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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Eğitim, toplumların mevcut refah düzeyi ile nesiller arasındaki sosyal ve 

ekonomik hareketliliğinin en önemli belirleyicilerinden biridir. Ülkelerin kalkınması için 

eğitim kalitesinin, eğitimde kalma süresinden daha etkili olduğu bilinmekte olup küresel 

gelişmeler eğitimden beklentileri hızlıca değiştirmektedir. Küresel gelişmelere uyum 

sağlamak üzere Türkiye de eğitime erişimi ve kaliteyi artırmak için önemli mesafeler almıştır.   

Türkiye’de okullaşma oranları, derslik ve öğretmen sayısı artmaktadır. Eğitimde 

bütçe imkânlarının artması ile birlikte derslik başına ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 

uluslararası ortalamalara yaklaşmıştır. Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması okullaşma 

oranlarının yükselmesini sağlamıştır. Okul öncesi eğitimde de erişim artmış olmakla beraber 

bu kademede alınması gereken mesafe bulunmaktadır. 

Türkiye’nin eğitimde kaliteyi artırması, önümüzdeki dönemde kaynakların etkili 

şekilde kullanılmasına bağlıdır. Özellikle genç nüfusun fazlalığı nedeniyle öğrenci başına 

harcamanın gelişmiş ülkeler düzeyine yükseltilmesinin zaman alacağı beklendiğinden kaynak 

etkinliği ön plana çıkacaktır. Bu bağlamda veriye dayalı olarak eğitim politikalarının 

geliştirilmesi ve bütçenin tahsis edilmesi ile etkin bir izleme-değerlendirme sisteminin 

kurulması Plan döneminin temel vizyonunu oluşturması amaçlanmalıdır. 

Eğitimde kalitenin artırılması çok yönlü bir çabayı gerektirmektedir. 

Uygulanacak politikalar birbirini tamamlayıcı olmalıdır. Bu kapsamda öğrencilerin beceri 

düzeyinin artırılması, değerler eğitiminin güçlendirilmesi, okul ve öğretmen niteliklerinin 

geliştirilmesi, müfredat ve öğrenme ortamlarının güncellenmesi, erken çocukluk eğitiminin 

güçlendirilmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması ile eğitimde etkin bir yönetişimin oluşturulması 

önümüzdeki dönemde eğitimin öncelikleri arasında olmalıdır. 

Türkiye, sahip olduğu genç nüfusun potansiyelini ortaya çıkarmak için eğitimde 

inovasyon çabalarını devam ettirmelidir. Okul, öğretmen ve öğrenci sayısının büyüklüğü 

dikkate alındığında sistemin etkili olması için aynı zamanda hesap verebilir olması da 

gerekmektedir. Merkezinde öğretmen ve öğrenci olan bu sistemde bireylerin geliştirilen 

politikalara davranışsal olarak nasıl tepki vereceğinin önceden öngörülmesi ve politika 

tasarımlarında öğretmen ve öğrenci davranışlarının dikkate alınması çok önemli olacaktır.  





1 
 

1. GİRİŞ 

Çalışmalar, beşeri sermaye ve eğitim ile ekonomik büyüme arasında 

makroekonomik düzeyde önemli bir ilişki bulunduğunu göstermektedir. Ülkelerin 

çalışanlarının yetenek düzeyi, emek üretkenliği ile doğrudan ilişkilidir; dolayısıyla daha 

yüksek seviyede bir eğitim düzeyi, bir ülkenin daha hızlı büyümesine kaynak teşkil 

etmektedir (Goldin ve Katz, 2008).  

Eğitim ve beşeri sermaye ile büyüme ilişkisini ele alan erken dönem çalışmalar 

eğitimin süresine odaklanmakta iken, son yıllarda yapılan çalışmalar eğitimin 

süresinden çok kalitesinin yetenek düzeyinin belirleyicisi olduğunu ve ekonomik 

büyümeye önemli ölçüde etki ettiğini göstermektedir. Hanushek ve Woessmann (2007), 

başlangıç düzeyi etkilerinden arındırılmış büyüme oranı ile eğitimin süresi arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığını gösterirken, eğitimin niteliğinin büyümeyi 

istatistiksel olarak anlamlı şekilde etkilediğini ortaya koymuşlardır (Şekil 1).  

Şekil 1: Eğitim Süresi ve Niteliği ile Büyüme Arasındaki İlişki 

 

Kaynak: Hanushek ve Woessmann, 2007 

 

Eğitim, ülke içindeki gelir dağılımının da önemli bir belirleyicisidir ve eğitim 

seviyesinin artması gelir adaletsizliğine çözüm sunan bir unsur olarak da öne 

çıkmaktadır. Gelir adaletsizliğinin bir nedeni, kalifiye olan ve olmayan işgücü 

arasındaki ücret farkından kaynaklanmaktadır. Nitekim teknolojik yeniliklerle birlikte 

yetenekli ve yüksek eğitimli çalışan talebinin artması, 1970’lerden bu yana gelir 
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adaletsizliğindeki artışın arkasında yatan önemli faktörlerden biridir (Heckman ve Kautz, 

2012).  

Eğitim yalnızca ülke düzeyinde değil, bireysel düzeyde de sosyal hareketlilik, 

sağlık ve mutluluk gibi alanlarda oldukça önemlidir.  

