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Eğitim Reformu Girişimi (ERG) iki önemli gereksinimin karşılanmasına katkıda bulunuyor: 

bireylerin potansiyellerini gerçekleştirmelerini ve Türkiye’nin toplumsal ve ekonomik 

gelişmesini sağlayacak eğitim reformu ve bu yolda farklı paydaşları bir araya getiren 

katılımcı bir fikir üretim süreci.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi bünyesinde 2003 yılında hayata geçen ERG, 

araştırma, savunu ve izleme çalışmaları ile pilot uygulamalarını “herkes için kaliteli eğitim” 

hedefi doğrultusunda sürdürüyor.
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Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) temelleri, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar 

Merkezi bünyesinde 2003 yılında atıldı.  ERG’nin “herkes için kaliteli eğitim” hedefine 

yönelik yol haritası geniş katılımlı bir danışma toplantısında, paydaşlarla birlikte çizildi.

Türkiye’de eğitim politikası üzerine düşünen, soru soran, sorunları tanımlayan ve çözüm 

seçenekleri geliştiren sınırlı sayıdaki girişimden biri olan ERG’nin temel amaçları şunlar:

• Eğitimde reform gerektiren konularda toplumsal bilinç yaratmak

• Toplumun ve kurumların eğitimde devletle eşdeğer paydaş olduğu düşüncesini 

olgunlaştırmak

• Devlet ile sivil toplum arasında eğitim reformu konusunda diyalog ve işbirliği sağlamak

• Bu diyaloğun içerisinde eğitim politikaları üretmek

• Eğitim reformuna destek oluşturmak ve karar alıcıları etkilemek

• Eğitim reformlarını izlemek ve gözlemci olmak

Eğitimde reform gereksinimi, ülkemizin genç nüfusunun eğitim talebi, sistemdeki var 

olan eksiklikler, cinsiyetler, gelir grupları, bölgeler ve okullar arasındaki eşitsizlikler, 

demokratikleşme süreci, küreselleşme, bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler ile daha da 

belirginleşti.

ERG çalışmalarını bu çerçevede belirlediği dört reform önceliği do¤rultusunda ve  

11 program alanında yürütüyor:

Reform Önceliği 1: Eğitime Erişim ve Eşitlik 
Program Alanları: Erken çocukluk eğitimi, Toplumsal cinsiyet eşitliği

Reform Önceliği 2: Eğitimin Kalitesi ve Etkililiği 
Program Alanları: Eğitim hakkı ve eğitimde haklar, Eleştirel düşünme, Kademeler 

arası geçiş, Meslek eğitimi, Öğretim programları ve ders kitapları, Öğretmenler, 

Yükseköğretim

Reform Önceliği 3: Eğitimde Yönetişim ve Kaynak Kullanımı 
Program Alanları: Demografi, Finansman

Reform Önceliği 4: Eğitim Politikası Kültürü ve Pratiği

ERG uzun vadede, eğitim politikalarını geliştiren ve uygulayanlar ile eğitim alanındaki 

tüm paydaşları reformların sonuçları hakkında bilgilendirecek bir reform izleme merkezi ve 

eğitimde kamu yararını korumak amacıyla devlet-toplum işbirliğinin gerçekleştiği bir forum 

olmayı hedefliyor.

erg hakk›nda
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Eğitim İzleme Raporu 2007, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) proje ekibi olarak her yıl 

hazırlayacağımız izleme raporlarının ilkidir.  İlk olması nedeniyle, 2007 raporuyla bundan 

sonraki raporlara da bir temel oluşturmayı hedefliyoruz.  Bu çerçevede, raporda sadece 2007 

yılına değil, son on yıla geniş bir açıdan baktık.  Yine aynı nedenle, bu ilk izleme raporunun 

önemli bir bölümünü kullandığımız kavramsal çerçeveyi ve göstergeleri açıklamaya ayırdık.  

Temel çalışma ilkelerimizden katılımcılık, Eğitim İzleme Raporu 2007’yi hazırlarken de bize 

yol gösterdi.  ERG Proje Uzmanı Özsel Beleli tarafından yürütülen bu çalışmada, sürecin üç 

ayrı noktasında uzmanların görüşlerine başvuruldu:

(1) Raporun taslak kavramsal çerçevesi ve yapısı oluşturulduğunda, e-posta yoluyla yedi 

uzmanla bağlantıya girildi, dördünden görüş alındı;

(2) Raporun ilk taslağının hazırlanmasının ardından, e-posta yoluyla yedi uzmanla 

bağlantıya girildi, beş uzmanın görüş ve düzeltmeleri alındı;

(3) Raporun ikinci taslağının oluşturulmasının ardından, geniş katılımlı bir danışma 

toplantısı düzenlenerek sözlü ve yazılı olarak görüşler alındı.

Bu süreçte değerli zamanlarını bizimle paylaşan herkese bir kez daha teşekkür etmek isteriz.

•  Raporun kavramsal çerçevesi ve taslak içeriğine ilişkin görüşlerini paylaşan Prof. Dr. Ali 

Baykal, Ayla Göksel ve Prof. Dr. İpek Gürkaynak’a;  

•  Raporun kavramsal çerçevesiyle ilgili yorumlarını paylaan Sevinç Atabay’a;

•  Raporun taslak içeriğiyle ilgili düzeltmeleri ve önerileri için Ertan Karabıyık ve Meltem 

Aran Kazancı’ya; 

•  15 Şubat 2008’de düzenlediğimiz ERG II. Danışma Toplantısı sırasında ve sonrasında 

görüş ve bilgilerini paylaşan bütün katılımcılara teşekkür ederiz.

Eğitim İzleme Raporu 2007’ye son halini verirken bu görüşlere elimizden geldiğince yer 

vermeye çalıştık, doğrudan metne katamadığımız görüş ve bilgileri de raporun ekinde 

sunduk.  Raporla ilgili paylaşımın bu noktada bitmeyeceğini umuyoruz; yorumlarınızı 

bekliyor olacağız.  

Son olarak, yazılarında temel eğitim reformuyla ilgili görüşlerini paylaşan Prof. Dr. Ziya 

Selçuk’a ve Prof. Dr. Tosun Terzioğlu’na bir kez daha teşekkür ederiz.

Eğitim İzleme Raporu 2007’nin ana rapor bölümünde yer alan bilgi ve görüşlerin tüm 

sorumluluğunun ERG proje ekibine ait oldu¤unu da ifade etmek isteriz.

Saygılarımızla,

eğitim reformu girişimi proje ekibi

sunuş ve teşekkürler
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Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi olarak 2003 yılında Eğitim Reformu 

Girişimi’ni hayata geçirirken vizyonumuz, herkese kaliteli eğitim sağlanmasıydı.

Kaliteli eğitimi, bireyin (i) potansiyelini kendi seçimleri doğrultusunda gerçekleştirmesini, 

(ii) seçtiği alanda dünyanın toplumsal, kültürel ve ekonomik birikimine katkıda bulunmasını, 

(iii) insan haklarına saygı, demokrasi ve dayanışma temellerinde işleyen bir toplumda etkin 

bir yurttaş olmasını destekleyen eğitim olarak tanımladık.

Herkese kaliteli eğitim sağlanmasını bizce vazgeçilmez kılan üç öğe vardır:

Eğitim hakkı, tek başına temel bir hak olmanın yanı sıra bireylerin diğer hak ve 

özgürlüklerini en üst düzeyde kullanmalarını kolaylaştırır.  Örneğin, kaliteli eğitim 

hakkından yararlanmış bir birey, seçme seçilme hakkını, ifade ve örgütlenme özgürlüğünü 

ya da katılım hakkını etkin bir biçimde kullanma ve koruma konusunda avantaja sahiptir.  

Bu bağlamda, devlet tarafından kaliteli eğitim hakkının sağlanması ve korunması, tüm hak 

ve özgürlüklerin gerçekleştirilmesine dönük atılacak somut bir adımdır. 

Toplumun demokratikleşmesi ancak demokratik değerleri özümsemiş, eleştirel düşünme 

becerisine sahip bireylerle gerçekleşebilir.  Örgün ve yaygın eğitimin tüm bireylere 

demokratik toplumsal değerler ve eleştirel düşünme becerisi kazandırması tartışılmaz 

önemdedir.  Örgün ve yaygın eğitimin bahsedilen kazanımları sağlaması, öğretim 

programının öncelikleri ve ders kitaplarının içeriği kadar sınıfta öğrenci merkezli pedagojik 

yöntemlerin kullanılması ve okulda öğrenci katılımını temel alan demokratik bir ortamın 

oluşturulmasına bağlıdır. 

Günümüzde sosyo-ekonomik kalkınma, küreselleşme ve bilgi çağının yarattığı dinamikler 

karşısında toplumların üretebilme yetisine bağlı hale gelmiştir.  Bu bağlamda, sosyo-

ekonomik kalkınma açısından en az tarım ve sanayi alanları kadar bilgi, teknoloji, kültür 

ve hizmet alanlarındaki inovasyon ve üretim de önem kazanmıştır.  Sonuç olarak kaliteli 

eğitim, sosyo-ekonomik kalkınmanın günümüzde gerektirdiği özellikte üretebilme 

becerisi için bir ön koşul haline gelmiştir.  Türkiye’nin içinde bulunduğu ve hızla kapanan 

demografik fırsat penceresi de göz önüne alındığında kaliteli eğitimin sağlanması öncelik ve 

aciliyet kazanmıştır.

Bu üç gerekçeden hareketle, herkese kaliteli eğitim sağlanması amacıyla beş yıl önce 

başlattığımız çalışmalarımızı önümüzdeki beş yılda güçlendirmeyi ve geliştirmeyi 

hedefliyoruz.  

önsöz

Kaliteli eğitim, temel bir insan hakkıdır.  

Kaliteli eğitim, toplumun demokratikleşmesi yolunda vazgeçilmez bir öğedir.

Kaliteli eğitim, sosyo-ekonomik kalkınmanın ana bileşenlerindendir.
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Eğitim Reformu Girişimi olarak kaliteli eğitime erişimi doğru uygulamalarla tek seferde 

çözülebilecek bir sorun olarak değil, yenilenen politikalarla sürekli geliştirilmesi gereken bir 

hak olarak görüyoruz.  Kaliteli eğitim, dinamik bir kavramdır ve bugün için kaliteli olarak 

nitelendirilebilecek bir eğitim süreci gelecekte yetersiz olarak değerlendirilebilir. Eğitimin  

kalitesinin eşitlik ilkesi doğrultusunda sürekli geliştirilmesi gereklidir ve bu da ancak güçlü 

ve sürekli bir siyasal irade, devlet, sivil toplum ve birey yurttaşlar arasında saydamlık, 

katılımcılık ve hesap verebilirliğe dayalı bir etkileşim ve uygun politikalarla gerçekleşebilir.  

Böyle güçlü ve sürekli bir siyasal iradenin sağlanması için ise kamuoyu bilinci ve siyasal 

sürece katılımının güçlenmesi şarttır.  İlkini elinizde tuttuğunuz ve her yıl hazırlayacağımız 

Eğitim İzleme Raporları’nın amacı, eğitimdeki politikalar ve uygulamalarda yıldan 

yıla katedilen yol ve yaşanan gelişmeleri kapsamlı bir biçimde sunarak kamuoyunu 

bilgilendirmektir.    

Eğitim Reformu Girişimi, son beş yıldır sürdürdüğü diğer çalışmalarda olduğu gibi Eğitim 

İzleme Raporu 2007’yi hazırlarken de farklı kesim ve görüşteki paydaşların sürece katılımına 

önem verdi.  Raporun hazırlanması sürecinde akademik alan ve sivil toplumdan uzmanların 

görüşlerine başvuruldu.  15 Şubat 2008’de yapılan danışma toplantısında bürokrasi, özel 

sektör, akademik alan, okullar ve sivil toplumdan temsilciler bir araya gelerek eğitim 

politikalarıyla ilgili görüşlerini taslak rapor üzerinden paylaştı ve rapora son halinin 

verilmesine katkıda bulundu. Tüm bu görüşlere, ana raporda veya raporun eklerinde 

yer verildi.  Raporla ilgili görüşlerini paylaşan tüm bireylere, ERG’ye gösterdikleri güven 

için teşekkür ederim.  Paylaşılan görüşlerin önemli bir bölümünün raporun kapsamında 

ele alınan konu ve değerlendirmelerin kapsamının genişletilmesini önermesi ise eğitim 

politikalarıyla ilgili yeni konuları ele almak konusunda hissettiğimiz sorumluluğu artırdı.

Raporun ana bölümü ve eklerinin dışında da farklı kesimlerdeki paydaşların temel eğitim 

politikalarıyla ilgili düşüncelerinin aktarılmasına çalışıldı.  Bu çerçevede, değerli iki 

akademisyeni, eğitim politikalarıyla ilgili görüşlerini paylaşmaya çağırdık ve kendileri 

değerli zamanlarını ayırarak bu çağrıya uydular.  Temel eğitimin önemli bileşenlerinden 

biri olan öğretim programlarının yeniden hazırlanması sürecinde Talim ve Terbiye Kurulu 

Başkanlığı yapan Prof. Dr. Ziya Selçuk ile Eğitim Reformu Girişimi’ne kuruluşundan itibaren 

destek veren Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tosun Terzioğlu’na bir kez daha teşekkür 

etmek isterim. 

Eğitim İzleme Raporu 2007’nin eğitim alanında çalışan ve eğitimin ülkemiz için vazgeçilmez 

önemine inanan herkes için yararlı bir kaynak olacağını ve ülkemizdeki diyalog ortamına 

katkıda bulunacağını umuyoruz.

prof. dr. üstün ergüder 
e¤itim reformu giriimi direktörü 
mart 2008
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son on y›la 
içeriden bir bak›

prof. dr. ziya selçuk 
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Bu çalışma 18 Ağustos 1997 tarihinde 23084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4306 sayılı 
Yasa ile başlayan Temel Eğitim Reformu sürecinin geçtiğimiz on yılını değerlendirmeye 
yöneliktir. Bu yazıyı yazmadan önce, söz konusu reformun gerçekleştirildiği günlerdeki 
politik, bürokratik, bilimsel tartışmaların yer aldığı medya içeriklerine ve bilimsel 
tartışmalara bakma gereksinimi hissettim. Yapılan tartışmaların ülkeye neler kazandırdığı ya 
da kaybettirdiğini düşünürken bazen umutsuzluk bazen tebessüm dolu dakikalar yaşadım. 
Temel Eğitim Reformu ya da Sekiz Yıllık Eğitim olarak adlandırılan süreçte ortaya konulan 
tartışma kültürünün ve sorun çözme yönteminin nasıl bir verimsizliği ürettiğini tekrar tekrar 
görmek aynı zamanda kaygı uyandırıcıydı. İşin kötüsü, aynı tartışma kültürünün ve sorun 
çözme yaklaşımının daha da katılaşarak günümüzde de devam ediyor olması, irrasyonel 
geleneğin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyordu.  

Her konuda olduğu gibi, toplumsal boyutu oldukça güçlü olan eğitim meselesini 
konuşurken de öncelikle kavramsal çerçeveyi iyi tanımlamak gerekir diye düşünüyorum. 
Bilindiği gibi kavramların yüzeysel yapısı ve derin yapısı vardır. Yüzeysel yapı dahilinde 
bir kavramın adıyla, derin yapıya yönelik olarak o kavrama atfedilen anlamsal içeriğin 
bir tutarlılık taşıması beklenir. Eğer bir tutarsızlık söz konusuysa ciddi iletişim sorunları 
çıkabilir. Örneğin eğitim kavramı üzerinde konuşan kişiler yüzeysel yapıda aynı şey hakkında 
konuşmaktadırlar. Ancak kavrama atfettikleri içerik uyuşmuyor ise çok farklı zihinsel 
modalitelere yönelebilirler.  Bu nedenle “eğitim reformu” ifadesinde geçen kelimelerin nasıl 
anlaşıldığı büyük bir önem taşımaktadır.  

Doğal olarak, her siyasi görüş eğitim konusunda kendi bakış açısına sahiptir. Bunun yanı 
sıra, devletin kuruluş gayesinde somutlaşan ulusal bir bakış açısı mevcuttur. Son olarak, 
siyasal partilerin ve ulusal politikaların dışında, eğitimin doğası ve küresel dinamikler vardır. 
Eğitim politikaları oluşturulurken bu üç değişkenden hangisi ya da hangileri etkili olacaktır? 
Şüphesiz bu sorunun rasyonel akla uygun cevabı “hepsi” olacaktır. Fakat uygulamalara 
baktığımızda eğitim kavramı çok farklı biçimde kavramlaştırılabilmektedir. Bunlardan  
birkaçı şöyle sıralanabilir: 

• Çağımızda eğitimin amacı dünya vatandaşı yetiştirmektir.

• Eğitim, devletin koyduğu ilke ve kurallara sadık yurttaşlar yetiştirmektir.  

• Eğitim, milli ve manevi değerlerin kazandırılmasının en temel aracıdır. 

• Eğitim, bireyselleşme ve toplumsallaşma dengesini kazandırma yoludur. 

• Eğitim, bireyin potansiyel güçlerini açığa çıkarma sürecidir. 

Yukarıda sıralanan tanımlardan hangisinin kullanıldığına bağlı olarak yapılacak reformun 
içeriği ve yönü değişecektir. Bu tanımların hangisi seçilirse seçilsin, demografik değişimleri, 
demokrasiyi,  yenileşmeyi, küresel değişimleri, sanayi politikalarını, bilimi ve teknolojiyi 
dikkate almayan eğitim anlayışları son derece kısır kalacaktır. 

“Eğitim reformu” ifadesinde geçen ikinci kelime “reform”dur. Bu kelime eğitim camiasının 
hem özlem duyduğu hem de bıkkınlık yaşadığı bir öz taşımaktadır. Zira, bir taraftan 
eğitimde kapsamlı ve gerçek bir reform yapılması siyasilerin, öğretmenlerin ve yurttaşların 
en büyük beklentisi iken, diğer yandan rutinlerde yapılan küçük değişikliklerin bile reform 

son on y›la 
içeriden bir bak›



10 e¤itim reformu giriimi

olarak nitelenmesi reform kelimesinin ağırlığını ortadan kaldırmaktadır. Örneğin karnelerin 
sağ tarafında yer alan ifadelerin temel ölçme ve değerlendirme sistematikleri değişmeksizin 
yeniden ifadelendirilmesi “reform” olarak adlandırılabilmektedir.  Bu tür girişimler gerçek 
bir reform girişiminin bile kabullenilmesini güçleştirebilir niteliktedir. Öyle ki, sıradan 
yurttaşlar kadar profesyonel eğitimciler bile “bu ülkede sürekli sistem değişiyor” diyerek 
memnuniyetsizliklerini dile getirmektedir. Oysa sistem değişikliği yahut reform denildiğinde 
kastedilen paradigma temelli büyük değişimlerdir. 

Ülke ölçekli bir eğitim reformu denildiğinde, sistem yaklaşımı çerçevesinde ilişkili tüm 
değişkenlerin etkileşimli düzenlenmesinden söz etmek gerekir. Yani, reforma tabi tutulan 
öğretim kademelerinin ortak bir felsefe, teori ve model çerçevesinde yeniden düzenlenmesi 
gerekir. Bu düzenlemeler arasında, eğitimin finansman modeli, okulun örgüt yapısı, 
öğretmen yetiştirme, yönetimsel stratejiler ve benzeri konular yer almalıdır. Ayrıca toplumun 
evrimsel dönüşümü dikkate alınmalı; toplumsal yapı, değerler ve eğitimin ideolojik çerçevesi 
gözden geçirilmelidir. Bu suretle eğitim sistemi belirli zaman aralıklarına sıkıştırılmış ve 
manipüle edilmiş reform denemeleri yerine sürekli dönüşüm karakterine kavuşturulabilir. 

Her ülkede reform yapma ihtiyacını doğuran küresel, bölgesel ve ulusal gerekçeler vardır. Bu 
tür gerekçeler eğitim sistemlerinin doğal akışı içerisinde dönüşümüne yardımcı olmaktadır. 
Ancak, reformlar kimi zaman iç siyasetin nesnesi olarak veya arızi faktörlerin zorlamasıyla 
da gerçekleşebilmektedir. Böyle durumlarda eğitim sistemleri kısa süre içinde yeni sorunlar 
doğurarak eski mecrasına dönme eğilimi taşımaktadır. Bilgi ekonomisinin gerektirdiği etkili 
yapısal reformların yapılabilmesi için bazı temel ilke ve işlemlerin hassasiyetle izlenmesi 
gerekmektedir. Bunlardan bazılarını şu biçimde listelemek uygun olabilir:

• Eğitim politikalarının, hedeflerinin, bu hedeflere yönelik stratejilerin saptanması,

• Tüm sektörlerle bağlantılı olarak ulusal eğitim stratejisinin ve vizyonunun belirlenmesi,

• Eğitim sektörü için bir master plan ve buna dayalı eylem planı hazırlanması,

• Eğitim sektörünün ekonomiyle bağlantılarının kurulması, 

• Paydaşlarla işlevsel bir ağ oluşturulması,

• Yönetişim ve karar verme mekanizmalarının geliştirilmesi,

• Saydamlık ve hesap verebilirlik üzerine kurulu bir “Eğitim Reformu Merkezi” kurulması,

• Eğitimsel araştırma, politika analizleri konusunda kapasite iyileştirmesi, 

• Eğitim sürecini ve sistem performansını izleme ve değerlendirme altyapısı kurulması,

• Eğitim reformu yatırımlarının etkili yönetimini sağlayacak eşgüdüm altyapısı oluşturulması,

• Eğitim programları ve uygulamalarının bilgi ekonomisinin gerekliliklerine uydurulması,

• Fiziksel ortamların ve bilişim altyapısının iyileştirilmesi, 

• İnsan kaynaklarının 21. yüzyıl gereksinimlerine göre sürekli eğitimi,

• Erken çocukluk eğitimi için gerekli girişimlerin sağlanması, 

• Yenileşmeci bir kültürün yerleşmesi için projeler geliştirilmesi,

• Yaşam boyu öğrenme olanaklarının aktif hale getirilmesi. 

Güney Kore, Finlandiya gibi kapsamlı eğitim reformları yapan ülkelerden biri olan 
İrlanda’nın hangi politikalarla böyle bir mucizeyi gerçekleştirdiğini İrlanda İşveren 
Konfederasyonu (IBEC) Genel Direktörü Turlough O’Sullivan şöyle açıklamaktadır:  

• Ulusal rekabet gücü politikası uygulanması,

• Ülkenin yatırımlar için çekim alanına dönüştürülmesi,

• İşverenin vergi yükünün azaltılması,
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• Çalışma mevzuatının esnekleştirilmesi,

• Bürokratik engellerin kaldırılması,

• Eğitime yoğun yatırım yapılması,

• Kamu sektöründe harcamaların azaltılması, verimliliğin artırılması,

• Ilımlı ücret artışları sağlanması,

• İleri teknolojilere destek ve öncelik verilmesi,

• İşgücüne katılım oranının yükselmesi,

• Piyasa ekonomisinin geliştirilmesi,

• Tüm bu politikaların hükümet, işçi ve işveren kesimlerince toplumsal işbirliği modeli 
içinde ortaklaşa benimsenerek uygulanması.

Yukarıda yer alan tüm açıklamalar ışığında Temel Eğitim Reformu acaba nasıl bir 
değerlendirmeye tabi tutulabilir? Bu sorunun yanıtı belki bu çalışmada yer alan tüm 
bölümlerin ortaya koyacağı verilerle mümkün olabilir.  Ancak günümüzde yaşanan eğitim 
sorunlarına bakıldığında hala katetmemiz gereken çok uzun bir yolun olduğu açıktır. Kısaca 
bir hatırlamak gerekirse Temel Eğitim Reformu’nun planlanan adımları şunlardı:

• İlköğretim kurumlarının sekiz yıllık okullardan oluşması, bu okullarda kesintisiz eğitim 
yapılması ve bitirenlere ilköğretim diploması verilmesi, 

• 222, 1739 ve 3308 sayılı Yasalar’da birlikte ya da ayrı ayrı adı geçen “ilkokul” ile 
“ortaokul” ibarelerinin “ilköğretim okulu” olarak değiştirilmesi, 

• İlköğretimin 6.,7. ve 8. sınıf öğrenimini ortaöğretim kurumları bünyesinde yapmakta 
olan öğrenciler ile çıraklık eğitim merkezlerindeki öğrencilerin eğitimlerini bu kurumlarda 
tamamlaması ve 1997-1998 öğretim yılı başından itibaren bu sınıflara hiçbir şekilde 
öğrenci alınmaması, 

• Bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan okulların hazırlık sınıflarında başarılı olan 
öğrenciler ile 1997-1998 öğretim yılında okumaya hak kazanan öğrencilerin zorunlu 
eğitimlerini bu okullarda tamamlaması, 

• Millî eğitim sisteminin öğrencileri ilgi, yeti ve yetenekleri doğrultusunda her bakımdan 
yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenmesi, bu amaçla ortaöğretim kurumlarına 
eğitim programlarının hedeflerine uygun düşecek şekilde hazırlık sınıflarının 
konulabilmesi, 

• İlköğretimin son ders yılının ikinci yarısında öğrencilere, ortaöğretimde devam 
edebilecek okul ve programlarının hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin 
kendilerine sağlayacağı yaşam standardı ve iş hayatı konusunda tanıtıcı bilgiler vermek, 
meslek seçiminde doğru karar vermelerine yardımcı olmak üzere rehberlik servislerince 
gerekli çalışmaların yapılması, 

• İlköğretim okulunu bitirenlerin bir mesleğe hazırlanması amacıyla, çıraklık dönemine 
kadar iş yerlerinde aday çırak olarak eğitilmesi, çırak olabilmek için 14 yaşının 
doldurulması, 29.06.2001 tarihinde kabul edilen 4702 sayılı Yasa’nın 9. maddesi 
gereğince, 19 yaşından büyük olanlara da çıraklık eğitimi olanağı sağlanması ve en az 
ilköğretim okulu mezunu olunması,

• Sekiz yıllık ilköğretim giderlerinde kullanmak üzere 01.09.1997-31.12.2000 tarihleri 
arasında bazı işlem ve kağıtlardan eğitime katkı payı alınması,

• %100 okullaşma oranına ulaşılması,

• Birleştirilmiş sınıf uygulamasına aşamalı olarak son verilmesi,

• Sınıf mevcutlarının 2000 yılının sonuna kadar 30’a indirilmesi.
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Temel Eğitim Reformu’nun yukarıda sıralanan boyutları bu çalışmanın farklı bölümlerinde 
ayrı ayrı ele alınacaktır. Herhangi bir ayrıntılı araştırmaya gerek duyulmaksızın bu reformla 
hedeflenen bazı amaçların ne kadarının gerçekleştiği birkaç soruyla sorgulanabilir. Bazı 
amaçlar ise çok derin psiko-sosyo-ekonomik çözümlemelerle test edilebilir. Ancak yine de 
deneme mahiyetinde bazı sualler yöneltilebilir:

• Temel Eğitim Reformu’nun büyük ölçüde girdilere dayalı yaklaşımı ne ölçüde başarılı 
olmuştur?

• Çıktı temelli bir araştırma yapılsa acaba nasıl bir tablo ortaya çıkar?

• 2000 yılında hedeflenen 30 kişilik sınıflar, ikili öğretimin kaldırılması, birleştirilmiş 
sınıfların azaltılması gibi amaçlar ne derece gerçekleşmiştir?

• İmam-hatiplerin orta kısmının kaldırılmasıyla amaçlanan sonuçlara ulaşılmış mıdır, yoksa 
ulaşılmak istenen amaçlarla yapılan düzenleme arasında bir ilişki yok mudur?

• İlkokul ve ortaokulun aynı mekanda birleştirilmesiyle ihdas edilen ilköğretim gerçekten 
yeni bir okul tipi olmuş mudur?

• Farklı yaş gruplarının ilköğretim okullarında bir araya getirilmesi acaba ne gibi psiko-
sosyal sorunlara yol açmaktadır? 

• 1970’lerde yapılması gereken bir düzenlemenin 1997 yılına kalması acaba ne tür kayıplara 
yol açmış olabilir?

• Zorunlu eğitimin en az 12 yıla çıkması için ulusal bir mutabakat nasıl sağlanabilir?

• Olağan bir eğitim uygulamasının olağanüstü bir siyasal dönemde yapılması acaba 
eğitimin doğasını ne şekilde etkilemiş olabilir?

• Çok fazla tartışılan bir reform olması, reformun büyüklüğünden mi yoksa sorun çözme 
yöntemimizden mi kaynaklanmaktadır?

