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MEB 
haberleri

Nasıl analiz edildi?

• 18 Haziran 2021 - 17 
Haziran 2022 tarihleri 
arasında MEB’in resmi 
internet sitesindeki 
“Haberler” sayfasında 
kamuoyuyla paylaştığı 
içerikler veri seti haline 
getirildi.

• İçerik analizi tekniği 
kullanılarak her paylaşımın 
odaklandığı eğitim 
politikası konuları belirlendi 
ve paylaşımlar bunlara 
göre etiketlendi.

• Etiketler üzerine sıklık 
analizi yapıldı.
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EİR 2022 bölümleri
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Okulöncesi Eğitim

YILLARA GÖRE OKULÖNCESİ EĞİTİMDE OKULLULAŞMA ORANLARI VE ÖĞRENCİ SAYISI
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Okulöncesi eğitim
OKULÖNCESİ EĞİTİMDE ÖĞRENCİLERİN KURUMLARA 
GÖRE DAĞILIMI, 2021-22 (%)

Resmi anasınıfları

Resmi anaokulları

Özel anaokulları

Türkiye’de okulöncesi 
eğitimle ilgili yürütülen 
mevcut proje ve 
uygulamalar ile 
okulöncesi eğitimin 
çok kurumlu 
yapısının EÇE’nin 
amaçlarıyla ve 
hedefleriyle uyumu 
değerlendirilmeli, bu 
alanda etki analizleri 
yapılmalıdır.
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Okulöncesi eğitim
OKULÖNCESİ EĞİTİMDE ÖĞRENCİLERİN KURUMLARA 
GÖRE DAĞILIMI, 2021-22 (%)

Toplum temelli kurumlar

• Toplum temelli 
kurumlarda öğrenci 
sayısının %153,4 arttı.

• Bu kurumlardaki eğitim 
hizmetleri çocuğun ve 
çevresinin 
gereksinimlerine cevap 
verirken, sağlanan 
eğitimin ve 
eğitmenlerin nitelikleri 
resmi kurumlarla 
uyumlu olmalıdır.
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• 2022 itibarıyla ortaöğretim, 10 yıldır zorunlu eğitim 
kapsamında.

Mesleki ve teknik eğitim

2012-13

%70,1 %89,7

ORTAÖĞRETİMDE NET OKULLULAŞMA ORANLARI

2021-22

(+19,6)

• Ortaöğretimdeki öğrencilerin %34,5’i mesleki ve teknik 
eğitim kurumlarına (MTE) kayıtlı. 
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• MTE, verilerin paylaşıldığı yıllarda devamsızlığın ve sınıf 
tekrarının daha yüksek, ulusal ve uluslararası 
değerlendirmelerde öğrenci başarısının daha düşük 
olduğu ve sosyoekonomik durum ve öğrenci başarısı ilişkisi 
düşünüldüğünde gelir düzeyi daha düşük hanelerden 
çocukların eğitim gördüğü kurumlardı.

Mesleki ve teknik eğitim

• MTE, Şûra kararlarında, orta vadeli planlarda ve kalkınma 
planlarında öncelikli alanların başında geliyor.

• Mesleki ve teknik Anadolu liseleri arasındaki imkân ve 
başarı farklarını azaltmak amacıyla başlatılan Mesleki 
Eğitimde 1.000 Okul Projesi Ekim 2021’de tamamlandı.
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Mesleki ve teknik eğitim
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE ÖĞRENCİLERİN 
KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 2021-22 (%) 

• MTE’deki neredeyse her 
dört öğrenciden biri 
mesleki eğitim merkezlerine 
(MEM) kayıtlı.

• Ne MTE ne de MEM’de 
istihdam tek başarı ölçütü 
olarak görülmemeli, bu 
kurumlarda çocukların 
eğitim gördüğü dikkate 
alınmalıdır. 

Resmi mesleki 
eğitim merkezleri
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Krizler çağında eğitim

Eğitim, başta iklim ve biyolojik çeşitlilik krizleri olmak üzere 
krizlerin etkilerinin anlaşılması ve krizlere yönelik bilgi, 
beceri, değer ve tutumların kazandırılması için önemli bir 
rol oynuyor.

