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EĞİTİMİN BİLEŞENLERİ: ÖĞRETMEN 

Eğitim süreçlerinde öğrenciler ile doğrudan etkileşime geçen birincil aktör öğretmenlerdir. 

Öğretmenlerin eğitimdeki rolleri gereği tüm dünyada, niteliklerinin artırılmasına yönelik akademik 

çalışmalara ve politika çalışmalarına geniş ve detaylı olarak yer verilmektedir. Bu çalışmalar arasında 

nitelikli öğretmenin tanımlanmasından, öğretmen yeterliklerinin ortaya konulmasına, öğretmen 

yetiştirme modellerinde yenilik arayışlarından, öğretmenlik mesleğine toplumsal bakışın 

değiştirilmesine kadar birçok farklı yönden yapılanmalara gidilmektedir. Türkiye’de de öğretmen 

yeterliklerinin tanımlanması, öğretmenlik mesleğinin toplumsal algısının iyileştirilmesi, farklı 

öğretmen yetiştirme modellerinin tartışılması gibi çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Ancak gelişmiş 

ülkelerin artık bu tartışmaları sonlandırıp fiili olarak harekete geçtikleri ve artık tartışmalarının 

boyutlarının değiştiği görülmektedir. Son yıllarda gelişmiş ülkelerde öğretmenlerin niteliklerine 

yönelik tartışmalar yerini öğretmen yetiştiren kişilerin yani öğretmen eğitimcilerin yeterliklerinin 

tartışıldığı vbu çerçevede öğretmen yetiştiren kişilere yönelik yeni modellerin ortaya konulmasının 

hedeflendiği görülmektedir. Bu kapsamda Türkiye’nin öğretmen niteliğini artırmaya yönelik 

farkındalık geliştirdiğinden bahsedilebilirken, gelişmiş ülkelerdeki politikalardan hala geride olduğu 

söylenebilir. 
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Bu arka plan raporu, 2015-16 eğitim-öğretim yılında eğitimin yönetişimi ve finansmanı alanında 

ortaya çıkan temel gelişmeleri değerlendirmek için hazırlanmıştır. Raporda ele alınan konular 

şöyledir: geçtiğimiz yıl içerisinde yayımlanan MEB 2015-2019 Stratejik Planı ve 65. Hükümet 

Programı; özel okulların payındaki artış, eğitim ve öğretim desteği, özel öğretim kurslarının açılması; 

2015 yılında gerçekleştirilen eğitim harcamaları, okul bazlı bütçeleme konusundaki gelişmeler ve 

okulöncesi eğitim ve ilköğretim kurumları standartlarına ilişkin gelişmeler.  

 

1. EĞİTİM POLİTİKASINA YÖN VEREN ÜST POLİTİKA BELGELERİ 
 

2015 yılında, eğitim politikalarımıza yön verecek olan iki önemli belge yayımlanmıştır: MEB 2015-

2019 Stratejik Planı ve 65. Hükümet Programı. Bu bölümde, sözü edilen üst politika belgeleri eğitimin 

yönetişimi ve finansmanı bağlamında ele alınmaktadır.  

1.1.  MEB 2015-19 Stratejik Planı 

MEB 2015-2019 Stratejik Planı 2015’in Eylül ayında yayımlanmıştır. Plan bir önceki stratejik plana 

(MEB 2010-2014 Stratejik Planı) göre çok daha kısa ve öz tutulmuştur. Planın tematik olarak erişim, 

kalite ve kurumsal kapasite eksenlerinde kurgulanmış olması, eğitimin öncelikli gereksinimlerine daha 

iyi yanıt verecek bir yaklaşımın benimsendiğine işaret etmektedir. Planda maliyetlendirmeye ve 

izlemeye yer verilmesi de oldukça olumludur. Ancak, izlemenin en önemli aracı olan performans 

göstergeleri konusunda yetersizlikler bulunmaktadır. Bu bağlamdaki temel sorunlardan biri 

stratejilerin bir bölümüne karşılık gelen yeterli performans göstergesi bulunmamasıdır. Örneğin 

okulöncesi eğitime katılımı artırmaya, bu alanda ailelerin üzerindeki mali yükü azaltmaya yönelik 

stratejilere yer verilmiştir1; ancak bu stratejilere tam olarak karşılık gelen performans göstergeleri 

bulunmamaktadır. Başka alanlarda da geçerli olan bu eksiklik izleme sürecini olumsuz etkileyebilecek 

niteliktedir.  

MEB 2015-2019 Stratejik Planı'nda üç stratejik amaç (Tablo 1) altında toplam yedi stratejik hedef 

bulunmaktadır. 3.3 nolu stratejik hedef eğitimin yönetişimi bakımından özellikle dikkat çekicidir. Söz 

konusu hedef şöyledir: “Plan dönemi sonuna kadar etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle 

desteklenen, bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim ve 

organizasyon yapısını oluşturmak”. Planda bu hedefin yer alması, çoğulculuk, katılımcılık, saydamlık 

                                                           
1 MEB SGB, 2015a.  
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ve hesap verebilirlik gibi iyi yönetişim ilkelerinin öne çıkması için oldukça değerlidir. Ancak bu ilkelerin 

yaşama geçmesini kolaylaştıracak alt stratejilerin iyileştirilmesine gereksinim vardır. Bu alanda izleme 

ve değerlendirmenin sağlıklı yapılabilmesi için performans göstergelerinin iyileştirilmesi de yararlı 

olacaktır. Örneğin, bu hedef altında yer alan, katılımcılıkla ilgili strateji şöyledir: “mevzuat 

düzenlemeleri yapılırken katılımcılık ilkesi gereği paydaşların görüşlerinin alınabileceği bir yapı 

oluşturulacaktır”.2 Ancak söz konusu stratejiye karşılık gelen, bu alandaki performansı izlemeye 

elverişli göstergeler eksiktir. 

MEB 2015-2019 Stratejik Planı’nda erişime ve niteliğe vurgu yapan hedef ve stratejilerin tamamı 

belirli bir maliyeti beraberinde getirmektedir. Planın maliyetlendirmeyle ilgili bölümünde, hedeflere 

ulaşılması için önümüzdeki beş yıl içerisinde tahmini 381,2 milyar TL’ye gereksinim duyulduğu 

belirtilmektedir.3 Stratejik amaçlara göre dağılıma bakıldığında en maliyetli amacın kurumsal 

kapasitenin geliştirilmesine ilişkin olduğu görülmektedir; tüm maliyetin % 46’sı bu amacın 

gerçekleştirilmesine ayrılmıştır.4 Planda maliyetlendirmenin stratejik hedef düzeyinde de belirtilmiş 

olması yararlıdır; ancak stratejiler temelinde ayrıntılı bir maliyet tablosu sunulmamıştır. 

Tablo 1: MEB 2015-2019 Stratejik Planı’ndaki Amaçların Maliyeti 

 
Maliyet 
(Milyar TL) 

Oran 
(%) 

Stratejik Amaç 1: Bütün bireylerin eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini 
sağlamak. 

89,0 23,4 

1.1. Plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve 
öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırmak. 

89,0 23,4 

Stratejik Amaç 2: Bütün bireylere çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışın 
kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve 
öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi, sağlıklı ve mutlu bireylerin 
yetişmesine imkan sağlamak. 

102,5 26,9 

2.1. Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik faaliyetlere 
katılım oranını ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerini artırmak. 

72,6 19,1 

2.2. Hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, iş gücü piyasasının talep ettiği 
beceriler ile uyumlu bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliği artırmak. 

9,1 2,4 

2.3. Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve 
uluslararası öğrenci-öğretmen hareketliliğini artırmak. 

20,8 5,5 

Stratejik Amaç 3: Beşeri, mali, fiziki ve teknolojik yapı ile yönetim ve organizasyon 
yapısını iyileştirerek eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak etkin ve verimli 
işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek. 

175,9 46,1 

                                                           
2
 A.g.e., s.62. 

3
 A.g.e. 

4
 MEB’in insan kaynağının yapısının ve niteliğinin geliştirilmesi; eğitim ortamlarının ve mali yönetimin 

iyileştirilmesi; etkin bir izleme değerlendirme sisteminin kurulması, bürokrasinin azaltılması, yönetim ve 
organizasyon yapısında çoğulculuğun, katılımcılığın, saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması gibi amaçlar 
kurumsal kapasitenin geliştirilmesi alanına girmektedir.  
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3.1. Bakanlık hizmetlerinin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının 
yapısını ve niteliğini geliştirmek. 

44,1 11,6 

3.2. Plan dönemi sonuna kadar, belirlenen kurum standartlarına uygun eğitim 
ortamlarını tesis etmek, etkin ve verimli bir mali yönetim yapısını oluşturmak. 

73,4 19,3 

3.3. Plan dönemi sonuna kadar etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle 
desteklenen, bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir 
yönetim ve organizasyon yapısını oluşturmak. 

