans

Kontenjan

Yerleşen

Boş

Doluluk oranı
(%)

Kontenjan

Yerleşen

Boş

Doluluk oranı
(%)

2017

473.767

422.946

50.821

89,27

436.904

273.342

163.562

62,56

2018

484.631

394.945

89.686

81,49

354.859

316.037

38.822

89,06

2019

447.754

409.587

38.167

91,48

376.940

343.874

33.066

91,23

2020

458.049

431.380

26.669

94,18

380.172

349.785

30.387

92,00

Kaynak: ÖSYM, 2017-2020 yılları arasındaki “Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler” verilerinden derlenmiştir.
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III. ÖLÇME DEĞERLENDİRME
UYGULAMALARI
2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci
dönem sınavları
2020’de Ne Oldu?
2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde
salgın nedeniyle not verme, sınıf geçme ve
mezuniyete ilişkin geçici düzenlemeler yapılmıştır.
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Millî Eğitim
Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde
değişiklik yapılarak olağanüstü durumlarda eğitim
ve öğretime ara verilmesi ve bu durumlarda sınıf
geçme ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine
ilişkin düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Yapılan
düzenlemelerle ilköğretim ve ortaöğretimde
uzaktan öğrenme etkinlikleri kapsamında not
verilmemiş, öğrenciler birinci dönem notları
ile bir üst sınıfa geçmiş sayılmış, son sınıftaki
öğrencilerden sınıf geçme şartını sağlayanlar ise
birinci dönem notları ile mezun edilmişlerdir.
Bakanlık tarafından, Mart-Haziran 2020 tarihleri
arasında gerçekleşen uzaktan öğrenme sürecinde
öğrencilerin kazanımları edinme düzeylerinin
ölçülmesi ve öğrenme kayıplarının belirlenmesi
için 1-7 Temmuz tarihleri arasında ortaokulda 5, 6
ve 7. sınıf öğrencileri, liselerde ise 9, 10 ve 11. sınıf
öğrencileri için “Çevrim içi Kazanım Değerlendirme
Uygulaması”
gerçekleştirilmiştir.
Uygulama
bilgisayar, tablet ve cep telefonu üzerinden
gerçekleştirilmiş, her öğrenci yalnızca rastgele
atanan bir ders üzerinden değerlendirmeye
katılabilmiştir (MEB, 2020i).
2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci
döneminde yüz yüze işlenemeyen derslerin ve
öğrencilerin bir üst sınıftaki hazırbulunuşluk
düzeylerini etkileyebilecek öğrenme eksikliklerinin
giderilmesi için telafi eğitimleri planlanmış ve
Bakanlık tarafından söz konusu telafi eğitimlerine

ilişkin yasal zemin hazırlanmıştır. Söz konusu
telafi eğitimlerinin 21 Eylül 2020 tarihinde
başlayacak yeni eğitim öğretim yılından üç
hafta önce başlaması ve yıl boyunca devam
etmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda 20192020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait
derslerin üst sınıflardaki konu ve kazanımlarına
temel teşkil eden kritik konu ve kazanımlar,
Bakanlıkça belirlenerek örnek öğretim programları
hazırlanmış ve öğretmenlerle paylaşılmıştır. Yüz
yüze gerçekleştirilmesi öngörülen telafi eğitimleri
salgının neden olduğu koşullar dolayısıyla yüz
yüze gerçekleştirilememiş, 31 Ağustos-18 Eylül
2020 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla
gerçekleştirilmiştir. Okulların kapalı kalmaya
devam etmesi sebebiyle 2019-2020 eğitim öğretim
yılında oluşan öğrenme kayıpları ve eksiklerinin
telafisi bir yana 2020-2021 eğitim öğretim yılında
da öğrenme kayıpları ve eksikleri oluşmaya
devam etmiştir. Ancak öğrenme kayıp ve eksikleri
hakkında bir yargıya varabilmeyi sağlayacak
nitelikte sistematik bir ölçme ve değerlendirme
verisi bulunmamaktadır.