 Eğitim seviyesinin artışı, kuşaklar arası sosyal hareketliliği sağlamak 

açısından çok önemlidir. Nesiller arası sosyal hareketlilik, çocuğun ailesine 

kıyasla daha yüksek bir gelir düzeyine sahip olmasını ifade etmektedir. Gerek 

teorik, gerekse ülke verilerini karşılaştırmalı olarak inceleyen çalışmalar, kuşaklar 

arası sosyal hareketliliğin aile gelir durumu tarafından sınırlandırıldığını, ancak 

ailenin ve devletin çocuğa yapmakta olduğu yetenek düzeyini artırmaya yönelik 

yatırımların kuşaklar arası sosyal hareketlilik için önemli bir belirleyici olduğunu 

göstermektedir (Solon, 2004; Ichino ve diğ., 2009).   

 Daha yüksek eğitim düzeyine sahip kişiler daha sağlıklı olmaktadır. Eğitim 

düzeyinin yüksek olması, ölüm (Lleras-Muney, 2005) ve kötü sağlık durumu riskini 

(Spasojevic, 2003) düşürmekte, hatta ailede yüksek eğitimli kişilerin bulunması 

ailedeki çocuk ölümü oranlarının önemli ölçüde düşmesine neden olmaktadır 

(Breierova ve Duflo, 2004). 

 Bunlara ek olarak, daha eğitimli kişilerin suça yatkınlıklarının daha az olduğu ve 

genel olarak daha mutlu olduklarına yönelik çalışmalar da mevcuttur (Easterlin, 

2003; Lochner ve Moretti, 2004). 

Herkes için kapsayıcı ve nitelikli eğitim, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 

(UNDP)’nın Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden biridir. Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefleri, 2030 yılına kadar ekonomik büyüme ile birlikte ekonomik eşitsizlik, 

sürdürülebilirlik, yenilikçilik, barış ve adalet gibi alanların da dâhil edildiği bir kalkınma 

vizyonunun hayata geçirilmesi amacıyla öne sürülen hedeflerdir. Eğitim alanında Hedef 4, 

tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz ilk ve ortaöğretimi tamamlamasına olanak 

sağlanmasının yanı sıra, uygun maliyetli mesleki eğitime eşit erişimi, toplumsal cinsiyet ve 

imkân eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması ve nitelikli yükseköğretime herkesin erişimini 

sağlamayı da hedeflemektedir.  

Bu nedenlerle bütün bireyler için nitelikli eğitime erişim, Türkiye’nin uzun 

dönemli kalkınma vizyonunun olmazsa olmaz bir parçasını oluşturmaktadır.  
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2. MEVCUT DURUM ANALİZİ 

2. 1. Dünyada Mevcut Durum ve Eğilimler 

Teknolojik dönüşüm, dünyada iş yapma biçimlerini ve buna bağlı olarak da 

çalışanlardan beklenen yeteneklerin kompozisyonunu değiştirmektedir; bu eğilim 

günümüzde yaşanan teknolojik dönüşüm ile daha da artarak devam edecek gibi 

görünmektedir. 

 Autor, Levy ve Murnane (2003), üretim sürecine dâhil olması ile birlikte rutin ve 

çeşitli kurallarla bilgisayarlara tanıtılabilecek işleri insanlar yerine bilgisayarların 

yapabildiklerini, rutin olmayan ve bilişsel yeteneklere dayalı işlerde ise insanlara 

destek olduklarını ifade etmektedir. Çalışma bu argümandan hareketle 1960’lardan 

bugüne rutin olmayan analitik yeteneklere sahip çalışanlara yönelik talebin 

arttığını, rutin el emeği ve bilişsel yetenek gerektiren işleri yapan çalışanlara 

yönelik talebin ise azaldığını göstermektedir. Yakın tarihli bir çalışma ise, özellikle 

yüksek sosyal yeteneklere sahip çalışanlara yönelik talebin 1980’lerden günümüze 

kadar artmakta olduğunu göstermektedir (Deming, 2017). 

 Otomasyon ve yapay zekâ gibi teknolojilerin birçok sektörlerde kullanılması ve 

üretim süreçlerini yeniden yapılandırması, önümüzdeki dönemde sektörlerin işgücü 

ihtiyacını da değiştirecektir. Örneğin, 50 yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD)’nde şu anda var olan mesleklerin yüzde 47’sinin, Türkiye’de ise yaklaşık 

yüzde 59’unun bilgisayarlar tarafından yapılabileceği öngörülmüştür (Frey ve 

Osborne, 2013; Nas Özen, 2017). Özellikle taşımacılık ve lojistik, satış ve hizmet 

sektörü gibi rutin işlerin görece daha fazla olduğu meslek grupları, bilgisayarlar 

tarafından kolaylıkla gerçekleştirilebilecektir. 

 Sonuç olarak, çalışanlardan beklenen yetenekler son dönemde önemli ölçüde 

değişiklik göstermiş, rutin olmayan işlerin yapılabileceği yaratıcı analitik 

yetenekler ile bilgisayarların sahip olmasının mümkün olmadığı sosyal 

yetenekler öne çıkmaya başlamıştır.  