58,3 15,3 

Genel Yönetim Gideri 13,9 3,6 

Genel Toplam 381,2 100,0 
Kaynak: MEB SGB (2015a). 

 

Planda eğitimin finansmanı bakımından öne çıkan bir konu, eğitimde özel sektörün payının artmasına 

yapılan vurgudur. Özel öğretimin payının 2019 yılında okulöncesinde % 23, ilkokulda % 6, ortaokulda 

% 7, ortaöğretimde % 12 olması performans göstergesi olarak Plan’da yer almaktadır. Planda “özel 

sektörün eğitim ve öğretimdeki payını artırmak amacıyla teşvik uygulamaları geliştirilecektir.” 

denilmektedir.5 Özel okulların doluluk oranı, eğitim ve öğretim sisteminin sorun ve gelişim alanları 

arasında sayılmaktadır. Eğitime erişimi tehdit eden unsurlar arasında da “özel sektörün eğitim 

yatırımlarının yeterli düzeyde olmaması” sayılmaktadır.6 Eğitimde özel sektörün payına ilişkin 

maddelerin tümü bir arada düşünüldüğünde, özel sektörün payının artmasının, aynı zamanda özel 

okulların doluluk oranının da yükselmesinin amaçlandığı görülmektedir. 

MEB 2015-2019 Stratejik Planı'nda yönetişim ve finansman bakımından dikkat çeken bir başka konu 

okul bazlı bütçelemedir. Planda “taşra teşkilatı ile okul ve kurumlara yetki, görev ve sorumluluk devri 

yapılarak verimlilikleri artırılacak ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde okul bazlı bütçeleme sistemine 

geçilecektir” denilmektedir.7 Türkiye’de eğitim harcamalarına ayrılan kaynakların sınırlı oluşunun yanı 

sıra kaynakların merkezden yerele akışını sağlayan mekanizmalarda da sorunlar yaşanmaktadır.8 

Dolayısıyla, okulu merkeze alan bir kaynak akış mekanizmasının kurulması kaynakların verimli 

kullanımı için gereklidir. Bu nedenle okul bazlı bütçeleme konusunun stratejik planda yer alması 

değerlidir.  

 

                                                           
5
 MEB SGB, 2015a, s.38. 

6
 A.g.e., s.23. 

7
 A.g.e., s.59. 

8
 Köse ve Şaşmaz, 2012. 
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1.2.  65. Hükümet Programı 

Hükümet programları, hükümetlerin temel politika önceliklerine ilişkin önemli bilgiler içeren 

belgelerdir. Bu bağlamda, 24 Mayıs 2016’da yayımlanan 65. Hükümet Programı’nın hükümetin eğitim 

politikası öncelikleri bakımından incelenmesi önemlidir. 65. Hükümet Programı’nda eğitimin pek çok 

yönünü ilgilendiren ifadeler yer almaktadır. Ancak bu bölüm kapsamında yönetişim ve finansmanı 

ilgilendiren konularla sınırlı kalınacaktır. Bu çerçevede, MEB’in kurumsal örgütlenmesinin 

geliştirilmesine, merkezden yerele yetki devrine, okul bazlı bütçelemeye, okulların performansa göre 

değerlendirildiği bir sisteme geçilmesine ve eğitimde özel sektörün payının artırılmasına yönelik 

bölümler üzerinde durulmaktadır.     

Eğitimde bölgeye ve okula özgü gereksinimlerin ortaya çıkarılması için okul temelinde veri toplanması 

gerekli bir uygulamadır. Hükümet programının bu yönde ifadeler içermesi olumludur. Programda 

“okulları akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif performansa göre değerlendirerek, 

sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılmasını sağlayacağız.” denilmektedir.9 Söz konusu değerlendirmenin 

kimler tarafından ve hangi ölçütlerle gerçekleştirileceğine ilişkin ayrıntılı bilgi sunulmamıştır. 

Performans değerlendirmesinin hangi amaçla kullanılacağı da belirtilmemiştir. Sağlıklı bir 

değerlendirme yapmak için söz konusu uygulamanın ayrıntılarının ortaya çıkması gereklidir. 

Performans değerlendirmesinin okullar arasındaki nitelik farklarını ortadan kaldırmaya yönelik bilgi 

sağlayan bir temelde gerçekleştirilmesi yararlı olacaktır. 65. Hükümet Programı’nda yer alan okulların 

finansmanına ilişkin ayrıntılar, yukarıda değerlendirilen MEB 2015-2019 Stratejik Planı ile uyum 

içerisindedir. Programda “ilk ve ortaöğretimde okul bazlı bütçe yönetimine geçilmesine yönelik 

çalışmalar yapacağız” denilerek okul bazlı bütçeleme konusu öne çıkarılmaktadır.10 

Programda yer alan, özel sektörün eğitim sistemindeki rolünü genişletmeye yönelik ifadeler dikkat 

çekicidir: “eğitimin finansman kaynaklarını çeşitlendirip artıracağız. Bu kapsamda, eğitimin 

finansmanında özel sektörün payının artırılması yönünde kamu-özel ortaklığı gibi yeni arz ve işletim 

modellerinin kullanılmasını sağlayacağız” denilmektedir.11 Ayrıca “şirketlerin sektörlerine yönelik özel 

mesleki ve teknik eğitim okulu açabilmeleri için düzenleme yapacağız” ifadesine yer verilmiştir.12 

Program’da, eğitimde özel okulların payının artırılması yönünde güçlü ifadeler bulunmasına rağmen, 

bu artışın hangi amaca hizmet ettiği açıklanmamıştır. 65. Hükümet Programı’nda eğitimin niteliğine 

                                                           
9
 Başbakanlık, 2016, s. 34. 

10
 A.g.e., s. 34. 

11
 A.g.e., s. 36. 

12
 A.g.e., s. 36. 
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özellikle vurgu yapılmaktadır; ancak eğitimde özel sektörün payını artırmanın eğitimin niteliğini nasıl 

etkileyeceği belirsizdir.  

 

2. ÖZEL ÖĞRETİM 
 

2.1. Eğitim Sisteminde Özel Okulların Payı 

Eğitim sistemimizde özel okulların payı son yıllarda hem okul sayısı hem de öğrenci sayısı bakımından 

artmaktadır. MEB 2015-16 verilerine göre, okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretimi kapsamak 

üzere tüm kademelerde özel okulların payının % 12,8 olduğu görülmektedir.13 Tüm kademelerde 

öğrencilerin % 7,5’i özel okullarda okumaktadır. Özel okulların payı, mesleki ve teknik ortaöğretim 

dışındaki tüm kademelerde artmıştır. Özel okulların payının bir önceki yıla göre en fazla artış 

gösterdiği kademe ve okul türü genel ortaöğretimdir. Genel ortaöğretimde özel okulların payı 2015-

16 eğitim-öğretim yılında yeni kurulan temel liselerin de etkisiyle 17,5 yüzde puan artmıştır. Tüm 

genel liselerin % 47,2’si özel okuldur ve örgün eğitimde okuyan tüm genel lise öğrencilerinin % 20,4’ü 

özel okullarda okumaktadır. Öğrenci sayısı üzerinden incelendiğinde, özel okulların payı okulöncesi 

eğitimde 1,0 yüzde puan artarak % 15,9; ilkokulda 0,6 yüzde puan artarak % 4,3; ortaokulda 1,5 yüzde 

puan artarak % 5,7 olmuştur.14  

                                                           
13

 Hesaplamalar 2015-16 eğitim-öğretim yılına ilişkin resmi istatistikler kullanılarak yapılmıştır. Temmuz-Ağustos 
2016’da 1.029 özel okulun kapatılmış olmasının etkisi hesaplamalara yansıtılmamıştır. 
14

 Bu artış, Eğitim İzleme Raporu 2015-16: Öğrenme Ortamları Arka Plan Raporu’nda tartışılmaktadır. 
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Tablo 2: Eğitim sisteminde özel okullar 

Kaynak: MEB (2016a) kullanılarak hesaplanmıştır. 

2015-16’da bir önceki yıla göre tüm kademelerde özel okul sayısının % 27, özel okulda okuyan öğrenci 

sayısının % 43 arttığı görülmektedir (Tablo 3). En fazla özel okul artışı, genel ortaöğretimde 

yaşanmıştır. Bu artışın en önemli nedeni, dershanelerin dönüşümüyle kurulan temel liselerdir. MEB 

Özel Öğretim Genel Müdürlüğü (ÖÖGM) tarafından yayımlanan güncel özel okul listesine göre 

Türkiye genelinde 1.197 temel lise bulunmaktadır. Buna göre temel liseler genel ortaöğretim 

grubundaki özel okulların % 48’ini oluşturmaktadır. 