Çok genel olarak bakıldığında Temel Eğitim Reformu toplumda reformlara karşı kayıtsızlık 
uyanmasına neden olan girişimlerden biridir denilebilir. Çok olağan bazı uygulamaların 
neden bu denli toplumsal çatışmaya yol açtığını anlamak bugün bile çok mümkün 
görünmüyor.  Şüphesiz bugün geriye bakarak o dönemde yapılanları eleştirmek kolaydır. 
Ancak her hadiseyi kendi bağlamı içinde değerlendirmek yahut yargılamak daha nesnel 
bir tutum olacaktır. Günümüzde yapılan eğitimsel yenileşmelere bakıldığında hala benzer 
travmaları atlatamadığımız söylenebilir. Türkiye artık eğitim sorunlarının bir-iki kanun 
ya da yönetmelik değişikliğiyle çözülemeyecek kadar karmaşık olduğunu kabul etmelidir. 
Rutini daha başarılı yaparak çıtayı geçmemizin olanaksız olduğu katiyetle kabul edilmelidir. 
Ülkemizde çok ciddi bir eşitsizlik sorunu vardır ve bu sorun giderilmeden kapsamlı ve etkili 
bir reform yapma olasılığı yoktur. Kanımca sorun öncelikle bir paradigma sorunudur. Ancak 
bu sorunu siyasetin algılamasını ya da bürokrasinin evrilmesini bekleyerek çözmek olası 
görünmüyor. Bu konuda sivil inisiyatiflerin daha fazla sorumluluk alması gerekmektedir. 

Eğitim Reformu Girişimi bir sivil güç olarak hem toplumun hem de bürokrasinin kılcal 
damarlarına kadar girmek suretiyle olağanüstü bir öncülük üstlenmektedir. Birbirine 
tamamen kapalı tarafların ortak yanlarını ortak akılla ortaya koyarak bizi daha nesnel ve 
daha teknik bir alana çekmektedir. Bu suretle ulusal programlara kaynak teşkil edebilecek 
bir altyapının oluşmasına da katkı sağlamaktadır. Bu tür girişimlerin artarak sürmesi 
demokrasiyi güçlendirecek ve geleceğimizin bürokratik bir işlem olmadığını gösterecektir. 
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e¤itim izleme raporu 2007 
yönetici özeti
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Eğitim Reformu Girişimi tarafından hazırlanan Eğitim İzleme Raporları, Türkiye’de 

eğitim politikaları ve uygulamalarında yaşanan değişimi bütüncül bir biçimde izlemeyi, 

değerlendirmeyi ve kamuoyu ile paylaşmayı hedeflemektedir.  

Eğitim izleme raporlarının ilki olması nedeniyle, 2007 raporu sadece son bir yıl içinde 

yaşanan gelişmeleri ve bu gelişmeler sonucu eğitim çıktılarında gerçekleşen değişimi 

içermemektedir.  Rapor, temel eğitimdeki hızlı değişim sürecinin başlangıç noktası olarak 

kabul edilebilecek, zorunlu eğitimin beş yıldan sekiz yıla çıkarıldığı 1997 yılı ile 2007 

arasındaki dönemin tamamına bakmayı amaçlamaktadır.

Amacı eğitim politikalarında yaşanan değişimi izlemek ve değerlendirmek olduğu için, 

raporda değerlendirme, eğitimin çıktılarının temel belirleyicileri olan dört bileşen üzerinden 

yapılmıştır.  Bu bileşenler, öğrenci, öğrenme-öğretme süreçleri, eğitimin içeriği ve 

öğrenme ortamlarıdır.  Eğitim çıktıları üzerinde tartışılamaz önemde etkiye sahip olan 

öğretmen ve yönetişim konuları ise diğer bileşenlerle yakından ilişkili olmaları nedeniyle 

ayrı başlıklar olarak ele alınmamış, bu bileşenler altında değerlendirilmiştir.

Üç bölümden oluşan raporda, raporun yapısı ve kavramsal çerçevesinin tartışıldığı 

ilk bölümün ardından eğitimin dört bileşeni ele alınmıştır.  Bileşenlere ilişkin ölçütler 

açıklanmış ve bu ölçütlerden hareketle son on yılda eğitimin girdi ve çıktılarındaki 

gelişmeler değerlendirilmiştir.  Raporun son bölümünde ise tüm bu değerlendirmelerden 

hareketle öncelikli olarak ele alınması önerilen eğitim politikalarının altı çizilmektedir.  

temel saptama ve öneriler

Eğitim İzleme Raporu 2007’de ön plana çıkan saptamalar ve bu saptamalardan yola çıkarak 

yapılan öneriler şöyledir:

İlköğretim çağında olup da okula devam etmeyen çocukların yaşam koşulları ve özellikleri 

incelendiğinde yüzde yüz erişimin sağlanamamasının temelinde iki ana sorunun olduğu 

görülmektedir:

(1) Zor koşullarda yaşayan ve özel eğitim gerektiren çocukların gereksinimlerine 

ve koşullarına uygun eğitim modelleri geliştirilememiş, mevcut modelin farklı 

yönetici özeti

Eriimi artırmak için yapılan yatırımlar her çocuğun ilköğretimden  
mezun olması için yeterli değildir 

Zorunlu ilköğretimin süresi üç yıl artırılmış, ilköğretim çağındaki her çocuğun 
okula devam etmesi ve ilköğretimden mezun olması yönünde yapılan 
yatırımlarla önemli ilerleme kaydedilmiştir.  Ancak, var olan düzenlemeler ve 
hizmet modelleri ilköğretim çağındaki her on çocuktan birine ya ulaşamamakta 
ya da ulaştığı çocukları eğitim sisteminde tutamamaktadır.
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gereksinimleri karşılayacak biçimde uyarlanabilmesini sağlayacak esneklik 

yaratılmamıştır.  Genel olarak, 6-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik temel eğitim 

hizmetleri ilköğretim okullarında, ulusal eğitim-öğretim takvimi süresince ve sınıf 

geçmeye dayalı tek tip bir modelle verilmeye devam edilmiştir. Pilot uygulamasında 

başarı sağlanan bazı eğitim modelleri ise yaygınlaştırılmamıştır.  

(2)  İlköğretim çağında olup okula devam etmeyen çocukların önemli bir bölümü okula bir 

noktada kayıt olmuş, bir süre devam etmiş ancak farklı nedenlerle sürekli devamsız hale 

gelmişlerdir.  İlköğretimde yüzde yüz okullulaşmanın sağlanması, sürekli devamsızlık ve 

okulu terk konularına etkili müdahalelerle gerçekleşebilecektir.  

Var olan müdahale yöntemleri iki nedenle yeterince etkili olamamaktadır:  

(1)  Öncelikle, müdahale yöntemleri öğrencinin okula devam etmemesinden sadece 

aileyi sorumlu tutmakta ve çözümü aileyi ikna etmekte veya ailenin çocuğu okula 

göndermeme nedenini ortadan kaldırmakta bulmaktadır.  Oysa, öğrencilerin okula 

sürekli devamsız hale gelmesinde önemli bir etmen, çocuğun okul ortamında mutlu 

ve başarılı olmayışıdır.  Okuldan diplomasız ayrılan öğrencilerin birçoğu eğitim 

hayatında ve okul ortamındaki sosyal ilişkilerinde daha sık olarak zorluklarla karşılaşan 

çocuklardır.  Bu öğrencilerin okula devam etmelerini sağlamanın bir yolu, okul ortamını 

iyileştirmek ve devamsızlık riski olan çocuklara, gereksinimlerini göz önüne alan destek 

mekanizmaları geliştirmektir.

(2) Velinin seçiminden kaynaklanan sürekli devamsızlık durumlarında bile var olan müdahale 

yöntemlerinin yeterince etkili olmamasının nedenleri arasında konuyla ilgili mevzuatta 

öngörülen müdahalelerin sürekli olmaması ve müdahalelerin uygulayıcılarına yönelik 

herhangi bir izleme ve yaptırım sistemi olmaması, mevzuatta aileye yönelik öngörülen 

yaptırımların uygulanmaması vardır.

Her çocuğun zorunlu ilköğretimden mezun olmasını sağlamak yolunda kısa dönemde 

olumlu etkisi olabilecek üç politika ve uygulamanın Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 

önceliklendirilmesi önerilmektedir:  

(1) Eğitim hizmetlerinin dezavantajlı çocukların özel koşullarına yanıt verebilecek biçimde 

geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi

(2) Öğrencilerin ilköğretimde sürekli devamsız duruma gelmelerini engelleyecek izleme 

sistemlerinin oluşturulması, psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin 

güçlendirilmesi ve öğrenme ortamlarının fiziksel ve sosyal açılardan iyileştirilmeleri    

(3) Hazırlık aşamasında olan telafi eğitimi düzenlemesinin en kısa sürede başlatılması ve 

etkili uygulaması için gerekli kaynakların ayrılarak, uygun düzenlemelerin yapılması
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Yeni öğretim programları, öğrenme süreci açısından köklü bir değişiklik getirmeyi 

amaçlamıştır.  Yeni öğretim programlarına ilişkin açıklamalarda artık öğretmenin rolünün 

öğretmek değil, öğrencinin öğrenme sürecini kolaylaştırmak ve öğrenciye öğrenme 

sürecinde destek olmak olduğu belirtilmiştir.  

Hedeflenen büyüklükte bir değişimin uygulamada sağlanması konusunda üç temel konu ön 

plana çıkmaktadır:     

(1) Öğretim programları ve ders kitapları yeni bir yaklaşımla kurgulanmıştır, ancak bu yeni 

yaklaşımın ülke genelinde uygulamaya ne ölçüde yansıdığı bilinmemektedir.  

(2) Eğitimin içeriği ve öğretme-öğrenme süreçlerinde yapılmak istenilen köklü değişimin 

sınıf ortamına etkili bir biçimde yansıması ve yöntemler arasındaki geçiş sürecinin 

hızlandırılması için öğretmen odaklı bilgilendirme ve yeterlilik geliştirme çalışmalarına 

duyulan acil gereksinim açıktır.

(3) Öğretmenin rolünde istenilen köklü değişim benzer bir biçimde okul yöneticileri ve 

müfettişlerin de yaklaşım ve görevlerinin değişmesi ihtiyacını getirmiştir.  Böylesine 

bir değişimin gerçekleşmesi için kısa süreli tanıtım sunumları veya eğitim programları 

yeterli olamaz.  

Eğitimin içeriği ve yöntemiyle ilgili öngörülen değişimin etkili ve yaygın bir biçimde 

uygulanabilmesi için dört politika ve uygulamanın MEB tarafından öncelikli olarak ele 

alınması önerilmektedir:

(1) Öğretim programlarının uygulamasına ilişkin süreç değerlendirmesi yapılması, 

ülke genelinde sınıf içi uygulamalardaki değişimin izlenmesi ve değerlendirilmesi, 

uygulamayı daha etkili kılmaya yönelik çalışmaların bu değerlendirmelerden hareketle 

planlanması

(2) Eğitim sisteminde çalışan insan kaynağının bu köklü değişimi uygulayacak yeterlilik 

ve yaklaşımları kazanmasını sağlayacak yapıda ve süreklilikte bir dönüşüm için Milli 

Eğitim Bakanlığı’nın kapsamlı bir plan oluşturması, bu konuda parçalı ve dar kapsamlı 

girişimlerin ötesine geçilmesi

(3) Var olan uygulamalar izlenerek ve değerlendirilerek oluşturulacak kapsamlı bir planın, 

hizmetiçi eğitim sistemi, teftiş sistemi, okul özerkliği konularına bütüncül bir biçimde 

yaklaşması   

(4) Bu bağlamda hazırlanacak planın uygulanmasının sistemli bir izleme süreciyle paralel ve 

etkileşimli olarak sürdürülmesi

Eğitimin içeriği ve yönteminde yapılan değişikliklerin sınıf ortamına 
yansıyabilmesi için öğretmenlerin acilen desteklenmesi gereklidir 

İlköğretimde, öğretim programlarının ve ders kitaplarının değiştirilmesine 
ilişkin değişiklikler yapılmaya başlanmıştır.  Ancak, yeni öğretim programlarını 
etkili biçimde uygulayacak insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesi 
konusunda kapsamlı değişim ihtiyacı sürmektedir.
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Özellikle son beş yılda okul öncesi eğitime erişim konusunda hızlı bir gelişme kaydedilmiştir.  

Bu gelişmenin farklı boyutlarının değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan dört ana saptama 

şöyledir:

(1) Şu ana kadar, okul öncesi eğitim hizmetlerinin sunumunda dezavantajlı gruplar lehine 

belirgin bir önceliklendirme yapılmamıştır.  Bu konuda önemli bir gösterge, illere göre 

kişi başına düşen gelirle okul öncesi eğitimde okullulaşma oranı arasındaki ilişkidir. Kişi 

başına gelir düzeyi yüksek olan illerde okul öncesi okullulaşma oranı genel olarak daha 

yüksektir.  Ayrıca, benzer gelir düzeyindeki illerin okullulaşma oranları arasında da derin 

farklar vardır.  Bu farklılaşma, ekonomik kalkınma ve eğitimde eşitlik açısından büyük 

önem taşıyan okul öncesi eğitim politikalarında, dezavantajlı bölgeleri ve kesimleri 

öncelikli olarak hedefleyen etkili bir ulusal politikanın gerektiğine işaret etmektedir.    

(2) Bu genel eğilim göz önüne alındığında, 60. Hükümet Eylem Planı’nın 2013 yılına kadar  

48-72 ay yaş grubu için okullulaşma oranının % 50’ye yükseltilmesi hedefinin 

gerçekleşmesi durumunda, okul öncesi eğitimden en çok faydayı sağlayabilecek olan en 

yoksul ve risk altındaki çocukların bu hizmetlerden yararlanamamaları ve ilköğretime 

başlarken şu andakinden daha da dezavantajlı konuma düşmeleri riski yüksektir.

(3) 48-72 ay yaş grubu için hedeflenen % 50 okullulaşma oranının bile Türkiye’ye 

kalkınmışlık açısından benzer ülkelerle karşılaştırıldığında düşük bir oran olduğu 

görülmektedir.  

(4) MEB’in okul öncesi eğitime erişimi artırmaya yönelik çalışmalarının kurum odaklı model 

üzerinde yoğunlaştığı, aile ve toplum merkezli esnek modellerin daha çok STK’ların 

girişimiyle sürdürüldüğü ve ulusal çapta yaygınlaştırılamadığı gözlemlenmektedir.

Okul öncesi eğitimle ilgili olarak kısa dönemde MEB tarafından önceliklendirilmesi önerilen 

politikalar ve uygulamalar şöyle özetlenebilir:

(1) İlköğretimde ortalama başarıyı artırmak ve dezavantajlı çocukların ilköğretime daha 

iyi bir konumda başlamasını desteklemek amacıyla, okul öncesine erişim öncelikli 

olarak dezavantajlı kesimler için olmak üzere, tüm çocukları kapsayacak biçimde 

yaygınlaştırılmalıdır.  

(2) Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için izlenebilecek etkili bir strateji, 60-72 ay yaş 

grubuna yönelik okul öncesi eğitim hizmetlerini zorunlu eğitim kapsamına almak, 36-60 

ay yaş grubuna yönelik hizmetleri de öncelikli olarak kırsal kesim ve yoğun göç alan iller 

olmak üzere sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde ve özel eğitim gerektiren 

çocuklar için yaygınlaştırmaktır.  Okul öncesi eğitim hizmetleri yaygınlaştırılırken anadili 

Türkçe olmayan çocuklar için farklı programlar düzenlenebilir.

Okul öncesi eğitime verilen önemin katlanarak artırılması ve eğitim 
hizmetlerinin çeşitlendirilerek yaygınlaştırılması ihtiyacı sürmektedir

Öğrencilerin ilköğretime zamanında başlamaları ve eğitim hayatında başarılı 
olmalarına önemli katkısı olan okul öncesi eğitime erişim konusunda son on 
yılda gerçekleşen ilerleme kayda değerdir.  Ancak, okul öncesi eğitimin bireysel 
ve toplumsal getirileri göz önüne alındığında okul öncesi eğitime verilen 
önemin katlanarak artırılması ve dezavantajlı grupların erişiminin öncelikle 
ele alınması gerektiği görülmektedir. 
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(3) Okul öncesi eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılmasında sadece okul merkezli modellere 

odaklanılmaması, çocuğun ve ailenin gereksinimlerine göre hizmet modellerinin 

ve öğretim programlarının çeşitlendirilmesi hem erişimin artırılması hem de farklı 

gereksinimlere uygun hizmet sunulabilmesi için önemlidir.

Eğitim politikalarında yapılacak değişiklikliklerin başarısı, yönetişimin 
iyileştirilmesine yönelik yapısal değişikliklerin gerçekleştirilmesine bağlıdır

Eğitim sistemindeki iyi yönetişim uygulamalarını yaygınlaştırmak ve 
sistemin verimliliğini artırmak amacıyla yapısal ve kapsamlı bir değişim 
süreci planlanmış ancak henüz gerçekleştirilmemiştir.  Yapısal bir değişim 
olmamasına rağmen karar alma süreçlerine katılım ve saydamlıkla ilgili bazı 
olumlu adımlar atılmıştır.  

Eğitimde yönetişiminin iyileştirilmesi, yeni politikaların etkili uygulanması ve herkes için 

kaliteli eğitimin sağlanması için kilit önemdedir.   Bu bağlamda, son on yılda atılan adımlar 

değerlendirildiğinde ön plana çıkan unsurlar şu başlıklar altında özetlenebilir:

(1) Yaklaşık beş yıl önce hazırlanan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve eğitim yönetim sisteminin 

yapısında köklü değişiklikler öngören planın uygulanması yönünde herhangi bir somut 

adım atılmamıştır.  2008 yılında yeni bir sürecin başlatılması öngörülmektedir.

(2) Karar alma süreçlerinde katılımcılık ilkesini uygulama yönünde MEB’in son dönemde 

girişimleri olmuştur.  Örneğin, öğretim programlarının yenilenmesi ve OKS’den 

OGES’e geçiş süreçlerinde katılımcılık ilkesi doğrultusunda adımlar atılmış olması 

önemlidir.  Ancak katılımcı yaklaşımın daha geniş kesimden paydaşları içerecek 

biçimde geliştirilmesi ve MEB tarafından bir yönetişim politikası olarak sistemli olarak 

uygulanması ihtiyacı devam etmektedir.  Katılımcı karar almanın özellikle önem 

kazandığı süreçler arasında MEB bütçesinin hazırlanması ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

öğretim programlarının yenilenmesine yönelik çalışmalar sayılabilir.

(3) İyi yönetişimin temel bileşenlerinden biri güvenilir ve bilgiye dönüştürülebilir veri 

toplama ve değerlendirme sistemlerinin etkin kullanımıdır.  Bu bağlamda yakın 

dönemde, eğitim sistemindeki veri eksikliğini azaltmak amacıyla başlatılan veri 

sistemlerinin iyileştirilmesi yönündeki çalışmalar olumludur. Ancak bu verilerden 

hareketle bilgiye dayalı karar alma süreçlerinin yaygınlaştırılması ve MEB’in hesap 

verebilirliğinin artırılması ihtiyacı sürmektedir.

(4) MEB’in hesap verebilirliği açısından olumlu bir gelişme Bakanlık tarafından öğrenci 

başarısını ve bu başarıyı etkileyen faktörleri ölçme yönünde çalışmalar sürdürülmesi ve 

bu alandaki uluslararası çalışmalara katılınmasıdır.  Eğitim politikaları ve uygulamalarına 

ilişkin yakın dönemdeki değişikliklerin öğrenci başarısı üzerindeki etkisini bütüncül bir 

biçimde izlemek, sorunlu noktaları saptamak ve başarıları vurgulamak için düzenli ölçme 

ve değerlendirme çalışmaları kilit önemdedir.  Bu bağlamda, PISA, TIMSS ve PIRLS’e 

katılım ve ÖBBS’nin düzenlenmesi iyi yönetişim örnekleri arasında sayılabilir.  Farklı 

alanlardaki uluslararası değerlendirme çalışmalarına düzenli katılım sağlanmalı ve bu 

değerlendirmelerden çıkan sonuçlar, özellikle eğitim girdi ve çıktılarında eşitsizliğin 

azaltılması yönünde politikalar oluşturulması amacıyla daha etkin bir biçimde 

kullanılmalıdır.
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(5) Eğitim sistemine iyi yönetişim ilkeleri açısından bakıldığında aslında en temel 

sorun, sistemin, politika ve uygulamaya ilişkin karar alma süreçlerinde eşitlik ilkesini 

merkezine almayışıdır.  Ölçme ve değerlendirme programlarının sonuçlarının bu amaç 

doğrultusunda değerlendirilmiyor olması bu genel sorunun bir parçasıdır.  Oysa, kaliteli 

eğitime erişimdeki eşitsizliklerin giderilmesi için köklü adımlar atılmazsa ülkemizdeki 

toplumsal eşitsizliklerin gelecekte derinleşmesini engelleme yönünde önemli bir fırsat 

kaçırılmış olacaktır.  

Eğitimde yönetişimin iyileştirilmesi amacıyla yakın gelecekte MEB’in iki boyutlu bir 

önceliklendirme yapması önerilmektedir:

(1) Birinci boyutta, eğitime ayrılan kaynakların eğitimde eşitliği geliştirecek biçimde, etkili 

ve verimli olarak harcanması için, öncelikli olarak nesnel ölçütlerden hareket eden 

yatırım ve kaynak tahsis sistemleri oluşturulmalıdır.  E-yatırım bu yolda önemli bir 

adımdır ve geliştirilmelidir.  Yine bu bağlamda, ilköğretim okullarına, işletme giderlerini 

ve okullardaki fiziksel ve sosyal ortamı geliştirmek amaçlı çalışmaların masraflarını 

karşılamaya yönelik, doğrudan ve düzenli bütçe aktarılması özellikle önemlidir.  

(2) İkinci boyutta ise katılım, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri üzerine kurulu bir 

karar alma ve uygulama yaklaşımı söz konusudur.  Bu çerçevede, okul özerkliğini ve 

taşra örgütünün güçlendirilmesini öncelik edinen bir yeniden yapılandırma süreci artık 

ertelenemez derecede önem kazanmıştır.  

Özet olarak, son on yıllık değişim sürecinin ardından gelinen noktaya 
bakıldığında, herkese kaliteli eğitim sağlanması için katedilmesi gereken 
yolun uzun olduğu görülmektedir.  Bundan sonraki süreçte özellikle önem 
kazanacak olan konular eğitim hizmetlerinin dezavantajlı çocukların özel 
koşullarına yanıt verebilecek biçimde geliştirilmesi, eğitim alanındaki insan 
kaynağının kapasitesinin güçlendirilmesi ve eğitim yönetimindeki yapı ve 
süreçlerin iyi yönetişim ilkelerini yansıtacak biçimde düzenlenmesidir.
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Eğitim İzleme Raporu 2007, son on yılda eğitim politikaları ve uygulamalarında yaşanan 

gelişmeleri ve başlıca eğitim göstergelerindeki değişimi değerlendirmektedir.  

Rapor, üç bölümden oluşmaktadır.  

• Birinci bölümde, raporun yapısı ve raporun hazırlanmasında kullanılan kavramsal çerçeve 

açıklanmaktadır.  Bu bölümde ayrıca raporun yapısına ilişkin gerekçeler paylaşılmakta ve 

raporun incelenmesini kolaylaştıracak bir yol haritası çizilmektedir.

• Raporun ikinci bölümü, eğitimin çıktılarının temel belirleyicileri olan öğrenci,  
öğrenme-öğretme süreçleri, eğitimin içeriği ve öğrenme ortamlarına ilişkin politika, 

uygulama ve çıktılarda görülen değişimi değerlendirmektedir.  Değişime ilişkin yapılan 

değerlendirmelerde, ağırlıklı olarak iyi yönetişim perspektifinden bakılmıştır.

• Raporun üçüncü bölümünde ise son on yıla ilişkin değerlendirmelerden hareketle, 

“herkes için kaliteli eğitim” hedefinin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle ele alınması 

önerilen politikaların ve uygulamaların altı çizilmektedir.

Raporun eklerinde, temel eğitim göstergelerine ilişkin tablolar, eğitim politikalarına yön 

veren ulusal ve uluslararası hedefler ile Eğitim İzleme Raporu 2007’nin taslaklarına ilişkin 

dile getirilen görüşlerden rapor içinde yer verilemeyenler bulunmaktadır.  

giriş
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Raporun bu bölümünde, 1997-2007 döneminde örgün eğitimdeki yeni uygulamaların 

değerlendirilmesinde kullanılan kavramsal çerçeve açıklanmaktadır. Yine bu bölümde, 

raporun içeriği ve yapısına ilişkin seçimler gerekçelendirilmektedir. 

raporun kavramsal çerçevesi

Raporun kavramsal çerçevesi oluşturulurken, iki ayrı kavramsal çerçeve seçeneği üzerinde 

duruldu: (i) erişim-kalite ayrıştırması üzerine kurulu bir çerçeve, (ii) eğitim çıktılarını 

belirleyici bileşenler üzerinden eğitim politikaları ve uygulamalarındaki değişimi ve temel 

eğitim göstergelerindeki gelişimi değerlendiren bir çerçeve. 

Erişim-kalite boyutları üzerine kurulu bir yaklaşımın tercih edilmemesinin altında yatan 

neden, bu boyutların birbirinden ayrı ele alınmalarının yapay bir ayrıştırma oluşudur. 

• Tek başına eğitime erişim, hangi açıdan bakılırsa bakılsın, yetersizdir. Bireysel 

gelişim hakkı açısından bakıldığında, eğer erişilen eğitim, içeriği ve yöntemi bireyin 

potansiyelini gerçekleştirmesini desteklemiyorsa, yetersizdir. Eğitim hakkı açısından 

bakıldığında, erişilen eğitim, insan haklarını öğrenme ortamında koruyamıyor ve 

geliştiremiyorsa, çocuğun farklı gereksinim ve isteklerine yanıt veremiyorsa, yetersizdir. 

Ekonomik kalkınma açısından bakıldığında, süresi ne olursa olsun, erişilen eğitim, 

çocuğun bilişsel becerilerini geliştiremiyorsa, yetersizdir.1 Sonuç olarak, eğitime erişim 

tek başına yetersizdir, esas olan kaliteli eğitime erişimdir.

• Bu bağlamda, önemli bir diğer konu erişimle kalite arasındaki güçlü etkileşimdir. 

Okullardaki fiziksel ve sosyal ortamın yetersizliği veya öğrenme-öğretme süreçlerinin 

öğrencilerin farklı gereksinim ve isteklerine etkili yanıt veremeyişi gibi eğitimin kalitesiyle 

ilgili sorunlar, aynı zamanda eğitime erişimin önündeki engellerdendir. Eğitimin 

kalitesinde yaşanacak olumlu gelişmeler, erişimin artırılmasına da katkıda bulunacaktır. 

• Erişimle kalite arasındaki etkileşime erişim noktasından bakıldığında, erişim odaklı 

eğitim politikalarının yaratabileceği sorunlu bazı dinamikler görülmektedir. Altyapı 

ve insan kaynaklarına ilişkin yeterli önlem alınmadığı durumlarda, erişimde yaşanan 

hızlı artış, kalite açısından sorunlar yaratabilmekte, kalitede yaşanan sorunlar da birçok 

öğrencinin eğitim sisteminden ayrılmasına yol açmakta ve erişimde yaşanan hızlı artış 

eğilimini tersine çevirebilmektedir.

Tüm bu saptamalardan hareketle, Eğitim İzleme Raporu 2007 kapsamında eğitim politika ve 

uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesinde, erişim ve kaliteyi birbirinden ayıran bir 

kavramsal çerçeve tercih edilmemiştir.

Raporda kullanılan kavramsal çerçeve eğitim çıktılarının belirleyicisi olan bileşenler üzerine 

kurulmuştur. Eğitim çıktılarının değerlendirilmesi de eğitim süreciyle ilgili farklı etmenlerin 

bütüncül bir biçimde ele alınmasını gerektirir. Bu etmenler arasında (i) öğrencinin 
özellikleri, (ii) öğrenme-öğretme süreçleri, (iii) eğitimin içeriği ve (iv) öğrenme 
ortamları ön plandadır.

bölüm 1: raporun yap›s› ve 
kavramsal çerçeve

1 Hanushek & Woessmann, 
2007.



e¤itim izleme raporu 2007 25

Öğrencinin özellikleri, öğrencinin bireysel özelliklerinin yanı sıra ailesinin 

özelliklerini, ait olduğu sosyal sınıf, sahip olduğu etnik ve dini kimlikler ve içinde 

yaşadığı topluluğun özelliklerini de içerir. Tüm bu özellikler, öğrencinin eğitim 

ortamındaki deneyimlerini ve öğrenme sürecine katılımını etkiler.

Öğrenme-öğretme süreçlerinde pedagoji ve öğretmen ön plana çıkmaktadır, ancak 

sınıf ve okuldaki sosyal ortam ile okul dışındaki öğrenme süreçleri de önemlidir. 

Özellikle Türkiye bağlamında, eğitim kademeleri arasındaki geçiş sistemleri de 

öğrenme-öğretme süreçlerini dolaylı ancak yoğun biçimde etkileyen bir alandır.

Eğitimin içeriğinin merkezinde öğretim programları ve ders kitapları 

bulunmaktadır. Bu bağlamda ön plana çıkan konular, değerler eğitimi, insan hakları 

ve kültürel çoğulculuktur. Bu bağlamda bir diğer önemli konu, eğitimin içeriğinin 

öğrencinin, ailenin ve toplumun istek ve gereksinimlerine uygun bir biçimde 

uyarlanabilirliğidir.

Öğrenme ortamları, sınıf ve okul ortamındaki fiziksel koşullar, eğitim araç-gereçleri, 

donanım ve tesislerin yanı sıra bu ortamların çocuğun duygusal gelişimiyle ilgili 

özellikleriyle de ilgilidir.