Dünyadaki teknolojik dönüşüme dayalı olarak eğitim politikası oluşturmak, eğitim 

politikası çıktılarının uzun dönemli olması, teknolojinin ise çok hızlı değişmesi nedeniyle 

oldukça zor bir iştir. Temel eğitim düzeyinde yapılan reformların işgücü piyasasında 

etkilerini görebilmek için eğitim sisteminden yeni mezun olan öğrencilerin işgücü piyasasında 

yer alması gerekmektedir. Bu nedenle temel eğitime yönelik reformların ilk etkilerinin 

yaklaşık 20 yıl sonra görülebildiği belirtilmektedir (Hanushek ve Woessmann, 2012). 
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Dolayısıyla ülkeler ekonomik dönüşüme göre eğitim reformunu hızla gerçekleştirebilse 

bile, reformun etkileri işgücü piyasasında görülene kadar yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır. 

Eğitim sisteminde politika müdahalelerinin etki analizine yönelik çalışmalar, 

erken yaşta yapılan müdahalelerin çok daha etkili olduğunu ortaya koymaktadır.  

 Çalışmalar, bilişsel yetenek düzeyinin 10 yaşından itibaren sabit düzeyde 

ilerlediğini göstermektedir (Cunha ve Heckman, 2008; Cunha ve diğ., 2010). Bu 

nedenle özellikle bilişsel yeteneklerin artırılmasına ilişkin politika müdahalelerinin 

erken yaşlarda uygulanması ve öğrenmeyi teşvik edici sosyal yetenekler ve iletişim 

yetenekleri ile desteklenmesi öne çıkmaktadır.  

 Farklı yetenek türleri birbirlerini tamamlayıcı ve hızlandırıcı şekilde etki 

etmektedir. Küçük yaşlardan itibaren daha sorumlu ve kararlı olan çocukların 

bilişsel yeteneklerini daha fazla geliştirmeleri mümkündür, aynı şekilde bilişsel 

yetenek düzeyi daha yüksek çocuklar iletişim yeteneklerini daha hızlı 

geliştirebilmektedirler. Dolayısıyla erken dönemde yapılan müdahaleler, bu verimli 

döngüyü erken çalıştıracak ve olumlu sonuçlara yol açacaktır.  

 Okul öncesi dönemde bilişsel yetenekleri geliştirmeye yönelik politika 

müdahaleleri sonraki yıllara kıyasla daha etkili olmaktadır ve bu dönemde 

ebeveyn etkisi çok önemlidir. Bu nedenle özellikle okul öncesi eğitime yönelik 

politika müdahalelerini yoksulluğa karşı müdahale programları ile birlikte ele 

almak önemlidir. Ailelerden kaynaklanan sosyal ve ekonomik etkiler, yani 

çocuğun beslenmesi ve öğrenme sürecinin aile tarafından desteklenmesine ilişkin 

kısıtlar okul öncesi yaş grubu çocuklarında daha sonra düzeltilmesi mümkün 

olmayan yetenek düzeyi farklılıklarına neden olmaktadır. Örneğin ABD’de 

çocukları yetişkinliğe kadar takip etmeyi amaçlayan Gençlik Ulusal Panel 

Araştırması (National Longitudinal Survey of Youth, NLSY) verileri, 5 yaşındaki 

çocukların matematik yetenekleri arasında ailelerinin sosyoekonomik durumuna 

göre önemli bir fark olduğunu, bu farkın ilerleyen yaşlarda da devam ettiğini ortaya 

koymaktadır (Cunha ve Heckman, 2007). Erken edinilen yeteneklerin ilerleyen 

dönemde daha hızlı yetenek edinmeye yönelik tetikleyici etkisi de göz önünde 

bulundurulduğunda, erken yaşlarda açılan farkın kartopu etkisi yaratarak yetişkin 

yeteneklerinde önemli farklılıklara yol açabileceği açıktır.  



5 
 

 Lise öğrencilerine yönelik eğitim reformları erken döneme göre daha düşük 

etkilidir; ancak lise öğrencileri birkaç yıl içinde iş hayatına başladıklarından 

politika etkilerini işgücü piyasasında daha hızlı görmek mümkün olmaktadır.  

Bu nedenle son dönemdeki eğitim reformu tartışmaları öğrencilere meslek bazlı 

yetenekleri öğretmek yerine, temel öğrenme yeteneklerini ve öğrenmeyi sürdürülebilir 

kılacak araçları öğretmeye doğru değişmiştir.  

 Bilişsel/analitik yetenekler: Bu yetenekler aslında herhangi bir konuyu 

önceliklendirme, anlama, planlama, karşılaştırma, bağlantılar kurma ve sorun 

çözme gibi yetenekleri içinde barındıran bir araç kitidir. Geleneksel eğitim 

sistemleri içinde bu yetenek kiti doğrudan öğretilmemekte, ancak matematik ve fen 

bilgisi gibi sayısal dersler içinde gizli olarak bulunmaktadır. Günümüzde ise birçok 

ülkede doğrudan düşünme algoritmasına yönelik eğitim sağlayan politika 

müdahalelerinin yanı sıra, bir konu etrafında bu yetenekleri geliştiren programlar da 

bulunmaktadır.  

 Öğrenmeyi destekleyici sosyal yetenekler: Bu tip yetenekler, çalışkanlık, 

sorumluluk, azim ve kararlılık gibi öğrenmeyi hızlandırıcı ve sürekli hale gelmesini 

sağlayıcı araçlardır.  Öğrenmeyi destekleyici sosyal-duygusal yeteneklerin önemi 

daha çok son yıllarda yapılan çalışmalarda ortaya çıkmıştır: Çocukların sosyal-

duygusal yetenek düzeylerini iş hayatına girmeden önce ölçerek yetişkinlik 

döneminde iş hayatındaki başarısı ve ücret seviyesi ile ilişkilendiren çalışmalar, 

bilişsel yetenekler ile sosyal-duygusal yeteneklerin hemen hemen aynı oranda etkili 

olduğunu ortaya koymaktadır (Heckman ve Kautz, 2012). 