  

 Özel okulların oranı Özel okul öğrencilerinin oranı 

 

2014-15 2015-16 

Bir önceki 

yıla göre 

değişim 

(2015-16) 

2014-15 2015-16 

Bir önceki 

yıla göre 

değişim 

(2015-16) 

Tüm kademeler 10,3 12,8 2,5 5,2 7,5 2,3 

Okulöncesi 16,2 16,8 0,6 14,8 15,9 1,0 

İlkokul 4,4 5,2 0,9 3,7 4,3 0,6 

Ortaokul 6,5 9,0 2,4 4,2 5,7 1,5 

Genel ortaöğretim 29,7 47,2 17,5 9,3 20,4 11,1 

Mesleki ve teknik 

ortaöğretim 
8,4 8,0 -0,4 3,1 4,1 1,0 



             

 
8 

 

Tablo 3: Özel okullar ve öğrenci sayıları 

 Özel okullar Özel okullarda okuyan öğrenciler 

 
2014-15 2015-16 

Bir önceki 
yıla göre 
artış (%) 

2014-15 2015-16 
Bir önceki yıla 
göre artış (%) 

Tüm kademeler 8.291 10.525 26,9 823.515 1.174.409 42,6 

Okulöncesi eğitim 4.372 4658 6,5 171.648 191.670 11,7 

İlkokul 1.205 1389 15,3 203.272 232.039 14,2 

Ortaokul 1.111 1.555 40,0 208.424 278.089 33,4 

İlköğretim (toplam) 2.316 2.944 27,1 411.696 510.128 23,9 

Genel ortaöğretim 1.174 2504 113,3 164.281 373.394 127,3 

Mesleki ve Teknik 
Ortaöğretim 429 419 -2,3 75.890 99.217 30,7 

Kaynak: MEB (2016a) kullanılarak hesaplanmıştır. 

 

MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı (SGB) tarafından yayımlanan resmi istatistiklerde özel okula giden 

öğrenci sayıları içinde temel liseler ayrıca belirtilmemektedir. Ancak bir yazılı soru önergesine Nisan 

2016’da verilen yanıta göre temel lise öğrencilerinin sayısı 183.090’dır.15 Buna göre tüm özel liseler 

(mesleki ve teknik ortaöğretim dahil) içerisinde temel liselerin payı, öğrenci sayısı bakımından % 

39’dur. Resmi ve özel tüm örgün ortaöğretim kurumlarında (mesleki ve teknik liseler ile imam-hatip 

liseleri dahil) okuyan öğrencilerin % 4’ü temel liselerde okumaktadır. Tablo 4’te temel lise 

öğrencilerinin sınıflara göre dağılımı gösterilmektedir. Bu dağılıma göre temel lise öğrencilerinin % 

58’ini 12. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bir başka deyişle, 2015-16 eğitim-öğretim yılında örgün 

öğretimde okuyan 106.318 12. sınıf öğrencisi kaydını temel liseye aldırmıştır.16 12. sınıfta kaydını 

temel liseye aldıran öğrencilerin sayısı ve temel lise öğrencileri içinde 12. sınıfların ağırlıklı oluşu, 

temel liselerin üniversite sınavına hazırlık amacıyla tercih edildiğini göstermektedir. Temel liseler 

sınavlara hazırlık konusunda dershanecilikten gelen bir bilgi birikimine sahiptir ve dershanelerin 

kapatılmasından sonra sınavlara hazırlık konusunda bir boşluk doğmuştur. Bu nedenle 12. sınıf 

                                                           
15

 MEB SGB, 2016c. 
16

 Açıköğretim lisesinde veya mesleki açıköğretim lisesinde okumaktayken temel liseye kaydolan öğrencilerin 
oranı % 0,2 civarındadır. Dolayısıyla temel lisede okuyan 12. sınıf öğrencilerinin neredeyse tümü başka örgün 
öğretim kurumlarında okuyorken nakil yoluyla temel liseye geçmiştir. 
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öğrencilerinin temel liselere yönelmesi doğaldır. Ayrıca, temel liselerin ortalama ücretleri diğer özel 

liselerden daha düşüktür. Temel liselerin kurulmasıyla birlikte ortalama özel lise ücretleri düşmüştür. 

Türkiye genelinde ortalama özel lise ücreti Mayıs 2015’te 16.660 TL iken Mayıs 2016’da 10.129 TL’ye 

gerilemiştir. Oysa son on yılın verileri incelendiğinde, ortalama özel lise ücretlerinin 2016’dan önce 

her yıl % 8 ile % 12 arasında değişen oranlarda arttığı görülmektedir. 2016 yılında yaşanan % 39’luk 

düşüş oldukça istisnai bir durumdur ve temel lise ücretlerinin diğer özel liselerden çok daha düşük 

olduğunun göstergesidir.       

Tablo 4: Temel liseye devam eden öğrenci sayıları (Nisan 2016) 

Sınıf Öğrenci Sayısı 

Tüm sınıflar (Toplam) 183.090 

9. Sınıf Toplam 31.359 

9. Sınıf (yeni kayıt) 28.020 

9. Sınıf (sınıf tekrarı ve nakil) 3.021 

9. Sınıf (açıköğretim lisesi ile mesleki açıköğretim liselerinin herhangi bir sınıfında okuyup 
temel liselere kayıt yaptıran) 

318 

10. Sınıf (Toplam) 14.700 

10. Sınıf 14.599 

10. Sınıf (açıköğretim lisesi ile mesleki açıköğretim liselerinin herhangi bir sınıfında okuyup 
temel liselere kayıt yaptıran) 

101 

11. Sınıf (Toplam) 30.455 

11. Sınıf 30.369 

11. Sınıf (açıköğretim lisesi ile mesleki açıköğretim liselerinin herhangi bir sınıfında okuyup 
temel liselere kayıt yaptıran) 

86 

12. Sınıf (Toplam) 106.576 

12. Sınıf 106.318 

12. Sınıf (açıköğretim lisesi ile mesleki açıköğretim liselerinin herhangi bir sınıfında okuyup 
temel liselere kayıt yaptıran) 

258 

Kaynak: MEB SGB (2016c).  
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Üst politika belgelerinde eğitimde özel sektörün payının artmasının amaçlandığını gösteren güçlü 

ifadeler yer almaktadır. MEB 2015-2019 Stratejik Planı’nda “özel sektörün eğitim ve öğretimdeki 

payını artırmak amacıyla teşvik uygulamaları geliştirilecektir. Geliştirilen teşvik ve finansman 

uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi güçlendirilecektir.” denilmektedir.17 65. Hükümet 

Programı’ndaki ilgili ifadelerden de, hükümetin özellikle özel mesleki ve teknik liselerin 

yaygınlaştırılmasını amaçlandığı anlaşılmaktadır.18  

Türkiye, Meksika’dan sonra OECD ülkeleri arasında gelir adaletsizliğinin en yüksek olduğu ülkedir. 

Gelir adaletsizliği, ailelerin alım gücüne bağlı olan hizmetlere erişimde adaletsizliği beraberinde 

getirmektedir. Eğitimde özel sektörün payının artması bu bağlamda dikkatle yaklaşılması gereken bir 

konudur. Eğitim sisteminde özel öğretimin payının artması hanehalkları tarafından eğitime yapılan 

harcamaların artmasını da beraberinde getirmektedir. TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre, 

2014 yılında Türkiye’de hanehalkları örgün eğitim için 25 milyar TL harcamıştır.19 Ancak 

sosyoekonomik eşitsizlikler göz önüne alındığında ailelerin yapabileceği eğitim harcamaları da eşitsiz 

olmaktadır. TÜİK’in yayımladığı hanehalkı bütçe araştırması verileriyle yapılan bir analiz, eğitime 

yapılan harcamaların % 65’ini en zengin % 20’lik kesimin gerçekleştirdiğini göstermektedir.20 

Dolayısıyla eğitim sektöründe özel sektörün payının artması var olan sosyoekonomik temelli 

ayrışmayı artırabilecek bir durumdur.  

Özel sektörün payını artırmanın getirileri de tartışmalıdır. Özel sektörün payının artması eğitimin 

niteliğini doğrudan artıran bir etmen değildir. Örneğin, eğitim sisteminde özel sektörün payı geniş 

olan ülkeler PISA’da daha iyi performans göstermemektedir.21 Öte yandan, özellikle 2015-16 eğitim-

öğretim yılında yaşanan artışın büyük bölümü temel liseler nedeniyle olmuştur. Temel lise, özel 

okulların sahip olması gereken tüm fiziksel koşulları sağlamak zorunda olmayan, geçici bir okul 

türüdür. Dolayısıyla bu okulların eğitimde niteliği artırıcı yönü olduğunu öne sürmek de güçtür. 