Elinizdeki rapor, örgün eğitim sistemindeki politika ve uygulamaları bu dört bileşen 

üzerinden ele alırken odağına öğrenci bileşenini koymaktadır. Öğrenme-öğretme süreçleri, 

eğitimin içeriği ve öğrenme ortamlarıyla ilgili politika ve uygulamaların eğitimin çıktıları 

üzerinde olumlu sonuç yaratabilmesinin ön koşulu, bu politika ve uygulamaların bir birey 

olarak öğrencinin özelliklerini göz önüne alarak, istek ve gereksinimlerine cevap verecek 

biçimde oluşturulmasıdır.   

e¤itim ç›kt›lar›n› belirleyen bileenler

Eğitim İzleme Raporu 2007 kapsamında bu dört bileşen ayrı bölümlerde değerlendirilmekle 

birlikte bileşenler arasındaki bağlar da vurgulanmaktadır. Örneğin, öğrenme ortamlarıyla ilgili 

donanım, araç-gereç ya da tesislerle ilgili kısıtlar öğrenme-öğretme süreçlerini de olumsuz 

olarak etkileyebilmektedir. Benzer şekilde, kültürel çoğulculuğa saygı ilkesini içselleştirmemiş 

ders kitapları, farklı kültürlerden gelen öğrencilerin eğitim sürecindeki deneyimlerini olumsuz 

bir şekilde etkileyebilecek ve eğitimden erken kopmalarına neden olabilecektir.
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Eğitim çıktıları üzerinde tartışılamayacak önemde etkiye sahip öğretmen bileşeni, raporda 
ayrı bir bölüm olarak değil, ağırlıklı olarak öğrenme-öğretme süreçleri kapsamında ele 
alınmıştır. Ancak raporun genelinde öğretmenin özellikleri ve seçimlerinin diğer bileşenler 
üzerindeki etkilerine de değinilmektedir. 

Eğitim İzleme Raporu 2007, bu kavramsal çerçeve kapsamında eğitim politikaları ve 
uygulamalarındaki değişimleri belirli göstergeler üzerinden değerlendirmektedir. Bu 
bağlamda, öncelikli olarak erişim ve kaliteyle ilgili temel eğitim göstergeleri olarak 
nitelendirilebilecek ve UNESCO, OECD ve Dünya Bankası gibi kuruluşların eğitimle ilgili 
hazırladıkları uluslararası raporlarda kullanılan göstergeler seçilmiştir. Türkiye’deki veri 
ayrıştırma kategorileri elverdiği derecede bu göstergeler eğitimde eşitlik çerçevesinde 
irdelenmiştir. Raporun sonraki bölümlerinde, göstergeler daha ayrıntılı bir biçimde ele 
alınmaktadır.

neden yönetişim, neden eşitlik?

Eğitim sürecinin çıktısını belirleyen bu dört bileşen, eğitim sistemine ilişkin iyi yönetişim 
ilkeleri ışığında değerlendirilmektedir. Yönetişim, sosyo-ekonomik kalkınmanın bileşenleri 
arasında giderek önem kazanmaktadır. Yönetişim, yönetimden farklı olarak sadece devletin 
işleyişi ve politikalarıyla ilgili değildir. Yönetişim kapsamında kamu politikalarının niteliği, 
bu politikaların oluşturulma ve uygulama süreçleri ile bu süreçlerde devlet-sivil toplum-
yurttaş arasında yaşanan etkileşimin niteliği ele alınmaktadır. 

Kamu politikalarının nitelikleri arasında eşitlikçilik, etkililik ve verimlilik, politika oluşturma 
ve uygulama süreçlerinde ise saydamlık, hesap verebilirlik ve yurttaş katılımı ön plana 
çıkmaktadır. Kamu politikaları oluşturulurken bu altı ilkenin kesişmesi kadar çatışması 

e¤itim ç›kt›lar›n› belirleyen bileenler ve iyi yönetiim



e¤itim izleme raporu 2007 27

da söz konusu olabilmektedir. Bu bağlamda, kamu politikaları oluşturulurken, bu altı ilke 
seçilen öncelikler doğrultusunda azami fayda sağlayacak biçimde dengelenmelidir.

İyi yönetişim ilkelerine eğitim sistemi özelinde bakıldığında akla öncelikle gelen, 

eğitime ayrılan kaynakların eğitimde fiili eşitliği geliştirecek biçimde, etkili ve verimli 

olarak harcanmasıdır. Buna paralel olarak, eğitim hizmetleriyle ilgili ulusal, yerel ve 

okul düzeyindeki kararların geniş katılımlı ve saydam süreçlerle alınması, devletin ilgili 

kurumlarının, sivil topluma karşı sorumlu olması ve eğitim politikalarının çıktı ve etkilerine 

ilişkin kamuoyuna hesap vermesi gerekliliği ön plana çıkar. 

Rapor kapsamında iyi yönetişimin tüm bu boyutları değerlendirilmekte, ancak eğitimde 

eşitlik boyutuna özellikle vurgu yapılmaktadır. Raporun eğitimde eşitlik konusunu ön plana 

çıkarmasının temelinde yatan gerekçeler şunlardır:

•  Sosyal bir devletin, eğitim de dahil olmak üzere tüm kamu hizmetlerini sağlarken sosyal 

adalet ilkesini gözetmesi gerekir,

•  Temel bir hak olan kaliteli eğitim istisnasız herkes için sağlanmalıdır,

•  Sosyal hareketliliğin başlıca araçlarından biri olan eğitimin uzun dönemde sosyo-

ekonomik eşitsizliği azaltıcı potansiyeli en üst düzeyde kullanılmalıdır.

Eğitimin sosyo-ekonomik eşitsizliği azaltmadaki rolüne ilişkin bu son gerekçe, özellikle 

ülkemiz bağlamında kilit önemdedir. Türkiye’de, Meksika dışındaki tüm OECD ülkelerinden 

daha derin bir gelir eşitsizliği yaşanmaktadır. Ekonomik kalkınma sürecinin bu eşitsizliği 

azaltmasının koşullarından biri yoksulluğun kuşaktan kuşağa miras kalmasının 

engellenmesidir. Yoksulluğun miras olmaktan çıkarılmasının temelinde ise eğitimin bir 

sosyal hareketlilik aracı olarak etkin bir biçimde kullanılması ve ailenin geliriyle çocuğun 

eğitim başarısı arasındaki bağın zayıflatılması vardır. 

Çağımızda bilgi ve teknolojiyi kullanabilme becerisi bireylerin ulusal kalkınmadan, ulusların 

ise küresel kalkınmadan alacakları payı belirleyici hale gelmiştir. Bu bağlamda, bireylerin 

ve ulusların bilgi ve teknolojiyi kullanma becerileri arasındaki farkın artması, kalkınmadan 

alacakları paylar arasındaki farkın da artması anlamına gelecektir. Birey ve ulusların bilgi ve 

teknolojiyi kullanma becerileri de aldıkları eğitimin süresi ve kalitesiyle doğrudan ilişkilidir.

Bu çerçevede, eğitim politika ve uygulamalarının eşitlik ilkesi temelinde kurgulanması 

ve eğitim alanındaki kamu yatırımları ile hizmetlerinin dezavantajlı kesimlerden gelen 

çocukların lehine planlanması önem kazanmaktadır. Bir diğer deyişle, sosyal hareketliliğin 

artırılması ve gelir eşitsizliğinin azaltılması için ön koşullardan biri kamu eğitim 

hizmetlerine ilişkin her türlü uygulamada dezavantajlı kesimlere öncelik verilmesidir.

Eğitimde eşitsizliğin azaltılması birkaç koşulun sağlanmasına bağlıdır. Öncelikle, öğrencinin 

temel eğitime erişiminin, öğrencinin sağlık durumu, öğrenme kabiliyeti, sosyo-ekonomik 

durumu veya yaşam ortamı gibi koşullardan bağımsız olarak sağlanması gerekir. Erişimin 

tüm bunlardan bağımsız kılınması için temel eğitim hizmeti, öğrencilerin farklı gereksinim 

ve yeteneklerine uygun içerik, yöntem ve araçlarla sunulmalıdır.

Eğitimde eşitliğin geliştirilmesinin bir diğer koşulu ise, ailesi ve içinde yaşadığı 

topluluğun sosyo-ekonomik ve kültürel koşullarının öğrencinin eğitim başarısı üzerindeki 

etkisinin azaltılmasıyla ilişkilidir. Bir diğer deyişle, eğitimde eşitsizliğin azaltılması için 

öğrencinin doğuştan gelen becerileri ve başarma isteğinin eğitim hayatındaki başarısını 

belirleyiciliğinin mümkün olduğunca artırılması gerekir.  
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neden ilköğretim?

Eğitim İzleme Raporu 2007’de değerlendirmelerin merkezine ilköğretim konulmuştur. 

Değerlendirmelerin ilköğretime odaklanmasında iki etmen rol oynamıştır. Son on yılda 

politika ve uygulama alanlarında yaşanan değişim ilköğretim kademesinde yoğunlaşmıştır. 

Aynı zamanda, ilköğretim zorunlu olan tek kademedir. Zorunlu olması hem devletin bu 

kademeye ilişkin sorumluluklarını farklılaştırmakta hem de eğitimin bu kademesinde 

yaşanan değişimin çok geniş bir kesimi etkilemesi anlamına gelmektedir. 

Odağında ilköğretim olmakla birlikte, eğitim kademeleri arasındaki bölünmez bağ nedeniyle 

rapor kapsamında okul öncesi eğitim ve ortaöğretim kademelerindeki genel durum ve 

başlıca uygulama değişikliklerine de değinilmektedir.  

Eğitim kademeleri arasındaki bölünmez bağın bir boyutunda öğrencinin gelişimi ve 

beklentileri bulunur. Örneğin, çocuğun okul öncesi eğitimden yararlanması, ilköğretime 

zamanında kayıt olması ve ilköğretimde daha başarılı olması açısından önemli bir unsurdur. 

Benzer şekilde, öğrencinin ilköğretimde aldığı eğitim hizmetinin kalitesi ortaöğretime 

devam etme olasılığı ve devam ederse göstereceği başarı üzerinde büyük etkiye sahiptir. 

Ayrıca, öğrencinin ortaöğretime ve yükseköğretime erişim olasılığına ilişkin algısı, 

ilköğretimdeki başarısını ve ilköğretimden mezuniyet olasılığını da etkileyebilir. 

Eğitim kademeleri arasındaki bağın bir diğer boyutu ise kademelerin eğitimin içeriği ve 

yöntemi açısından birbiriyle uyumu ve kademeler arasındaki geçiş sistemlerinin fırsat 

eşitliğine ilişkin özellikleridir.  

Özet olarak, Eğitim İzleme Raporu 2007’de ilköğretime odaklanılarak 
eğitimin çıktılarının temel belirleyicileri olan dört bileşen üzerinden 
değerlendirme yapılmıştır. Bu bileşenler, öğrenci, öğrenme-öğretme 
süreçleri, eğitimin içeriği ve öğrenme ortamlarıdır. Eğitim çıktıları üzerinde 
tartışılamaz öneme sahip olan yönetişim konusu ise diğer bileşenlerle 
yakından ilişkili olması nedeniyle ayrı bir başlık olarak ele alınmamış, bu 
bileşenler altında ve eşitlik boyutu önceliklendirilerek değerlendirilmiştir.
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• öğrenci

öğrencinin özellikleri 

öğrencinin özellikleriyle ilgili göstergeler

öğrencinin özellikleri ve eğitim süreci

dezavantajl› gruplar, eğitim politikalar› ve uygulamalar›

• öğrenme-öğretme süreçleri

öğrenme-öğretme süreçleri 

öğrenme-öğretme süreçleriyle ilgili göstergeler

öğrenme-öğretme süreçleriyle ilgili eğitim politikalar› ve uygulamalar›

• eğitimin içeriği

eğitimin içeriği

eğitimin içeriğiyle ilgili ölçütler

eğitimin içeriğiyle ilgili eğitim politikalar› ve uygulamalar›

• öğrenme ortamlar›

öğrenme ortamlar›

öğrenme ortamlar›yla ilgili göstergeler

öğrenme ortamlar›yla ilgili eğitim politikalar› ve uygulamalar›

bölüm 2:  
eğitimin ana bileşenleri
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öğrenci
Raporun bu bölümünde, eğitimin çıktılarının temel belirleyicilerinden olan öğrencinin 

özellikleriyle ilgili eğitim politika ve uygulamaları değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, 

öncelikle öğrencinin özelliklerinin kapsamı tartışılmakta ve bu kapsamdan hareketle 

değerlendirmelerde kullanılan göstergelere değinilmektedir. Öğrencinin özellikleriyle ilgili 

ulusal düzeyde değerlendirme yapılırken eğitime erişim ve eğitimde başarıyı olumsuz 

olarak etkileyebilecek dezavantaj kategorileri kullanılmaktadır. Son on yıldaki politikalar ve 

uygulamalar, bu dezavantaj kategorilerine etkileri üzerinden ele alınmaktadır.

öğrencinin özellikleri 

Eğitim sisteminin çıktılarının başlıca belirleyicilerinden biri öğrencinin özellikleridir. 

Öğrencinin özelliklerinin farklı boyutları arasında çocuğun bireysel özellikleri, ailesinin 

özellikleri ve içinde yaşadığı toplumun özellikleri bulunmaktadır. 

• Bireysel düzeyde, fiziksel, duygusal ve bilişsel özellikler ile bu özelliklerden hareketle 

ortaya çıkan gereksinimler ve istekler ön plana çıkmaktadır. 

• Aile düzeyinde, ailenin yapısının yanı sıra aile üyelerinin yaşam koşulları ve deneyimleri, 

eğitim düzeyleri, anadilleri, kültürel değerleri ve eğitimle ilgili tutumları ön plana 

çıkmaktadır. Aileleriyle yaşamayan öğrenciler için ise yaşadıkları yer ya da yaşam 

alanlarındaki fiziksel ve sosyal koşullar, güvenlik gibi konular önem kazanmaktadır. 

• Toplumsal düzeyde, öğrencinin içinde yaşadığı topluluğun sosyo-ekonomik koşulları, 

değerleri, eğitim durumu, eğitimle ilgili tutumları gibi konular ön plana çıkmaktadır.

Eğitim sürecinin, her öğrenci için etkili olabilmesi, tüm bu boyutlarda farklılaşan 

öğrencileri sistemde tutabilecek ve sistem içinde başarılı olabilmelerini sağlayacak biçimde 

tasarlanması ve uygulanması gerekir. Sadece öğrencinin, ailenin veya toplumun koşullarını 

ve değerlerini değiştirmeye dayalı bir yaklaşımın etkisi kaçınılmaz olarak kısıtlı olacaktır.

öğrencinin özellikleriyle ilgili göstergeler

Öğrencinin özellikleri çok boyutlu, bu özelliklerin eğitimle ilişkisini ortaya koyabilecek 

göstergeler ise sınırlıdır. Eğitim girdilerinin temel göstergeleri (sınıf başına düşen öğrenci 

sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, yıl içinde toplam ders saati, öğrenci başına 

düşen ders kitabı sayısı, vb.) ve eğitim çıktılarının temel göstergeleri (okullulaşma oranı, 

eğitim sisteminde kalış süresi, okul başarısı, kademeler arası geçiş sınavlarında alınan 

puanlar, ulusal ve uluslararası başarı değerlendirme sınavlarında alınan puanlar, vb.) 

ulusal düzeyde sınırlı sayıda kategoride incelenmektedir. Bu nedenle, öğrencilerin farklı 

özelliklerinin eğitimin girdileri ve çıktılarına yansımasını niceliksel verilerle ve eşitlik 

açısından değerlendirmekle ilgili kısıtlar bulunmaktadır. 

Ulusal eğitim verilerinde ayrıştırma iki eksende yapılmaktadır: (1) cinsiyete dayalı veri 

ayrıştırması ve (2) coğrafi veri ayrıştırması (köy-kent, coğrafi bölgeler, istatistiki bölgeler, 

iller). Öğrenci özelliklerinin diğer boyutlarıyla ilgili ulusal çaptaki ayrıştırmalar, örnekleme 

dayalı hanehalkı verilerinden veya ulusal ve uluslararası başarı değerlendirme sınavlarının 

sonuçlarından gelmektedir. 

Mevcut haliyle ulusal eğitim verileri, eğitim sisteminin hangi özelliklerdeki çocuklara 

ulaşmakta ve hangi özelliklerdeki çocukları eğitim sisteminde tutmakta zorlandığına ilişkin 
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yeterli ayrıntıda bilgi sağlamamaktadır. Sistemin ulaşamadığı veya tutamadığı öğrencilerin 

özelliklerini bilmek, sistemin bu çocukların farklı gereksinimlerine ve koşullarına yanıt 

verebilir hale getirilmesi açısından önem taşımaktadır. 2007-2008 öğretim yılında başlatılan 

e-kayıt uygulamasının bu çerçevede önemli bir gelişme olacağı umulmaktadır. E-kayıt 

sisteminin okula devamsızlık, okula devam süresi ve okuldaki başarıyla ilgili veri toplayarak, 

eğitim sisteminin dışarıda bıraktığı veya eğitim sisteminde başarılı olamayan öğrencilerin 

özelliklerine ilişkin ayrıntılı değerlendirmeleri ortaya koyabilmesi özellikle önemlidir.

öğrencinin özellikleri ve eğitim süreci

Öğrencinin, eğitim sisteminde kalmasını ve bu sistem içinde başarılı olmasını olumsuz 

etkileyen unsurlar arasında: (i) çocuğun toplumsal yapı içinde bulunduğu konum ya da 

sahip olduğu özelliklerden kaynaklanan dezavantajları, (ii) çocuğun içinde bulunduğu 

geçici bir durum sonucu ortaya çıkan zorluklar ve (iii) çocuğun sahip olduğu fiziksel ve 

zihinsel engeller bulunmaktadır. 

Bu bağlamda herhangi bir dezavantaj, zorluk ve/veya engel nedeniyle eğitim sisteminde 

kalması ve başarılı olması güçleşen gruplar arasında, yoksul çocuklar, kız çocukları, anadili 

Türkçe olmayan çocuklar, kırsal alanda yaşayan çocuklar, engelli çocuklar, öğrenme 

güçlüğü olan çocuklar, zorunlu ya da mevsimlik göç deneyiminden etkilenen çocuklar ve 

risk altındaki çocuklar sayılabilir. Bu gruplardan herhangi birinde yer alan çocuklar, diğer 

çocuklarla karşılaştırıldığında toplumsal dışlanma deneyimini daha yoğun yaşayabilmekte 

ve eğitimlerine başarıyla devam etmek konusunda daha büyük engellerle  

karşılaşabilmektedirler. 

6–14 ya grubunda okula devam etmeyen çocuk say›s›

Kaynak: ILO & TÜİK, Çalışan Çocuklar 2006, 2007.
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Yukarıda da belirtildiği üzere ilköğretim çağında olup da okula devam etmeyen çocukların 

özelliklerine ilişkin veriler sınırlıdır. Böyle bir verinin yokluğunda yapılan dolaylı çıkarımlara 

göre ilköğretim çağında olup da okula devam etmeyen çocukların dağılımı açısından:

• okul dışında kalan çocukların yaklaşık üçte ikisinin kız çocuğu olduğu, 

• kırsal kesimde oranların kentsel kesimden daha yüksek olduğu, 

• Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’ndeki çocukların okuldan yoksun kalma 

olasılığının diğer bölgelerdeki çocuklara göre daha yüksek olduğu, 

• çalışan çocukların, özürlü çocukların, kentlerin yoksul semtlerindeki çocukların ve göçer 

çocukların okuldan yoksun kalma olasılığının diğer çocuklarınkinden daha yüksek olduğu 

görülmektedir.2 

Hanehalkı anketlerinden gelen verilere bakıldığında benzer bir tablo ortaya çıkmaktadır. 

Hanehalkı anket sonuçlarına göre, eğitim sistemi özellikle kız çocuklarına ve kırsal alanda 

yaşayan çocuklara ulaşmakta veya bu çocukları eğitim sisteminde tutmakta zorlanmaktadır. 

1999 ve 2006 verileri karşılaştırıldığında, eğitim sistemi dışındaki öğrenci sayısındaki genel 

azalma umut vericidir. Azalma oranının en düşük olduğu grubun kentsel alanda yaşayan  

6-14 yaş grubundaki erkek çocukları olması ise daha derin inceleme gerektiren bir konudur.

dezavantajl› gruplar, eğitim politikalar› ve uygulamalar›

Yukarıda genel hatlarıyla ele alınan dezavantajlı gruplara ilişkin eğitim göstergeleri ve bu 

gruplara yönelik son on yılda uygulanan başlıca eğitim politikaları ve programları şöyledir:

yoksulluk

6-14 yaş grubundaki çocukların yoksulluk oranı yaklaşık olarak % 35’tir ve diğer tüm yaş 

gruplarına ait oranlardan daha yüksektir.3 Bir diğer deyişle, ilköğretim çağındaki her üç 

çocuktan biri yoksul bir hanede yaşamaktadır. 0-6 yaş grubu için de benzer bir oran söz 

konusudur. 
2 Kavan & Ergen, 2007.

3 UNICEF, 2006.

türkiye’de ya gruplar›na göre yoksulluk (g›da ve g›da d››) oran›, 2003

Kaynak:UNICEF, Çocuk Yoksullu¤unun Önlenmesi, 2006.
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Her iki yaş grubu için de kentsel ve kırsal alanlardaki oranlar önemli derecede 

farklılaşmaktadır. Örneğin, 0-6 yaş grubunda olup kentsel alanda yaşayan çocukların 

yaklaşık % 20’si yoksulluk sınırının altında iken bu oran kırsal alanda yaşayan çocuklar 

için % 40’ı aşmaktadır.4 Yoksulluğun coğrafi bölgeler arasındaki dağılımında da önemli 

farklılaşmalar vardır. Örneğin, kentsel alanda yaşayan toplam çocuk nüfusunun  

% 12,7’si, kentsel alanda yaşayan yoksul çocuk nüfusunun ise % 26’sı Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’ndedir. Yine, kırsal alanda yaşayan toplam çocuk nüfusunun % 15,7’si, kırsal alanda 

yaşayan yoksul çocuk nüfusunun ise % 37’si Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndedir.5

Yoksulluk deneyimi, kaliteli eğitime erişim konusunda belirleyici bir etmendir. Hanehalkı 

anketlerinden gelen verilere göre, ilköğretim çağındaki çocukların % 35’i, ilköğretim 

çağında olup okula devam etmeyen çocukların ise % 53’ü yoksuldur.6 İlköğretim çağında 

olmasına rağmen okula devam etmeyen her beş çocuktan biri okula devam etmemesinin 

esas nedeninin okul masraflarını karşılayamamak veya çalışmak zorunda olmak olduğunu 

belirtmiştir.7 

4 TÜİK, 2005.

5 Karabıyık ve ark., 2008 
tarafından, Meltem 
Dayıoğlu’nun 2007 
tarihli “Türkiye’de çocuk 
yoksulluğu: Ölçüm 
yöntemleri ve yoksulluğun 
belirleyicileri” adlı 
makalesinden alınan 
verilerle hazırlanmıştır.

6 Mete, 2004.

7 ILO & TÜİK, 2007.

Kaynak: Mete, Education Finance and Equity in Turkey, 2004.

okullarla ilgili sorunlar (velilerin yan›tlar›na dayanarak hesaplanan oranlar)



34 e¤itim reformu giriimi

Zorunlu olan ilköğretim ücretsiz olmakla birlikte, okula devam etmenin getirdiği birçok 

dolaylı masraf vardır. Ayrıca, ilköğretim okullarına MEB tarafından okulun gereksinim ve 

koşullarını yansıtan düzenli bir kaynak aktarımı yapılmaması nedeniyle, okul yöneticileri 

velilerden farklı biçimlerde katkı talep edebilmektedir. Dünya Bankası tarafından yapılan 

tahminlere göre Türkiye’de ilköğretim düzeyindeki bir öğrencinin toplam maliyetinin 

yaklaşık dörtte biri aileler tarafından karşılanmaktadır. Hanelerin eğitime ayırdıkları toplam 

bütçenin ise üçte biri ilköğretim kademesi için harcanmaktadır.8

Ortaöğretim düzeyinde yoksullukla erişim arasındaki ilişkiye hanehalkı anketlerinden gelen 

veriler üzerinden bakıldığında, erişimi belirleyen etmenler arasında, ailenin gelir durumunun 

istatistiki olarak anlamlı ve güçlü bir etken olarak yer aldığı görülmektedir. Ayrıca, hanenin 

gelir durumu ile haneye yakın bir lisenin bulunması arasında da istatistiki olarak anlamlı 

bir ilişki vardır.9 Okullarla ilgili sorunlara ilikin grafik incelendiğinde ise erişilen eğitimin 

kalitesi ile ailenin gelir düzeyi arasında bir ilişki olduğu söylenebilir.

Yoksulluğun eğitime devam ve okulda başarı üzerindeki etkilerinin bir kısmı dolaylıdır. 

Dolaylı etkilerin önemli bir bölümü, yoksulluğun öğrencinin sağlığı üzerindeki 

sonuçlarından kaynaklanmaktadır. Yetersiz beslenme ve tekrarlanan hastalıklar, öğrencinin 

okula düzenli devamını ve öğrenme sürecini olumsuz etkiler. Üçte biri yoksul hanelerde 

yaşayan ilköğretim çağındaki çocuklar için yetersiz ve yanlış beslenme yaygın bir sorundur. 

Türkiye genelinde yaşa-göre-boy endeksine bakıldığında 4-5 yaş grubundaki çocukların 

% 15,4’ünün yetersiz beslendiği görülmektedir. Bu oran, Ortadoğu Anadolu Bölgesi’nde 

% 26,6’ya yükselmektedir.10 İlköğretim çağındaki çocuklar arasında demir eksikliğinden 

kaynaklanan beslenme anemisinin % 25-30 oranlarında olduğu tahmin edilmektedir. 

Mikrobesinlerin yetersizliği ve özellikle demir eksikliği anemisi, çocuğun bilişsel gelişiminin 

önünde büyük bir engeldir.

yoksullukla ilgili eğitim politikalar› ve uygulamalar›

Yoksulluğun öğrencinin eğitime devamı ve okuldaki başarısı üzerindeki olumsuz etkisini 

azaltmak amacıyla son on yılda başlatılan veya sürdürülen çalışmalara bakıldığında: (1) 

yoksul ailelere eğitim amacıyla aktarılan nakdi yardımlar ile (2) eğitimin aile üzerindeki 

maddi yükünü azaltmaya yönelik politikalar ön plana çıkmaktadır. 

• Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF) tarafından MEB ile 

işbirliği içinde yürütülen Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP) kapsamında yer alan Şartlı 

Nakit Transferi (NT) E¤itim Yard›mlar› 2003 yılında başlatılmıştır. Proje kapsamında, 

ilk ve ortaöğretimdeki ihtiyaç sahibi öğrencilerin ailelerine 18-39 YTL arasında değişen 

miktarda aylık yardım yapılmaktadır. Yardım miktarları belirlenirken kız çocukları lehine 

kararlar alınmaktadır. Kasım 2006 itibarıyla 1,5 milyonu aşkın öğrenci bu yardımdan 

yararlanmaktadır.11 

• Yapılan değerlendirme çalışmalarında, nüfusun en yoksul % 6’lık kesimini hedefleyen 

yard›mlar›n yoksul ailelerin bir kısmını dışarıda bırakmaya devam ettiği görülmektedir. 

Yine aynı araştırmalarda, uygulama alanındaki sorunların giderilmesine ilişkin şu öneriler 

yapılmaktadır: (i) başvuruların değerlendirilmesinde kullanılan ölçütlerin bölgesel ve 

kırsal/kentsel farklılıkları da yansıtacak biçimde yeniden ele alınması, (ii) başvuru ve 

itiraz sürecini kolaylaştırıcı adımlar atılması, (iii) programdan yararlananların programın 

şartları hakkında daha etkili biçimde bilgilendirilmesi, (iv) yard›mlarda yaşanan gecikme 

ve aksamaların azaltılması, (v) eğitim alanındaki NT yard›mlar›n›n miktarlarının gözden 

geçirilmesi.12

8 Dünya Bankas›, 2006.

9 Mete, 2004.

10 Hacettepe Üniversitesi 
Nüfus Etütleri Enstitüsü, 

2004.

11 MEB Strateji Geliştirme 
Başkanlığı, 2006.

12 Ahmed ve ark., 2007. 
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• ŞNT’nin yanı sıra MEB tarafından bazı öğrencilere burs verilmektedir. 2006-2007 

eğitim-öğretim yılında ilköğretimdeki 48 bini aşkın öğrenciye aylık ortalama 45 YTL 

burs verilmiştir.13 Bu miktar 1 Ocak 2007 itibarıyla 55,30 YTL’ye yükseltilmiştir.14 İlk 

ve ortaöğretimde devlet bursundan yararlanan öğrencilerin % 15’i SHÇEK Kanunu 

kapsamındadır, % 10’unun oturduğu yerde ilköğretim okulu bulunmamaktadır, % 25’i 

öğretmen çocuklarıdır, % 50’si ise sınavlarda başarı gösteren sosyo-ekonomik açıdan 

dezavantajlı öğrencilerdir.15 İlköğretim kademesinde, burslar 6.-8. sınıf öğrencilerine 

verilmektedir. İlköğretim düzeyindeki devlet burslarından her 100 erkek çocuğuna 

karşılık 77 kız çocuğu yararlanmaktadır. MEB tarafından verilen bursların yanı sıra sivil 

toplum kuruluşları da farklı miktarlarda ve farklı hedef gruplarına yönelik burs olanakları 

sağlamaktadır. 