 İletişim yetenekleri: Bu yetenekler çocukların bilgileri etkin bir biçimde 

aktarabilmelerini ve tartışabilmelerini sağlamaktadır.  

- İletişim yetenekleri açısından etkin iletişim kurabilme, dışadönük tavır gibi 

sosyal-duygusal yetenekler öne çıkmaktadır.  

- Bu gruptaki en önemli yeteneklerden biri yabancı dilde iletişim kurabilmeye 

ilişkindir. İngilizce yazılı ve sözlü iletişim becerisi, yeniliklerden anında 

haberdar olabilmek için son derece önemlidir. 

Avrupa Birliği, bilgi toplumunda sekiz anahtar yeterliğin esas olduğunu kabul 

etmekte ve üye ülkelerin söz konusu yeterlilikleri geliştirmek üzere hayat boyu öğrenme 

politikaları uygulamalarını önermektedir. Bu yeterlilikler; 



6 
 

- Anadilde iletişim, 

- Yabancı dilde iletişim, 

- Matematik, fen ve teknolojide temel yeterlik,  

- Dijital yeterlik,  

- Öğrenmeyi öğrenme,  

- Sosyal ve vatandaşlık yeterlikleri,  

- Kişisel teşebbüs ve girişimcilik, 

- Kültürel farkındalık ve ifade yeterliği. 

Dünya Bankası (2017) çalışmasına göre, öğrenmenin gerçekleşmesi, dört ana 

faktöre bağlıdır ve üç ana politika aracı ile öğrenmenin etkinliği sağlamlaştırılabilir 

(Şekil 2). Öğrenmenin etkinliğini belirleyen dört faktör, öğretmenler, öğrenciler, okul 

girdileri ve okul yönetimidir. Bu faktörlerin etkinliğini belirleyen ise birbirini tamamlayan üç 

politika aracı olarak ortaya konulmuştur:  

 Öğrenmenin ölçülmesinin önemli bir hedef haline getirilmesi, 

 Veriye dayalı politika geliştirilerek okulların tüm öğrenciler için işe yarar hale 

getirilmesi, 

 Aktörlerin birlikte çalışması sağlanarak tüm sistemin öğrenciler için işe yarar hale 

getirilmesi. 

Şekil 2: Öğrenmeyi Etkileyen Teknik Faktörler  

 
Kaynak: Dünya Bankası, 2017 

 

Bu çerçevede OECD tarafından, öğrenciler, kurumlar ve sistemin tümü için önerilen 

politika seçenekleri Tablo 1’deki gibi özetlenmektedir.  
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Tablo 1: Politika Kaldıraç Alanları, Tanımları, Politika Seçenekleri ve Uygulanabilir Politikalar 

Politika 

Kaldıracı 
Tanım 

Politika 

Seçenekleri 
Politikalar 

Öğrenciler: Çıktıların geliştirilmesi 

Eşitlik (ve 

kalite)  

Kişisel ya da 

toplumsal koşulların 

eğitsel potansiyele 

erişimde engel 

yaratmadığı (eşitlik) 

ve tüm bireylerin en 

azından minimum 

bir beceri seviyesine 

(kalite) sahip 

olmalarını sağlayan 

politikalar 

Erken çocukluk dönemi 

yatırımlarının 

geliştirilmesi 

Okul öncesi eğitim ve bakımın kalitesine yatırım yapılması 

Sistem düzeyindeki 

yönetsel sorunların 

çözümlenmesi 

Sınıf tekrarının önüne geçilmesi, erken izleme ve öğrenci seçimi, okul 

tercihlerinin yönetilmesi, öğrenci ihtiyaçlarına cevap verecek 

finansman stratejileri geliştirilmesi, ortaöğretime geçiş tasarımının 

tamamlanması   

Düşük performans 

gösteren dezavantajlı 

okul ve öğrencilerin 

desteklenmesi 

Okul liderliğini desteklemek, olumlu okul ortamının canlandırılması, 

öğretmen kalitesinin artırılması, sınıfta etkin öğrenme stratejilerinin 

sağlanması, okulların ebeveyn ve topluluklar ile ilişkilendirilmesi 

Öğrencileri 

geleceğe 

hazırlamak  

Öğrencilerin 

eğitime devamlarını 

veya işgücü 

piyasasına erişimini 

destekleyecek 

politikalar 

Ortaöğretim 

Tercih esnekliği, programlar arasında kalitenin sağlanması, lise 

seviyesindeki uzmanlığın özel ihtiyaçlarını güçlendirmek, toplumun 

kapsanması, ebeveynler ve özel sektör, işgücü piyasasına ya da 

sonraki eğitim kademelerine geçişlerin sağlanması 

Mesleki eğitim  

Mesleki eğitimin sunduğu becerilerin işgücü piyasası ihtiyaçları ile 

eşleşmesi, uygun kariyer rehberliği, iş başında eğitimin verilmesi, 

paydaş katılımı için araçlar  

Yükseköğretim  

Yükseköğretimin izlenmesi, finansmanın önceliklerle eşleştirilmesi, 

kalite ve eşitliğin sağlanması, araştırma ve inovasyonda 

yükseköğretimin rolünün iyileştirilmesi, işgücü piyasası bağlantısının 

güçlendirilmesi, uluslararasılaşma stratejilerinin belirlenmesi 

Geçişler 

Eğitim alanları arasındaki ve işgücü piyasasına olan geçişler  
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Politika 