Sonuç olarak, Türkiye’de üst politika belgeleri eğitimde özel sektörün payının artmasını güçlü biçimde 

savunmaktadır ve özel sektörün payını artıracak politikalar uygulanmaktadır. Ancak bu artışın 

sosyoekonomik ayrışmayı ve eşitsizliği derinleştirme riski taşıdığı göz önünde tutulmalıdır. Özel okul 

sayısındaki artış doğrudan eğitimin niteliğini yükselten bir etmen de değildir. Özel öğretim alanındaki 

politikalar yürütülürken eşitlik ve eğitimin niteliği öncelikli olarak gözetilen konular olmalıdır. 

                                                           
17

 MEB SGB, 2015a, s.38. 
18

 Başbakanlık, 2016. 
19

 TÜİK, 2015. 
20

 Taşkın-Alp, 2016. 
21

 OECD, 2011. 
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2.2. Eğitim ve öğretim desteği 

Eğitim sisteminde özel öğretimin payının artırılması yönünde kullanılan en önemli araçlardan biri özel 

okullarda okuyan öğrenciler için devlet tarafından özel okullara ödenen eğitim ve öğretim desteğidir. 

Eğitim ve öğretim desteği, destek miktarı göz önüne alındığında halihazırda ailesi maddi kaynaklara 

sahip öğrencileri hedeflemektedir. Ortalama okul ücretleri göz önüne alındığında, destekten 

yararlanan ailelerin okul ücretlerinin önemli bölümünü kendi bütçelerinden karşılamak zorunda 

olduğu açıktır. Bu yönüyle destek uygulamasının yalnızca ailesi belirli bir gelir düzeyinde olan 

çocukların yararına olduğu, dolayısıyla eşitlikçi bir uygulama olmadığı görülmektedir. 

2014-15 eğitim öğretim yılında öğrenci başına, eğitim kademesine göre 2.500 ile 3.500 TL arasında 

değişen destek verilmiş, toplam 166.300 öğrenci destekten yararlanmıştı. Aynı yıl özel öğretim 

desteği için özel öğretim kurumlarına yapılan ödeme yaklaşık 529 milyon TL’ydi. 2015-16 eğitim 

öğretim yılında ise öğrenci başına destek miktarları artırılarak okulöncesinde 2.680, ilkokulda ve 

temel liselerde 3.220, ortaokulda ve ortaöğretimde (temel liseler hariç) 3.750 TL olmuştur. Enflasyon 

etmeni göz önünde bulundurulduğunda, 2015-16’daki destek miktarının bir önceki yılla yaklaşık 

olarak aynı düzeyde seyrettiği görülmektedir. Destek ortalama özel okul ücretlerinden çok altındadır. 

Mayıs 2016 itibarıyla Türkiye genelinde ortalama özel okul ücretleri ilköğretimde 15.195 TL, 

ortaöğretimde 10.129 TL’dir.22 Bu nedenle destek, halihazırda çocuğunu özel okula gönderebilecek 

aileler için indirim işlevi görmektedir. 

2015-16 yılında eğitim ve öğretim desteğinin toplam kontenjanı 230.000 olarak belirlenmiş, 

kontenjanların kademelere göre dağılımında da değişiklik yapılmıştır (Tablo 5). 2014-15 eğitim-

öğretim yılında destek kontenjanının % 66,5’i kullanılmıştı. 2015-16 eğitim-öğretim yılında ise ilk 

yerleştirmede 215.952, ek yerleştirmede 14.048 öğrencinin destekten yararlanarak özel okullara 

yerleşmesiyle kontenjanın tümü kullanılmıştır.23 2014-15 eğitim öğretim yılında halihazırda özel 

okulda okuyan öğrenciler, destekten yararlanabilmek için kaydını bir resmi okula almak zorundaydı. 

2015-16 eğitim-öğretim yılında bu koşul kaldırılarak özel okulların ara sınıflarında okuyan öğrencilerin 

desteğe doğrudan başvurmaları sağlanmıştır. Destekten yararlananların kaçının halihazırda özel 

okullarda okuyan öğrenciler olduğuna ilişkin veriye erişilememiştir; ancak destek kontenjanının 

dolmasında özel okullarda okuyan öğrencilerin doğrudan başvuruda bulunabilmelerinin etkili olduğu 

düşünülebilir. Destekten halihazırda özel okulda okuyan öğrencilerin de yararlanıyor olması, 

uygulamanın işlevini sorgulatan bir durumdur. 

                                                           
22

 TÜİK (t.y.) 
23

 MEB, 2015a.  



             

 
12 

Tablo 5: 2015-16 eğitim ve öğretim desteği  

 

Öğrenci başına 

destek tutarı Kontenjan Harcama 

Okulöncesi 2.680 20.000 53.600.000 

İlkokul 3.220 50.000 161.000.000 

Ortaokul 3.750 50.000 187.500.000 

Ortaöğretim (Temel Lise hariç) 3.750 

110.000 375.188.800* Temel Lise 3.220 

Toplam  - 230.000 777.288.800* 

*Tahmini değerlerdir. Kesin harcama tutarının hesaplanabilmesi için ortaöğretim içinde temel lisenin payının bilinmesi 
gerekmektir. İlk yerleştirme sonuçlarına göre temel liselerin payı % 64’tür. Hesaplamada bu oran baz alınmıştır. 
 
Açıklama: MEB (2015a) ve MEB (2015b) verileri kullanılarak hesaplanmıştır. 

 

Devlet bütçesinden 2015-16 eğitim-öğretim yılı için tahmini 777 milyon TL destek uygulamasına 

aktarılmıştır. Ülke genelinde 6.486 özel okul destekten yararlanmıştır.24 Özel okullara yapılan 

ödemeler okula kayıt yaptıran öğrenci sayısına göre değişmekle birlikte, özel okul başına yapılan 

ödeme ortalama 120 bin TL’dir. Yukarıda da değinildiği gibi, yalnızca belirli bir gelir düzeyindeki 

ailelerin yararlanabildiği özel okullara aktarılan bu kaynak, devlet okullarının pek çok gereksinimini 

karşılamak için de kullanılabilirdi. Örneğin, Şanlıurfa ili için bir ilkokul öğrencisine öğle yemeği 

vermenin bedeli 3,30 TL’dir.25 Bu fiyat temel alındığında bir çocuğa bir öğretim yılı boyunca (180 gün) 

öğle yemeği vermenin maliyeti 594 TL’dir. 2015-16’da eğitim-öğretim desteğine ayrılan kaynak 1,3 

milyon çocuğa bir okul yılı boyunca her gün öğle yemeği sağlamak için yapılması gereken harcamaya 

denktir.26 Kamu kaynakları tarafından yoksul ailelerden gelen çocukların eğitimini desteklemek için 

yapılan harcamalar da vardır. Ancak Türkiye’deki gelir dağılımındaki eşitsizlikler göz önüne alındığında 

yoksul ve dar gelirli ailelerden gelen çocukların sayıca fazla olduğu, bu çocukların bir bölümünün 

eğitime erişiminin dahi olmadığı, dolayısıyla bu alanda kaynak ihtiyacının devam ettiği bilinmektedir. 

Türkiye’de bulunan ve eğitime erişimi tam olarak sağlanamamış olan Suriyeli çocukların varlığı da 

                                                           
24

 MEB, 2015b. 
25

 MEB SGB, 2016a. 
26

 Bu hesaplamayla destek uygulamasına ayrılan kaynağın boyutunu daha anlaşılır kılmak amaçlanmıştır. 1,3 
milyon çocuğa öğle yemeği sağlamanın gerçek maliyetini hesaplamak için başka faktörleri de dikkate almak 
gerekebilir.  
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kaynak gereksinimini gösteren bir başka örnektir. Yukarıdaki öğle yemeği örneğini devlet okullarında 

okuyan, hatta eğitime erişemeyen çocukların çeşitli gereksinimlerini göz önünde bulundurarak 

çoğaltmak mümkündür. Kamu kaynaklarının, halihazırda eğitime daha fazla harcama yapabilen üst 

gelir grubundaki aileler yararına harcanması başlı başına eşitlikten uzak ve eşitsizlikleri artıracak bir 

politikadır.   

2.3. Özel öğretim kursları 

Dershanelerin dönüşümü süreci başladıktan sonra dershanelerin büyük bölümü 1 Eylül 2015 tarihine 

kadar ya dönüşüm kapsamına girmiş ya da kapanmıştır.27 2014’ten bu yana toplam 1.636 dershane 

diğer özel öğretim kurumlarına dönüşmüştür.28 Dershanelerin dönüşümü sürecinde, uygulamayı 

düzenleyen kanunun29 belirli maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuru 

yapılmıştır. AYM Temmuz 2015’te gerekçeli kararını açıklayarak dershanelerin kapatılmasına ilişkin 

düzenlemeyi hem eğitim ve öğretim hakkı hem de girişim özgürlüğü bakımından Anayasa’ya aykırı 

bularak iptal etmiştir. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde 

değişiklik yapılarak özel öğretim kurslarının kurulmasının önü açılmıştır. Böylelikle dershanelerin 

rolünü üstlenen yeni bir kurum türü ortaya çıkmıştır. 