• Sosyo-ekonomik bakımdan dezavantajlı öğrencilerin eğitime erişimini sağlamak 

amacıyla yapılan önemli bir diğer uygulama 2002 yılından itibaren ders kitaplarının 

ücretsiz dağıtımıdır. 2006-2007 eğitim-öğretim yılında 100 milyonu aşkın ders kitabı 

dağıtılmıştır.16 Eğitimin aileler üzerindeki maddi yükünün bir diğer önemli boyutu okul 

üniformalarıdır. Okul üniformalarının kaldırılmasıyla ilgili tartışmalar geçmiş kalkınma 

programlarında ele alınmış olmakla birlikte bugüne kadar bu konuda herhangi bir somut 

adım atılmamıştır. 

Yoksulluğun, sağlık üzerindeki etkileri nedeniyle de öğrencinin okula devamını ve 

okuldaki başarısını engellediği düşünüldüğünde, okul ortamlarında beslenme ve sağlıkla 

ilgili çalışmalar da bu bağlamda önem kazanmaktadır. Okul ortamlarındaki sağlıkla ilgili 

çalışmaların önemli bir bölümü 2005 yılından itibaren MEB ve Sağlık Bakanlığı arasında 

imzalanan protokol ile Sağlık Bakanlığı’na devredilmiştir. MEB tarafından sürdürülmekte 

olan sağlık çalışmaları daha çok proje bazındadır ve kısıtlı sayıda okulu kapsamaktadır. 

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan aşı kampanyaları, sağlık taramaları ve diğer 

bilinçlendirme çalışmaları, salgın hastalıkların engellenmesi için önemli olmakla birlikte 

öğrencilerin sağlıklı gelişimleri için daha bütüncül bir yaklaşımın hayata geçirilmesi 

önemlidir.

Bu bağlamda, özellikle yoksulluğun yaygın olduğu bölgelerde hizmet veren okullarda 

bilinçli beslenme ve mikrobesin takviyesi programları sürdürülmesi öğrencilerin sağlıklı 

gelişimi için önemlidir. Son yıllarda uygulanan ve öğrencilerin günlük gıdalarındaki besin 

değerini artırmaya yönelik okullarda süt dağıtımı ya da öğle yemeği sağlama çalışmaları, 

bütüncül bir tasarım, düzenli ve etkin bir uygulamayla daha da güçlendirilebilir. Beslenme 

programlarına ayrılan bütçenin yetersiz olması ve yıldan yıla değişmesi, özellikle yoksul 

öğrenciler ve taşımalı eğitimdeki öğrenciler için, doğru beslenmenin olumlu etkisinin sınırlı 

kalmasına yol açabilmektedir.

Çocuğun bilişsel gelişimi üzerinde olumsuz etkileri olan demir eksikliği anemisi yerinde 

müdahalelerle azaltılabilir. Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan “Demir Gibi Türkiye” 

projesi bu konuyu hedef almakta, ancak kısıtlı bir yaş grubunu kapsamaktadır. Demir 

eksikliği anemisinin okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocukları da etkileyen bir sağlık 

sorunu olduğu düşünülürse bu projenin öncelikle okul öncesi çağındaki çocuklara ve daha 

sonra ergenlik çağındaki kız çocuklarına okullar aracılığıyla yaygınlaştırılması etkili bir sağlık 

ve eğitim müdahalesi olarak düşünülebilir.17  

13 MEB, 2007a. Burs 
miktarı Temmuz 2006 
itibarıyla hesaplanan 
miktarı yansıtmaktadır.

14 MEB Strateji Geliştirme 
Başkanlığı, 2006.

15 a.g.e.

16 a.g.e.

17 Hindistan’da 
sosyo-ekonomik açıdan 
dezavantajlı kentsel 
alanlarda okul öncesi 
eğitim hizmetlerinden 
yararlanan 2-5 yaş 
grubundaki çocuklara 
yönelik bir proje 
kapsamında beş ay 
boyunca sağlanan 
demir desteğinin, okula 
devamsızlığı  
% 20 oranında azalttığı 
görülmüştür. Yıllık 
maliyeti öğrenci başına 
1,70 $ olan böyle bir 
müdahalenin maliyet 
etkililiği de dikkate 
değerdir. Bu konuda 
ayrıntılı bilgi için, bkz. 
Bobonis, Miguel, & 
Sharma, 2004.



36 e¤itim reformu giriimi

toplumsal cinsiyet eşitsizliği

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kaliteli eğitime erişimde yarattığı engellere bakıldığında, son 

on yılda genel bir iyileşme kaydedilmekle birlikte, Türkiye’nin Binyıl Kalkınma Hedefleri’nin 

üçüncüsünün eğitimle ilgili boyutlarını henüz gerçekleştirmediği görülmektedir. Türkiye, 

bu hedef doğrultusunda 2005’e kadar ilköğretimde, 2015’e kadar ise eğitimin tüm 

kademelerinde, erişimde kız ve erkek çocuklarının eşitliğini sağlamayı hedeflemektedir. İlk ve 

ortaöğretimdeki cinsiyet oranlarının gelişimi, her iki düzeyde de eşitliğin 2015 yılına kadar 

sağlanabilmesi için ciddi çaba gösterilmesi gereğine işaret etmektedir.

Kaynak: MEB, Türkiye E¤itim ‹statistikleri ve Milli Eğitim İstatistikleri.

Kaynak: MEB, Türkiye E¤itim ‹statistikleri ve Milli Eğitim İstatistikleri.

ilkö¤retim ve ortaö¤retimde k›z ve erkek ö¤renci oran›

ilkö¤retim ve ortaö¤retimden mezuniyette k›z ve erkek ö¤renci oran›
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İlköğretim çağında olmasına rağmen okula devam etmeyen her beş çocuktan üçü kız 

çocuğudur.18 İlköğretimden mezuniyet ve ortaöğretime devamla ilgili verilere bakıldığında 

eğitimin ilerleyen kademelerinde cinsiyet eşitsizliğinin arttığı görülmektedir. 2000-2001 

eğitim-öğretim yılında her 100 erkek öğrenciye karşılık 90 kız öğrenci ilköğretim üçüncü 

sınıfa devam ederken19, bu grubun mezun olduğu 2005-2006 eğitim-öğretim yılında her 100 

erkek öğrenciye karşılık 85 kız öğrenci ilköğretimden mezun olmuştur20. Yine aynı grubun 

ortaöğretime kayıt olduğu 2006-2007 eğitim öğretim yılında, her 100 erkek öğrenciye 

karşılık 75 kız öğrenci ortaöğretimin birinci sınıfına kayıt olmuştur.21 Bir diğer deyişle, kız 

çocuklarıyla erkek çocukları arasında eğitimin ilk yıllarındaki erişime ilişkin farklılık son 

yıllarda başlatılan uygulamalar sonucunda azalmakla birlikte eğitimin ilerleyen yıllarında 

cinsiyetler arasındaki derin eşitsizlik devam etmektedir. 

18 ILO & TÜİK, 2007.

19 MEB, “Milli E¤itim 
‹statistikleri”.

20 MEB, 2007a.

21 a.g.e.

ilkö¤retimden mezuniyette k›z/erkek oran›, 
2005-2006

ortaö¤retime kay›tta k›z/erkek oran›,  
2006-2007

genel liseye kay›tta k›z/erkek oran›,  
2006-2007

meslek lisesine kay›tta k›z/erkek oran›,  
2006-2007

Kaynak: MEB, Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2006-2007, 2007.

1998’de ilkö¤retime balayan ö¤rencilerin k›z/erkek oran›nda yaanan de¤iim

Kaynak: MEB, Türkiye E¤itim ‹statistikleri ve Milli Eğitim İstatistikleri.
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Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitsizliği, iller ve coğrafi bölgeler arasında da önemli farklar 

göstermektedir. Haritalarda görüldüğü üzere, ilköğretimden mezuniyette ve genel liseye 

kayıtta özellikle ülkenin güneydoğusu ve doğusunda kız öğrenci sayısının erkek öğrenci 

sayısına oranı düşmektedir. İlköğretimden mezuniyette bu oran Ağrı, Bitlis, Muş, Şanlıurfa, 

Şırnak ve Van illerinde % 50’nin altına inmektedir ki bu, her iki erkek çocuğuna karşılık bir 

kız çocuğunun ilköğretimden mezun olduğu anlamına gelmektedir. 

Toplumsal cinsiyetin eğitime devam süresi üzerindeki etkisinin zaman içindeki değişimine 

bakıldığında, Türkiye’nin OECD’ye üye diğer tüm ülkelerden farklı bir eğilim gösterdiği 

görülmektedir. Eğitim aldığı toplam süre açısından kadın ve erkek ortalamaları 

karşılaştırıldığında, Türkiye dışındaki tüm OECD ülkelerinde son 20 yılda kadından yana bir 

örgün e¤itime devam edilen ortalama sürede cinsiyet fark›, 2003,  
ya gruplar›na göre y›llar

Kaynak: OECD, Education at a Glance, 2005.
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değişim olmuştur. Kadınlar ya erkeklerden daha uzun süre eğitim almaya başlamışlar ya da 

kadınların aldıkları eğitimin süresi erkeklerinkine eşit olma yönünde artmıştır. Bu eğilimin 

tek istisnası Türkiye’dir. Türkiye’de cinsiyetin eğitime devam süresi üzerindeki etkisi 

derinleşmiş ve erkekler kadınlardan daha da uzun süre eğitim alır hale gelmiştir.

Eğitime erişim ve eğitime devam süresi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin eğitim alanındaki 

yansımalarının sadece iki göstergesidir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin etkilerinin 

görülebileceği önemli bir alan öğretmenler ve yöneticilerdir. Okul öncesi eğitimde kadın 

öğretmen sayısı erkek öğretmen sayısının 20 katı iken, kadın öğretmen sayısının erkek 

öğretmen sayısına oranı ilköğretimde % 93 ve ortaöğretimde % 70’tir.22 Nisan 2007 

itibarıyla, MEB merkez ve taşra kadrolarında görev yapan kadın yönetici sayısının erkek 

yöneticisi sayısına oranı % 21,7’dir, bu oran atama yetkisi MEB’de olan eğitim kurumlarında 

% 7, atama yetkisi valiliklerde bulunan eğitim kurumlarında ise % 9,98’dir.23 Bu durum, 

toplumsal cinsiyet eşitsizliği açısından kendi başına ciddi bir sorun olmanın yanı sıra kız 

çocuklarının kaliteli eğitime eşit erişimi açısından da olumsuz etki yaratabilir.

toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle ilgili eğitim politikalar› ve 
uygulamalar›

Ülkemizde, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ilköğretim ortamına yansımalarının azaltılması 

yönünde yapılan çalışmalar ağırlıkla aile ve toplum odaklı olarak tasarlanmıştır. Bu 

çalışmalardan kamuoyu tarafından en yaygın olarak bilineni “Haydi Kızlar Okula” 

kampanyası olmuştur. Kampanya, net okullulaşma oranı ve eğitimde kız çocuk oranının en 

düşük olduğu on ilde 2003 yılında başlatılmış ve zaman içinde tüm illeri kapsayacak biçimde 

genişletilmiştir. Kampanya kapsamında gerçekleştirilen kamuoyu bilinçlendirmesi, tespit 

ve ikna çalışmaları sonucunda, ilköğretim çağında olup okula devam etmeyen 273.447 

kız çocuğu saptanmış ve yaklaşık % 80’inin okula devam etmesi sağlanmıştır.24 Eğitim 

ortamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yönündeki diğer çalışmalar daha çok 

sivil toplum kuruluşları tarafından sağlanan ve kız çocuklarını hedef alan eğitim bursları 

olmuştur.  

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin eğitim alanında ortadan kaldırılması için kampanya 

niteliğindeki tespit ve ikna çalışmaları, kız çocuklarını hedef alan burslar yeterli 

olamayacaktır. Okul ortamında ve öğrenme süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol 

açan yapısal ve uygulamaya ilişkin engellerin giderilmesi yönünde kapsamlı bir bakış açısı 

gereklidir. Bu bağlamda atılabilecek adımlar arasında aşağıdakiler sayılabilir:

(1)  Toplumsal cinsiyet duyarlılığının, eğitimcilerin, hizmetiçi eğitim programlarının ve 

eğitimde yönetim ve teftişin hedefleri arasında bulunması,25

(2)  Ders kitaplarındaki cinsiyetçi öğelerin kaldırılması yönünde kapsamlı bir tarama 

çalışması yapılması, ders kitapları hazırlayan uzmanlara yönelik toplumsal cinsiyet 

eşitliği konulu eğitim programları düzenlenmesi,

(3)  MEB merkez ve taşra teşkilatında ve eğitim kurumlarında yöneticilik kademelerinde 

cinsiyet eşitliğinin sağlanması için etkin politikalar geliştirilmesi. 

Kısa dönemde var olan uygulamaların iyileştirilmesi yönünde atılabilecek adımlar arasında 

ise aşağıdakiler sayılabilir:

(1)  Nüfusa kayıtlı olmayan ebeveynlerin çocuklarının, hastane dışındaki doğumlar da 

dahil olmak üzere, doğumlarından kısa bir süre içinde nüfus kaydı altına alınmalarını 

sağlayacak kolaylaştırıcı mekanizmaların geliştirilmesi ve uygulanması,26

22 MEB, 2007a.

23 MEB Strateji Geliştirme 
Başkanlığı, 2007b. 

24 “Uygulama Sonuçları”, 
(t.y.).

25 Eğitimde ve Toplumsal 
Katılımda Cinsiyet 
Eşitliğinin Sağlanması 
Projesi Ulusal İzleme 
Grubu “Sivil Girişim”, 
2007.

26 a.g.e.
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(2)  SRAP kapsamında uygulanan NT’nin, ilköğretimin ikinci kademesindeki ve 

ortaöğretimdeki kız çocuklarının lehine daha da artırılması, NT e¤itim yard›mlar›ndan 

yararlanmaya hak kazanabilecek ancak şu anda yararlanmayan ailelere erişilmesi, 

projenin kız çocuklarının lehine düzenlemelerinin yararlanıcılar tarafından daha yaygın 

şekilde bilinmesinin sağlanması,27

(3)  MEB burslarından kız çocuklarının daha fazla yararlanması için kota uygulamasının 

gerçekleştirilmesi.28

k›rsal alanda yaşamak

Kırsal alanda yaşayan çocukların kaliteli eğitime erişim konusunda yaşadıkları sorunlar 

çok katmanlıdır. Kaliteli eğitime erişmenin ve devam etmenin önündeki bazı olası engeller 

arasında: öğrenme ortamlarıyla yaşam yeri arasındaki mesafe, kırsal alanda yoksulluğun 

daha geniş bir kesimi etkilemesi, eğitimin çıktılarının kırsal yaşamın gereksinimlerini 

yeterince karşılayamaması, tarım ve hayvancılık takvimiyle eğitim takviminin uyumsuzluğu, 

kırsal bölgelerdeki okullardaki fiziksel koşulların, donanımın ve eğitim araç-gereçlerinin 

yetersizliği ile öğretmenlere kırsal bölgelerde çalışmanın getirdiği zorlukları aşmaları için 

gerekli destek verilmemesi sonucu eğitimin kalitesinde yaşanan sorunlar sayılabilir.

6-14 yaş grubundaki nüfusun % 40’ı, aynı yaş grubunda olup okula devam etmeyen 

çocukların ise % 51’i kırsal alanda yaşamaktadır. Kırsal alanda yaşayan ve okula devam 

etmeyen 6-14 yaş grubundaki her üç çocuktan ikisi kız çocuğudur. 

Erişimin ötesine geçilerek eğitimin çocuğun bilişsel becerilerine katkısına bakıldığında, 

PIRLS 2001 sonuçlarına göre Türkiye’de kırsal ve kentsel alanlar arasındaki farkın 

uluslararası ortalama farkın üstünde olduğunu görülmektedir. Kentsel ve kırsal alanlardaki 

öğrencilerin PIRLS 2001’de aldıkları ortalama puanlar arasındaki fark, Türkiye’de 59, 

uluslararası ortalamada ise 23 puandır.29

k›rsal alana yönelik eğitim politikalar› ve uygulamalar›

Kırsal alanda yaşayan çocukların eğitimine ilişkin olarak son yıllarda ön plana çıkan iki 

uygulama taşımalı eğitim ve yatılı ilköğretim bölge okulları (YİBO) olmuştur. Taşımalı 

İlköğretim Yönetmeliği’ne göre yerleşim birimindeki öğrenci sayısı ve yerleşim biriminin 

merkez okula uzaklığı belirtilen özelliklere uygunsa, öğrencilerin taşımalı eğitimden 

27 Projenin değerlendirme 
çalışmalarında 

eğitim alanındaki 
şartlı nakit transferi 

yararlanıcılarının yaklaşık 
% 90’ı, projenin kural ve 

şartlarıyla ilgili olarak 
bilgilendirilmediklerini 

ifade etmiştir. Bu konuda 
ayrıntılı bilgi için, bkz. 

Ahmed ve ark., 2007. 

28 Eğitimde ve Toplumsal 
Katılımda Cinsiyet 

Eşitliğinin Sağlanması 
Projesi Ulusal İzleme 

Grubu “Sivil Girişim”, 
2007.

29 Kuitunen, 2004.

ta›mal› e¤itim kapsam›ndaki ö¤renci say›s› ve toplam ö¤renci say›s›na oran›

Kaynak: MEB, Türkiye E¤itim ‹statistikleri ve Milli Eğitim İstatistikleri. 
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yararlanması için gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Taşımalı eğitimdeki öğrenciler, 

parasız öğle yemeği hizmetinden yararlanmaktadır. 2006-2007 eğitim-öğretim yılında 

yaklaşık 694 bin öğrenci taşımalı eğitim hizmetinden yararlanmış ve yaklaşık 282 bin 

öğrenci ise YİBO’larda eğitim görmüştür.30 

Taşımalı eğitim ve YİBO’ların kırsal alanda yaygınlaştırılması değerlendirilirken üzerinde 

durulması gereken bir konu uygulamanın toplumsal cinsiyet eşitliği üzerindeki etkisidir. 

2006-2007 öğretim yılında YİBO’lardaki tüm sınıflara bakıldığında kız öğrencilerin oranının 

% 40 olduğu görülmektedir. 8. sınıfta bu oran % 35’e düşmektedir. 8. sınıfta kız öğrencilerin 

oranı ilköğretim okulları genelinde % 47, kırsal alanlardaki ilköğretim okullarında ise  

% 46’dır.31 

Taşımalı eğitim ve YİBO’lar, köylerdeki birleştirilmiş sınıf uygulamalarına alternatif olarak 

yaygınlaştırılmıştır. Ülkemizdeki ulusal eğitim politikaları genel olarak birleştirilmiş sınıf 

uygulamasını sona erdirmeyi eğitim kalitesinin hedefleri arasında değerlendirmiştir. 

Oysa, birleştirilmiş sınıf, gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede öğrenci nüfusunun az 

olduğu yerleşim bölgelerinde kullanılan ve etkili uygulanması durumunda öğrenci başarısı 

açısından olumlu sonuçlara sahip olabilecek bir modeldir. 

Birleştirilmiş sınıf uygulamasıyla ilgili önde gelen örneklerden biri Kolombiya’da başlayıp 

2007 yılı itibarıyla 16 ülkede uygulanan “Yeni Okul” modelidir. Modelin uygulandığı 

sınıflarda eğitim gören çocukların diğer okullara devam eden benzer aile özelliklerine 

sahip çocuklarla karşılaştırıldığında daha güçlü demokratik değerlere sahip oldukları, sınıf 

arkadaşlarıyla daha yapıcı iletişim kurdukları ve bilişsel becerileri ölçmeye yönelik sınavlarda 

daha başarılı oldukları görülmüştür.32

Türkiye’de ise eğitim politikaları açısından tercih, birleştirilmiş sınıf uygulamasını daha 

etkili hale getirmek üzere modelin pedagojik yöntemi ve hizmet veren öğretmenin 

yeterliliklerini güçlendirmek yerine, modeli giderek uygulamadan kaldırmak olmuştur. Bu 

tercihin, hem fayda-maliyet açısından, hem de öğrenci başarısı ve psikolojik gelişimiyle 

yibo ve pio’larda ö¤renci say›s› ve toplam ö¤renci say›s›na oran›

30 MEB, 2007a.

31 MEB, 2007a.

32 “Escuela Nueva’s 
Evaluations”, (t.y.). 

Kaynak: MEB, Türkiye E¤itim ‹statistikleri ve Milli Eğitim İstatistikleri.
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veli-öğretmen-öğrenci ilişkileri göz önüne alınarak değerlendirilmesi önemlidir. Türkiye’de 

geçmişte uygulanan başarılı kırsal eğitim modelleri ve “Yeni Okul” gibi uluslararası 

modellerden hareketle oluşturulacak bir birleştirilmiş sınıf modeli, uygulamaya yeterli 

kaynak ve öğretmenlere etkin destek sağlanması durumunda kırsal alanda yaşayan 

çocukların kaliteli eğitime erişimi için etkili bir alternatif sunabilir.

engellilik

2006-2007 özel eğitim verilerine göre, Türkiye genelinde 27.439 öğrenci özel eğitim 

okullarında ve 9.201 öğrenci özel eğitim sınıflarında eğitim görmekte, 64.297 öğrenci 

ise 33.418 sınıfta kaynaştırma eğitiminden yararlanmaktadır.33 Toplamda, özel eğitim 

gerektiren yaklaşık 100 bin çocuk ilköğretim okullarına devam etmektedir ki bu son on yılda 

özel eğitimden yararlanan öğrenci sayısının üçe katlandığı anlamına gelir. 

Ancak var olan iyileşmenin özel eğitim gerektiren çocukların kaliteli eğitime erişim 

hakkının korunması açısından yetersiz olduğu, 5-14 yaş grubunda 253 bin engelli çocuğun 

bulunduğu ve Türkiye’deki engelli yurttaşların yarısının ilkokul diplomasına sahip olmadığı 

unutulmamalıdır.34 Engellilik türü özelinde bakıldığında, ilköğretim çağında 25 bini aşkın 

işitme engelli çocuk olmasına rağmen işitme engelliler ilköğretim okullarına 5429 öğrenci, 

37 bini aşkın görme engelli çocuk olmasına rağmen görme engelliler ilköğretim okullarına 

1420 öğrenci erişebilmektedir.35  

engellilikle ilgili eğitim politikalar› ve uygulamalar›

1997 yılında yürürlüğe giren 573 sayılı kanun hükmünde kararnamede yer alan 

düzenlemelerle durumu uygun olan öğrencilerin yetersizliği olmayan akranları ile aynı 

sınıflarda kaynaştırma uygulamalarına alınmaları, durumları ayrı bir sınıfta eğitilmelerini 

gerektiren öğrenciler için ise normal okulların bünyesinde özel eğitim sınıflarının açılması 

öngörülmektedir.36 

birletirilmi s›n›flarda e¤itim gören ö¤renci say›s› ve  
toplam ö¤renci say›s›na oran›

33 Özel Eğitim Rehberlik 
ve Danışma Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü, 
“1996–2006 Aras› Özel 

E¤itim Ö¤renci–Ö¤retmen 
Say›lar›” ve “2006–2007 

Genel Sonuç”, (t.y.).

34 Tufan & Arun, 2006.

35 MEB, 2007a; TÜİK 
çağ nüfusu verileri ve 

TÜİK “Türkiye Özürlüler 
Araştırması 2002” 

verilerinden hareketle 
yapılan hesaplamalar.

36 Özel E¤itim 
Rehberlik ve Dan›ma 

Hizmetleri Genel 
Müdürlü¤ü, “Kaynaştırma 

Uygulamaları”, (t.y.).

Kaynak: MEB, Türkiye Eğitim İstatistikleri.



e¤itim izleme raporu 2007 43

1.7.2005 tarih ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, özel eğitim alanındaki birçok önemli değişimin 

yasal temelini oluşturmaktadır. Kanunla birlikte, özel eğitime ihtiyacı olanlara, velinin 

sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın eğitim ve rehabilitasyon yardımı verilmeye 

başlanmıştır. Kanuna dayalı olarak, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 2006 yılında yeniden 

düzenlenmiş ve her tür özel eğitim hizmetinin ilkeleri ve ölçütleri değiştirilmiştir. 

Resmi özel eğitim okullarına devam eden öğrencilerin okullara ulaşımı 2004-2005 eğitim-

öğretim yılından itibaren devlet tarafından ücretsiz olarak sağlanmaya başlanmıştır. Bu 

kapsamda, 2006-2007 yılında 21.927 öğrenci eğitim kurumlarına ücretsiz taşınmıştır. 

Özel eğitim alanında gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri önemli bir açılım sağlamakla 

birlikte, etkili uygulamanın temel belirleyicisi olan insan kaynaklarının geliştirilmesi 

ihtiyacı sürmektedir. Eğitim fakültelerinde uygulanan lisans programlarına özel eğitim 

dersi eklenmiştir. Kaynaştırma uygulamalarıyla ilgili verilen hizmetiçi eğitim desteği 

de, öğretmenlerin bu yaklaşımı sınıf içinde etkili olarak uygulamalarını sağlamak üzere 

güçlendirilip yaygınlaştırılmalıdır. 

risk alt›ndaki çocuklar, eğitim politikalar› ve uygulamalar›

Risk altındaki başlıca gruplar çalışan çocuklar, yerinden edilmiş çocuklar, mülteci ve 

sığınmacı çocuklar, madde bağımlılığı olan çocuklar, sokakta yaşayan çocuklar, cinsel 

sömürüye maruz kalan çocuklar, ihmal ve istismara maruz kalan çocuklar ve çocuk adalet 

sistemindeki çocuklardır. Eğitim İzleme Raporu 2007 kapsamında tüm bu gruplara ilişkin 

ayrı değerlendirmeler yapılmamaktadır. Öncelikle bazı ortak konuların altı çizilmekte, 

ardından daha çok sayıda çocuğu kapsayan çalışan çocuklar ve yerinden edilmiş çocuklar 

grupları üzerine bazı değerlendirmeler yapılmaktadır.

Genel olarak, risk altındaki çocukların eğitim hakkının korunmasında üç temel gereksinim ön 

plana çıkmaktadır: (i) devletin ilgili kurumları ile MEB arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, 

kurumlar arasında bilgi paylaşımı, yönlendirme ve eşgüdümün etkinleştirilmesi,  

(ii) risk altındaki çocuklarla ilgili kapsamlı veri toplanması ve durum tespiti yapılması,  

(iii) okullarda ve risk altındaki çocuklarla ilgili kurumlardaki psikolojik danışma ve sosyal 

hizmet alanındaki uzman kapasitenin artırılması.

Risk altındaki gruplardan çalışan çocuklar ile yerinden edilmiş çocukların durumu, eğitime 

erişimi ve devamıyla ilgili bazı değerlendirmeler şöyle özetlenebilir:

Çalışan Çocuklar:

Çocuk işgücüne ilişkin 1994, 1999 ve 2006 verileri karşılaştırıldığında şu saptamalar ön plana 

çıkmaktadır:37

(1)  6-14 yaş grubunda ekonomik bir işte çalışan çocuk oranı düşmüştür. 

(2)  Çalışan çocuk sayısındaki değişimin büyük oranda tarımsal üretimde ücretsiz aile işçisi 

olarak çalışan çocukların sayısındaki azalmadan kaynaklandığı görülmektedir. 

(3)  Ücretli ya da yevmiyeli olarak, tarım-dışı faaliyetlerde, kentsel alanlarda çalışan çocuk 

sayısındaki düşüş daha sınırlıdır.

(4)  Araştırma bulgularına çocuk işçiliğini eğitimle ilişkisi açısından bakıldığında, çalışan 

çocukların % 68,5’inin öğrenimine devam etmiyor olması ve okula devam etmeyen 

çocukların % 26,3’ünün çalışıyor olması önemli göstergelerdir.  37 ILO & TÜ‹K, 2007.
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Kaynak: ILO ve TÜİK, 2007.