Değerlendirme ve Öneriler
Salgın nedeniyle eğitim öğretime ara verilen
dönemde öğrencilerin bir üst sınıfa geçmiş
sayılmaları ve mezun edilmeleri öğrencilerin
kayba uğrama sorununu kısmi olarak çözse de
öğrenme kaybı sorununu çözememiştir.
2019-2020 eğitim öğretim yılında salgının başladığı
Mart ayından sonraki süreçte ara sınıfların bir üst
sınıfa geçmiş sayılması, son sınıf öğrencilerinin
mezun kabul edilmesi gibi çözümlerle Bakanlık
tarafından öğrencilerin hak kaybına uğrama
sorunu çözümlenmeye çalışılmıştır. Salgının
henüz başladığı ve yalnızca Türkiye’de değil tüm
dünyada eğitim sistemlerinin en acil çözümleri
ortaya koyduğu bir dönemde bu çözümler makul
kabul edilebilir. Ancak salgının neden olduğu
risklerin devam etmesi nedeniyle benzer sorunlar
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2020-2021 eğitim öğretim yılına da taşınmıştır.
Her ne kadar Bakanlık tarafından uzaktan
öğrenme sırasında ortaokul ve lise öğrencilerinin
edindiği kazanımlar ve öğrenme kayıplarının
değerlendirilmesi için çevrimiçi bir değerlendirme
gerçekleştirilse de uygulamanın kendi içinde
sınırlılıkları mevcuttur. Bu sınırlıklardan biri
yalnızca teknolojik araçlara ve internete erişimi
olan öğrencilere uygulanabilmesi bir diğeri ise
sisteme giriş yapan her öğrencinin yalnızca rastgele
atanan bir ders üzerinden değerlendirmeye
katılabilmesidir. Ayrıca, ilkokul öğrencileri ve sınav
grubu öğrencileri uygulamanın kapsamı dışındadır.
Söz konusu sınırlılıklar nedeniyle okullar yeniden
yüz yüze eğitime açıldığında daha kapsayıcı bir
ölçme değerlendirme ihtiyacı devam etmiştir.

Etkili bir telafi süreci için okulların kapalı olduğu
dönemdeki öğrenme kayıpları ve öğrenme
eksikliklerinin tespit edilmesi ön koşuldur. Öğrenme
kayıpları ve öğrenme eksiklikleri tespit edilmeden
bir üst sınıfa geçmiş sayılan öğrencilerin bir üst
sınıfın eğitim öğretim programına göre eğitim
öğretime devam etmesi öğrenme kopukluklarına
ve telafisi güç akademik başarı sorunlarına neden
olma potansiyeli taşımaktadır (TEDMEM, 2020b).
2020-2021 eğitim öğretim yılında rutin eğitim
öğretim süreçlerine dönülememesiyle telafiden
daha çok öncelikle öğrencilerin hazırbulunuşluk
düzeylerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, ardından
bu ihtiyaçlara cevap verecek ve öğrenmenin
sürekliliğini sağlayacak bir öğretim uygulaması
ihtiyacı doğmuştur.

2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine
ait eksik konu ve kazanımlar dikkate alınarak 20202021 eğitim öğretim yılının, planlanan tarihten üç
hafta önce telafi eğitimleri ile başlatılmasına karar
verilmiştir. Bakanlık tarafından öğrenme kayıplarını
telafi etmek amacıyla öğretim programlarında
düzenlemeler gerçekleştirilerek, bir sonraki
döneme temel teşkil eden kritik konu ve kazanımlar
belirlenmiş, böylece merkezi düzeyde telafi
programının genel çerçevesi çizilmiştir. Okullar yüz
yüze eğitim için açıldığında ise öğretmenlerden
23 Mart’tan okulların açıldığı tarihe kadar olan
süre zarfında sürdürülen eğitimlerle öğrencilerin
öğrenim hedeflerine ulaşıp ulaşamadığının
değerlendirilmesi istenmiştir (MEB, 2020a).
Ancak telafi eğitimleri salgın koşulları nedeniyle
planlandığı gibi yüz yüze gerçekleştirilememiş, bu
durum daha kapsayıcı bir ölçme değerlendirme
yapılmasına ve telafi eğitimlerinin öğrenci
ihtiyaçlarına
göre
düzenlenmesine
engel
olmuştur. Neticede okulların kapalı kaldığı süre
boyunca oluşan öğrenme kayıplarının tespiti
için geçerli bir ölçme değerlendirme uygulaması
gerçekleştirilememiştir.