Özel öğretim kursunun mevzuattaki tanımı dershane tanımından farklıdır. Mevzuat değişikliğinden 

önce yönetmelikte yer alan dershane tanımında, bu kurumların öğrencileri ulusal sınavlara hazırlama 

amacı taşıdığı açıkça belirtilmekteydi. Özel öğretim kursu tanımında sınavlara hazırlık amacına yer 

verilmemiştir. Özel öğretim kursu “kişilerin, Bakanlıkça belirlenmiş bilim gruplarına uygun eğitim 

ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları doğrultusunda, 

bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği çeşitli kurs 

kapsamındaki en fazla bir bilim grubunda eğitim veren özel öğretim kurumları” olarak tanımlanmıştır. 

Ancak hem ortaöğretime hem de yükseköğretime geçişte yapılan sınavlara hazırlık gereksinimi devam 

ettiği sürece, mevzuattaki tanımda yer almasa bile özel öğretim kurslarının temel rolü sınavlara 

hazırlık olacaktır. 

Yönetmelik, özel öğretim kurslarına başlangıçta en fazla üç bilim grubunda öğretim yapma hakkı 

tanıyorken Nisan 2016’da yapılan değişiklikle öğretimi yapılabilecek bilim grubu sayısı beşe çıkarılmış, 

daha sonra Ağustos 2016’da bire düşürülmüştür. Bilim grubuna ilişkin madde, özel öğretim 

kurslarının lise ve dengi okul öğrencileri ile mezunlarına yönelik olarak sunabileceği dersleri 

                                                           
27

 Dershanelerin dönüşümü süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi için Eğitim İzleme Raporu 2014-15’e bakılabilir. 
28

 MEB SGB, 2016b. 
29

 1 Mart 2014 tarihli ve 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
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sınırlamaktadır. Buna göre, özel öğretim kursları şu bilim gruplarından birinde öğretim 

yapabilmektedir: Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya ve Felsefe 

(Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Mantık). Dolayısıyla özel öğretim kurslarında üniversiteye geçiş 

sınavlarının içeriğini kapsayan bir öğretim programı uygulanabilmektedir. Bu anlamda, özel öğretim 

kursları dershanelerin rolünü kısmen üstlenebilecek kurumlardır.  

Özel öğretim kurslarıyla ilgili mevzuat düzenlemesi pek çok dershanenin kapanmasından ya da temel 

liseye dönüşmesinden sonra gerçekleştirilmiş olsa da kısa sürede çok sayıda özel öğretim kursu 

açılmıştır. Halihazırda 56 ilde toplam 379 özel öğretim kursu faaliyetini sürdürmektedir. Kısa sürede 

ulaşılan bu sayı, özel öğretim kurslarının zamanla geçmişteki dershaneler kadar yaygın duruma 

gelebileceğine işaret etmektedir. Ancak özel öğretim kursları çok yeni olduğundan bu kurumların 

geleceğinin zaman içerisinde izlenmesi gerekmektedir. Var olan durum, dershanelere duyulan 

gereksinimi ortadan kaldıracak adımlar atılmadan yürürlüğe konan yasal düzenlemelerin işlevsiz 

duruma gelebildiğini göstermektedir. 

3. EĞİTİM HARCAMALARI 

Eğitimin kalitesini ve çocukların eğitim deneyimlerini iyileştirmek için atılması gereken adımlar 

finansal kaynakların yeterli olmasını ve iyi yönetilmesini gerektirmektedir. İkili öğretimin 

sonlanmasından her branşta yeterli öğretmen ataması yapılmasına, okulların fiziksel koşullarının 

iyileştirilmesinden her çocuğa nitelikli rehberlik hizmeti sunulmasına eğitimde atılacak her adım 

maliyetlidir. Eğitime yapılan harcamaların büyük bölümü kamu kaynaklarıyla yapılmaktadır. Özel 

sektör ile hanehalklarının yaptıkları eğitim harcamaları, eğitimin finansmanına bütünlüklü bir bakış 

için yararlı olsa da, bu kaynaklardan yapılan harcamaları değerlendirmek ulusal çapta yeterli veri 

bulunmadığından güçtür. Bu nedenle, özel sektör ile hanehalkları tarafından yapılan eğitim 

harcamaları bu raporda ele alınamamaktadır. Dolayısıyla bu bölümdeki değerlendirmeler ağırlıklı 

olarak kamu tarafından yapılan harcamalara ilişkindir.  

2015 yılında, yaklaşık 506 milyar TL olan merkezi yönetim bütçe giderlerinin yaklaşık 87 milyar TL’si, 

yani % 17,2’s, eğitim hizmetlerine aittir. Son yıllarda merkezi yönetim giderleri içerisinden eğitime 

ayrılan pay yavaş yavaş da olsa artma eğilimindedir. 
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Tablo 6: Merkezi yönetim bütçe giderleri içerisinde eğitim hizmetlerinin payı 

Yıl 

Merkezi yönetim 

kaynaklarıyla yapılan 

eğitim harcaması (Bin TL) 

Merkezi yönetim 

kaynaklarıyla yapılan 

toplam harcama(Bin TL) 

Eğitim hizmetlerinin 

toplam içindeki payı 

(%) 

2010 41.469.831 294.358.724 14,1 

2011 48.558.263 314.606.792 15,4 

2012 56.742.716 361.886.686 15,7 

2013 64.884.951 408.224.560 15,9 

2014 75.698.748 448.423.971 16,9 

2015 86.810.156 505.992.432 17,2 

Kaynak: Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü (t.y.) verileri kullanılarak hesaplanmıştır. 

 

Merkezi yönetim kaynaklarıyla yapılan eğitim harcamalarının gelişimini incelerken, geçmiş yıllara ait 

harcamaları enflasyona göre uyarlamak daha anlamlı sonuçlar vermektedir. Bu nedenle Tablo 7’de 

2010’dan bu yana yapılan merkezi yönetim eğitim harcamalarının 2015 fiyatlarına göre karşılıkları 

sunulmuştur. Buna göre, merkezi yönetim kaynaklarıyla yapılan eğitim harcamaları 2010’dan bu yana 

her yıl ortalama % 7,4 artmaktadır.  

Tablo 7: Merkezi yönetim bütçe giderleri içerisinde eğitim hizmetlerinin yıllara göre gelişimi (2015 

fiyatlarıyla) 

Yıl Eğitim Hizmetleri (Bin TL) Önceki yıla göre artış (%) 

2010 60.575.242 6,8 

2011 66.616.466 10,0 

2012 71.488.031 7,3 

2013 76.050.778 6,4 

2014 81.507.052 7,2 

2015 86.810.156 6,5 

Kaynak: Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü (t.y.) verileri kullanılarak hesaplanmıştır. 
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Merkezi yönetim eğitim harcamaları, okulöncesinden yükseköğretime dek kamunun harcama yaptığı 

tüm kademeleri kapsamaktadır. Dolayısıyla yukarıdaki tablolarda sunulan harcamalar yükseköğretimi 

de kapsamaktadır. Harcamaların farklı kademelere ve türlere göre dağılımı Tablo 8’de gösterilmiştir. 

Buna göre, 2015 yılında gerçekleşen merkezi yönetim eğitim harcamalarının % 1,1’i okulöncesi, % 

35,4’ü ilköğretim, % 23’ü ortaöğretim hizmetlerine yapılmıştır. Merkezi yönetim eğitim harcamaları 

içerisinde okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim hizmetlerinin payı toplam % 59,4’tür. Kalan eğitim 

harcamaları yükseköğretim hizmetleri (% 23,7) ve Tablo 7’de gösterilen diğer eğitim hizmetleri (% 

15,8) için yapılmıştır.  

Tablo 8: 2015 Yılı Merkezi Yönetim Eğitim Harcamaları  

  Harcama (Bin TL) Oran 

Okul Öncesi ve İlköğretim 
Hizmetleri 

Okul Öncesi Eğitim Hizmetleri 931.599 1,1% 

İlköğretim Hizmetleri 30.691.073 35,4% 

Ortaöğretim Hizmetleri Ortaöğretim Genel Programlar 7.561.309 8,7% 

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 12.367.728 14,2% 

Sınıflandırmaya Girmeyen Ortaöğretim 
Hizmetleri 

19.447 0,0% 

Yükseköğretim Hizmetleri Üniversiteler ve Yükseköğretim Hizmeti 
Veren  Kurumlar 

19.440.050 22,4% 

Doktora Eğitimi Veren Yükseköğretim 
Hizmetleri 

1.160.284 1,3% 

Diğer Seviyeye Göre Sınıflandırılamayan Eğitim 
Hizmetleri 

2.408.980 2,8% 

Eğitime Yardımcı Hizmetleri 6.296.186 7,3% 

Eğitime İlişkin Araştırma ve Geliştirme 
Hizmetleri 

919.200 1,1% 

Sınıflandırmaya Girmeyen Eğitim 
Hizmetleri 

5.014.300 5,8% 

Toplam 86.810.156 100,0% 

Kaynak: Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü (t.y.) verileri kullanılarak hesaplanmıştır. 