Kaldıracı 
Tanım 

Politika 

Seçenekleri 
Politikalar 

            

 Kurumlar: Kalitenin yükseltilmesi 

Okul gelişimi 

Öğrenci başarısına 

etki eden ve okulda 

verilen eğitimi 

güçlendirici 

politikalar 

Öğrenme ortamları  
Sınıf büyüklüğü, müfredat, ders saati, öğrenme stratejileri, okullardaki 

etkileşimler 

Kalifiye öğretmenler 
İşe alım, seçim ve göreve başlama, maaş ve çalışma koşulları, ilk 

eğitim, mesleki gelişim fırsatları ve kariyer yolları 

Okul liderleri  

Okul müdürlerinin geliştirilmesi, yeniden eğitilmesi ve okul 

müdürlüğünün bir meslek olarak cazip kılınması, destek ve iletişim 

ağları 

Değerlendirme  

Okul sistemlerinin 

çıktılarını 

destekleyen ölçen 

ve geliştiren 

politikalar  

Sistem değerlendirmesi 
Sisteminin ve alt kırılımlarının bir bütün olarak değerlendirilmesi, 

program ve politika değerlendirmesi 

Okul değerlendirmesi Okul içi değerlendirme, okul dışı değerlendirme, okul liderliği 

Öğretmenlere hak 

edilen değerin verilmesi 

Deneme süresi, gelişime yönelik değerlendirme, performans yönetimi, 

hesap verebilirlik ve iyileştirme amaçlı takdir ve değerlendirme 

Öğrenci 

değerlendirmesi 
Süreç değerlendirme, sonuç değerlendirme 

Çerçeve 

değerlendirmesi 

Eşgüdümlü düzenlemeler, yönetim, biçimlendirme / mimari, 

yetkinlikler ve beceriler, sonuçların kullanımı, uygulama stratejileri ve 

faktörler 

Sistem: Etki Yönetimi 

Yönetim  

Etkili planlamanın 

sağlanması, 

uygulanması ve 

politikalaştırılması 

Resmi yapılanma 
Yönetim biçimi, eğitim sisteminin organizasyonu, karar almanın 

konumu 

Amaçların belirlenmesi Ulusal eğitim hedef ve önceliklerinin tanımlanması 

Paydaş süreci İlgili kurumlar ve paydaşlar arası işbirliği 

Finansman  

Eğitim sisteminde 

etkili ve verimli 

yatırım  

Eğitim sistemindeki 

ekonomik kaynaklar 

Kamu harcamaları, gayrisafi yurtiçi hasıla ve eğitim seviyelerine göre 

payı 

Kaynak kullanımı  
Eğitim seviyesine göre zaman kaynakları, insan kaynakları, materyal 

kaynakları 

  Kaynak: OECD, 2015 
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2.2. Türkiye’de Eğitime Erişim ve Eğitim Kalitesinde Mevcut Durum 

2.2.1. Eğitime Erişimde Mevcut Durum 

Türkiye, eğitime erişimle ilgili uzun süredir çeşitli politikalar geliştirmekte ve 

uygulamaktadır. Bu politikalar sonucunda olumlu gelişmeler meydana gelmiştir. 

 8 yıllık zorunlu eğitimle birlikte ilköğretimde net okullaşma oranı, 99 seviyesini

yakalamayı başarmıştır (Şekil 3). 8 yıllık zorunlu eğitimin getirilmesi, lise yani

ortaöğretim okullaşma oranını olumlu yönde etkilediyse de istenilen hedefler

yakalanamamıştır. Zorunlu eğitim 8 yıl olduktan 5 yıl sonra, okullaşma oranı;

ancak yüzde 50'yi geçebilmiş ve 2011-2012 eğitim-öğretim dönemi itibarıyla yüzde

67'yi yakalamıştır.

 Kamuoyunda 4+4+4 sistemi olarak bilinen 2012 yılındaki düzenleme sonrasında

ortaöğretimde okullaşma oranı 6 yılda 25 puan artarak yüzde 84’e yükselmiştir.

Aynı dönemde ilkokuldaki okullaşma oranı, hesaplamada yapılan değişiklik nedeni

ile azalmış görünmektedir (MEB, 2018a); ancak yöntem değişikliğinin etkisini

arındırarak ilkokullardaki okullaşma oranlarının değişimini incelemek mevcut

verilerle mümkün görünmemektedir.

Şekil 3: İlköğretim ve Ortaöğretimde Net Okullaşma Oranları 

Kaynak: Milli Eğitim İstatistikleri: Örgün Eğitim 2017-18 
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 Türkiye genelinde eğitime erişimde cinsiyete dayalı farklar büyük ölçüde 

ortadan kalkmıştır; ancak bölgesel olarak eğitime erişimde cinsiyete dayalı 

farklar devam etmektedir. 2001-2002 eğitim-öğretim döneminde kız çocuklarının 

net okullaşma oranı erkek çocuklarının ilköğretimde yüzde 92’si, ortaöğretimde ise 

yüzde 81’i seviyesinde iken, günümüzde her iki kademede okullaşma oranında 

cinsiyete dayalı farklar ortadan kalkmıştır (Şekil 4). Ancak bölgesel olarak, 

ortaöğretimde eğitime erişimde, özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde, hala 

cinsiyete dayalı farklar olduğunu görmek mümkündür (Şekil 5).