Öğrenme kayıpları öğrencilerin sosyoekonomik
durumu, sahip olduğu uzaktan eğitim imkânları,
devam ettiği okul türü, kademe, evdeki kaynaklar
gibi birçok değişken ile doğrudan ilişkilidir.
Ayrıca öğrencilerin öğrenmesi, öğretmenlerin
yönlendirme,
izleme
ve
değerlendirme
uygulamalarına bağlı olarak farklılaşabilir. Bu
farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda
telafi sürecinin öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına
cevap verebilecek yapıda tasarlanması önem
taşımaktadır. Diğer taraftan telafi programlarının
amacına ulaşabilmesi için içeriği ve süresinin
bölgeler, iller ve okullar temelinde öğrenme
kayıplarının ve eksikliklerinin miktarına göre
farklılıklar
göstermesi
gerekir
(TEDMEM,
2020b). Aksi takdirde özellikle dezavantajlı
bölge ve okullarda okulların kapanmasının neden
olduğu eşitsizliklerin büyümesi ve geride kalan
öğrenci oranlarının artması kaçınılmaz olacaktır.
Dolayısıyla okullar yeniden açıldığında ilk olarak
öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve beceri
düzeylerinin belirlenmesi ve öğrencilerin öğrenme
kayıplarının tespit edilmesi için kapsayıcı bir ölçme
ve değerlendirme yapılması gerekmektedir.
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2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci
dönem sınavları
2020’de Ne Oldu?
2020-2021 eğitim öğretim yılının birinci dönemi
ile beraber anaokulları ve ilkokul 1. sınıflardan
başlayarak kademeli olarak yüz yüze eğitime
geçilmiştir. 16-20 Kasım 2020 tarihindeki ara tatile
kadar Bakanlığın talimatıyla ilkokul, ortaokul ve
liselerde birinci dönem ara sınavlarının bir kısmı
okul ortamında yüz yüze gerçekleştirilmiştir.
Sınavlarda yüz yüze eğitimin yanı sıra uzaktan
eğitim ile işlenen derslerin kazanımları da sınav
kapsamına dahil edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin yüz
yüze eğitim, canlı ders veya EBA TV takibine ve
ders etkinliklerine katılımlarına, ders saatine göre
puan verilmiştir. Görsel sanatlar, müzik, beden
eğitimi ve oyun, beden eğitimi ve spor, trafik
güvenliği, insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi,
teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri ve
yazılım, Peygamberimizin hayatı, temel dini
bilgiler ve seçmeli derslerde sınav yapılmaması
kararlaştırılmış ve bu derslerin dönem puanının
ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje
puanları ile oluşturulması kararlaştırılmıştır.
Ara tatil sonrası öğrencilerin okula dönmesi
beklenirken
Cumhurbaşkanlığı
Kabinesi
toplantısının ardından salgının seyrine bağlı olarak
okulların kapalı kalmaya devam edeceği ve 20
Kasım-4 Ocak tarihleri arasında eğitim öğretim
faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla devam
edeceği açıklanmıştır. Ardından ikinci bir açıklama
ile 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin
sonu olan 22 Ocak 2021 tarihine kadar ilkokul,
ortaokul ve liselerde uzaktan eğitime devam kararı
alınmıştır (MEB, 2020d). Bakanlık tarafından
18.12.2020 tarihinde okullara gönderilen Ölçme
ve Değerlendirme Uygulamaları konulu yazı ile bu
süreçte ölçme değerlendirme uygulamalarının nasıl

gerçekleştirileceğinin detayları paylaşılmıştır (MEB,
2020e). Buna göre öne çıkan düzenlemelerden
bazıları şöyledir:
•

04-22 Ocak 2021 tarihleri arasında
okullarda yalnızca ölçme ve değerlendirme
uygulamaları gerçekleşecektir.