 

Kademelere ve okul türlerine göre merkezi yönetim eğitim harcamalarının dağılımı Grafik 1’de 

gösterilmiştir. Merkezi yönetim tarafından gerçekleştirilen eğitim harcamaları içerisinde okulöncesi 



             

 
17 

eğitimin payı yıllar içerisinde neredeyse hiç değişmemiştir; 2007’den bu yana yaklaşık % 1 

civarındadır. Merkezi yönetim kaynaklarıyla yapılan okulöncesi eğitim harcamaları 2015 yılında bir 

önceki yıla göre yaklaşık 131 milyon TL artmıştır. Bu artış 2015 fiyatlarıyla yaklaşık 70 milyon TL’dir 

(yaklaşık % 8’lik bir artışa denk gelmektedir). Ancak bu harcamalar her çocuğun nitelikli okulöncesi 

eğitime erişebilmesi için yetersiz kalmaktadır. 2015-16 verilerine göre okulöncesinde okullulaşma 

oranları 3-5 yaş için % 33, 4-5 yaş için % 43, 5 yaş için % 56’dır.30 MEB 2015-2019 Stratejik Planı’nda 

okulöncesi eğitimde okullulaşma oranının 2019 yılına dek % 70’e çıkarılması amaçlanmaktadır.31 Bu 

amaca ulaşılması için okulöncesine ayrılan kaynakların artırılması gerekmektedir. 

Grafik 1: Merkezi Yönetim Eğitim Harcamaları 2007-15 (2015 Fiyatlarıyla) 

Kaynak: Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü (t.y.) verileri kullanılarak hesaplanmıştır. 

MEB 2015-2019 Stratejik Planı’nda “okulöncesi eğitimde ailelere düşen maliyeti azaltacak 

düzenlemeler yapılacaktır” denilmektedir.32 Stratejik Plan’da bu stratejinin yer alması yoksul 

ailelerden gelen çocukların okulöncesi eğitime erişimi bakımından olumludur. Ancak 2016 yılı 

performans programı incelendiğinde, bu strateji için yapılacak harcamaların sınırlı olduğu 

görülmektedir. Program’da her çocuk için ücretsiz kitap dağıtımı yapılması, okulöncesi eğitim 

sınıflarındaki destek personeli sayısının artırılması ve böylece ailelerden alınan destek personeli 

ücretlerinin azaltılması öngörülmektedir. Ayrıca maddi yetersizliği bulunduğu için okulöncesi 

eğitimden yararlanamayan ve bu nedenle desteklenen çocuk sayısının 849’dan 3000’e yükseltilmesi 

                                                           
30

 MEB, 2016a. 
31

 MEB SGB, 2015a. 
32

 MEB SGB, 2015a, s. 74. 



             

 
18 

hedeflenmektedir. Bu kapsamda ödenen yıllık destek 300 TL’dir. Bu faaliyetler için toplam 3,2 milyon 

TL kaynak ayrılmıştır.33 

Merkezi yönetim harcamalarının en fazla artış gösterdiği kademe mesleki ve teknik ortaöğretimdir. 

2015 yılında merkezi yönetim eğitim harcamaları içerisinden mesleki ve teknik ortaöğretime yapılan 

harcamalar bir önceki yıla göre % 9 artarak (2015 fiyatlarıyla) yaklaşık 12,4 milyar TL olmuştur. 

Merkezi yönetim tarafından ortaöğretim kademesinde yapılan harcamaların yaklaşık % 62’si mesleki 

ve teknik ortaöğretim kurumlarına yapılmaktadır. Merkezi yönetim bütçesinden genel ortaöğretime 

yapılan harcamalar ise 2015 yılı için yaklaşık 7,6 milyar TL’dir. Genel ortaöğretim ve mesleki ve teknik 

ortaöğretime yapılan harcamalar, öğrencilerin okul türlerine dağılımı ile paralellik göstermektedir. 

2014-15 eğitim-öğretim yılına ilişkin verilere göre ortaöğretimdeki okulların % 37’si genel lise, % 49’u 

mesleki ve teknik lise, % 14’ü imam-hatip lisesidir.34 Grafik 2’de gösterildiği gibi, genel ortaöğretim ile 

mesleki ve teknik ortaöğretimde öğrenci başına harcama eşit düzeydedir.  

Grafik 2: Öğrenci Başına Eğitim Harcamaları 2008-15 (2015 Fiyatlarıyla) 

 

Açıklama: Merkezi yönetim ve yerel yönetim kaynaklarıyla yapılan eğitim harcamalarını kapsamaktadır. Harcamalar 

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü (t.y.) verileri kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplamada temel alınan 

öğrenci sayıları özel okullarda, açıköğretimde ve özel eğitimde okuyan öğrencileri kapsamamaktadır. 

Eğitim harcamalarının çok büyük bölümü MEB eliyle yapılmaktadır. Dolayısıyla kamu bütçesi 

içerisinden eğitime ayrılan payı izlemenin bir başka yolu MEB bütçesini incelemektir. 2015 yılında 

MEB bütçesi bir önceki yıla göre (enflasyona göre uyarlanmış fiyatlarla) % 3,4 artarak yaklaşık 62 

                                                           
33

 MEB SGB 2016e. 
34

 MEB SGB, 2015a. 
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milyar TL bütçe olmuştur. 2016 yılında MEB bütçesi (enflasyona göre uyarlanmış fiyatlarla) % 14,6 

artarak 76,4 milyar TL omuştur.35 MEB bütçesindeki artışın 2017 ve 2018’de de sürmesi 

planlanmaktadır (Tablo 9). 

Tablo 9: MEB bütçesinin gelişimi (2014-2018) 

Yıllar MEB Bütçesi (TL) 
MEB Bütçesi (TL, 2016 

fiyatlarıyla) 
Bir önceki yıla göre 

artış 

2014 55.704.817.610 64.476.450.529 - 

2015 62.000.248.000 66.649.255.429 3,4 

2016 76.354.306.000 76.354.306.000 14,6 

2017 (tahmin) 87.118.002.400 87.118.002.400 14,1 

2018 (tahmin) 96.093.916.750 96.093.916.750 10,3 

Açıklama: Bir önceki yıla göre artış, enflasyona göre uyarlanmış fiyatlarla (2016 fiyatlarıyla) hesaplanmıştır. 
Kaynak: MEB SGB (2016d). 

 

MEB bütçesinin bütünü kadar, bütçenin harcama kodlarına dağılımı da önemlidir. MEB bütçesinin çok 

büyük bölümü personel giderlerine ayrılmaktadır (Tablo 10). 2015 yılı bütçesinin % 68’i personel 

giderlerine ayrılmıştır; 2016 yılında da bütçenin % 69’unun personel giderlerine harcanması 

öngörülmektedir. Okul ve derslik inşası gibi yatırımlara harcanan sermaye giderlerinin payı 2016 

yılında azalmıştır; ancak 2017 ve 2018 yıllarında bu alanda artış yapılması öngörülmektedir. 

Öngörülen artışlar, başta ikili öğretimin sonlanması ve derslik başına düşen öğrenci sayılarının 

azalması olmak üzere 2019 yılına dek ulaşılması gereken performans göstergelerini sağlamak için 

yeterli görünmemektedir.  

 

 

 

 

                                                           
35

 2016 yılı bütçe kanunu bakımından istisnai bir yıldır. Genel seçimlerin 1 Kasım 2015’te yenilenmesi ve 64. 
hükümetin 24 Kasım 2015’te kurulması bütçe kanunu takviminde gecikmeye neden oldu. Bunun üzerinde 
istisnai bir uygulama olarak geçici bütçe hazırlandı. Dolayısıyla 31 Mart 2016 tarihine kadar, eğitim de dahil 
olmak üzere çeşitli alanlara ayrılan kamu bütçesi geçici bütçeyle belirlendi. MEB 2016 yılı bütçesi ise 5 Mart 
2016’da genel kurulda görüşülerek kabul edildi.  
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Tablo 10: MEB bütçesinin fonksiyonel dağılımı (2016 fiyatlarıyla) 

  2014 2015 2016 2017 (Teklif) 2018 (Teklif) 

Kod Açıklama 

(Milyon 

TL) % 

(Milyon 

TL) % 

(Milyon 

TL) % 

(Milyon 

TL) % 

(Milyon 

TL) % 

01 Personel Giderleri 44.287 68,7 45.402 68,1 52.736 69,1 58.880 67,6 63.655 66,2 

02 

Sosyal Güvenlik 

Kurumuna Devlet 

Primi Giderleri 6.876 10,7 7.098 10,7 8.110 10,6 9.036 10,4 9.774 10,2 

03 

Mal ve Hizmet Alım 

Giderleri 5.324 8,3 6.265 9,4 7.037 9,2 7.559 8,7 9.412 9,8 

05 Cari Transferler 1.941 3,0 1.939 2,9 2.049 2,7 2.277 2,6 2.479 2,6 

06 Sermaye Giderleri 6.010 9,3 5.906 8,9 6.285 8,2 9.313 10,7 10.718 11,2 

07 Sermaye Transferleri 38 0,1 39 0,1 139 0,2 54 0,1 56 0,1 

 Genel Toplam 64.476 100,0 66.649 100,0 76.354 100,0 87.118 100 96.094 100 

Açıklama: MEB SGB (2016d) ve MEB SGB (2015b) verileri kullanılarak hesaplanmıştır. 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin 

veriler bütçe kanunu ödeneklerinin enflasyona göre uyarlanmasıyla elde edilmiştir. 2016 yılı enflasyon oranı Merkez 

Bankası tahminleri doğrultusunda % 7,5 olarak kabul edilmiştir. 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin veriler MEB SGB (2016d) 

kaynağında yer alan tekliflerdir. 