Şekil 4: İlköğretim ve Ortaöğretim Net Okullaşmada Cinsiyet Oranı 

Kaynak: Milli Eğitim İstatistikleri: Örgün Eğitim 2016-17 

*Her iki cinsiyet için okullaşma oranlarının eşit olduğu durum

Eğitime  erişimde  bölgesel  farklılıklar,  özellikle  ortaöğretim  kademesinde  mevcuttur 

(Şekil 5). Ortaöğretimde net okullaşma oranı 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde Ankara’da 

yüzde 92 seviyesinde iken, Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri illerini içeren TRB2 bölgesinde 

yüzde 58 seviyesine kadar düşmektedir.  
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Şekil 5: Ortaöğretimde Bölgelere ve Cinsiyete Göre Net Okullaşma Oranı 

Kaynak: TÜİK Bölgesel İstatistikler, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Dönemi 

Bölge 
Ortaöğretim 

Toplam
Bölge

Kadın/Erkek 

Oranı

TR51 Ankara 92,26 TRA2 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 1,0332

TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın 91,98 TR61 Antalya, Isparta, Burdur 1,0246

TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 90,59 TR31 İzmir 1,0225

TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 90,49 TR52 Konya, Karaman 1,0223

TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik 90,15 TR10 İstanbul 1,0203

TR61 Antalya, Isparta, Burdur 89,41 TR22 Balıkesir, Çanakkale 1,0167

TR82 Kastamonu, Çankırı, Sinop 89,34 TR33 Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak 1,0146

TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 88,41 TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 1,0134

TR22 Balıkesir, Çanakkale 87,69 TR51 Ankara 1,0131

TR32 Aydın, Denizli, Muğla 87,33 TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 1,0128

TR31 İzmir 87,19 TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın 1,0116

TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 87,13 TR32 Aydın, Denizli, Muğla 1,0093

TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 86,74 TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 0,9994

TR10 İstanbul 86,41 TR62 Adana, Mersin 0,9985

TR33 Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak 86,05 TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 0,9983

TR71 Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir 85,99 TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 0,9977

TR21 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 85,34 TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik 0,9977

TR52 Konya, Karaman 85,23 TR21 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 0,9967

TR62 Adana, Mersin 82,69 TR Türkiye 0,9963

TR Türkiye 82,54 TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 0,9922

TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 79,87 TR82 Kastamonu, Çankırı, Sinop 0,9916

TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 77,36 TR71 Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir 0,9880

TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 75,8 TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli 0,9845

TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 66,12 TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 0,9668

TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 63,53 TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkâri 0,9279

TRA2 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 60,81 TRC3 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt 0,9203

TRB2 Van, Muş, Bitlis, Hakkâri 57,79 TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 0,8783
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Okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarının iyileştirilmesine ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi itibarıyla net okullaşma bakımından 3-5 yaş

arasındaki çocukların sadece yüzde 39'u okul öncesi eğitime erişim sağlayabilmiştir

(MEB, 2018a). Bu oran, 4-5 yaş arası çocuklarda yüzde 50 iken, 5 yaşındaki

(ilkokul öncesi) çocuklarda yüzde 67 olarak gözlemlenmektedir. 2012-2013 eğitim-

öğretim dönemine kıyasla en çok artış, 27 puan ile 5 yaşındaki çocuklarda

gözlemlenmektedir.

 3, 4 ve 5 yaş verilerini dikkate alındığında yaş arttıkça okul öncesi net okullaşma

oranı artmaktadır; ancak oranlar OECD ortalamalarının altındadır (Şekil 6). 3

yaşındaki çocuklarda net okullaşma oranı yüzde 12 iken; 4 yaşa gelindiğinde yüzde

38; 5 yaş çocuklarda ise okul öncesi net okullaşma oranının yüzde 75 olduğu

görülmektedir. Ancak her üç yaşa ait bu oranlar, OECD ortalamalarının altında

seyretmektedir.

 Okul öncesi eğitim hizmetlerinin büyük kısmı 5 yaş üzeri çocuklara yönelik yarım

günlük eğitim hizmetlerinden oluşmaktadır. MEB’e bağlı kamu kurumları dışında

MEB tarafından akredite edilmiş özel kurumlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler

Bakanlığı’nın akredite ettiği özel kurumlar, iş yerlerinde açılan kreşler ve kamuya

bağlı iş yerlerinin kreşleri ile toplum temelli olarak adlandırılan belediyeler ve

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı kurslar okul öncesi eğitim kurumları olarak

değerlendirilmektedir (AÇEV ve ERG, 2016).

Şekil 6: Yaşlara Göre Okul Öncesi Net Okullaşma Oranı 

Kaynak: Milli Eğitim İstatistikleri: Örgün Eğitim 2017-18, Education at a Glance 2018 

Not: OECD verileri, 2016 yılına aittir. 
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MEB verilerine göre, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden tanılaması yapılan 

öğrencilerin sayısı, 799 bine ulaşmıştır. Ancak okul dışında kalan engelli çocuklara ilişkin 

yeterli veri bulunamadığından engeli olan çocukların yüzde kaçının örgün eğitime erişebildiği 

bilinmemektedir (ERG, 2017a). Ayrıca, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 

Örgütü’nün (UNESCO) hazırladığı Küresel Eğitim İzleme Raporu’nda engellilerin okul 

terkinde Türkiye’nin Avrupa’da birinci sırada olduğu ifade edilmektedir (UNESCO, 2017). 