Çalışan çocuklar arasında, mevsimlik geçici ve gezici tarım işçisi olarak çalışan çocuklar 

ya da mevsimlik geçici ve gezici tarım işçisi olarak çalışan aile bireyleriyle göç eden 

çocuklar eğitime erişim konusunda özellikle sorun yaşamaktadır. Adana-Karataş’ta pamuk 

işçisi olarak çalışan çocuklarla ilgili yapılan araştırmada 6-17 yaş grubundaki çocukların 

%20’sinin mevsimlik tarım işçiliğinden dolayı ilkokulu bitirmeden terk ettiği saptanm›t›r.38 

Güneydoğu Anadolu’nun beş ili ve Adana’da yapılan bir araştırmada, yaklaşık her on 

ilköğretim öğrencisinden birinin geçici tarım işçisi olarak çalıştığı saptanm›t›r.39 Aynı 

araştırmaya göre, mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan öğrenciler ortalama olarak okuldan 

38 gün erken ayrılmakta ve 32 gün geç başlamaktadır. Mevsimlik geçici ve gezici tarım işçisi 

olarak çalışan çocuklara ilişkin ulusal düzeyde istatistikler bulunmamaktadır. Ancak, 6-17 yaş 

grubunda 78.000 çocuğun ücretli, maaşlı ya da yevmiyeli olarak tarım sektöründe çalıştığı 

tahmin edilmektedir.40

İlköğretim çağında olup mevsimlik tarım işçisi olarak geçici süreyle göç eden çocukların, 

göç süreleri, göç ettikleri mesafe ve göç ettikleri yerlerdeki yaşam koşulları önemli 

farklılıklar göstermektedir. Buna bağlı olarak, mevsimlik göç deneyimi çocuğun kaliteli 

eğitime erişimi konusunda farklı sonuçlar doğurur. Ülkemizde, ilköğretim çağına yönelik 

eğitim modelleri, çocukların ve ailelerinin farklı ve değişken yaşam koşullarına cevap 

verecek esnekliğe sahip değildir. İlköğretim çağındaki çocuklar için temel eğitim, büyük 

ölçüde okul ortamında ve belirlenen öğretim takvimi süresince gerçekleşen öğrenme 

süreciyle kısıtlanmıştır. Oysa yukarıda da bahsedilen verilerde görüldüğü üzere, mevsimlik 

olarak göç eden çocuklar, ulusal öğretim takviminin öngördüğü şekilde yılın belirli aylarını 

aynı yerleşim yerinde geçirmemektedir. 

ekonomik faaliyetlerde çal›an 6–14 ya grubu çocuklar

38 Gülçubuk, Karabıyık, & 
Tanır, 2003.

39 EĞİTİM SEN, 2007.

40 ILO ve TÜİK, 2007.
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Mevsimlik göç eden çocuklara yönelik çalışmalar, daha çok proje temelli olarak, belirlenen 

proje alanlarında yürütülmektedir. Bunlara, Adana-Karataş’ta yapılan çalışmalar örnek 

verilebilir. Mevsimlik göç eden çocuklara yönelik olarak ulusal bir eğitim politikası 

geliştirilmesi ihtiyacı sürmektedir. Böyle bir ulusal politikanın yaklaşımı, tek bir model 

sunarak farklı yaşam koşullarına sahip çocukları bu modele uygun hale getirmeye çalışmak 

yerine farklı yaşam koşullarına uygun çeşitli hizmet modelleri geliştirmek olmalıdır. 

Bu bağlamda, değerlendirilebilecek bazı politikalar ve uygulamalar şöyledir:

• Yüksek oranda öğrencinin yılın belirli aylarında göç ettiği okullarda, eğitim-öğretim 

takvimini göç mevsimine göre uyarlama esnekliği getirilmesi,

• Hayvancılık nedeniyle göç eden çocukların eğitime erişimi için öğrenimin “göçer 

öğretmen” tarafından verilmesini sağlayacak modeller geliştirilmesi,

• Tarımsal işçilik amacıyla göç eden çocuklara yönelik “taşınabilir okul” veya “taşınabilir 

öğretmen” modellerinin geliştirilmesi,

• Radyo aracılığıyla uzaktan eğitim modelleri oluşturulması.

Tüm bu politika ve uygulama önerilerinde esas olan, çocukları tek tip bir eğitim modeline 

uygun hale getirmek yerine eğitim modellerini çocukların gereksinimlerine ve yaşam 

koşullarına uygun olacak biçimde çeşitlendirmektir.

Yerinden Edilmiş Çocuklar

Öğrencinin eğitime erişimini ve okuldaki başarısını etkileyen bir diğer deneyim 

yerinden edilmedir. Yerinden edilmiş çocukların bir kısmı Güneydoğu ve Doğu Anadolu 

Bölgeleri’nden zorunlu göç eden çocuklar, diğer bir kısmı ise yakın zamanda hızlanan kentsel 

yenileme çalışmaları nedeniyle barınma hakkı ihlal edilen çocuklardır. 

Zorunlu göçle ilgili verilere bakıldığında, 1986-2005 yılları arasında 950.000 - 1.200.000 

arasında bir nüfusun 14 ilin kırsal ve kentsel alanlarından göç ettiği tahmin edilmektedir. 

Bu nüfusun yaklaşık % 30’u göç ettiği sırada 15 yaşın altındadır. Bir diğer deyişle, 1997-2007 

yılları arasında ilköğretim çağında olan çocuklardan yaklaşık 350.000’i okula başlamadan 

veya okula devam ederken güvenlik nedeniyle zorunlu olarak göç etmiştir.41 

Zorunlu göçün çıkış noktasının genelde eğitim hizmetlerinin yetersiz olduğu kırsal 

yerleşim alanları ve varış noktasının kentsel yerleşim alanları olduğu düşünülürse, bir kısım 

çocuk için zorunlu göç dolaylı olarak daha iyi eğitim hizmetlerine erişebilmek anlamına 

gelebilmektedir.42 Ancak zorunlu göç deneyiminin birbiriyle ilintili farklı sonuçları, çocuğun 

eğitim hakkının sağlanamamasına da yol açabilir: 

•  Zorunlu göç travmatik bir deneyimdir ve çocuğun eğitim hayatındaki başarısıyla 

doğrudan ilişkili olan psikolojik sağlığını olumsuz bir biçimde etkileyebilir. 

•  Çocuk, ilköğretime devam ederken göç etmek zorunda kalırsa, eğitim hayatı 

beklenmedik bir şekilde bölünmüş olur. 

•  Zorunlu göç deneyimi, bazı durumlarda üst üste gerçekleşen yer değiştirmelere yol 

açmaktadır. Ailenin, ilk göç ile güvenli ve yerleşik yaşama geçişi arasındaki sürenin uzun 

oluşu çocuğun eğitim sisteminden kopmasına yol açabilir. 

• Zorunlu göç deneyiminin, bazı durumlarda çok derin bir yoksulluk deneyimiyle aynı 

anda yaşanması, çocuğun eğitimine herhangi bir kaynak ayrılamaması ve çocuğun 

okuldan ayrılarak çalışmak zorunda kalması anlamına da gelebilir. 

41 Hacettepe Üniversitesi 
Nüfus Etütleri Enstitüsü, 
2006.

42 a.g.e.
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Ulusal düzeyde zorunlu göç deneyiminin eğitime erişim ve okul başarısının göstergelerinden 

sınıf tekrarı üzerindeki etkilerini değerlendirmek açısından aşağıdaki tabloda sunulan veriler 

kayda değerdir. 

Kaynak: Koç & Ünalan, The Extent of Internal Displacement in Turkey and its Consequences on the Child Educational 
Attainment and Health in Turkey, 2005.

Zorunlu göç deneyiminin eğitim üzerindeki etkilerini inceleyen bir diğer çalışma İstanbul’da 

dokuz ilçede toplam 500 hanede yapılan anket çalışmaları ve derinlemesine mülakatlara 

dayanmaktadır. Çalışma kapsamında görüşülen 13-18 yaş grubundaki çocukların % 14’ünün 

hiç okula gitmediği, % 12,9’unun ise ilkokul diploması almadan eğitim sisteminden ayrıldığı 

görülmüştür.43

Yakın dönemde yaygınlaşmaya başlayan kentsel yenileme çalışmaları, özellikle ev sahibi 

olmayan ailelerin zorla evlerinden çıkarılmaları ve barınma haklarının ihlal edilmesi sonuçlarını 

doğurabilmektedir. Nicel veriler kısıtlı olmakla birlikte, kentsel yenileme çalışmalarının, 

yerinden edilen ailelerdeki çocukların eğitim süreçlerini sekteye uğratması ve bazı durumlarda 

eğitim sisteminden kopmalarını tetiklemesi söz konusu olabilmektedir. Bu alanda sistemli veri 

toplama ve kapsamlı eğitim politikaları geliştirme ihtiyacı devam etmektedir.

çoklu dezavantaj

Bir çocuğun yukarıda bahsedilen dezavantajlar, zorluklar ve engellerden birden çoğuna 

sahip olması, çocuğun eğitime erişimde karşılaştığı engellerin toplanarak değil katlanarak 

artmasına yol açmaktadır. Örneğin, birden çok dezavantaja sahip kız çocuklarının 

cinsiyetten kaynaklanan dezavantajları derinleşebilmektedir. Bir kız çocuğu, kırsal bölgede 

yaşıyor, yoksul bir aileden geliyor, özel eğitime gereksinim duyuyor veya ailesi zorunlu 

olarak göç etmiş ise, cinsiyetinden dolayı yaşadığı eğitime erişimle ilgili sorunları katlanarak 

artmaktadır. 

Konuyla ilgili istatistiklere bakıldığında, 2006-2007 eğitim-öğretim yılında ilköğretim 

okulları genelinde her 100 erkek çocuğuna karşılık 92 kız çocuğu okula devam etmekte iken:

zorunlu göç deneyimi ve temel e¤itim ç›kt›lar›

Türkiye
Zorunlu Göç Etmiş 

Çocuklar

ilköğretimde net okullulaşma oranı (%)

kız 87,0 70,3

erkek 90,6 86,9

ortaöğretimde net okullulaşma oranı (%)

kız 46,9 9,3

erkek 53,0 28,6

sınıf tekrar yüzdeleri (%)

1. sınıf 3,1 7,9

2. sınıf 1,8 2,5

3. sınıf 0,8 3,5

43 Başak Kültür ve Sanat 
Vakfı, 2004.
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• özel eğitim okullarına her 100 erkek çocuğuna karşılık 62 kız çocuğu devam etmekte, 

• YİBO’larda her 100 erkek çocuğuna karşılık 68 kız çocuğu okula devam etmekte,

• ilköğretim düzeyindeki öğrenci pansiyonlarından her 100 erkek çocuğuna karşılık 45 kız 

çocuğu yararlanmaktadır.44 

Bu rakamların işaret ettiği, devletin engellilik ve kırsal alanda yaşam gibi dezavantajlara 

sahip çocukların eğitim hakkını sağlamak için aldığı özel önlemlerden kız ve erkek çocukların 

eşit olarak yararlanmasının sağlanamadığıdır. Sonuç olarak, kız çocukları sahip oldukları 

diğer dezavantaj, engel ve zorlukları aşmak konusunda toplumsal cinsiyetlerinden dolayı ek 

engellerle karşılaşmakta ve yaşadıkları eşitsizlik derinleşmektedir.

Benzer şekilde, zorunlu göç deneyiminin de kız çocuklarının eğitim alanında yaşadığı 

eşitsizliği derinleştirici etkisi vardır. Ailesi zorunlu göç etmiş her 100 erkek çocuğuna karşılık 

74 kız çocuğu ilköğretime devam etmektedir. Ortaöğretimde her 100 erkek çocuğuna 

karşılık 78 kız çocuğu okula devam etmekte iken, bu oran ailesi zorunlu göç etmiş çocuklar 

için 100 erkek çocuğuna karşılık 22 kız çocuğudur. Bu rakamlar, zorunlu göç deneyiminden 

kaynaklanan olumsuzluğun kız çocukları için daha derin olduğuna işaret etmektedir.45

dezavantajl› gruplara yönelik genel eğitim politikalar›

Yukarıda bahsedilen farklı dezavantajlı gruplara yönelik farklı eğitim uygulamalarının yanı 

sıra tüm dezavantajlı grupların eğitim hakkının sağlanmasını destekleyecek bazı genel 

eğitim politikaları da bulunmaktadır. Bu genel eğitim politikaları arasında ön plana çıkanlar: 

(i) okul öncesi eğitim (ii) psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ve (iii) eğitim 

yönetimi bilgi sistemlerine ilişkin politikalardır.
44 MEB, 2007a.

45 Koç & Ünalan, 2005. 

okul öncesi e¤itimde ö¤renci say›s› ve okullulama oran›

Kaynak: MEB, Türkiye E¤itim ‹statistikleri, Milli Eğitim İstatistikleri ve TÜİK çağ nüfusu verileri.



Okul Öncesi Eğitim Politikaları

Okul öncesi eğitim, çocukların ilköğretime başladıkları zamanki bilişsel, duyuşsal ve 

psikomotor becerilerinin mümkün olduğu kadar ailenin ve içinde yaşadığı topluluğun sosyo-

ekonomik ve eğitim durumundan bağımsız kılınmasını sağlamak için önemlidir. Bu şekilde, 

çocuklar eğitim hayatlarına daha eşit noktalarda başlama olanağına sahip olabilirler. 

Özellikle son on yılda okul öncesi eğitimde öğrenci sayısı ve okullulaşma oranlarına 

bakıldığında aşağıdaki grafikte de görüleceği üzere önemli bir artış yaşanmıştır. Ancak 

erişimin artışı kadar önemli bir konu, okul öncesi eğitim hizmetlerinden hangi çocukların 

yararlandığıdır. 

Hanehalkı anketlerinde okul öncesi eğitimle ilgili bilgi toplanmaması nedeniyle gelir 

durumu ve okul öncesi eğitime erişim arasında doğrudan bir bağ kurmak mümkün değildir. 

Ancak dolaylı bir gösterge olarak iller düzeyindeki okullulaşma oranlarına bakılabilir. 

Okul öncesi okullulaşma oranlarında iller arasında geniş bir dağılım görülmektedir. Bu 

dağılıma bakıldığında okul öncesi eğitime erişimin gelir düzeyi ile doğru orantılı olduğu 

söylenebilir.46

İller arasındaki geniş dağılımın nedenlerinden biri okul öncesi eğitim için gerekli altyapı 

yatırımlarının önemli bir kısmının valilik ve belediyelerin inisiyatifine bağlı olmasıdır. 

Vali, kaymakam ya da belediye başkanlarının okul öncesi eğitime önem verdiği kentsel 

alanlarda, okul öncesi okullulaşma oranlarının yükseldiği görülmektedir. Yerel inisiyatifin 

desteklenmesi ve yerel kaynakların harekete geçirilmesi olumlu bir yaklaşım olmakla birlikte 

okul öncesi eğitim hizmetlerinin ülke genelinde eşitlikçi bir yaklaşımla yaygınlaştırılması 

için MEB’e önemli bir sorumluluk düşmektedir.
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46 Okul Öncesi Eğitimi 
Genel Müdürlüğü’nden 
Mart 2008’de alınan illere 
göre 48-72 ay yaş grubu 
okullulaşma oranları 
kullanılarak yapılan 
hesaplamalarda kişi başına 
düşen gelirin en düşük 
olduğu 20 il arasında 
okullulaşma oranları 
arasında üç katı aşan, 
ülke genelinde tüm iller 
arasında altı katı aşan 
bir farklılaşma olduğu 
görülmektedir. Okul 
öncesinde okullulaşma 
oranı, örneğin gelir 
düzeyinin 568 dolar 
olduğu Ağrı’da %12,6 iken 
gelir düzeyinin 646 dolar 
olduğu Bitlis’te %43,4, 
gelir düzeyinin 1439 dolar 
olduğu Amasya’da % 
74,7’dir.

illere göre kii ba›na gelir ve okul öncesi e¤itimde okullulama oranlar›

Kaynak: Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü, 2008 & TÜİK, İllere Göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 2001.
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Var olan duruma bakıldığında okul öncesi eğitime en çok ihtiyacı olan dezavantajlı 

çocukların yoğun olarak yaşadığı kırsal alanlar ve göç alan yerleşim birimlerinde okul öncesi 

okullulaşmanın yetersiz olduğu görülmektedir. Son on yıllık süreçte, okul öncesi eğitimden 

yararlanan öğrenci sayısında önemli bir gelişme görülmekle birlikte, bu hizmetlerin en çok 

ihtiyacı olan dezavantajlı kesimleri kapsayıcı bir biçimde yaygınlaştırıldığı söylenemez. 

Ayrıca, okul öncesi eğitime erişime yerel düzeyde bakıldığında anasınıfları ve anaokullarının 

sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı yerleşim bölgelerinde hizmet verdiği durumlarda bile 

velilerden öğrencinin beslenmesi için maddi katkı talep edilmesi, en yoksul ailelerin hizmete 

erişememesine yol açabilmektedir. Bir diğer deyişle, ekonomik kalkınma ve eğitimde eşitlik 

açısından kilit önemde olan okul öncesi eğitim politikalarında, dezavantajlı bölgeleri ve 

kesimleri öncelikli olarak hedefleyen etkili bir ulusal politikanın eksikliği hissedilmektedir.

Okul öncesi eğitime erişim konusunda öncelikli olarak hedeflenmesi gereken diğer 

dezavantajlı gruplar arasında risk altındaki çocuklar ve engelli çocuklar sayılabilir. 

İlk grubun okul öncesi eğitim hizmetlerinden yararlanmasına ilişkin herhangi bir veri 

bulunmamaktadır. Özel eğitim okulları bünyesinde ise toplam 75 şubede 416 öğrenciye 

hizmet verilmektedir.47

3-7 ya grubu için yaa göre okul öncesi e¤itim ve ilkö¤retimde okullulama oran›, 2004

Kaynak: UNESCO, Education for All Global Monitoring Report 2007, 2006.

Not: Koyu renkle gösterilen rakam, ilköğretime başlama yaşını gösterir.

47 Özel Eğitim Rehberlik 
ve Danışma Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü, “2006-
2007 Genel Sonuç,” (t.y.).
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Kaliteli eğitime erişim hakkının eşitlik ilkesi doğrultusunda sağlanması açısından  

büyük öneme sahip okul öncesi eğitim alanında, MEB’in başlıca çalışmaları ilköğretim 

okulları bünyesinde okul öncesi eğitime ayrılan derslik sayısını artırmaya yönelik  

yönetmelik değişiklikleri ve anaokulu inşaatlarıdır. Bu bağlamda, yeni yapılan ilköğretim 

kurumlarında derslik sayısı 6-12 olanlarda bir, daha fazla dersliği olanlarda ise iki anasınıfı 

açılması zorunluluğu getirilmiştir. 

Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması açısından önem taşıyan, ihtiyaca ve koşullara 

bağlı olarak eğitim modellerinin çeşitlendirilmesi ihtiyacı devam etmektedir. MEB, okul 

merkezli modele öncelik vermiş, sınırlı kaynaklarını anasınıfı ve anaokulu yapılması yönünde 

kullanmıştır. Topluma dayalı modeller, toplum merkezi odaklı modeller ve veli odaklı 

modeller Bakanlık’ın okul öncesi eğitim çalışmalarında ikinci planda kalmış ve sivil toplum 

kuruluşlarının inisiyatifiyle yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır.

Son yıllarda okul öncesi eğitimin kalitesinin iyileştirilmesi için Bakanlık tarafından atılan 

adımlar kayda değerdir. 2006 yılından itibaren Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 

Okul Öncesi Eğitimi Yaygınlaştırma ve Kalitesini Artırma projesi çerçevesinde okul öncesi 

eğitimi politikaları gözden geçirilmiş ve okul öncesi eğitim politikası oluşturulmasına 

katkıda bulunulmuştur. Yine 2006 yılında Temel Eğitime Destek Programı (TEDP) 

kapsamında okul öncesi öğretim programı gözden geçirilmiş, öğretmen kılavuz kitabı 

hazırlanmıştır.

Kaliteli okul öncesi eğitime erişimi artırmak amacıyla atılan tüm adımlara rağmen, özellikle 

Türkiye başka ülkelerle karşılaştırıldığında, katedilmesi gereken mesafenin büyüklüğü ve bu 

alanda yatırım yapılmasının aciliyeti açık olarak görülmektedir.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri, sadece, yönlendirme boyutu ile tüm 

öğrencilerin eğitim sistemi içinde bireysel potansiyellerini keşfetmeleri ve geleceklerine 

ilişkin doğru seçimler yapmaları açısından önemli değildir. Özellikle yukarıda belirtilen 

dezavantajlı gruplardaki çocukların duygusal gelişimleri, eğitim sisteminde kalış süreleri 

ve okuldaki başarıları açısından bu gruplara yönelik müdahalelerin olmazsa olmaz bir 

bileşenidir.

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine erişimin ve bu hizmetlerin kalitesinin 

artırılmasının önündeki en temel engel rehber öğretmen sayısının yetersizliğidir. 

Rehberlik ve araştırma merkezleri, ilköğretim okulları ve liselerde 12.356 rehber öğretmen 

hizmet vermektedir.48 İlköğretim düzeyinde 2004 yılı verilerine bakıldığında: (i) Rehber 

öğretmenlerin yaklaşık yarısının ilköğretim okullarında çalıştığı, (ii) ilköğretim okullarının  

% 73’ünde rehber öğretmen olmadığı, (iii) ilköğretim öğrencilerinin % 41’inin rehber 

öğretmen olmayan bir okulda eğitimlerine devam ettiği, (iv) rehber öğretmen olan 

okullarda rehber öğretmen başına 924 öğrenci düştüğü (v) sekiz ilde il genelinde rehber 

öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 2000’den fazla olduğu görülmektedir.49

48 a.g.e.

49 Özel Eğitim Rehberlik 
ve Danışma Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü, 2004.
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Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Dezavantajlı Gruplar

Eğitim yönetimi bilgi sistemleri, eğitim yönetiminin kalitesini belirleyici temel etmenlerden 

biridir. Eğitim İzleme Raporu 2007’nin bu bölümünde eğitim yönetimi bilgi sistemlerinin 

sadece dezavantajlı gruplarla ilgili birkaç boyutu ele alınmıştır.

Öğrencinin öğrenme kabiliyeti, sosyo-ekonomik, kültürel ve yaşam koşullarına ilişkin 

özelliklerinin kaliteli eğitime erişimi üzerindeki etkisinin azaltılması ancak eşitlik ilkesi 

üzerine kurulu eğitim politikalarıyla mümkündür. Bu politikaların oluşturulmasının ön 

koşullarından biri, var olan eğitim girdi ve çıktılarının farklı dezavantaj grupları için nasıl 

farklılaştığının ortaya konulmasıdır. 

Bu amaçla, eğitim istatistikleri ve bütçesinin farklı gruplara göre ayrıştırılması gereklidir. 

Örneğin öğrenci başına ayrılan kaynakların, (i) kız ve erkek çocuklar, (ii) kırsal ve kentsel 

alanda yaşayan çocuklar, (iii) farklı coğrafi bölgelerde yaşayan çocuklar, (iv) aileleri düşük 

ve yüksek gelirli çocuklar için nasıl farklılaştığının MEB tarafından kamuoyuna sunulması 

düşünülmelidir. 

Benzer şekilde, ilköğretimden veya ortaöğretimden diplomasız olarak ayrılan çocukların 

bu dezavantajlı gruplardan hangilerinde yoğunlaştığının bilinmesi, hem mevcut haliyle 

eğitim sistemi ve politikalarının dışlayıcılık eğilimine ilişkin bilgi verir hem de politikaların 

iyileştirilmesi için yol gösterici olur. Bu şekilde, öncelikli olarak kaynak aktarılması gereken 

okullar, yerleşim bölgeleri ve gruplar belirlenebilir. Düzenli olarak toplanacak ayrıştırılmış 

verilerin değerlendirilmesi, yapılacak önceliklendirmelerin ve hedef kitleye odaklanan 

çalışmaların etkisinin izlenmesine ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasına da yardımcı 

olabilecektir.  

MEB bünyesindeki veri toplama sistemleri geliştirildikçe, bu ve benzeri ayrıştırılmış analizler 

mümkün hale gelmektedir. Ayrıştırılmış analizlerin yapılması ve bu analizlerin saydamlık 

ilkesi çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılması, sistem etkililiği ve eşitlik açısından önem taşır. 
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ilkö¤retimde k›z ve erkek ö¤renci say›lar›nda de¤iim

ö¤renci say›lar›nda de¤iim50

ortaö¤retimde k›z ve erkek ö¤renci say›lar›nda de¤iim
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öğrenme-öğretme süreçleri 
Raporun bu bölümünde, öğrenme-öğretme süreçleriyle ilgili eğitim politika ve uygulamaları 

değerlendirilmektedir. Öncelikle, öğrenme-öğretme süreçlerinin ana bileşenleri ve bu 

süreçlerin değerlendirilmesi için kullanılabilecek göstergeler ele alınmakta, ardından son 

on yılda öğrenme-öğretme süreçlerini etkileyen başlıca eğitim politikaları ve uygulamaları 

tartışılmaktadır.

Eğitim sisteminin çocuğun bilişsel ve duygusal gelişimine ve bireysel potansiyelini 

gerçekleştirmesine sağladığı destek, öğrenme-öğretme süreçlerinin etkililiği ile doğrudan 

ilişkilidir. Çocuğun bilişsel ve duygusal gelişimi ise hem yurttaş olarak toplumda üstleneceği 

rolün niteliğini hem de birey olarak sosyo-ekonomik kalkınma sürecine katkısını belirler.

Öğrenme-öğretme süreçlerinin temel unsurları pedagoji ve öğretmendir. Öğrenme süreçleri 

için önem taşıyan diğer unsurlar ise sınıf ve okuldaki sosyal ortam ile okul dışındaki öğrenme 

süreçleridir. Türkiye’de, eğitim kademeleri arasındaki geçiş sistemleri de okul içi ve okul dışı 

ortamlarda öğrenme-öğretme süreçlerini dolaylı ancak yoğun şekilde etkileyen bir alandır.

öğrenme-öğretme süreçleriyle ilgili göstergeler

Öğrenme-öğretme süreçlerinin kalitesini nicel olarak değerlendiren girdilere odaklı 

göstergeler hem sayıca sınırlıdır hem de geçerlilik açısından ideal değillerdir. Bu göstergeler 

arasında öğrencinin öğrenme ortamında geçirdiği süre, öğretmenin nitelikleri, öğretmen 

başına düşen öğrenci sayısı, donanım ve araç-gereçlere ilişkin veriler sayılabilir.

Öğrenme-öğretme süreçlerinin niteliğinin bazı boyutlarını çıktılar üzerinden değerlendirmek 

de mümkündür. Örneğin bilişsel becerileri değerlendirmek için, PIRLS, TIMSS ve PISA gibi 

uluslararası değerlendirme programları ile ÖBBS, OKS ve SBS gibi ulusal değerlendirme 

programları önemlidir. Bunun dışında, öğrencilerin değer, tutum ve davranışlarındaki 

değişim de öğrenme-öğretme süreçlerinin niteliğini ölçmede kullanılabilir. Ancak Türkiye 

için ulusal düzeyde bu tür veriler bulunmamaktadır.

öğrenme-öğretme süreçleriyle ilgili eğitim politikalar› ve 
uygulamalar›

yeni öğretim programları

1997’den itibaren eğitim politikalarında gerçekleşen hızlı değişimin en önemli ayaklarından 

biri öğretim programlarının değiştirilmesi olmuştur. 2004-2005 öğretim yılında pilot 

uygulamalarla başlayarak kademeli olarak gerçekleşen değişimin temel odaklarından biri 

öğrenme-öğretme süreçleri olmuştur.

Yeni öğretim programları oluşturulurken yapılandırmacı pedagojinin esas alınması 

hedeflenmiştir. Yapılandırmacı pedagoji, öğrenci merkezli aktif öğrenme üzerine 

kurulmuştur. Bu çerçevede, öğrenci, dinleyen ve sorulara cevap veren pasif bir birey değil, 

soru soran, bilgiyi ortaya çıkarmaya ve değerlendirmeye çalışan, etkinlikler yoluyla kendi 

bilişsel gelişimini şekillendiren etkin bir birey olarak değerlendirilmektedir. Öğretmen ise 

artık öğreten olarak değil, öğrenme-öğretme ortamını düzenleyen ve öğrenci kendi öğrenme 

sürecini yürütüp kendi bilişsel gelişimini şekillendirirken ona rehberlik eden birey olarak 

konumlandırılmaya çalışılmıştır.51 Bu nedenle öğretmenin öğrenme-öğretme süreçlerinde 

aktif bir rol üstlenmesi öngörülmektedir. Öğretmenin böyle bir rolü üstlenmesi için, yöntem 

bilgisi ve uygulama becerisini geliştirmesini sağlamaya dönük olarak etkili bir biçimde 

desteklenmesi gerekir. 

50 Kaynak: MEB, “Türkiye 
E¤itim ‹statistikleri” 
ve “Milli Eğitim 
İstatistikleri”.

51 ERG, 2005.
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Yeni öğretim programları kapsamındaki öğrenme süreçleri, önceki öğretim programlarıyla 

karşılaştırıldığında temel bazı becerilerin kazanımını ön plana çıkarmayı hedeflemektedir. 

Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim, problem çözme, araştırma ve girişimcilik gibi 

beceriler hemen hemen tüm ders programlarında vurgulanmaktadır.52

İyi yönetişim ilkelerinden etkililik ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi için yeni öğretim 

programlarıyla öğrenme-öğretme süreçlerinde gerçekleştirilen değişimin izlenmesi ve 

etkisinin ölçülmesi şarttır. Bu bağlamda, yeni öğrenme-öğretme süreçlerinin sınıf içi 

uygulamalarının sistemli bir biçimde izlenmesi ve öğrencinin kazanımları açısından 

etkisinin ölçülmesi için ulusal çapta araştırmalar yapılması, hem okul hem ulusal 

düzeyde değerlendirme sistemleri oluşturulması düşünülebilir. Yine iyi yönetişim ilkeleri 

kapsamında, araştırmalardan ve değerlendirme sistemlerinden çıkan sonuçların ilgili 

kesimlerle paylaşılması ve bulgular doğrultusunda öğretim programının ve uygulama 

stratejilerinin yeniden değerlendirilip yapılandırılması gerekecektir.