• Yüz yüze eğitime ara verilen tarih öncesinde
yapılan ölçme değerlendirme çalışmaları
geçerli sayılacaktır.
• İlkokul ve ortaokullarda ders etkinliklerine
katılım, ortaöğretimde ise performans
çalışmalarına ilişkin puanlar düzenlenerek,
dönem sonuna kadar e-okul sistemine
girilecektir.
• Ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde
birinci dönem sonunda karne notlarının
belirlenmesi için her bir dersten yalnızca bir
sınav yeterli olacaktır. Birinci döneme ait
sınav notu bulunmayan şubeler ise sınavlarını
okul ortamında seyreltilmiş gruplar hâlinde
gerçekleştirecektir.
• Ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler,
öğrenim gördükleri okul ile aynı türde olması
kaydıyla, bulundukları illerdeki okullarda
sınava girebilecektir.
• İlkokullarda öğrencinin ilk döneme ait sınav
notu olmasa dahi sınav yapılmayacak ve
öğrencilerin karne notları ders etkinliklerine
katılım puanı ile belirlenecektir.
Sınavların yüz yüze yapılacağının açıklanmasının
ardından veliler, öğretmenler, eğitim sendikaları
gibi hemen hemen toplumun her kesiminde
sağlık öncelikli endişeler nedeniyle okullarda yüz
yüze sınav yapılmaması için geniş bir toplumsal
uzlaşı oluşmuştur. Bakanlık tarafından daha önce
öğrenme kayıplarının tespit edilmemesinin uzun
dönemli etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla

2020 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU

129

BÖLÜM 6 ÖLÇME-DEĞERLENDİRME VE KADEMELER ARASI GEÇİŞ

ölçme ve değerlendirmeye ihtiyaç duyulduğu
açıklansa da kamuoyundaki tepkilerin ardından
25 Aralık 2020 tarihinde yeni bir açıklama ile
yüz yüze sınav konusunun Bilim Kurulu ve Sağlık
Bakanlığı’nın değerlendirmeleri sonucu yeniden
ele alındığı paylaşılmıştır. Buna göre nihai olarak,
ilkokul ve ortaokullarda karne notlarının ders
etkinliklerine katılım puanı ile, ortaöğretimde ise
ikinci dönem yapılması planlanan yüz yüze sınavlar
aracılığıyla oluşturulmasına karar verilmiştir.
Bununla birlikte 31 Aralık 2020 tarihinde 31351
(5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe
giren
düzenleme
kapsamında
ortaöğretim kurumlarında, 6 Ocak 2021 tarihinde
31356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren düzenleme kapsamında okul
öncesi ve ilköğretim kurumlarında uzaktan
eğitimde puanla değerlendirme yapılamayacağı
hükmü yürürlükten kaldırılarak uzaktan eğitimde
puanla değerlendirme yapılmasının önü açılmıştır.