Ayrıca toplumların yaklaşık yüzde 2’sini oluşturduğu tahmin edilen üstün yetenekli bireylerin 

eğitimi konusunda da gelişime açık alanlar bulunmaktadır.  

Göçmen ve geçici koruma altındaki çocukların eğitime erişiminde önlemler 

alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Kasım 2017 itibarıyla Türkiye’deki Suriyeli nüfusun 

yaklaşık yarısını oluşturan 1,5 milyon çocuğun yüzde 62’si okul çağındadır (İçişleri 

Bakanlığı, 2017). Okul çağındaki 976 bin 200 Suriyeli çocuğun (MEB HBÖGM, 2017) yüzde 

62’si bir eğitim kurumunda eğitim görmektedir ve bu öğrencilerin yüzde 38’i Milli Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı resmi ve açık okullarda, yüzde 24’ü ise Geçici Eğitim Merkezleri’nde 

eğitimlerine devam etmektedir (Şekil 7). Bununla birlikte, Suriyeli çocukların okullaşma 

oranlarında ekonomik ve kültürel etkenler belirleyici olmaktadır. Suriyeli çocukların 

okullaşmalarındaki engellerin nedeninin erkek çocuklarının ailelerine destek olmak amacı ile 

çalıştırılmaları, kız çocuklarının ise erken evlendirilmeleri olduğu görülmektedir (SETA, 

2016). 

Şekil 7: Okul Çağındaki Çocukların Eğitim Durumu ve Eğitim Gören Suriyeli Çocukların 

Kayıtlı Oldukları Eğitim Kurumu (Kasım 2017) 

 

Kaynak: MEB HBÖGM, Aralık 2017 
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Özel öğretimde kayıtlı öğrencilerin ve özel okulların oranı düşük olmakla birlikte 

artış eğilimi göstermektedir. 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi itibarıyla özel okullarda 

kayıtlı öğrencilerin toplam öğrenci sayısına oranı, açık öğretim hariç, yüzde 9; örgün eğitimde 

özel okul sayılarının toplam okul sayısına oranı ise yüzde 21,4’tür (Şekil 8). 2017-2018 

eğitim-öğretim döneminde özel öğretimde öğrenim görenlerin yüzde 42’si ortaöğretim 

öğrencisidir (Şekil 9). 

Şekil 8: Özel Öğretimdeki Öğrencilerin Toplam Öğrenci İçindeki Payı, % 

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Eğitim İstatistikleri 2017-2018  

Not: Resmi öğrenci sayılarına açık öğretim öğrenci sayıları dâhil değildir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı'na bağlı özel okul öncesi kurumları dâhil edilmiştir. 

Şekil 9: Özel Öğretimde Öğrenim Gören Öğrencilerin Kademelere Göre Oranları 

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Eğitim İstatistikleri 2017-2018 

2,53 2,73 2,92 3,02 3,18
3,49

3,87
4,39

5,22

7,47 7,64

9,04

0

2

4

6

8

10

17%

17%

24%

42%

okul öncesi ilkokul ortaokul ortaöğretim



15 
 

Devamsızlık yapan, eğitim ve öğretimden erken ayrılan ve örgün eğitim dışına 

çıkan öğrenci oranlarında iyileşmeler görülmektedir; ancak bu konularda güncel ve 

detaylı verilere ihtiyaç bulunmaktadır. Eğitim ve öğretimden erken ayrılma, tam gün 

veya bazı derslerde bulunmama ve derse geç kalma oranları ise uluslararası 

ortalamaların üzerindedir. 

 Milli Eğitim Bakanlığı 2017 Yılı Performans Programı, her kademede 20 gün ve 

üzeri devamsızlık oranlarının azalmakta olduğuna dikkat çekmektedir (MEB SGB, 

2016). Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı verileri ışığında ortaya 

çıkan tablo, 12 yıllık temel eğitimin tüm kademelerindeki devamsızlık oranında 

azalma gerçekleştiğini desteklemektedir (Şekil 10). Okul kademelerine göre 

ortaöğretimde 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci sayısının temel eğitimdeki 

devamsız öğrencilere kıyasla çok daha yüksek olduğu görülmektedir. Bununla 

beraber ortaöğretimde devamsız öğrenci oranının en yüksek olduğu okul türü ise 

mesleki ve teknik liselerdir (Tablo 2). Bu okul türündeki her 10 öğrenciden 4’ü 20 

gün veya üzeri devamsızlık yapmaktadır. 

 Eğitim ve öğretimden erken ayrılma oranlarında önemli bir düşüş görülmemektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı, 18–24 yaş aralığındaki kişilerden 

en fazla ortaokul mezunu olan ve daha üstü bir eğitim kademesinde kayıtlı 

olmayanların ilgili çağ nüfusuna oranı olarak ifade edilen eğitim ve öğretimden 

erken ayrılma oranının 2012 yılında yüzde 39,6, 2013’te 37,5 ve son olarak 2014 

yılında yüzde 38,2 olarak gerçekleştiğini ifade etmektedir. 2019 yılındaki hedef 

olarak belirlenen oran ise yüzde 27’dir (MEB SGB, 2016). Aynı yıllar için AB 

ortalaması sırasıyla 2012’de yüzde 13, 2013’te yüzde 12 ve 2014’te yüzde 11’dir. 