Bu bağlamda bütüncül bir değerlendirme olmamakla birlikte değişimin niteliğiyle ilgili 

genel bazı gözlemleri aktarması açısından TEDP kapsamındaki bir izleme çalışması kayda 

değerdir. Yapılan örnek okul incelemelerinde yeni öğretim programının uygulaması otuzu 

aşkın derste izlenmiştir. Derslerin sadece birinde öğretmenin tamamen öğrenci merkezli 

yöntemler kullandığı, geri kalanlarda ise genel olarak karma yöntemler kullanıldığı 

görülmüştür.53

öğretmenler

Yeni öğretim programlarının etkili uygulanması, öğretmenlerin yöntem bilgisinin ve 

uygulama becerisinin artırılmasına bağlıdır. Bu da, hizmetiçi eğitim sistem, model ve 

yöntemlerinde köklü bir değişimi gerektirmektedir. 

Öğretmenlerde sürdürülebilir bir yaklaşım ve davranış değişikliği gerçekleşmesi için 

hizmetiçi eğitim programlarının, (i) kişisel gelişim, düzenli geribildirim ve akran etkileşimi 

temelleri üzerine oturtulması, (ii) sistemli ve periyodik şekilde düzenlenmesi,  

(iii) etkileşimsel yöntemlerin kullanımına yer vermesi ve (iv) öğretmenleri etkin kılması 

olmazsa olmaz koşullardır. Hizmetiçi eğitim programlarının kısa süreli ve seyrek 

düzenlenmesi, izleme ve geribildirim içermemesi etkililiklerini azaltacaktır. 400.000’i 

aşkın ilköğretim öğretmeninin etkili bir yaklaşımla eğitilmesi ciddi bir hizmetiçi eğitim 

seferberliği gerektirir. 

Yeni öğretim programlarının öğrenme-öğretme süreçlerinde öngördüğü değişimin 

gerçekleşmesi için sadece öğretmenlerin değil, okul yöneticilerinin ve müfettişlerin de 

benzer bir çerçevede yeterliliklerinin güçlendirilmesi, yaklaşım ve davranış değişiminin 

sağlanması için desteklenmeleri gerekmektedir.

Yeni öğretim programlarının etkili uygulanmasını desteklemek amacıyla şu ana kadar 

yapılan en yaygın çalışma, formatörler tarafından gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarıdır. 

Tanıtımın ötesine geçen çalışmalardan biri TEDP kapsamında gerçekleştirilen aktif öğrenme 

konulu yaklaşık beş günlük eğitim programıdır. Eğitim programı, 21 ilde 15.000’e yakın 

sayıda öğretmene erişmiştir.

Hizmetiçi eğitim programları, öğretmenlerin öğrenme-öğretme süreçlerinde etkin rol 

üstlenmelerinde tek etmen değildir. Bu konuda öğretmenlik mesleğinin statüsünden 

öğretmenlerin özlük haklarına, hizmet öncesi eğitimin niteliğinden öğretmenlerin çalışma 
52 ERG, 2005.

53 Avenstrup & Özdemir, 
2007.
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koşullarına uzanan geniş bir yelpazede etmenler vardır. Bu konularda atılacak adımların hem 

öğretmen hem öğrencinin haklarını korumaya ve geliştirmeye yönelik olması önemlidir.

Öğrenme-öğretme süreçlerinde öğretmen etmeninin değerlendirilmesine yönelik nicel 

göstergelere bakıldığında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ile öğretmenlerin nitelikleri 

ön plana çıkmaktadır. Öğretmen nitelikleriyle ilgili olarak ulusal düzeyde yaş, çalışma süresi, 

hizmet öncesi eğitim türü ve derecesi, hizmetiçi eğitimlere katılım gibi verilerden hareketle 

yapılacak kapsamlı bir değerlendirme çalışmasına gereksinim devam etmektedir. Öğretmen 

başına düşen öğrenci sayısına bakıldığında ise ilköğretim düzeyinde genel bir iyileşme 

görülmekle birlikte iller ve bölgeler arasındaki dağılımla ilgili sorunlar devam etmektedir.

ö¤retmen ba›na ö¤renci say›s›nda de¤iim

Kaynak: MEB, Türkiye E¤itim ‹statistikleri ve Milli Eğitim İstatistikleri.

illere göre ilkö¤retimde ö¤retmen ba›na ö¤renci say›s›, 2007-2008

Kaynak: MEB, Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2007-2008, 2008. 
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bilgi teknolojileri

Bilgi teknolojilerinin kullanımı hem yeni öğretim programlarında kazanılması hedeflenen 

becerilerden biridir hem de öğrenme-öğretme süreçlerinde önemi giderek artan bir araçtır. 

Yeni öğretim programlarında öngörüldüğü şekilde öğrencinin bilgiyi ortaya çıkaran 

ve değerlendirmeye çalışan bir birey olabilmesi için bilgi teknolojilerini etkin olarak 

kullanabilmesi gerekir. Bu da öğrenme süreçlerinde bilgisayar ve internet kullanımını ön 

plana çıkarmaktadır.

Temel eğitim reformu kapsamındaki eğitim politikalarına yön veren her üç kalkınma 

planı da teknoloji destekli eğitimi ön plana çıkarmakta ve özellikle bilgi ve iletişim 

teknolojilerine vurgu yapmaktadır. Okullardaki teknoloji altyapısının geliştirilmesi amacıyla 

önemli yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Türkiye genelinde ilköğretim okullarının % 47’sine 

internet bağlantısı sağlanmıştır.  Bu okullar öğrencilerin % 82’sine hizmet vermektedir.54 

Öte yandan, bir bilgisayara düşen öğrenci sayısı Türkiye’de yaklaşık 45 iken AB ülkeleri 

ortalaması 10,6’dır.55

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sınıf içi öğrenme etkinliklerine daha yaygın olarak 

yedirilmesinin sağlanması yönünde ise öğretmenlerin eğitimi ve yazılım alanlarında yapılan 

çalışmaların geliştirilmesi ihtiyacı devam etmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerine yapılan 

yatırımın öğrenme-öğretme süreçlerine en üst düzeyde katkı sağlaması için öğretmenlerin 

bu teknolojilerin kullanımı konusunda istekli ve yeterli olmaları şarttır. 

sınıf dışındaki öğrenme-öğretme süreçleri

Öğrenme-öğretme süreçlerinin sınıf ortamıyla sınırlı olmadığı ve özellikle yeni öğretim 

programlarında sınıf dışı öğrenme süreçlerine vurgu yapıldığı düşünülürse, öğrencinin 

öğrenme sürecini etkileyen tüm aktörlerin konuyla ilgili bilgi düzeyi ve yaklaşımı önem 

kazanır. 

Öğretme-öğrenme süreçlerinin sınıf dışında gerçekleştiği ortamların başında okul ortamı 

gelir. Okul ortamı, öğrencilerin özellikle etkin ve demokratik yurttaşlık için temel değer 

ve becerileri kazanabilecekleri bir ortamdır. Bu nedenle, okul ortamının, demokratik, 

hoşgörülü, insan haklarına saygılı ve dayanışmayı özendirecek özelliklere sahip olması ve 

okuldaki yönetişim yaklaşımının bu ortamı geliştirecek biçimde yapılandırılması önemlidir. 

Okul ortamı ve okulun bulunduğu çevre, öğrencilerde aktif yurttaşlık ve sosyal sorumluluk 

bilincini güçlendirecek gönüllü çalışmalar için de başlangıç noktasıdır. Bu kapsamdaki 

öğrenme-öğretme süreçlerinin okul ortamında güçlendirilmesi için okul yöneticileri ile 

rehber öğretmenlerin desteklenmesi öncelikli olarak ele alınması gereken bir konudur.

Yine bu bağlamda, aile ve toplum odaklı eğitim destek çalışmaları ve öğrencilerin ev 

ortamında öğrenme sürecini destekleyici, kolay ulaşılabilir radyo ve televizyon programları 

ön plana çıkmaktadır. Bakanlık tarafından internette yayımlanan televizyon ve radyo 

programlarının, dezavantajlı kesimlerin daha kolay erişebileceği araçlar ve yöntemlerle 

sunulması önemlidir. 

sınıf içi öğrenme-öğretme süreçlerine etkin katılamayan veya okul 
ortamında olmayan çocuklara yönelik çalışmalar

Öğrenme süreçlerine etkin katılamayan, okul başarısı düşük ve sınıf tekrar eden öğrenciler, 

aynı zamanda sürekli devamsızlık ve eğitimden diplomasız ayrılma aç›s›ndan en riskli 

gruplar arasındadır. Başarı düzeyi düşük öğrencilerin öğrenme süreçlerini desteklemek 
54 Karip, 2007.

55 Karip, 2007.
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amacıyla oluşturulmuş bir ulusal politika yoktur. Bu öğrencilerin, öğrenme süreçlerine en 

üst düzeyde katılımını sağlamak amacıyla yapılacak çalışmalar yüzde yüz okullulaşmanın 

sağlanması ve öğrenci başarıları arasındaki farkın azaltılması için de önemlidir. 

Okul bünyesinde ücretsiz ve yoğunlaştırılmış eğitim destek çalışmalarının tasarlanması, 

bu çalışmaların özellikle dezavantajlı kesimlere hizmet veren okulları kapsayacak şekilde 

ülke genelinde yaygınlaştırılması ve bu çalışmalar için okullara Bakanlık tarafından 

doğrudan kaynak aktarılması, bu bağlamda oluşturulacak ulusal bir uygulamanın farklı 

bileşenleri olarak düşünülebilir. Yeni öğretim programları kapsamında öngörülen öğrenme-

öğretme süreçleri değişimiyle hedeflenen eğitim çıktılarına ilişkin iyileşmenin, eşitlikçilik 

doğrultusunda gerçekleştirilmesi için bu ve benzeri uygulamalara ağırlık verilmelidir.

İlköğretimden diploma almadan ayrılan çocuklara yönelik olarak alternatif öğrenme 

süreçlerinin oluşturulması ve güçlendirilmesi önemlidir. Bu bağlamda, ilköğretim çağında 

olup da okula devam etmeyen çocukları okul ortamına geri kazandırmak için hazırlıklarına 

başlanılan telafi eğitimi sevindiricidir. Telafi eğitiminin en kısa sürede uygulamaya geçmesi 

için gerekli kaynakların ayrılarak, uygun düzenlemelerin yapılması önemlidir. 

eğitim kademeleri arasındaki geçiş sistemleri

Öğrenme-öğretme süreçlerinin bir diğer boyutu ölçme-değerlendirmedir. Türkiye’de, 

eğitim kademeleri arasındaki geçiş sistemleri kapsamında uygulanan ölçme-

değerlendirme, öğrenme-öğretme süreçleri açısından sınıf içi ölçme-değerlendirme 

kadar önem kazanabilmektedir. Bu nedenle, yakın dönemde ilköğretimden ortaöğretime 

geçiş sistemleriyle ilgili olarak yapılan değişikliklerin altı çizilmelidir. 2009 yılında tam 

uygulamasına geçilecek olan OGES ile ortaöğretimdeki farklı okul türlerine öğrenci seçimi, 

6., 7. ve 8. sınıflarda düzenlenecek üç sınavın sonuçları, öğrencinin okul başarısı ve davranış 

puanına göre yapılacaktır. 

ö¤renme-ö¤retme süreçlerine kapsaml› yakla›m
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Ortaöğretime geçiş sistemindeki değişikliğin yeni öğretim programının uygulanması ve 

öğrencilerin okul dışı kurumlara bağımlılığı üzerinde yaratacağı etkiye ilişkin olarak verilere 

dayalı bir değerlendirme yapmak şu an için mümkün değildir ancak ilk gözlemler okul dışı 

kurumlara başlama yaşının düştüğüne işaret etmektedir. 

Bu konuda esas olan, ortaöğretime geçişte öğrenci seçiminde kullanılan yaklaşım ne 

olursa olsun, liseler arasındaki kalite farkı azaltılmadıkça geçiş sisteminin eşitlik, adalet 

ve güvenilirlikle ilgili sorunları beraberinde getireceğidir.56 Bu nedenle, liseler arasındaki 

uçurumun acilen kapatılması için gerekli yapısal ve yönetişimle ilgili adımların atılması 

şarttır.

öğrencinin sınıf ortamında geçirdiği süre

Öğrenme-öğretme süreçlerinin çıktılarıyla ilgili etkenlerden biri, öğrencinin sınıf içi öğrenme 

süreçlerine ne kadar süre katıldığıyla ilgilidir. Bu bağlamda temel göstergelerden biri, 

öğrencinin yıl içinde sınıf ortamındaki öğrenme-öğretme süreçlerine katıldığı toplam ders 

saatidir. Türkiye’de 7-8 ve 8-9 yaş grubundaki öğrenciler yılda toplam 864 saat, OECD 

ortalamasında ise 7-8 yaş grubu 793 saat, 8-9 yaş grubu 839 saat ders görmektedir. Bir diğer 

deyişle, diğer OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında, ülkemizdeki ilköğretim öğrencileri yıl 

içinde OECD ülkelerindeki akranlarının ortalamasından biraz daha uzun süre sınıf ortamında 

bulunmaktadırlar.57 

Öğrencilerin ortalama kaç yıl süreyle eğitim sisteminde kaldıkları da önemlidir. ‹lgili grafi¤e 

bakıldığında Türkiye’de nüfusun en az % 90’ının okula devam ettiği yaş aralığının hem 

OECD ülkelerinin hem de Brezilya, Şili ve Rusya Federasyonu gibi ülkelerin gerisinde olduğu 

görülmektedir.

Sonuç olarak, OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında, ülkemizdeki ilköğretim öğrencilerinin 

yıl içinde ortalamadan daha az gün okula devam ettikleri, ortalamadan daha çok saat derse 

girdikleri ve eğitim yaşamları boyunca ortalama olarak okul ortamında öğrenme-öğretme 

süreçlerine katıldıkları sürenin ortalamadan daha az olduğu görülmektedir. 

öğrenme-öğretme süreçlerinin bilişsel beceriler üzerindeki etkisi

Bu bölümün başında da belirtildiği üzere öğrenme-öğretme süreçlerinin girdilerinin nicel 

değerlendirmesi için var olan göstergeler sınırlıdır. Diğer yandan, öğrenme-öğretme 

süreçlerinin etkililiğine ilişkin bazı yorumlar, süreçlerin sonuçları üzerinden yapılabilir. 

Süreçlerin sonuçlarını ölçmeye dönük yapılan kapsamlı ve sistematik değerlendirme 

çalışmaları arasında PISA, TIMSS, PIRLS ve ÖBBS sayılabilir. Ancak bu tür değerlendirme 

çalışmalarından hareketle yapılacak yorumların da bazı kısıtları vardır:

(1) Öğrenme-öğretme süreçlerinin amaçları çeşitlidir, ancak var olan değerlendirme 

programları ağırlıklı olarak bilişsel becerileri ölçmektedir. Bu nedenle, öğrenme-öğretme 

süreçlerinin: (i) değer, tutum ve davranışlara ilişkin hedefleri, (ii) öğrencinin duygusal, 

fiziksel gelişimiyle ilgili hedefleri ve (iii) görsel, müziksel vb. diğer beceriler üzerindeki etkisi 

değerlendirilememektedir.

(2) Değerlendirme programlarında ölçülen bilişsel beceriler, öğrenme-öğretme süreçlerinin 

niteliği dışında birçok etmen tarafından da etkilenmektedir. Bu diğer etmenlerin etkisini 

ayrıştırmak amacıyla kullanılan yöntemlerin de farklı derecelerde kısıtları vardır. 

56 ERG, 2007a.

57 OECD, 2007a. 
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nüfusun %90’›ndan fazlas›n›n okula devam etti¤i ya aral›¤›

Kaynak: OECD, Education at a Glance 2007, 2007.
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Bu bağlamda, değerlendirme programlarının sonuçlarından hareketle öğrenme-öğretme 

süreçlerinin niteliğiyle ilgili kesin sonuçlar çıkarmak mümkün değildir.

Bu kısıtlar göz önünde tutularak PISA, TIMSS, PIRLS ve ÖBBS sonuçlarına bakıldığında şu 

saptamalar ön plana çıkmaktadır:

• Türkiye, uluslararası değerlendirme programlarında, kişi başına düşen gelir açısından 

benzer sayılabileceği ülkelerin bazılarından daha iyi, bazılarından ise daha kötü ortalama 

puan almaktadır;

• Türkiye, genel olarak ortalama puana göre yapılan sıralamaların en alt çeyreğindedir ve 

Meksika dışındaki tüm OECD ülkelerinin gerisinde yer almaktadır;

• Türkiye’de öğrenciler ve okulların ortalama başarıları arasındaki farkın diğer birçok 

ülkeden daha fazla olduğu görülmektedir; bu farklılık özellikle ortaöğretimde farklı okul 

türleri arasında derinleşmektedir;

• Uluslararası değerlendirme programları ve ÖBBS sonuçlarına bakıldığında coğrafi 

bölgeler arasındaki ortalama başarı farkının çok derin olduğu görülmektedir.

ilkö¤retimde ö¤retmen say›s›

58 Kaynak: MEB, “Türkiye 
E¤itim ‹statistikleri” 

ve “Milli Eğitim 
İstatistikleri”.

ö¤retmen say›lar›nda de¤iim58
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okul öncesi e¤itimde ö¤retmen say›s›

ortaö¤retimde ö¤retmen say›s›
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EĞİTİMİN İÇERİĞİ 
Raporun bu bölümünde, eğitimin içeriğiyle ilgili eğitim politika ve uygulamaları 

değerlendirilmektedir. Eğitimin içeriğinin ana bileşenleri ve bu bileşenlerin 

değerlendirilmesi için kullanılan bazı ölçütler ele alınmakta, ardından son on yılda eğitimin 

içeriğiyle ilgili olarak yapılan başlıca değişiklikler ve bu değişiklikler sonucu gelinen nokta 

değerlendirilmektedir.

eğitimin içeriği

Eğitim sürecinde, en az öğrenme ve öğretmenin nasıl gerçekleştiği kadar önemli bir bileşen 

bu süreçlerde aktarılan bilgi, değer ve tutumların içeriği ve niteliğidir. Bu çerçevede, 

ilköğretimde zorunlu ve seçmeli olarak verilen derslere ilişkin tercihler, bu derslerin 

öğretim programları ve derslerde kullanılan kitaplar belirleyicidir. Raporun bu bölümünde 

bu bileşenlere odaklanılmakla birlikte, her türlü bilgi, değer ve tutumun öğrencilere 

aktarılmasında temel öğelerden birinin öğretmen ve öğretmenin nitelik, değer ve tutumları 

olduğu unutulmamalıdır.

eğitimin içeriğiyle ilgili ölçütler

Eğitimin içeriğiyle ilgili olarak nicel göstergeler olmamakla birlikte bazı ölçütlerden 

bahsedilebilir:

• Kaliteli eğitimin temel hedeflerinden birinin demokratik değerleri içselleştirmiş, eleştirel 

düşünme yetisine sahip, insan haklarına ve çokkültürlülüğe saygılı aktif yurttaşlar 

yetiştirmek olduğu düşünülürse, eğitimin içeriğine ilişkin değerlendirmelerde ön plana 

çıkan ölçütlerden biri bu hedefin sağlanmasına ne derece katkıda bulunduğudur. 

• Kaliteli eğitimin bir diğer temel hedefinin, bireyin kendi seçimleri doğrultusunda 

potansiyelini gerçekleştirmesini sağlama olmasından hareketle, eğitimin içeriği 

değerlendirilirken bireyin istek, gereksinim ve yeteneklerini karşılayabilme derecesi 

önem kazanmaktadır.

• Kaliteli eğitimin bir diğer temel hedefinin, küreselleşme ve bilgi çağında üretebilen ve 

yaratıcı bireyler yetiştirmek olduğu düşünüldüğünde, eğitimin içeriğinin, bilgiye ulaşma, 

eleştirel düşünme, yaratıcılık ve üretkenlikle ilgili temel becerileri kazandırabilme 

derecesi bir değerlendirme ölçütüdür. 

Raporun bu bölümünde son on yıldaki başlıca değişiklikler değerlendirilirken, bu ölçütlerin 

her biriyle ilgili kısıtlı da olsa var olan bazı araştırmalardan hareketle genel yorumlarda 

bulunulmaktadır.  

eğitimin içeriğiyle ilgili eğitim politikalar› ve uygulamalar›

öğretim programları ve ders çizelgeleri

Temel eğitim reformunun başlamasından bu yana eğitimin içeriğiyle ilgili yaşanan 

en önemli değişim, öğretim programlarına ilişkindir.  2004-2005 öğretim yılında pilot 

uygulamasına başlanan yeni öğretim programlarına kademeli geçiş, programların 

2008-2009 öğretim yılında 8. sınıfa da yaygınlaştırılmasıyla tamamlanacaktır. Yeni 

öğretim programları, eğitimin içeriği ve öğrenme süreçleriyle ilgili kapsamlı bir değişimi 

öngörmektedir.
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İlköğretim programının içeriğiyle ilgili değişimi zorunlu ve seçmeli dersler açısından 

değerlendirmek amacıyla var olan ilköğretim haftalık ders çizelgesine bakıldığında zorunlu 

derslere ilişkin şu değişiklikler ön plana çıkmaktadır:

• 4.-8. sınıflarda okutulan eski adıyla Fen Bilgisi, yeni adıyla Fen ve Teknoloji dersinin 

haftalık ders saati üçten dörde çıkarılmıştır;

• Yabancı dil dersine 4. ve 5. sınıflarda iki yerine üç saat ayrılmaya başlanmıştır;

• Vatandaşlık ve ‹nsan Hakları Eğitimi ile ‹ş Eğitimi dersleri kaldırılmıştır;

• 1.-3. sınıflarda üçer saat ayrılan bireysel ve toplu etkinlik dersi yerine her sınıfta bir saat 

ayrılan rehberlik/sosyal etkinlik uygulaması başlatılmıştır.

ders çizelgesi 2001 - 2006

ZORUNLU DERSLER 
TTK karar tarihi 04.09.2001

s›n›flar

1 2 3 4 5 6 7 8

türkçe 12 12 12 6 6 5 5 5

matematik 4 4 4 4 4 4 4 4

hayat bilgisi 5 5 5

fen bilgisi 3 3 3 3 3

sosyal bilgiler 3 3 3 3

vatandal›k ve insan haklar› e¤itimi 1 1

t.c. ink›lap tarihi ve atatürkçülük 2

yabanc› dil 2 2 4 4 4

din kültürü ve ahlak bilgisi 2 2 2 2 2

resim-i 2 2 2 1 1 1 1 1

müzik 2 2 2 1 1 1 1 1

beden e¤itimi 2 2 2 2 2 2 2 2

i e¤itimi 3 3 2 2 2

trafik ve ilk yard›m e¤itimi 1 1

bireysel ve toplu etkinlik 3 3 3

Seçmeli derslere ilişkin değişiklikler ise şöyledir:

• Düşünme eğitimi, medya okuryazarlığı ve satranç dersleri eklenmiştir;

• Zorunlu görsel sanatlar ve beden eğitimi derslerine ek olarak sanat etkinlikleri ve spor 

etkinlikleri seçmeli ders olarak verilmeye başlanmıştır;

• Güzel konuşma ve yazma dersi kaldırılmıştır.

İlköğretim programındaki zorunlu derslerden vatandaşlık ve insan hakları eğitimi dersinin 

kaldırılmış olması özellikle öğrencilerin demokratik değerleri özümsemiş bireyler olarak 

yetişmesi konusunda atılmış bir geri adım olarak değerlendirilebilir. İnsan haklarının 

diğer tüm derslerin içeriğine entegre edilmesi gerekli olmakla birlikte insan hakları eğitimi 

dersinin yerini alması mümkün olmayacaktır. 
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öğretim programları ve zorunlu derslerin içeriği

Zorunlu derslerden Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ile Fen ve Teknolojinin 

1.-4. sınıf içeriklerinin incelenmesi ve önceki öğretim programlarıyla karşılaştırılması 

sonucunda ortaya çıkan başlıca gözlemler şöyledir: 59

• Eski ve yeni Türkçe programları, üniteler ve konular yerine öğrenme alanları üzerine 

yapılandırılmışlardır. Yeni öğretim programındaki öğrenme alanları dinleme, konuşma, 

okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu; önceki programda ise öğrenme alanları 

anlama, anlatım ve dil bilgisidir. Yeni öğretim programında, dil bilgisinin diğer alanlar 

içinde ele alınması olumlu bir gelişmedir. 

• Eski ve yeni Matematik programları içerik açısından bazı farklılıklar göstermektedir. 
Önceki programda yer alan “kümeler” yeni programda yer almamaktadır. “Varlıklar 
arasındaki ilişkiler” ise simetri ve uzamsal ilişkiler gibi alt öğrenme alanları içerisine 
dağıtılmıştır. Eski ve yeni programlar arasında geometriyle ilgili kavramların ele 
alınışında da farklılıklar vardır.

• Yeni ve önceki Hayat Bilgisi programları, içerik açısından önemli farklılıklar 
göstermektedir. Önceki programın içeriği ünite temeline göre düzenlenmiş ve üniteler 
öğrencinin yaşamındaki birey, toplum, çevre ve milli etkinlikler ile ilgili temel alanları 
konu almıştır. Yeni program ise insanın bütünlüğü ilkesine paralel olarak çocuğun 
yaşamında temel oluşturan birey, toplum ve doğayı üç ana öğrenme alanı olarak 
benimsemiş ve bu alanlar üzerine kurulu tematik bir yaklaşım kullanmıştır. Temaların 
altında ise beceriler, ara disiplinler ve kişisel nitelikler vurgulanmıştır. 

59 Aşkar ve ark., 2005.

ders çizelgesi 2006 - 2008

ZORUNLU DERSLER 
TTK karar tarihi 04.06.2006

s›n›flar

1 2 3 4 5 6 7

türkçe 12 12 12 6 6 5 5

matematik 4 4 4 4 4 4 4

hayat bilgisi 5 5 5

fen bilgisi 4 4 4 4

sosyal bilgiler 3 3 3 3

t.c. ink›lap tarihi ve atatürkçülük

yabanc› dil 3 3 4 4

din kültürü ve ahlak bilgisi 2 2 2 2

görsel sanatlar 2 2 2 1 1 1 1

müzik 2 2 2 1 1 1 1

beden e¤itimi 2 2 2 2 2 1 1

teknoloji ve tasar›m 2 2

trafik güvenli¤i 1 1

rehberlik/sosyal etkinlikler 3 3 3
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• Yeni Sosyal Bilgiler programında öğrenme alanları 4. ve 5. sınıflar için aynıdır. 
Programda yer alan temel kavramlar iki sınıf düzeyinde geliştirilmekte ve 
pekiştirilmektedir. Önceki programda ise, her sınıf için ele alınan kavramlar ve konular 
farklı hazırlanmıştır.

• Yeni Fen ve Teknoloji dersi öğretim programı ve önceki Fen Bilimleri programı 
karşılaştırıldığında, ele alınan konu çeşitliliğinin ve sayısının arttığı görülmektedir. 
Örneğin, eski 4. sınıf Fen Bilimleri programında dört ünitede 12 konu başlığı ele alınırken 
yeni programda yedi ünitede 34 konu başlığı yer almaktadır. Yeni programda, teknoloji 
okur-yazarlığı ve fen-teknoloji-toplum-çevre ilişkisi daha çok ön plana çıkarılmıştır.

Eğitimin içeriğine, kişisel özgürlükler ve çokkültürlülüğe saygılı bireyler yetiştirmeye katkısı 
açılarından bakıldığında 4.-8. sınıflardaki zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin 
öğretim programları özellikle önem kazanmaktadır. Bu çerçevede ve konuyla ilgili olarak 
yakın dönemde ulusal ve uluslararası davalarda alınan sonuçlar da göz önüne alındığında şu 
konular ön plana çıkmaktadır:60

• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin devletin her dine ve mezhebe eşit uzaklıkta durduğu 
bir laiklik anlayışı temeline oturtulması,

• Dersin öğretim programlarının, öğrenciyi din değiştirmeye ya da belirli bir dini 
benimsemeye zorlayacak şekilde olmaması, yaşanılan toplumda yaygın olan dini inanç 
ve başka dinler hakkında bilgilendirmeyi esas alması,

• Dersin öğretim programlarından din eğitimine yönelik konuların çıkarılması, din kültürü, 
ahlak, felsefe ve sanat ağırlıklı konuların konulması ve bütün dinler hakkında temel 

bilgiler verilmesi.

eğitimin içeriğinin uyarlanabilirliği

Eğitimin içeriğinin bireyin istek, gereksinim ve yeteneklerini karşılayabilme derecesi 
değerlendirildiğinde eğitimin uyarlanabilirliğiyle ilgili kısıtlar ön plana çıkmaktadır. Genel 
olarak, yeni ve önceki öğretim programlarının içeriğinin öğrenci çeşitliliğini yansıtmaktan 
uzak ve tektip olduğu söylenebilir. On milyondan fazla ilköğretim öğrencisinin, yaşadıkları 
koşullar ve eğitimlerine ilişkin gereksinim ve istekleri açısından önemli derecede 
farklılaştıkları düşünülürse, eğitimin içeriği açısından tektip bir yaklaşım sorunludur. 