Değerlendirme ve Öneriler
2020-2021 eğitim öğretim yılında eğitim
öğretimin uzaktan öğrenme araçlarıyla devam
etmesi nedeniyle ilköğretim ve ortaöğretimde
ölçme ve değerlendirme kapsamında not verme
yeni bir sorun alanı haline gelmiştir.
Salgın döneminde alınan kararlar, uygulamalar ve
bunlarla ilgili tartışmalar, eğitim sisteminde sınav
ve not konularının, öğrenmeden daha çok önem
verdiğimiz konular olduğunu göstermiştir. Uzaktan
verdiğimiz eğitimin sınavını yüz yüze yapmak,
dahası öğrencinin erişiminin olmadığı dersin sınavını
yapmak ve notunu vermek, öğretemediğimiz
bilgi ve becerinin nasıl edinileceğine odaklanmak
yerine nasıl notlandırılacağına odaklanmak gibi
rasyonel açıklamasını bulamayacağımız ikilemler
arasında bocaladığımız bir yılı geride bırakmış
bulunmaktayız.
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Önceki TEDMEM yayınlarında salgının devamı
halinde öğrenciye not verilmesi, bir üst sınıfa
geçmesi veya mezun edilmesinin geçen yıla
göre daha karmaşık bir sorun haline geleceğini
dile getirmiş; ölçme değerlendirme boyutu
tanımlanmamış, öğrenmelerin ve öğrencilerin
gelişiminin izlenip değerlendirilmediği bir uzaktan
öğretim uygulamasına dayalı olarak sınıf geçme
veya mezuniyet gibi kararların sürdürülebilir
olmadığının altını çizmiştik (TEDMEM, 2020b).
Nitekim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının başında
kısmi olarak kimi sınıflar okullara gitse de salgının
gidişatı nedeniyle 20 Kasım 2020 itibarıyla tüm
kademelerde eğitim öğretim faaliyetlerinin
uzaktan eğitim yoluyla devam etmesine karar
verilmiştir. Söz konusu zaman zarfında kimi
okullarda bazı sınıf seviyelerinde dönem sınavları
yüz yüze yapılabilmiş olsa da kimi okullar dönem
sınavlarını tamamlayamamıştır. Hiç yapılmayan ya
da eksik kalan dönem sınavlarını yüz yüze yapmak
üzere ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri sınavlar
için okullara çağrılmıştır. Mevcut koşullarda
okulların kapalı olmasının gerekçesi, öğrencilerin
okullarda bir araya gelmelerinin salgının yayılım
hızı açısından risk olarak değerlendirilmesidir.
Ancak öğrencilerin seyreltilmiş sınıflarda olsa
dahi yüz yüze sınavlar nedeniyle okullarda
toplanmalarında bir sakınca görülmemesi bu
gerekçeye tezat bir durum yaratmıştır. Nitekim bu
durum kamuoyunda da tepkiyle karşılanmış, çeşitli
platformlar aracılığıyla dönem sınavlarının iptaline
yönelik kampanyalar başlatılmıştır. Okulların
kapalı olmasına neden olan gerekçeler ortadan
kaldırılmadan hangi gerekçelerle yüz yüze sınavlar
için öğrencilerin okullara çağrıldığı bir soru işareti
olarak kalmıştır. Öte yandan hareketliliği azaltmak
amacıyla ortaöğretim öğrencilerinin kendi okulları
dışında bulundukları illerdeki okullarda sınava
girmelerine izin verilirken ortaokul öğrencilerinin
neden diğer okullarda sınava giremediği başka
bir soru işaretidir. Bütün bu soru işaretlerine
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salgın şartlarında sınavların yüz yüze yapılacak
olmasının toplumda yarattığı endişe ve çekinceler
de eklenince alınan kararlardan geri adım atılmak
zorunda kalınmıştır. Salgının dinamik bir süreç
olduğu ön kabulü ile birlikte, mevcut durum
farklılaşmadan kısa süre içinde sınavların yüz
yüze yapılması, ertelenmesi ya da iptal edilmesi
gibi karar değişikliklerinin toplumsal güveni
olumsuz etkilediği ve salgının yarattığı kaygıya
ilave olarak kaygı ve endişe düzeyini artırıcı etkisi
olduğu açıktır. Sınavların yapılıp yapılmaması ya
da okulların açılıp açılmaması gibi kararların hangi
aralıklarla veya hangi koşullarda revize edileceğinin
sürecin erken aşamalarında öncelikli olarak ele
alınması söz konusu belirsizliklerin ve endişelerin
yaşanmasını engelleyebilir.
Ölçme değerlendirme uygulamaları kapsamında
dönem sınavlarına alternatif olarak uygulanan, ders
etkinliklerine ve performans çalışmalarına katılımın
puanlanması salgın koşullarında makul bir alternatif
olarak değerlendirilmekle birlikte başka bir sorun
alanına işaret etmektedir. Gerekli teknolojik
donanımı ve internet altyapısı olmadığı için uzaktan
eğitime erişemeyen ya da imkansızlıklar nedeniyle
yeterince fayda sağlayamayan öğrencilerin derslere
katılımının puanlanması eşitlik ve adalet temelinde
sorunlar barındırmaktadır. Diğer taraftan,
öğrencilerin erişim sorunları dikkate alınarak
derslerin ölçme ve değerlendirilmesinin çevrimiçi
sınavlar yoluyla yapılması bir alternatif olarak
görülmemiştir. Ancak erişim sorunları nedeniyle
öğretmenlerin öğrencilerinin gelişimlerini ve
öğrenme düzeylerini takip etmelerinin oldukça
güç olması göz ardı edilmiştir. Bakanlık tarafından
paylaşılan veriler öğrencilerin erişim sorununu
açıkça ortaya koymaktadır. 2020-2021 eğitim
öğretim yılının başladığı 21 Eylül 2020 tarihinden
1 Ocak 2021 tarihine kadar yaklaşık 18 milyon
öğrenciden 13.667.432’si EBA’dan aktif olarak
yararlanabilmiştir (MEB, 2020i). Başka bir ifadeyle