 

MEB bütçesinden yatırıma ayrılan payın yıllar içerisindeki gelişimine baktığımızda 2009 yılına dek bir 

düşüş olduğunu, 2010’dan itibaren ise yatırımlara ayrılan payın yeniden yavaş yavaş arttığını 

görmekteyiz (Grafik 3).  
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Grafik 3: MEB Bütçesinden Yatırıma Ayrılan Pay (2000-2016) 

 

Kaynak: MEB 2016a. 

 

Bütçe kanunlarında ayrılan ödeneklerle yıl sonu harcamaları birebir örtüşmemektedir. MEB’in bütçe 

uygulamalarının sonuçları idare faaliyet raporlarından izlenebilmektedir. 2015 yılı bütçesinde, yeni 

yapılacak okul binaları ile var olan okulların bakım ve onarımı için kullanılmak üzere ayrılan sermaye 

giderleri harcama kaleminde ayrılan ödenek yaklaşık 5 milyar 494 milyon TL’dir; ancak 2015 yılında bu 

harcama kalemi için aktarılan ödenek 3 milyar 179 milyon TL olmuştur. Bu ödenek içinden de 3 milyar 

114 milyon TL harcanmış, yaklaşık 65 milyon TL ödenek iptal edilmiştir.36 Dolayısıyla her ne kadar 

MEB bütçesinin % 9’u sermaye giderlerine ayrılmış görünse de, bu kalemde yapılan harcamalar tüm 

harcamaların % 5’i düzeyinde kalmıştır. Personel giderlerine yapılan harcamaların payı ise % 70’tir.  

  

                                                           
36

 MEB, 2016b. 
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Tablo 11: 2015 yılı MEB bütçesinin ve harcamalarının dağılımı 

Kod Açıklama Bütçe Kanunu Ödeneği Harcama 

01 Personel Giderleri 42.234.718.000 43.528.688.188 

02 
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet 
Primi Giderleri 6.603.091.000 6.844.668.174 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.828.441.000 6.462.807.481 

05 Cari Transferler 1.803.918.000 1.625.237.523 

06 Sermaye Giderleri 5.494.000.000 3.113.936.326 

07 Sermaye Transferleri 36.080.000 671.976.846 

 GENEL TOPLAM 62.000.248.000 62.247.314.539 

Açıklama: Bütçe kanunu ödeneği MEB SGB (2016d) kaynağından; harcama verileri MEB (2016b) kaynağından alınmıştır. 

 

MEB 2015-2019 Stratejik Planı’nda, ikili öğretim yapan okulların oranının 2019 yılına kadar 

ilköğretimde % 10’a, ortaöğretimde % 5’e düşürülmesi hedefleniyor. Ayrıca, derslik başına düşen 

öğrenci sayısının 2019 yılında hem ilköğretimde hem de ortaöğretimde 24’e düşürülmesi planlanıyor. 

ERG tarafından yapılan hesaplamalara göre, bu hedeflere ulaşılması için 2016 yılında derslik yapımına 

harcanması gereken kaynak yaklaşık 5 milyar TL’dir.37 MEB 2016 yılı performans programına göre, 

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’ne (TEGM) bağlı okullarda derslik yapımı için ayrılan ödenek ise 600 

milyon TL’dir.  

  

                                                           
37 ERG, 2016.  
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Suriyeli Çocukların Eğitimi 

Haziran 2016 itibarıyla Türkiye’de yaşayan 5-17 yaş arası Suriyeli çocukların sayısı yaklaşık 940 bindir.38 

Ocak 2016’da MEB’e bağlı okullarda eğitim alan çocuk sayısı yaklaşık 76 bin; geçici eğitim 

merkezlerinde ve kamplarda eğitim alan çocuklarla birlikte Türkiye’de eğitim almakta olan Suriyeli 

çocuk sayısı yaklaşık 324 bindir. Haziran 2016’da MEB okullarında okuyan Suriyeli çocukların sayısının 

105 bin olması ve toplamda 450 bin Suriyeli çocuğun eğitime erişiminin sağlanması 

amaçlanmaktadır.39 Bu sayı, Türkiye’de bulunan okul çağındaki Suriyeli çocukların yaklaşık yarısına 

denk gelmektedir. MEB 2015-2019 Stratejik Planı’nda “Mülteciler, geçici koruma altındaki yabancılar 

veya vatansız olarak yurdumuzda bulunanların da bulundukları sürece eğitim görmelerini sağlamak 

üzere bu öğrencilerin eğitim sistemine entegrasyonunun sağlanmasına yönelik çalışmalar” yapılması 

öngörülmektedir.40 Bu amaca ulaşılması ve Suriyeli çocukların en temel hakları olan eğitime 

erişimlerinin sağlanması yeterli kaynak ayrılmasını gerektirmektedir. Öğrenci başına eğitim 

harcamaları temel alınarak yapılan hesaplamalara göre, Suriyeli çocukların eğitime entegrasyonunun 

maliyeti tahmini 1 milyar TL’dir.41 

 

4. OKUL BAZLI BÜTÇELEME 
 

Türkiye’de eğitim harcamalarına ayrılan kaynakların büyük bölümü merkezden yerele aktarılmaktadır. 

Merkezden yerele akışı sağlayan mekanizmaların nasıl işlediği kaynakların verimli kullanımı 

bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu alanda iyileştirmelerin gerekli olduğu, özellikle okulu 

merkeze alan bir kaynak akış mekanizmasının kurulması gerektiği sık vurgulanan bir konudur.42 Yakın 

zamanda gündemimize giren okul bazlı bütçeleme bu yöndeki en güncel adımdır.  

 

                                                           
38

 UNHCR verileri kullanılarak hesaplanmıştır. http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224 
39

 Sayılar, 11 Mart 2016’da İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenen “Türkiye'de Çocuk İşçiliği Sorunu: 
Suriye’den Gelen Mülteciler Sonrası Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri” başlıklı konferansta Başbakanlık Göç ve 
İnsani Yardımlardan Sorumlu Başmüşavirliği tarafından yapılan sunumdan alınmıştır. 
40

 MEB SGB, 2015a. 
41

 ERG, 2016. 
42

 Köse ve Şaşmaz, 2012. 



             

 
24 

Okul bazlı bütçeleme üst politika belgelerinde öne çıkmaktadır. MEB 2015-2019 Stratejik Planı'nda 

“taşra teşkilatı ile okul ve kurumlara yetki, görev ve sorumluluk devri yapılarak verimlilikleri artırılacak 

ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde okul bazlı bütçeleme sistemine geçilecektir” denilmektedir.43 65. 