Tektip yaklaşım, eğitim hakkının dört önemli boyutundan biri olan uyarlanabilirliğin 
önünde engeldir. Eski Birleşmiş Milletler Eğitim Hakkı Özel Raportörü Katarina 
Tomaševski’nin ortaya koyduğu eğitim hakkının dört ana unsurundan uyarlanabilirlik, 

çocuğun eğitim sistemine uyum sağlamaya zorlanmasından ziyade eğitim sisteminin 

çocuğa uyumlu hale getirilmesi ilkesini savunur.

Eğitimin içeriğinin belirlenmesi sürecine iyi yönetişim ilkelerinden katılımcılık açısından 

bakıldığında veli, öğrenci ve öğretmenlerin görüşlerinin alınması gerekliliği ortaya çıkar. 

Veli, öğrenci ve öğretmenlerin eğitimin içeriğine ilişkin istek ve gereksinimlerinin yerel 

koşullar ve eğitimden beklentiler doğrultusunda farklılaşacağı kesindir. Sonuç olarak, 

eğitimin içeriğinin merkeziyetçi bir yaklaşımla belirlenmesi veli, öğrenci ve öğretmenlerin 

farklı gereksinim ve isteklerinin yeterince göz önüne alınmasını güçleştirir. Eğitimin 

içeriğine merkeziyetçi yaklaşım, aynı zamanda eğitim sistemlerinde önemi artarak 

vurgulanan okul özerkliğini de kısıtlayan etmenlerdendir.

60 ERG, 2007b. 
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Mevcut eğitim sisteminde, tüm okulların, hizmet verdikleri öğrenci profilinden ve 

koşullarından bağımsız olarak zorunlu dersleri, belirtilen öğretim programlarına uygun 

olarak uygulamaları gerekmektedir. Farklı okul ve sınıflarda sunulacak ve haftada iki saatle 

sınırlı olan seçmeli derslerin bile TTK Başkanlığı tarafından onaylanan dersler arasından 

seçilmesi gerekir. 

Ders kitaplarının ücretsiz dağıtılmasıyla birlikte daha önce okul düzeyinde karar verilen 

ders kitapları da artık Bakanlık merkez teşkilatı tarafından seçilmekte ve okullara gereksinim 

duyulan sayıda dağıtılmaktadır. Böylece, öğretmen ve okul yöneticilerinin eğitimin 

içeriğiyle ilgili karar süreçlerine katılımlarının daha da kısıtlandığı söylenebilir.

ders kitapları

Eğitimin içeriği konusunda ders kitapları da önemli bir yere sahiptir. Öğretim programı 

değiştirilinceye kadarki dönemde kullanılan kitaplara ilişkin bir inceleme TÜBA şemsiyesinde 

ve Tarih Vakfı koordinatörlüğünde yürütülen Ders Kitaplarında İnsan Hakları Projesi 

kapsamında yapılmıştır.61 Yapılan incelemelerden hareketle oluşturulan öneriler arasında 

ders kitaplarında:

• topluma ve dünyaya değişmeyen ve bilimsel irdelemeye kapalı bir biçimde yaklaşmaktan 

ve didaktik bir eğitim anlayışından uzak durulması ihtiyacı;

• din ve vicdan özgürlüğüne aykırı öğelerin ayıklanması, laikliğin insan haklarıyla 

ilişkisinin kurulması ve milli gerekliliklerle açıklanan bir gereksinim olarak değil, evrensel 

değere sahip bir felsefi ve politik kazanım olarak ele alınması gerekliliği;

• çağdaş bir toplum kurmaya yönelik yurttaşlık görevlerini, katılımcı ve yaratıcı bir 

çerçevede ele alınması ve “vatanı sevmeyi vatan için ölmeye indirgeyen bir söylemi” terk 

etme gerekliliği;

• otoriteye itaat yerine eleştirel akıl ve demokratik katılımın vurgulanması ihtiyacı;

• cinsiyet, etnik, dinsel, kültürel kimlik, dil, siyasal görüş ya da toplumsal sınıf açısından 

ayrımcılık yapan ya da böyle bir ayrımcılığı çağrıştıran hiçbir ifadeye, malzemeye yer 

verilmemesi ve

• başka dinsel, etnik, kültürel gruplara yönelik düşmanlık doğuracak anlatımlardan uzak 

durulması gerekliliği bulunmaktadır.62

Eğitimin içeriğiyle ilgili bir dizi inceleme de ders kitaplarında cinsiyetçilik konusuna 

odaklanmıştır. Yeni Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler kitaplarının cinsiyetçilik boyutuna ilişkin 

bir çalışma yeni ders kitaplarında gerçekleşen değişimin niteliğiyle ilgili bilgi vermesi 

açısından özellikle önemlidir. Çalışmanın temel sonucu, yeni ders kitaplarında cinsiyetçi 

öğelerin yoğun bir şekilde var olmaya devam ettiğidir.63

61 Yeni öğretim 
programları kapsamında 

hazırlanan ders 
kitaplarının içeriği 

ile seçmeli ders olan 
Düşünce Eğitimi ve 

Medya Okuryazarlığı 
programlarıyla ilgili 

olarak benzer kapsamda 
bir çalışma 2007 

yılında yine Tarih Vakfı 
tarafından başlatılmıştır. 
Çalışmanın sonuçlarının 

2008 yılında açıklanması 
beklenmektedir.

62 Tarih Vakfı, 2004.

63 Esen, 2007.
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öğrenme ortamlar›
Raporun bu bölümünde, öğrenme ortamlarıyla ilgili eğitim politikaları ve uygulamaları 

değerlendirilmektedir. Öncelikle, öğrenme ortamlarının ana bileşenleri ve bu bileşenlerin 

değerlendirilmesi için kullanılan göstergeler ele alınmakta, ardından öğrenme ortamlarıyla 

ilgili başlıca politika değişiklikleri ve gelinen nokta değerlendirilmektedir.

öğrenme ortamlar›

Öğrenme ortamlarının nitelikleri, eğitim sürecinin çıktılarını belirleyen etmenlerdendir. 

Temel öğrenme ortamı sınıf olmakla birlikte okulun sınıf dışındaki ortamı ve tesisleri ile 

okul dışındaki eğitimle ilgili tesisler de eğitim süreci için önem taşımaktadır. Öğrenme 

ortamlarının eğitim sürecine katkısını belirleyen nitelikleriyle ilgili olarak beş ayrı soru ön 

plana çıkmaktadır:

(1) Öğrenci, öğrenme ortamına kolaylıkla erişebiliyor mu?

(2) Öğrenci, öğrenme ortamından ne derece yararlanabiliyor?

(3) Öğrenme ortamının fiziksel koşulları yeterli mi?

(4) Öğrenme ortamının donanımı yeterli mi?

(5) Öğrenme ortamının sosyal koşulları çocuğun duygusal ve sosyal gelişimini ne derece 

destekliyor?

öğrenme ortamlar›yla ilgili göstergeler

Rapor kapsamında, öğrenme ortamlarının nitelikleri değerlendirilirken, derslik ve okuldaki 

koşullar ile öğrenme süreçlerini destekleyen diğer tesisler ele alınmaktadır. Değerlendirme 

yapılırken, öncelikli olarak öğrenme ortamlarının niteliksel yeterliliği ve fiziksel koşulları 

vurgulanmakla birlikte, bu ortamların öğrencilerin duygusal sağlığı ve güvenliği açısından 

sunduğu koşullara da değinilmektedir.

Değerlendirme yapılırken var olan niceliksel verilerden yararlanılmaktadır. Ancak, 

okullardaki sınıf içi ve sınıf dışı öğrenme ortamlarının niteliğine ve donanımına 

ilişkin ulusal çapta verilerin kısıtlı olması ve bu verilerin de bölgelere veya illere göre 

ayrıştırılmaması nedeniyle kapsamlı bir değerlendirme yapılamamıştır. Benzer bir şekilde, 

okul dışındaki öğrenme ortamlarının niceliğine ilişkin veriler de bölgelere veya illere göre 

ayrıştırılmamıştır. Bu nedenlerle, rapor kapsamında öğrenme ortamlarını değerlendirme 

amacıyla kullanılan nicel göstergeler, derslik başına düşen öğrenci sayısı ve ikili eğitim 

verilen okullara devam eden öğrenci sayısıyla sınırlıdır.

Okul içi ve okul dışındaki öğrenme ortamlarının fiziksel koşulları, tesisleri ve donanımlarıyla 

ilgili verilerin coğrafi olarak ayrıştırılarak kamuoyuyla paylaşılması, devletin hesap 

verebilirliği açısından önemlidir ve bu nedenle, eğitim yönetimi bilgi sistemleri kapsamında 

öncelikli olarak ele alınmalıdır.



68 e¤itim reformu giriimi

öğrenme ortamlar›yla ilgili eğitim politikalar› ve uygulamalar›

derslik sayısı

Temel eğitim reformunun başlaması ve zorunlu eğitimin beş yıldan sekiz yıla çıkarılmasıyla 

birlikte öğrenme ortamlarına ilişkin karşılaşılan temel sorun, artan öğrenci sayısını 

karşılayacak miktarda derslik sağlamaktı. Derslik yapımında, MEB yatırım bütçesi ve ‹l 

Özel ‹dare bütçelerinin yanı sıra Eğitime % 100 Destek Kampanyası ve İMKB gibi çeşitli 

kaynaklardan da yararlanılmıştır. 1997-2007 yılları arasında yılda ortalama 21.000’i 

aşkın derslik yapılmıştır. Ancak, 2007 yılında yapılan derslik sayısında önemli bir azalma 

yaşanmıştır. 2004, 2005, 2006 yıllarında her yıl 28.000’i aşkın derslik yapılırken, 2007 

yılında bu sayı 14.762’ye düşmüştür.64 Özellikle kentsel alanlarda ilköğretimde ikili eğitimin 

yaygınlığı ile okul öncesi eğitim ve ortaöğretimde hedeflenen öğrenci sayısındaki artış 

düşünüldüğünde, yeni derslik sayısındaki azalma kaygı vericidir.

Derslik yapımına ayrılan kaynakların kullanımına iyi yönetişim ilkelerinden saydamlık, 

etkililik ve hesap verebilirlik açısından bakıldığında genel olarak kamu yatırımlarına ilişkin 

sorunların eğitim yatırımlarını da etkilediği görülmektedir. Derslik yapımıyla ilgili kararları 

belirleyici ölçütler kamuoyu tarafından bilinmeli ve sivil toplum bu ölçütlerin tarafsız 

uygulanmasını izleyebilmelidir. Sonuç olarak, sadece iller düzeyinde bile bakıldığında derslik 

başına düşen öğrenci sayısında önemli farklar ortaya çıkmaktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrenme ortamı yatırımlarının tahsisindeki karar süreçlerini 

saydamlaştırması ve yapılan yatırımları coğrafi bölgelere, kentsel-kırsal alanlara ve gelir 

gruplarına göre ayrıştırması önemlidir. E-yatırım uygulamasına başlanmasının, yatırım 

süreçlerinin etkililiğini ve tarafsızlığını artırdığı varsayılmaktadır. Ancak bu süreçler 

saydamlaştırılıp MEB’in konuyla ilgili hesap verebilirliği artırılmadığı sürece e-yatırım 

uygulamalarının etkisi sınırlı olacaktır.

ilkö¤retimde illere göre derslik ba›na ö¤renci say›s›

64 MEB, 2008. Bu sayıya, 
Dünya Bankası, AB hibesi, 
EFİKAP, Telekom ve TOKİ 

kaynakları ile yaptırılan 
derslikler ile Eğitime 

%100 Destek Kampanyası 
kaynakları ile yaptırılan 

derslikler dahil edilmiştir. 
Sayılar, okul öncesi eğitim, 
ilköğretim, ortaöğretim ve 
yaygın eğitim için yapılan 
derslikleri kapsamaktadır.

Kaynak: MEB, Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2007-2008, 2008.
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Kamuoyuna, derslik yatırımları planlanırken demografik eğilimler ve yatırım dağılımı 

açısından kullanılan ölçütlere ilişkin ayrıntılı bilgi verilmesi önemlidir. Sonuç olarak, temel 

eğitim reformunun başlamasından bu güne kadar yapılan derslik yatırımlarına bakıldığında 

derslik başına öğrenci sayısının dengeli dağılımını sağlamak yönünde katedilmesi gereken 

uzun bir mesafe olduğu söylenebilir.

Öğrenme ortamlarına nicel yeterlilik açısından bakıldığında ikili eğitim uygulamasının 

özellikle kentsel alanda yaygınlığı göze çarpmaktadır. İkili eğitim, öğrencilerin çok erken 

saatlerde okula gelmesini ya da okuldan geç saatlerde ayrılmasını gerektirmektedir. İkili 

eğitim, çocuğun sınıf ortamında bulunma süresini etkilememekle birlikte okul ortamında 

bulunma süresini önemli ölçüde kısıtlayarak sınıf dışı etkinliklerde gerçekleşecek öğrenme-

öğretme süreçlerini zorlaştırmakta, öğretmen ve okul yöneticilerinin iş yükünü önemli 

ölçüde artırarak performanslarının olumsuz etkilenmesi riskini ortaya çıkarmaktadır.  

öğrenme ortamlarının fiziksel niteliği

Derslik yatırımlarının niteliksel boyutunda da son on yılda olumlu ancak sınırlı bazı 

gelişmeler gerçekleşmiştir. Öğrenme ortamlarının öğrencilerin yaşam ve güvenlik 

haklarını koruması, dolayısıyla fiziksel ortamın kalitesinde standartların oluşturulması ve 

denetlenmesi gereklidir. 

Üst üste yaşanan depremler sonrasında yeni yapılan okulların depreme dayanıklılığı önem 

kazanmış, önceki yıllarda yapılan okulların depreme dayanıklı kılınması için önlemler 

alınmaya başlanmıştır. Ülke genelinde eğitim binalarının güçlendirilmesi için 15 milyar YTL 

gerekeceği tahmin edilmektedir. 2002 yılından itibaren bu çalışmalar için ayrılan 275 milyon 

YTL ise gereken toplam miktarın yaklaşık % 2’sidir.65

Öğrenme ortamlarının niteliğini belirleyen etmenlerden bir diğeri bu ortamların düzenli 

bakım ve onarımıdır.  İlköğretim okullarında öğrenme ortamlarının niteliğini korumak 

ve artırmak konusundaki temel kısıtlardan biri bakım, onarım ve işletme giderleri için 

kullanılabilecek kaynakların yetersizliğidir. Kaynak yetersizliği, özellikle dezavantajlı 

kesimlerde hizmet veren okullar için vahim bir sorundur. Bu sorunun temelinde de 

ilköğretim okullarına merkezden işletme giderleri için düzenli ve doğrudan kaynak 

aktarılmaması yatmaktadır. Yapılan yatırımların planlanan getiriye sahip olabilmesi için 

yeterli bakım, onarım ve donatım harcamalarının MEB bütçesine dahil edilmesi önemlidir.66 

İlköğretim okullarına dışar›dan gelen kaynakların önemli bir bölümü İl Özel İdareleri 

tarafından tahsis edilmekte ancak bu tahsise ilişkin kararlar alınırken ve uygulanırken 

saydamlık ilkesinin korunmasına yeterli önem verilmemektedir. Sonuç olarak, sosyo-

ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde hizmet veren okullar büyük oranda kendi 

yarattıkları kaynaklarla yetinmek zorunda kalmakta, öğrenme ortamlarını iyileştirmekte ve 

korumakta zorlanmaktadır. 

Bu durum, devletin eğitimde eşitsizliği azaltıcı etkili finansman politikası geliştirme ve 

uygulama çalışmalarını hızlandırması gereğine işaret etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında, 

eğitim ortamlarının iyileştirilmesine yönelik kaynakların, gereksinimleri önceliklendirecek 

nesnel ölçütler doğrultusunda tahsis edilmesi özellikle önemlidir.

Öğrenme ortamlarının niteliğini geliştirmek amacıyla yakın dönemde minimum standartlar 

oluşturulmasına başlanması olumlu bir gelişmedir. Oluşturulacak minimum standartların 

öğrenme ortamlarının niteliğini iyileştirmede etkili bir araç olabilmesi, standartların 65 MEB, 2007b.

66 Yılmaz, 2007.
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sağlanması için yeterli kaynağın Bakanlık tarafından tahsisini gerektirir. Minimum 

standartlar doğrultusunda durum saptamada kullanılacak puanlama sisteminin ayrıştırılmış 

biçimde sunulması, okullar ve bölgeler arasındaki farklılaşmanın görülmesini ve sonraki 

dönemlerde aktarılacak kaynakların bu farklılaşmaya etkisinin izlenmesini olanaklı kılacaktır.

Minimum standartlar oluşturulurken okuldaki öğrenme ortamlarının, dersliklerle sınırlı 

olmadığı unutulmamalıdır. Okul bahçesi, kütüphaneler, laboratuvarlar, sanat atölyeleri, spor 

tesisleri vb. öğrencinin farklı alanlardaki ve farklı yöntemlere dayalı öğrenme süreçlerine 

etkin katılımı açısından önemlidir ve oluşturulacak minimum standartlar kapsamında ele 

alınmalıdır. 

öğrenme ortamlarının sosyal ve psikolojik boyutları

Okullardaki farklı öğrenme ortamlarının öğrenme süreci üzerindeki etkisi sadece ortamın 

fiziksel niteliği ile ilişkili değildir. Öğrenme ortamında öğrencinin kendini güvende 

hissetmesi ve hiçbir tür şiddete maruz kalmaması, öğrencinin haklarının, fiziksel ve ruh 

sağlığının okul ortamında korunması açısından şarttır. Öğrencinin duygusal ve fiziksel 

olarak kendini güvende hissetme derecesi, öğrenme süreçlerine katılımının niteliğini de 

etkileyecektir. 

Okul ortamında her türlü şiddet, istismar ve akranlar arası zorbalığın engellenmesi son 

yıllarda MEB’in gündeminde yer almaya başlamıştır. Bu bağlamda, 2006 yılında “Eğitim 

Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması” başlığı altında bir dizi çalıştay ve 

sempozyum düzenlenerek bir strateji ve eylem planı hazırlanmıştır. Bu plan çerçevesinde 

ikili e¤itim verilen okullardaki ö¤renci say›s› ve toplam ö¤renci say›s›na oran›

Kaynak: MEB, Türkiye Eğitim İstatistikleri.
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başlatılan çalışmaların etki değerlendirmesinin yapılarak stratejiyle ilgili uygun 

değişikliklerin yapılması ve sonuçların kamuoyu ile düzenli olarak paylaşılması önemlidir. 

Yapılan çalışmalar kapsamında fiziksel şiddetle beraber duygusal şiddetin de ele alınması 

gereklidir. Fiziksel ve duygusal şiddetin önlenmesi için atılması gereken en acil adımlardan 

biri psikolojik danışma hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesidir. 
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Son on yılda eğitim politika ve uygulamalarında yaşanan hızlı değişim sonucunda gelinen 

noktada, herkese kaliteli eğitim sağlanması için önemli ilerlemeler kaydedilmiş olmakla 

birlikte önümüzdeki yol uzun ve zorludur. Bu uzun yolun en hızlı ve sağlıklı biçimde 

katedilmesi için ise öncelikli olarak ele alınması gereken beş konudan söz edilebilir: 

1.  Bu konuların başında eğitim hizmetlerinin dezavantajlı çocukların özel 
koşullarına yanıt verebilecek şekilde geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi 
gelmektedir. Ülkemizde ilköğretim çağındaki her on çocuktan biri okula devam 

etmemektedir. Bir diğer deyişle, devletin politikaları, uygulamaları ve ayırdığı kaynak, 

yaklaşık bir milyon çocuğun temel eğitime erişim hakkının gerçekleştirilmesi için yetersiz 

kalmaktadır. 

 Bu çocukların temel eğitim haklarının sağlanması, uygulanmakta olan modellerle 

sunulan eğitim hizmetlerinin sadece sayıca artırılmasıyla mümkün olmayacaktır. MEB’in 

öncelikli olarak, sunduğu eğitim hizmetleri için farklı, uyarlanabilir ve büyük olasılıkla 

daha yüksek maliyetli modeller oluşturması ve yaygınlaştırması gerekecektir. 

 Öğrencilerin ilköğretimde sürekli devamsız duruma gelmelerini engelleyecek izleme 

sistemlerinin ve okul içi destek programlarının oluşturulması da önemlidir. MEB’in 

özellikle son iki yıldır izleme sistemlerinin güçlendirilmesi için yaptığı çalışmalar olumlu 

adımlardır. İlköğretim çağında olup okula sürekli devamsız durumda bulunan çocuklar 

için telafi eğitimi düzenlenmesi için yapılan çalışmaların da ilköğretimden mezuniyet 

oranları üzerinde olumlu etkileri olacaktır. Ancak okula devamsızlık ile ilgili olarak 

unutulmaması gereken bir nokta öğrenciyi okulda tutmanın yolunun okul ve sınıftaki 

sosyal ortam ve eğitim ortamını iyileştirmekten geçtiğidir. 

 Özel eğitim gerektirmemekle birlikte, farklı nedenlerle öğrenme süreçlerine etkin olarak 

katılmayan ve okul başarısı düşük olan çocuklar ve okul ortamında şiddete maruz kalan 

çocuklar, ilköğretimden diplomasız ayrılma riski taşıyan başlıca gruplardır. Bu çerçevede, 

öğrenme ortamının hem fiziksel ve sosyal açıdan iyileştirilmesi hem de derslerde veya 

sosyal iletişimde sorun yaşayan çocuklar için destek programları uygulanması gerekir.

2.  İlköğretimde ortalama başarıyı artırmak ve dezavantajlı çocukların ilköğretime 
daha iyi bir konumda başlamasını desteklemek amacıyla okul öncesi eğitime 
erişim öncelikli olarak dezavantajlı kesimler için olmak üzere tüm çocukları 
kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmalıdır. Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak 

için izlenebilecek etkili bir strateji, 60-72 ay yaş grubuna yönelik okul öncesi eğitim 

hizmetlerini zorunlu eğitim kapsamına almak, 36-60 ay yaş grubuna yönelik hizmetleri 

de öncelikli olarak kırsal kesim ve yoğun göç alan iller olmak üzere sosyo-ekonomik 

açıdan dezavantajlı bölgelerde ve özel eğitim gerektiren çocuklar için yaygınlaştırmaktır. 

Okul öncesi eğitim hizmetleri yaygınlaştırılırken anadili Türkçe olmayan çocuklar için 

farklı programlar düzenlenmesi düşünülebilir.

bölüm 3: öneriler 
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3.  Yeni öğretim programlarında öngörülen yapılandırmacı yaklaşımın tüm sınıflarda 
etkili bir biçimde uygulanmasının ön koşulu öğretmenlerin, okul yöneticilerinin 
ve müfettişlerin, uygun yaklaşımı benimsemesi, gerekli becerileri kazanması 
ve öngörülen davranış değişikliğini gerçekleştirerek sürdürebilmesi için 
desteklenmesidir. Bu bağlamda, öğrenme-öğretme süreçlerinde istenilen değişim ancak 

hizmetiçi eğitimin içerik, yöntem ve modelleri kökten değiştirilirse sağlanabilir.

4.  İlköğretim okullarındaki öğrenme ortamlarının niteliğine ilişkin olarak yaşanan 
sorunların aşılması için okullara işletme ve bakım masraflarını karşılamak 
üzere merkez tarafından doğrudan bir bütçenin düzenli olarak aktarılması 
şarttır. Bakanlık tarafından gönderilecek okul bütçesinin uygun ölçütlere dayanarak 

belirlenmesi durumunda okullar arasındaki fiziksel koşullar ve eğitim kalitesi arasındaki 

farklılaşmanın da azalacağı öngörülebilir.

5.   Eğitim sisteminin iyi yönetişim ilkeleri doğrultusunda güçlendirilmesi gereklidir. 
Bu çerçevede, iki boyutlu bir önceliklendirme düşünülebilir. Birinci boyutta, eğitime 

ayrılan kaynakların eğitimde eşitliği geliştirecek şekilde, etkili ve verimli olarak 

harcanması için öncelikli olarak nesnel ölçütlerden hareket eden yatırım ve kaynak tahsis 

sistemleri oluşturulmalıdır. E-yatırım bu bağlamda atılan önemli bir adımdır. İkinci 

boyutta ise katılım, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri üzerine kurulu bir karar alma 

ve uygulama yaklaşımı söz konusudur. Bu çerçevede, okul özerkliğine öncelik veren ve 

taşra örgütünün güçlendirilmesini öncelik edinen bir yeniden yapılandırma süreci artık 

ertelenemez derecede önem kazanmıştır.

MEB’in hükümetin vereceği destekle bu beş alanda atacağı adımlar, herkesin kaliteli eğitime 

erişim hakkının geliştirilmesi yönünde somut sonuçlar alınmasına katkıda bulunacaktır. 
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sonuç

prof. dr. tosun terzio¤lu
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Eğitim, toplumsal değişimin ve ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesinde belirleyici bir 

role sahiptir. Eğitimin bu rolü düşünüldüğünde, eğitim politikalarının bir ülkenin gelecek 

hedeflerine paralel olarak kurgulanması gerekliliği ortaya çıkar. Bu nedenle eğitim, bir 

ülkedeki siyasal ve ekonomik engebelerden olabildiğince bağımsız bir önceliğe sahip 

olmalıdır. 

20. yüzyılda ülkemizdeki eğitim girdileri nicelik açısından genel bir artış göstermiş ve buna 

bağlı olarak eğitimin her kademesinde erişim oranları artmıştır. Ancak yaşadıkları hızlı ve 

başarılı ekonomik kalkınma süreciyle örnek gösterilen Doğu Asya ülkeleri veya sosyal haklar 

açısından sağladıkları iyileşmeyle ön plana çıkan Küba ve İspanya ile karşılaştırıldığında, 

ülkemizde eğitim hizmetlerinin toplumun her kesimine ulaştırılmasında kaydedilen ilerleme 

sınırlıdır. Ayrıca, Türkiye için eğitimin, Avrupa Birliği’ne üyelik perspektifinde sahip olduğu 

stratejik önem de göz önünde bulundurulmalıdır.

Genel olarak eğitim sistemi ve yöntemleri, yeniliklere kapalı bir yapı sergilemiştir. Bu 

çerçeveden bakıldığında, 1997 yılında başlatılan reform süreci önemli bir kırılma noktasını 

temsil etmektedir. On yıl önce başlatılan eğitim reformu aslında uzun yıllar ertelenmiş bir 

değişim sürecini hızlandırarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır. 

Eğitim sistemi, eğitimin yöntemleri ve içeriğini kapsayan böylesine önemli bir reform 

girişiminin birkaç yıl içinde gerçekleştirilmesi beklenemez. Zorunlu eğitim süresinin 

artırılması, öğretim programlarının değiştirilmesi, eğitim hizmetlerinin daha çok sayıda 

çocuğa ulaştırılması reformun sadece ilk adımlarıdır. Reformun başarısını belirleyecek olan, 

kağıt üzerinde yapılan değişikliklerin yüzbinlerce öğretmen ve milyonlarca öğrencinin 

yararlanacağı şekilde etkili uygulanması olacaktır. Böylesine zorlu bir uygulama süreci de 

ancak yönetişim yaklaşımı ve sistemlerinin iyileştirilmesiyle mümkün olacaktır.

Bu çerçeveden bakıldığında, genelde başarılı olarak nitelenebilecek bu ilk adımların ardından 

genel seçim süreciyle birlikte gelen, eğitim sistemindeki değişimin hızında yaşanan düşüş 

kaygı vericidir. Seçim dönemlerinin kısa dönemde görünür sonuçlar veren politikaların 

tercih edilmesi alışkanlığının kırılması ve eğitim reformunun ivme kazanarak devam etmesi 

şarttır. 

Eğitime ayrılan kaynakların, gelecek vizyonumuz ve eğitime ilişkin hedeflerimize paralel 

olarak artırılması bu bağlamda büyük önem taşır. Kaynakların etkili ve verimli kullanılması 

da bir o kadar önemlidir. Yine aynı çerçevede, reformun gerektirdiği politika değişikliklerinin 

planlanması ve uygulanması süreçleri siyasal çalkantılardan bağımsız hale getirilmelidir. 

Eğitim politikalarının, hükümet, bakan ve müsteşar değişikliklerinden en az derecede 

etkilenmesi sağlanmalı ve siyasal çatışmalarda araç haline gelmesinin önüne geçilmelidir. 