yaklaşık 5 milyon öğrenci bu süreçte EBA’dan
aktif olarak faydalanamamıştır. Teknolojik imkân
farklılıklarının yarattığı bu eşitsizlikleri engellemek
için temel politika önceliği, sınavların ne şekilde
yapılacağından önce öğrenci ve öğretmenlerin
sağlığını riske atmadan gerekli sağlık, sosyal
mesafe ve hijyen önlemleri eşliğinde okulların
açılması olmalıdır. Elbette etkili bir eğitim öğretim
süreci ölçme ve değerlendirme süreçleri olmadan
düşünülemez. Ölçme ve değerlendirme süreçleri
öğrenme-öğretme
süreçlerinin
çıktılarının
izlenmesi, öğretim uygulamalarının etkililiğinin
değerlendirilmesi, öğrenme eksikliklerinin tespiti
gibi konularda eğitim öğretim süreçleri içinde
önemli bir role sahiptir. Ayrıca öğrenme ve öğretme
süreçleri ile ilgili kararlarda ve yargılarda ölçme ve
değerlendirme sonucu elde edilen çıktılar önemli
bir veri kaynağıdır. Ancak olağandışı koşulların
hâkim olduğu salgın sürecinde öncelik uzaktan
öğrenmeleri ölçmek ve notlandırmaktan ziyade
öğrencilerin psikolojik, bilişsel, sosyal ve fiziksel iyi
olma halini desteklemek olmalıdır.
Türkiye’de Mart ayından bu yana kimi sınıflar kısmi
olarak okula giderken, kimi sınıflar yaklaşık bir yıldır
okula hiç gitmemiştir. Bu süreçte uzaktan eğitim
ile bir ölçüde öğrenme kayıpları ve eksiliklerinin
azaltılması sağlansa da uzaktan eğitimin doğası
gereği sınırlılıkları, eğitim öğretim sürelerinin
görece kısalması ve erişim sorunları nedeniyle
geride kalan öğrencilerin olması öğrenme
kayıplarının giderek artmasına neden olmaktadır.
Bu noktada UNESCO verilerine göre 15 Aralık
2020 itibarıyla dünyada sadece 27 ülkede okulların
tamamen kapalı olduğunun altını çizmek gerekir.
149 ülkede okullar tamamen ya da kısmen açıktır
(TEDMEM, 2020c). Özellikle Avrupa ülkelerinde
okulların açık tutulması hedefine yönelik politikalar
öncelenmektedir. Türkiye’de de benzer bir bakış
açısıyla öğrencilerin akademik ve duygusal
gelişimleri göz önünde bulundurularak okulların
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güvenli bir şekilde açılabilmesi ve öğrenmenin
sürdürülebilmesi için toplumun her kesimine
büyük görevler düşmektedir. Okulların açılması ya
da kapanmasına yönelik karar alma süreçleri insan
sermayesi ya da ebeveynlerin çalışma koşulları
gibi gerekçelerin ötesinde öğrencilerin iyi olma
hali ve eğitim hakkı üzerinden yürütülmelidir.
Okullar güvenli olarak yeniden açıldığında ise
okulların kapalı olması sebebiyle oluşan öğrenme
kayıplarının tespit edilmesi için geçerli bir ölçme ve
değerlendirme yapmak mümkün olacaktır.
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