Öğretim 
programları

Çevre Dostu 
1000 Okul 

Projesi

Sıfır Atık 
Eğitim Projesi 

İşbirliği 
Protokolü

İklim 
Değişikliği 

Eylem Planı
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Krizler çağında eğitim

İklim ve biyolojik çeşitlilik krizlerini de kapsayan çoklu 
krizlerden en fazla etkilenen gruplardan biri çocuklardır. 

Çocukların %56,9’u çevrenin sağlığı konusunda endişeli 
olduğunu belirtirken, yalnızca %12,5’i sorunların çözüleceğine 
dair iyimser olduğunu bildirdi.

Ergen ve gençlerle yapılan bir araştırmaya göre, katılımcıların 
%91'i, iklim değişikliği politikasına ilişkin karar alma 
süreçlerine katılmanın kendileri için zor olduğunu belirtiyor.
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• Toplam 1 milyon 139 bin 673 öğretmen görev yapıyor. 
%85,6’sı resmi okullarda, %14,4’ü özel okullarda çalışıyor.

Öğretmen Politikaları

KADROLU

%90,2 %9,8

KADRO TÜRLERİNE GÖRE ÖĞRETMEN ORANI

SÖZLEŞMELİ

• 2022’de yapılan ek atamayla yaklaşık 35 bine ulaşan 2021 yılı 
atama sayısı son 10 yılın ortalamasının altında kaldı.

• Ücretli öğretmenlik belirli ve istisnai koşullarda gerekli 
olabilecek bir uygulamadır. 

• 79 ilden veriler ücretli öğretmen sayısının 85 bin 513 olduğunu 
gösteriyor. 



Öğretmen Politikaları

Mesleki Gelişim

Okul 
Temelli  
Mesleki  
Gelişim  

Programı

Öğretmen-
Yönetici 

Hareketlilik 
Programı

Mesleki 
Gelişim 

Toplulukları

Mesleki dayanışma topluluklarının 
- öğretmenlik ve sınıf pratiklerinin iyileşmesine,
- öğrenci başarısının artmasına 
- öğretmenlerin motivasyonlarının ve dijital yetkinliklerinin 

güçlenmesine olumlu etkileri var. 
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Öğretmen Politikaları

Öğretmenlik Meslek Kanunu
MEB, “öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleri ile kariyer 
basamaklarında ilerlemelerinin düzenlenmesi”nin amaçlandığı 
açıkladı.

Öğretmenlerin yetiştirilmesi, nitelikleri, görev ve yetkileri, hak 
ve yükümlülükleri, atanmaları, emeklilikleri, maaşları, çalışma 
koşulları, iyi olma hâlleri, mesleki güçlenme ve meslek etiği gibi 
birçok alanda düzenleme ihtiyacı var. 

MEB yetkilileri, mevcut kanunun başlangıç olduğunu söyledi.
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YILLARA GÖRE EĞİTİM DIŞINDAKİ ÇOCUK SAYISI (6-17 YAŞ GRUBU)

Eğitime Erişimi için Özel Önlem Gereken 
Çocuklar

• Eğitim dışındaki çocuk sayısı %15,7 azaldı.
• Cinsiyet, bölgesel farklılıklar, anadil, engel ve sosyoekonomik 

durumu gibi etkenler çocukların eğitim hakkını etkilemeye devam 
ediyor. 
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Kız 
Çocuklar

Özel Eğitim
Desteğine 

İhtiyacı 
olan 

Çocuklar

Mülteci 
Çocuklar

Çalışan 
Çocuklar

Kırsaldaki 
çocuklar

Eğitime Erişimi için Özel Önlem Gereken 
Çocuklar

Özgenur Korlu Ekin Gencer Kayıhan Kesbiç Kayıhan Kesbiç Sinem Sefa Akay
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Sayısal artışın eğitimin niteliğini, çocukların ve öğretmenlerin 
iyi olma hâllerini ve eğitim sisteminin krizler karşısındaki 
dayanıklılığını geliştirecek çabalarla desteklenmesi gereklidir.

Tüm çocukların eğitim hakkının eşit, adil ve kapsayıcı olmayan 
ve kutuplaşmış bir eğitim sisteminde gerçekleşmesi mümkün 
değildir.

Eğitime Erişimi için Özel Önlem Gereken 
Çocuklar

#EİR2022 



2022

Eğitim İzleme
RaporuTeşekkür 

ederiz.

/egitimreformugirisimi

/egitimreformu

/egitimreformugirisimi

/egitimreformu

/education-reform-initiative

#EİR2022 