Vergilerimizle finansmanını sağladığımız ve bu ülkedeki herkesin hakkı olan kaliteli eğitimin 

sağlanmasının siyasal süreçler tarafından belirlenmesi engellenmelidir.

sonuç 
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Eğitim İzleme Raporu 2007’nin de ortaya koyduğu üzere eğitim reformunun eğitim 

çıktıları açısından beklenen hedefleri gerçekleştirmesi için temel koşullardan biri, eğitim 

sistemindeki insan kaynağının güçlendirilmesi ve desteklenmesidir. Şu anda hizmet 

vermekte olan öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve müfettişlerin öğrenme-öğretme 

süreçleriyle ilgili değişimi içselleştirerek uygulaması ancak etkili ve sürekli hizmetiçi 

eğitim politikalarıyla mümkün olacaktır. Bu nedenle, Milli Eğitim Bakanlığı’nın önceliği, 

öğretmenlerin güçlendirilmesi için bütüncül politikalar üretmek olmalıdır. İnsan 

kaynaklarının geliştirilmesi ve desteklenmesine odaklanacak politikaların uygulanması için 

2009-2013’ün “öğretmen beş yılı” ilan edilmesi düşünülebilir.  

Eğitim İzleme Raporu 2007’nin ortaya koyduğu bir diğer mesele eğitim sisteminin 

reformuna bütüncül bir yaklaşımla ivme kazandırılması gerekliliğidir. Bahsedilen bütüncül 

yaklaşım için öncelikle sistemin farklı kademe ve bileşenlerinden sorumlu olan kuruluşlar 

arasında sağlam bir işbirliği kurulmalı ve politika süreçlerinde eşgüdüm sağlanmalıdır. 

Reform sürecinin devamlılığı ve başarısı açısından önemli bir diğer etmen, eğitim 

sisteminde bütüncül planlama ve politika üretimi, etkili uygulama ve verimli kaynak 

kullanımı süreçlerinin sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve kamuoyu tarafından 

izlenmesi ve kaliteli eğitim hakkının daha geniş kesimlerce talep edilmesidir. ERG tarafından 

hazırlanan Eğitim İzleme Raporlar› da bu çerçevede değerlendirilmelidir. 
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eğitim politikalarına yön veren ulusal belgeler

Ülkemizdeki uzun soluklu örgün eğitim politika ve uygulamalarının saptanmasında 

ve önceliklendirilmesinde kalkınma planları ve hükümet programları belirleyici bir rol 

üstlenmektedir. Yedinci Kalkınma Planı (1996-2000), Sekizinci Kalkınma Planı (2001-2005) 
ve Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), son on yılda eğitim politika ve uygulamalarını 

şekillendiren başlıca ulusal belgelerdir. 

Bu belgelerde şu eğilimlerin ön plana çıktığı görülmektedir:

(1) Her üç kalkınma planında zorunlu eğitimin süresinin uzatılması ve tüm eğitim 

kademelerindeki okullulaşma oranlarının artırılması hedefi tekrarlanmıştır. Sadece 

Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda zorunlu eğitimde yüzde yüz okullulaşmanın sağlanması 

için grup odaklı bir hedef konulmuş ve kız çocukları ve kırsal kesimdeki çocukların okulu 

terk etmelerinin engellenmesinden bahsedilmiştir;

(2) Özel eğitim her üç kalkınma planında da vurgulanmakla birlikte, hedefin odak noktası 

üstün zekalı öğrenciler için özel kurum sayısının artırılmasından özel eğitim gerektiren 

diğer çocuklar için kaynaştırma yönteminin yaygınlaştırılmasına kaymıştır;

(3) Eğitimin kalitesiyle ilgili olarak her üç kalkınma planı da sınıf mevcudunun azaltılması, 

teknoloji destekli eğitimin yaygınlaştırılması, öğretim programları ve araç-gereçlerin 

yenilenmesinin önemini vurgulamaktadır. Öğretmenlerin niteliğiyle ilgili olarak Yedinci 
ve Sekizinci Kalkınma Planları’nda hizmet öncesi eğitime odaklanılırken Dokuzuncu 
Kalkınma Planı’nda hizmetiçi eğitimin iyileştirilmesi de hedefler arasına alınmıştır;

(4) Ortaöğretimin yeniden yapılandırılması her üç kalkınma planında da tekrarlanan hedefler 

arasındadır;

(5) Eğitim yönetişimiyle ilgili her üç planda da tekrarlanan hedefler, taşra teşkilatı ve eğitim 

kurumlarına yetki ve sorumluluk devredilmesi ile eğitim kurumlarında performansa 

dayalı kalite güvence sistemlerinin oluşturulmasıdır.

Bu kalkınma planları daha ayrıntılı olarak incelendiğinde okul öncesi eğitim, ilköğretim ve 

ortaöğretimle ilgili olarak ön plana çıkan hedef ve stratejiler bazı ana başlıklar altında şöyle 

toplanabilir:

zorunlu eğitimin süresi ve erişim

Yedinci Kalkınma Planı:

-  AB ülkelerinde asgari norm olan 9 yıllık zorunlu eğitim, bu aşamada ülkemizin tüm 

bölgelerinde, eğitim birliği yasası çerçevesinde 8 yıllık zorunlu temel eğitim olarak 

uygulamaya geçilecektir. 

ek 2: ulusal ve uluslararas› 
eğitim hedefleri
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Sekizinci Kalkınma Planı:

-  Uzun vadede zorunlu temel eğitimin 12 yıla çıkarılması hedefi doğrultusunda gerekli 

altyapı hazırlanacaktır. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı:

-  İlköğretimde okul terklerinin azaltılması için başta kırsal kesime ve kız çocuklarına 

yönelik olmak üzere gerekli tedbirler alınacak ve ortaöğretime geçiş oranları 

yükseltilecektir. 

okul öncesi eğitim

Yedinci Kalkınma Planı:

-  Bu plan döneminde okul öncesi eğitim tedricen yaygınlaştırılacaktır. 

Sekizinci Kalkınma Planı:

-  Okul öncesi eğitim hizmeti veren kurumlar arasındaki farklılıkların giderilmesi için 

standartlar oluşturulacaktır. Okul öncesi eğitim döneminde toplum tabanlı milli, ahlaki 

ve manevi değerlere bağlı eğitim verilebilmesi için yazılı, sözlü ve görüntülü eğitim 

programlarının yapımı özendirilecektir. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı:

-  Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla öğretmen ve fiziki altyapı ihtiyacı 

karşılanacak, eğitim hizmetleri çeşitlendirilecek, toplumsal farkındalık düzeyi 

yükseltilecek, erken çocukluk ve ebeveyn eğitimleri artırılacaktır. 

özel eğitim

Yedinci Kalkınma Planı:

-  Üstün zekalı çocukların yeteneklerine uygun bir ortamda yetiştirilmelerini sağlamak 

amacıyla gerekli eğitim kurumlarının geliştirilmesine önem verilecek ve özel sektörün bu 

alandaki girişimleri desteklenecektir. 

Sekizinci Kalkınma Planı:

-  Özel eğitim alması gereken çocukların normal gelişim gösteren çocuklarla birlikte eğitim 

göreceği kaynaştırma okulları bütün öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 

mekan, donanım, personel ve program esnekliğine kavuşturulacak; üstün zekalı ve 

üstün yetenekli çocukların rehberlik ve danışmanlık yardımını okul öncesi ve ilköğretim 

çağında almasına ve bu çocuklar için uygun eğitim ortamlarının hazırlanmasına ağırlık 

verilecek ve özel sektörün bu alandaki girişimleri desteklenecektir. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı:

-  Özel eğitim gerektiren öğrencilerin eğitiminde kaynaştırma yöntemine öncelik verilecek 

ve mevcut okulların fiziki koşulları uygun hale getirilecektir. 

öğrenme ortamları

Sekizinci Kalkınma Planı:

-  Plan döneminde kalabalık sınıfların mevcudu düşürülecek ve ikili eğitim uygulaması 

azaltılacaktır. 
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Dokuzuncu Kalkınma Planı:

-  Kalabalık sınıf mevcutları düşürülecek, ikili eğitim uygulaması azaltılacaktır. Her 

kademedeki eğitim tesislerinin etkin kullanılabilmesi için standartlar ve ortak kullanım 

imkanları geliştirilecektir. 

öğrenme-öğretme süreçleri

Yedinci Kalkınma Planı:

-  Eğitimin her kademesinde teknoloji destekli eğitim yapılacak, kademeli olarak bilgisayar 

destekli eğitim geliştirilerek yaygınlaştırılacak, kitle eğitimine ve uzaktan öğretime 

önem verilecektir. Bilgisayar destekli eğitimde yazılım programlarının geliştirilmesi ve 

sistemin kendi kendini beslemesi amacıyla döner sermaye işletmesi kurularak kurumsal 

düzenlemeye gidilecektir. Bu amaçla özel sektör imkanlarından da faydalanılacaktır. 

-  Eğitim programları, öğretim yönetimi ve teknikleri ile eğitim araç ve gereçleri kalkınma 

amaçları ve teknolojik gelişme açısından ele alınarak evrensel ölçütlerde, demokratik ve 

özgürlükçü bir anlayışla yeniden düzenlenecektir.

Sekizinci Kalkınma Planı:

-  Eğitimin her kademesinde teknolojinin sağladığı imkanlardan özellikle bilgisayar 

teknolojisinden azami ölçüde yararlanılacak, uzaktan eğitim ve ileri teknolojileri 

kullanan yeni eğitim yöntemleri uygulamaya konulacaktır. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı:

-  Okulların bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısı, eğitim yazılımları öncelikli olmak üzere 

güçlendirilecek, yenilenen müfredatın gerektirdiği ortamlar ve donanımlar sağlanacaktır. 

-  Eğitimde kalitenin artırılması amacıyla, yenilikçiliği ve araştırıcılığı esas alan müfredat 

programları ülke geneline yaygınlaştırılacak, öğrenciler bilimsel araştırmaya ve 

girişimciliğe teşvik edilecektir.

öğretmen politikaları

Yedinci Kalkınma Planı:

-  Öğretmenlik mesleği cazip bir meslek haline getirilmeye çalışılacak, öğretmen yetiştirme 

düzeni lisans sonrası eğitim akademileriyle mesleki eğitimleri verilmek üzere yeniden 

yapılandırılacaktır. 

- Öğretmen ve öğretim üyelerinin sayı ve nitelikleri artırılacak, başarılı ve üstün yetenekli 

öğrencilerin bu alana yönlendirilmesi sağlanacaktır. 

Sekizinci Kalkınma Planı:

-  Eğitim kurumlarının ihtiyacı olan öğretmen ve öğretim üyeliği cazip hale getirilerek 

nitelikli öğretmen ve öğretim üyesi yetiştirilecek, yurt düzeyinde dengeli dağılımı 

sağlanacak ve hizmetiçi eğitimleri özlük haklarına yansıtılacaktır. Eğitimin her 

kademesinde öğretmen ve öğretim elemanı ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla 

sözleşmeli statüde eğitim personeli istihdamı konusunda çalışmalar başlatılacaktır. 
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Dokuzuncu Kalkınma Planı:

-  Öğretmen açığı bulunan alanlarda ihtiyacın karşılanması için üniversite kontenjanları 

artırılacak, öğretmenlerin bölgelere ve yerleşim yerlerine göre dengeli dağılımı 

sağlanacak, özlük haklarında hizmet yaptıkları yerleşim yerleri ve hizmet şartları 

itibarıyla farklılaşmaya gidilebilmesine imkan sağlanacaktır. 

-  Müfredat programlarındaki ve eğitim yöntemlerindeki değişiklikler dikkate 

alınarak öğretmen yeterlilikleri sürekli olarak geliştirilecek, gereken yeterliliklerin 

kazandırılabilmesi için hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimde etkin yöntemler 

uygulanacaktır. 

yönlendirme ve geçiş sistemleri

Yedinci Kalkınma Planı:

-  Zorunlu temel eğitimin ikinci kademesinden başlamak üzere ortaöğretimde etkin bir 

ölçme, değerlendirme ve yönlendirme sistemi oluşturularak piyasanın talebine yönelik 

insangücü yetiştirilmesi amacıyla mesleki ve teknik ortaöğretimde yeni bir yapılanmaya 

gidilecektir. 

Sekizinci Kalkınma Planı:

-  İlköğretimin ilerleyen sınıflarından başlamak üzere, eğitimin her kademesinde 

Bilgisayar Destekli Rehberlik yoluyla öğrenciyi tanıma teknikleri ve yetenek ağırlıklı 

değerlendirmeye dayanan etkin bir yönlendirme sistemi geliştirilecektir. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı:

-  Eğitim sisteminin etkinliğinin artırılması, eğitime ayrılan kaynakların daha verimli 

kullanılması, öğrenciler ve aileleri üzerindeki mali, sosyal ve psikolojik yüklerin 

hafifletilmesi amacıyla eğitim sistemi, sınav odaklı yapıdan kurtarılacaktır. 

ortaöğretimin yapısı

Yedinci Kalkınma Planı:

-  Yükseköğretime girişte yığılmaları önlemek için ortaöğretimde yeni bir yapılanmaya 

gidilecektir. 

Sekizinci Kalkınma Planı:

-  Ortaöğretim, okul türü yerine program türünü esas alan bir yapıya kavuşturulacak, 

meslek eğitimine geniş tabanlı bir temel eğitim programı ile başlanacaktır. 

Dokuzuncu Kalkınma Programı:

-  Ortaöğretim; program türünü esas alan, yatay ve dikey geçişlere imkan veren, etkin 

bir rehberlik ve yönlendirme hizmetini içeren bir yapıya kavuşturulacaktır. Programlar, 

geniş tabanlı ve modüler esasa göre düzenlenecektir. 
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mesleki ve teknik eğitim

Yedinci Kalkınma Planı:

-  Örgün ve yaygın mesleki-teknik eğitimin dünya standartlarına yükseltilmesine, meslek 

standartları ve sertifikasyon sistemi üzerinde yapılan çalışmaların tamamlanmasına, okul 

ve iş hayatı ilişkilerinin geliştirilmesine, temel bilgi ve beceriler ile yeni teknolojilerin 

okulda verilmesine ve uygulamanın işyerlerinde yapılmasına ve hizmetiçi eğitimine 

önem verilecektir. 

-  Mesleki ve teknik eğitimde modüler sisteme geçilecek, müfredat programları modüler 

sisteme uygun hale getirilecek, örgün veya yaygın eğitim alan ve aynı mesleki becerilere 

sahip olan kişilere eşdeğer meslek sertifikası verilerek denklikleri sağlanacaktır. Meslek 

standartları tespit edilecek, bu standartlara uygun sınav ve sertifikasyon sistemi 

kurulacak ve Meslek Standartları Kurumu oluşturulacaktır. 

Sekizinci Kalkınma Planı:

-  Örgün ve yaygın mesleki-teknik eğitime ağırlık verilecek, ortaöğretimde mesleki-teknik 

eğitimin payı artırılacak, üniversitelere giriş sınavlarında normal liseler ile meslek ve 

teknik lise mezunların arasındaki farklı değerlendirmeler kaldırılarak, mesleki ve teknik 

eğitimin yaygınlaşması teşvik edilecek, mesleki-teknik eğitim programlarının meslek 

standartlarına dayalı olarak yapılması sağlanacak ve çalışma hayatı ile işlevsel işbirliği 

geliştirilecektir. 

eğitim yönetişimi 

Sekizinci Kalkınma Planı:

-  Eğitimin yaygınlaştırılmasında merkezi idarenin yanı sıra mahalli idareler, gönüllü 

kuruluşlar ve özel sektörün katkısı sağlanacaktır. 

-  Merkez teşkilatında hizmet esasına dayalı bir yapılanmaya gidilmesi ve Bakanlık 

taşra teşkilatlarına yetki ve sorumluluk devredilmesi amacıyla 3797 sayılı Milli Eğitim 

Bakanlığı Teşkilat Kanunu’nda düzenlemeler yapılacaktır.

-  Eğitim kurumlarının başarı değerlendirmesi için toplam kalite yönetimini de dikkate 

alan, performans ölçümüne dayalı bir model geliştirilecek ve bölgeler arası dengesizlikler 

giderilecektir.

Dokuzuncu Kalkınma Planı:

-  Eğitimin yaygınlaştırılmasında merkezi idarenin yanı sıra mahalli idareler, gönüllü 

kuruluşlar ve özel sektörün katkısı artırılacaktır. 

-  Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında hizmet esasına dayalı bir yapılanmaya 

gidilecek, kurumsal kapasite güçlendirilecek, taşra teşkilatlarına ve eğitim kurumlarına 

yetki ve sorumluluk devredilmesi sağlanacaktır. 

-  Kaliteli eğitim imkanlarının yaygınlaştırılması amacıyla eğitim kurumlarında kalite 

güvence sistemi kurulacak, kalite standartları belirlenerek yaygınlaştırılacak, eğitim 

kurumlarının yetkileri ve kurumsal kapasiteleri artırılacak, performans ölçümüne dayalı 

bir model geliştirilecektir. 
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eğitim finansmanı

Yedinci Kalkınma Planı:

-  Toplumsal faydanın büyük olduğu zorunlu eğitimin devlet tarafından üstlenilmesi, 

bireysel faydanın nispeten büyük olduğu daha üst eğitim kademelerinde hizmetten 

yararlananların hizmetin bedelini ödemesi sağlanacaktır. Bu yapı, fırsat eşitliği açısından 

ödeme gücü olmayan öğrencilerin hizmetten yararlanabilmesini sağlamak üzere özel 

kesimin de katkısıyla dar gelirli aile çocuklarından başlanarak kredi ve burs sistemiyle 

desteklenecektir. 

Sekizinci Kalkınma Planı:

-  Eğitimin kalitesini doğrudan etkileyen fiziki altyapı, donanım, müfredat, öğretmen ve 

öğretim üyesi istihdamı açısından eğitim kurumlarının yeterli düzeye getirilebilmesi için 

finansman imkanları geliştirilecektir. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı:

-  Eğitime ayrılan özel kaynaklar eğitimde fırsat eşitliğine imkan sağlayacak şekilde 

yönlendirilecektir. Bütün eğitim kademelerinde özel sektörün payı artırılacak, kamu 

kaynaklarının en fazla ihtiyaç duyan kesimlere yönlendirilmesi sağlanacaktır. 

eğitim politikalarına yön veren uluslararası belgeler

Uluslararası ve bölgesel kuruluşların önderliğinde devletlerin bir araya gelerek 

kararlaştırdıkları ortak hedef ve stratejiler ulusal eğitim politikaları için referans noktası 

oluşturmakta, kamuoyunun eğitim alanında ilerleme kaydedilmesi taleplerine dayanak 

oluşturmaktadır. Uluslararası ortak hedef ve stratejiler, kalkınma planları ve hükümet 

programları oluşturulurken de göz önüne alınmaktadır.

Son on yılda ülkemizdeki eğitim politikalarının oluşturulmasında referans noktası haline 

gelen başlıca uluslararası belgeler Herkes için Eğitim Hedefleri (Jomtien 1990 ve Dakar 2000), 

Bin Yıl Kalkınma Hedefleri ve Lizbon Gündemi’nden hareketle oluşturulan “Eğitim ve Öğretim 

2010” hedefleridir. 

Bu belgelere bakıldığında şu noktalar ön plana çıkmaktadır:

(1)  Temel eğitim alanında hak temelli bir yaklaşım egemen hale gelmiştir;

(2)  Buna bağlı olarak, dezavantajlı grupların eğitim politikalarının odağına konulması 

savunulmaktadır;

(3)  Cinsiyete dayalı eşitsizliğin eğitimde aşılması odaklar arasındadır.

Jomtien, Tayland’da 1990 yılında kararlaştırılan Herkes için Eğitim Dünya Bildirgesi’ni 

takiben Dakar, Senegal’de 2000 yılında aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 164 ülke 

tarafından Herkes için Eğitim Hedefleri ve Eylem Planı kabul edilmiştir. Herkes için Eğitim 
Hedefleri şöyledir:

(1) En başta dezavantajlı gruplar olmak üzere erken çocukluk bakımı ve eğitiminin 

iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması, 

(2) Kız çocukları, zor durumda olan çocuklar ve etnik azınlık gruplarına dahil çocuklar 

başta olmak üzere bütün çocukların 2015 yılına kadar kaliteli, zorunlu ve parasız bir 

ilköğrenime erişmelerinin ve tamamlamalarının sağlanması,
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(3) Bütün gençlerin ve yetişkinlerin uygun öğrenme ve yaşam becerileri programlarına eşit 

erişimleri sağlanarak öğrenme ihtiyaçlarının karşılanması, 

(4) Kadınlar başta olmak üzere 2015 yılına kadar yetişkin okur-yazarlığı konusunda yüzde 

50 oranında iyileşmenin ve bütün yetişkinlerin temel eğitim ve sürekli eğitime eşit 

erişimlerinin sağlanması,

(5) İlköğretim ve ortaöğretimde cinsiyete dayalı eşitsizliklerin 2005 yılına kadar ortadan 

kaldırılması ve kızların kaliteli temel eğitime tam ve eşit erişimi ve başarısı üzerinde 

yoğunlaşılarak 2015 yılına kadar cinsler arasında tam eşitliğin sağlanması,

(6) Özellikle okur-yazarlık, aritmetik ve temel yaşam becerileri konusunda tanınan ve 

ölçülebilir öğrenme sonuçlarının herkes tarafından elde edilmesi için bütün yönleriyle 

kaliteli eğitimin geliştirilmesi ve mükemmelliğin sağlanması.

Herkes için Eğitim Hedefleri’nin ilköğretime erişim ve eğitim cinsiyet eşitliğiyle ilgili olanları 

Eylül 2000’de tüm dünya liderlerinin üzerinde anlaştıkları Bin Yıl Kalkınma Hedefleri’nde 

de yer almıştır. Bin Yıl Kalkınma Hedefleri’nde bu hedeflere ilişkin belirlenen göstergeler 

şöyledir:

(1) İlköğretimde net okullulaşma oranı

(2) 1. sınıfa başlayan öğrencilerden 5. sınıfa erişenlerin oranı

(3) 15-24 yaş grubundaki kadın ve erkeklerin okur-yazarlık oranı

(4) İlk, orta ve yükseköğretimde kız çocuklarının erkek çocuklarına oranı

Türkiye için yol gösterici olan uluslararası hedef ve stratejilerden AB özelinde ön plana 

çıkan ise Lizbon Gündemi’ni takiben oluşturulan “Eğitim ve Öğretim 2010” hedefleridir. AB 

ekonomisinin rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak hazırlanan Lizbon Gündemi’nden 

hareketle eğitim ve öğretim alanında konulan hedefler şöyledir:

(1) Daha yüksek oranda öğrencinin temel yeterlilikleri kazanması 

(2) Eğitim sisteminden erken ayrılan gençlerin oranının azaltılması

(3) Ortaöğretim mezunu gençlerin oranının artırılması

(4) Matematik, fen bilimleri ve teknoloji alanlarında yükseköğretim görenlerin oranının 

artırılması

(5) Yaşam boyu öğrenmeye katılımın artırılması

(6) İnsan kaynaklarına ayrılan kaynakların artırılması
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Eğitim İzleme Raporu 2007 hazırlanırken birçok uzmandan farklı aşamalarda görüş 

alınmıştır. Uzmanlardan gelen görüşlerin önemli bir bölümüne rapor kapsamında yer 

verilmiştir. Rapora dahil edilemeyen uzman görüşleri ise genel başlıklar altında bu bölümde 

sunulmuştur. 

Raporun kapsamı dışında bırakılan konular ve değerlendirmeler, raporla ilgili paylaşılan 

görüşlerin önemli bir bölümünü teşkil etmektedir. Bu görüler öyledir:

• Rapor kapsamında son on yıllık yaygın eğitim alanındaki çalışmalara yer verilmesi 

düşünülmelidir. Yaygın eğitim alanındaki çalışmaların dikkate alınmaması, eğitimin 

bütün parçalarının görülmesi ve işlenmesi açısından bir eksikliktir.

• Öğretmen eğitimi konusuna yapılan vurgu artırılmalı ve değerlendirmeler 

derinleştirilmelidir. Konunun tek başına bir başlık olarak ele alınması düşünülmelidir.

• Öğrencilerin eğitimin yasal amaçlarına uygun yetiştirilip yetiştirilmediği irdelenmelidir.

• Raporda, bilgisayar ve internet kullanımının öğrenci merkezli aktif öğrenme ve çoklu 

zeka kavramıyla ne derece örtüştüğü irdelenmelidir.

• Rapor kapsamında MEB’in son dönemde aldığı bazı sorunlu kararlardan 

bahsedilmemiştir. Bunlar arasında, 8. sınıf öğrencilerine I. dönem başarılı olmaları 

durumunda II. dönem devam etmeme hakkının verilmesi, zorunlu eğitimin dokuz yıla 

çıkarılması yerine ortaöğretimin bir yıl uzatılması, sorun çıkaran öğrencilerin açıköğretim 

okuluna gönderilmesi bulunmaktadır.

• Eğitim sisteminde dinî görüşün artan etkisi, rapor kapsamında ele alınmalı ve 

değerlendirilmelidir.

• Öğretmenlerin yaşam koşulları ile ücretli ve sözleşmeli öğretmenler konuları 

irdelenmelidir. 

• Okullardaki yan hizmetlerin kadrolu elemanlar yerine taşeronlara havale edilmesi 

değerlendirilmelidir.

• Raporun anadili Türkçe olmayan çocuklara değinmesi önemlidir. Konunun siyasal 

tartışmaların dışında eğitimde önemli bir konu olarak ele alınmasına katkıda bulunabilir. 

Bu konuda, çocukların okuma-yazmayı öğrenme sürecinde anadilleriyle eğitim dilleri 

arasındaki farklılık nedeniyle karşılaştıkları sorunlara vurgu yapılmalıdır.

• Okullardaki mesleğe yöneltme çalışmalarının verimliliği konusu ele alınmalıdır.

• Teftiş sisteminin rapor kapsamında incelenmesi ve değerlendirilmesi önemlidir.

• Öğrenme ortamlarıyla ilgili değerlendirmelere kütüphanelerle ilgili bir inceleme de 

eklenmelidir.

• Öğrenme ortamları başlığı altında, kırsal alanlarda kapanan okullar konusunun 

incelenmesi ve konuyla ilgili öneri getirilmesi düşünülmelidir.

ek 3: raporla ilgili görüşler
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• Öğrenme çıktılarıyla ilgili değerlendirmeler kapsamında PISA 2003 ve 2006 sonuçları 

karşılaştırmalı olarak ele alınmalıdır.

• Eğitimin finansmanına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme rapora eklenmelidir. Bu 

bağlamda, alternatif finansman kaynakları ve özel okullar konuları ele alınmalıdır.

• Meslek eğitimi, rapor kapsamında ele alınması gereken bir konudur.

Raporla ilgili görüşlerin bir bölümü de, raporda yapılan değerlendirmeleri eleştirmektedir:

• Raporun iyi yönetişim çerçevesinde ele aldığı eşitlikçilik ve verimlilik birbiriyle 

bağdaşmayan ilkelerdir.

• Raporda, şartlı nakit transferi projesinin olumlu bir çalışma olarak sunulması sorunludur, 

proje toplumu sadaka kültürüne alıştırmaktadır.

• Rapor, öğretim programlarına çözülmüş bir konu gibi yaklaşmamalı, programlara ilişkin 

öğretmenlerin algı ve görüşlerinin değerlendirildiği çalışmalara yer vermelidir.

• Rapor, yeni ilköğretim programlarıyla ilgili eleştirileri değerlendirmelidir.

• Raporun toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinden yaptığı değerlendirmeler kız 

çocuklarının eğitime erişimiyle sınırlandırılmamalıdır. Sistemin farklı bileşenleri, 

toplumsal cinsiyet eşitliği açısından irdelenmelidir.

Raporla ilgili görüşlerin bir diğer bölümü, Prof. Dr. Ziya Selçuk’un yazısıyla ilgilidir:

• İmam-hatip okulları ve 8 yıllık zorunlu eğitime geçişle ilgili yapılan değerlendirmelerin 

yeniden düşünülmesi gereklidir.

• Temel eğitim reformunun toplumda reformlara karşı kayıtsızlık yaratan bir girişim 

olduğuna ilişkin değerlendirmenin, açıklamalar ve verilerle desteklenmesi gereklidir.

• İlköğretim programlarına ilişkin bir değerlendirmenin yer alması düşünülebilir.

ERG’yle paylaşılan görüşlerin bir bölümü ise, rapor kapsamında yapılan politika ve 

uygulama önerilerini ele almaktadır:

• Sınıf içi ölçme ve değerlendirme çalışmalarının daha titizlikle yürütülmesi gereği 

vurgulanmalıdır. Öğrenci ders notlarının standardizasyonu üzerinde durulmalıdır.

• Kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında özel şirketlerin eğitime aktardıkları kaynakların 

bütüncül ve eşgüdümlü olarak, öncelikli gereksinimleri karşılayacak biçimde harcanması 

önerilmelidir. 

• Okul öncesi öğretmen yetiştirme sistemlerinin daha etkili hale getirilmesi için önerilerde 

bulunulmalıdır.

• Eğitimin içeriği başlığı altında Felsefe, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler derslerinden inanç 

referanslı bilgilerin çıkarılması önerilmelidir. 

• Raporda iyi uygulama örneklerinden hareketle öneriler yapılırken sadece başka 

ülkelerdeki iyi örnekler değil, Türkiye’de geçmişte uygulanan iyi örnekler de temel 

alınmalıdır.
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