Hükümet Programı'nda da “ilk ve ortaöğretimde okul bazlı bütçe yönetimine geçilmesine yönelik 

çalışmalar yapacağız” ifadesi yer almaktadır.44   

Bu alandaki en güncel gelişme 2016 itibarıyla TEGM’e bağlı okulöncesi eğitim kurumları ile ilk ve 

ortaokullarda okul bazlı bütçeleme sistemine geçilmesidir. Uygulamanın kapsamı TEGM tarafından 

Ocak 2016’da yayımlanan yazı ve kılavuzda tarif edilmektedir. Buna göre, okul bazlı bütçeleme 

sistemi TEGM’e bağlı anaokulları ile ilk ve ortaokulların, “tüketime yönelik mal ve malzeme alımları 

harcama kalemindeki giderleri”nde kullanılacak ödeneği kapsamaktadır. Bu giderler elektrik, su, 

yakacak, kırtasiye, temizlik malzemesi alımı vb. giderlerdir. Söz konusu ödeneğin MEBBİS tabanlı bir 

yazılım aracılığıyla okul, ilçe ve il bazlı dağılımının düzenlenmesi öngörülmektedir.45 

Kılavuzda “elektrik, su, yakacak, kırtasiye ve temizlik malzemesi alımı gider türleri için farklı 

referanslar ve iklim özellikleri de dikkate alınarak sistem tarafından otomatik olarak hesaplama 

yapılır” denilmektedir.46 Kullanılan referansların okulların gereksinimlerini belirlemede kilit öneme 

sahip olduğu anlaşılmaktadır; ancak referanslara ilişkin ayrıntılı bilgiye ulaşılamamıştır. Öte yandan, 

okul bazlı bütçeleme sisteminin yararlarından biri okulların ek ödenek gereksinimlerini de sisteme 

girebiliyor olmalarıdır. Aynı zamanda sistemin bir değerlendirme aracı olarak da kullanılmasının 

planlandığı anlaşılmaktadır. Kılavuzda mali yıl sonunda derslik, öğrenci, okul, ilçe, il ve ülke genelinde 

maliyetlerin karşılaştırılacağından söz edilmektedir.47  

Okul bazlı bütçeleme, okulların öğrenci sayısı, fiziksel koşullar, ikili öğretim uygulanıp uygulanmaması, 

iklim özellikleri vb. koşullara bağlı olarak farklılaşan gereksinimlerine yanıt vermek için yararlı bir 

yöntem olma potansiyeli taşımaktadır. Ayrıca uygulamanın kaynakların kullanımındaki verimliliği 

artıracak ve mali yıl sonunda giderleri okul temelinde değerlendirmeye olanak sağlayacak biçimde 

kurgulanması da olumludur. Öte yandan, okul bazlı bütçeleme yönteminin başarılı olabilmesi için bu 

yöntemin okulların kendi kararlarını alabilme bakımından güçlenmesi ile bir arada ele alınması da 

yararlı olacaktır. 

                                                           
43

 MEB SGB, 2015a, s.59. 
44

 Başbakanlık, 2016, s.34. 
45

 MEB TEGM, 2016.  
46

 A.g.e. s.1. 
47

 A.g.e. 
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5. OKULÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI 
 

Okulöncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları (OİKS), Türkiye’deki resmi okulöncesi kurumlar 

ile ilk ve ortaokulların sunduğu hizmetlere yönelik standartları ve okulların bu standartlar temelinde 

mevcut durumunu belirleme amacı taşıyan önemli bir projedir. OİKS okullar arasındaki olanak ve 

nitelik farklılıklarını azaltmaya yarayacak politika ve uygulamalar geliştirmek için yararlı bir araç olma 

potansiyeline sahiptir. Ayrıca, OİKS, öğrenciler, veliler, öğretmenler ve yöneticileri kapsayan bir 

özdeğerlendirme aracı olarak tasarlanmıştır ve bu yönüyle de özgün ve değerli bir projedir. 

İlköğretim kurumlarının sahip olduğu standartları belirlemeye yönelik çalışmalar 2003-2006 yılları 

arasında sürdürülen Çocuk Dostu Okul Projesi kapsamında  gerçekleştirilmeye başlamış, sistem ilk 

defa 2011 yılında İlköğretim Kurumları Standartları (İKS) adıyla ülke genelinde uygulanmıştır. Ancak 

2011 ve 2012 yıllarında amaçlanan düzeyde veri toplanamamıştır. MEB ve UNICEF tarafından 

hazırlanan kılavuzda yer alan bilgilere göre bunun nedeni özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerinde istenen düzeyde öğrenci ve velinin katılımının sağlanamamış olmasıdır.48 2012’den bu 

yana İKS üzerinde güncelleme çalışmaları devam etmiş ve proje Aralık 2014’te yürürlüğe giren 

yönergeyle okulöncesi eğitim kurumlarını da kapsayacak biçimde Okulöncesi Eğitim ve İlköğretim 

Kurumları Standartları ismiyle yeniden düzenlenmiştir.  

OİKS’de üç alanda veri toplanmaktadır: eğitim yönetimi, öğrenme ve öğretim süreçleri ve destek 

hizmetler (sağlık, güvenlik, temizlik, beslenme vb.). Sözü edilen alanlar altında dokuz standart ve otuz 

sekiz alt standart bulunmaktadır. Alt standartlar okuldaki “mevcut durum”u, okulun “mevcut durumu 

karşılama düzeyini” ve “algısal yarar düzeyini” kapsamaktadır.49 Mevcut duruma ilişkin girdiler somut 

ve açık yanıtları olacak biçimde tasarlanmıştır. Örneğin okulda öğrenci meclisi bulunup bulunmaması 

bir mevcut durum girdisidir. Mevcut durumu karşılama girdisi ise var olan kurumsal yapının işlerliğine 

ilişkindir. Algısal yarara ilişkin girdiler ise okulun sunduğu hizmetlerin öğrenciler, veliler, öğretmenler 

ve yöneticiler tarafından nasıl algılandığına ilişkindir. Tablo 11’de algısal yarar düzeyi için bir örnek 

madde gösterilmiştir.   
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Tablo 11: OİKS Algısal Yarar Düzeyi Örnek Maddesi 

 Alt Standart 4.1.1. Okulda Fiziki Güvenlik: Okul 
mekânları güvenlidir 

Evet Kısmen Fikrim 
yok 

Hayır 

Varlık/Yokluk Okuldaki mekanlarda (sınıf, koridor, bahçe vb.) 
güvenliğimizi sağlamaya yönelik çalışmalar yapılır.  

    

İşlevsellik Okul mekanlarında (sınıf, koridor, bahçe vb.) 
güvenliğimizi sağlamaya yönelik çalışmalar sürekli ve 
düzenli olarak yapılmaktadır.  

    

Paylaşım Okul mekanlarının (sınıf, koridor, bahçe vb.) güvenliği 
ile ilgili bize bilgi verilir, görüşlerimiz alınır. 

    

Yarar Okul mekanlarını (sınıf, koridor, bahçe vb.) güvenli 
buluyoruz. 

    

Kaynak: MEB ve UNICEF (2015). 

 

OİKS verileri Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden toplanmaktadır. Bilgisayara 

erişimi olmayan ve/veya okuma yazma bilmeyen velilerin okullar tarafından sağlanan bilgisayarlarda 

ve çocuklarının yardımıyla sisteme giriş yapmaları öngörülmektedir. Bu yöntem, her ne kadar zorunlu 

bir çözüm olarak ortaya çıkmış olsa da sağlıklı veri toplanmasını zorlaştırabilecektir.  

Kurum standartları, dayandırıldığı ilkeler bakımından da oldukça değerlidir. OİKS’nin uygulanmasına 

ilişkin rehberde “kurum standartlarında her şeyden önce, çocuk haklarının, çağdaş eğitim ve 

gelişimsel yaklaşımın uygulamaya yansıtılmasına aracılık etmesi öngörülmüştür. Bu nedenle de temel 

odağı ve merkezi çocuktur. İçeriksel olarak toplumsal cinsiyete, dezavantajlı çocukların eğitim ve 

gelişim haklarına, demokratik okul iklimine ve rehberlik uygulamalarına duyarlıdır” ifadeleri yer 

almaktadır.50 Dolayısıyla, uygulama okula ilişkin özdeğerlendirme sürecinde çocuk katılımcılığını 

artırma potansiyeline sahiptir. Bunun yaşama geçmesi için çocukların süreç hakkında yeterince 

bilgilendirilmelerine, soruların çocukların anlayabileceği düzeyde olmasına, çocukların başkalarının 

etkisi altında kalmadan özgürce yanıt verebilmelerine uygun bir ortam sağlanmasına gerek vardır. 

Öğrenci formunu 2. sınıftan itibaren 8. sınıfı da kapsayacak biçimde tüm öğrencilerin doldurması 

öngörülmüştür. Özellikle küçük yaş grubuna uygun sorular sorulması önem taşımaktadır. OİKS’de 

doğrudan çocuk katılımını ilgilendiren bir alt standart içermesi bakımından da değerlidir. Söz konusu 
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standart şu şekildedir: “çocukların okul yönetim sürecine etkin katılımı ile görüş ve eleştirilerini 

açıklamaları için olanaklar vardır ve bunlar çocuklar tarafından aktif olarak kullanılmaktadır”.51  

Sonuç olarak, OİKS, okullarda katılımcı bir özdeğerlendirme sistemi kurulması için yararlı bir 

uygulamadır. Ayrıca okullar arasındaki nitelik farklarını gidermek için de kullanışlı bir araç olabilir. 

Ancak uygulamanın tasarlandığı gibi ilerlemesi, projenin başarıya ulaşması için son derece önemlidir. 

Projenin idareci, öğretmen, veli ve öğrenciler tarafından benimsenmesi; sağlıklı bir veri toplama ve 

değerlendirme sistemi kurulması, uygulamanın başarısını artıracak en önemli etmenlerdir. 
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