En güncel verinin kaydedildiği 2017 yılında ise bu oran, yüzde 10,6 olarak 

gerçekleşmiştir (Eurostat, 2019). 

 Örgün eğitim dışına çıkan öğrenci oranında 2012 ile 2014 arasında yüzdesel bazda 

1 puanlık azalma görülmüştür. Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik 

Planında, ortaöğretimde ölüm ve yurt dışına çıkma haricindeki herhangi bir nedenle 

örgün eğitim kurumlarından ilişik kesilmesi durumunu ifade eden bu göstergenin 

2012 yılında yüzde 7,29, 2013’te yüzde 7,97 ve 2014 yılında yüzde 6,17 olarak 
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gerçekleştiği görülmektedir. 2019 yılı hedefi olarak belirlenen oran ise yüzde 5’tir 

(MEB SGB, 2016). 

 PISA 2015 sonuçlarına göre Türkiye’de öğrencilerin yüzde 17’si son iki hafta

içinde en az üç gün okula gitmediklerini, yüzde 15’i en az üç derse katılmadıklarını,

yüzde 17’si ise en az üç kez okula geç kaldıklarını ifade etmektedirler (Şekil 11).

Türkiye’de devamsızlık ve derse katılmama oranlarının OECD ortalamasından

yüksek olması dikkat çekicidir. Son iki haftada en az üç gün devamsızlık yapan

öğrencilerin oranı OECD ülkelerinde ortalama yüzde 5, en az üç derse katılmayan

öğrencilerin oranı ise yüzde 6,6 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’de okula geç kalan

öğrencilerin oranı görece OECD ülkelerindeki ortalamaya yakınsamasına rağmen,

yine de ortalamanın üzerinde kalmıştır.

 Sınıf tekrar oranları okul türlerine göre farklılık göstermekte olup ortaöğretimde en

düşük sınıf tekrar oranı genel ortaöğretimde görülmektedir (  Tablo 3). Mesleki ve

teknik ortaöğretimde sınıf tekrar oranı yüzde 10, Anadolu İmam Hatip Liselerinde

yüzde 8 seviyesinde iken, genel ortaöğretimin 12. sınıflarında bu oran yüzde 0,28

seviyesine kadar düşmektedir.

Şekil 10: Örgün Eğitimde 20 Gün ve Üzeri Devamsızlığı Olan Öğrenci Oranı 

Kaynak: MEB SGB, 2015 
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Tablo 2: Kademelere ve Okul Türlerine Göre 20 Gün ve Üzeri Devamsız Öğrenci Oranı  

 Devamsız öğrenci oranı 

İlkokul  % 6,21 

İmam-hatip ortaokulu % 6,86 

Ortaokul (Temel eğitim)  % 10,64 

Genel ortaöğretim % 29,95 

Anadolu imam-hatip lisesi % 30,96 

Mesleki ve teknik lise % 39,81 

Kaynak: MEB, 2018 

Not: Millî Eğitim Bakanlığı 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu’nda belirtilen tahmini değerleri yansıtmaktadır.               

2016-2017 eğitim-öğretim dönemine ait verilerdir.   

 

Şekil 11: Devamsızlık, Derse Katılmama ve Okula Geç Kalma Oranları  

 

Kaynak: OECD (2016b), PISA 2015 Sonuçları 

 

  Tablo 3: Okul Türü ve Sınıf Düzeyine Göre Sınıf Tekrar Oranı 

 
Sınıf tekrar oranı 

Mesleki ve teknik ortaöğretim % 10,08 

Anadolu imam hatip lisesi % 8,11 

Genel ortaöğretim (9. sınıf) % 4,59 

Genel ortaöğretim (10. sınıf) % 2,11 

Genel ortaöğretim (11. sınıf) % 1,10 

Genel ortaöğretimde (12. sınıf) % 0,28 

 Kaynak: MEB, 2018 

 Not: Millî Eğitim Bakanlığı 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu’nda belirtilen tahmini değerleri yansıtmaktadır. 

2016-2017 eğitim-öğretim dönemine ait verilerdir. 
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Açıköğretim okullarına devam eden öğrenci sayısı artmaktadır. 

 Açıköğretim ortaokullarına devam eden öğrenci sayısı, 2017-2018 eğitim-öğretim

döneminde 191.202’dir. Ortaokulda okuyan toplam öğrenci sayısının yüzde 3,4’ü

açık öğretim ortaokullarında eğitime devam etmektedir (MEB, 2018a).

 Açıköğretim liselerine devam eden öğrenci sayılarında 2012-2013 eğitim-öğretim

döneminden itibaren artış görülmektedir (Şekil 12). Bu dönemde 1 milyonun

hemen üzerinde olan açık lise öğrenci sayısı, 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde

1.395.621 olmuştur. Bir başka deyişle ortaöğretimdeki toplam öğrenci sayısının

yüzde 25’i açıköğretim liselerinde eğitim görmektedir. Bu kademedeki

öğrencilerin, yüzde 78’i genel açıköğretim liselerinde yer alırken, yüzde 14’ü

mesleki açıköğretim lisesinde, yüzde 8’i ise açıköğretim imam-hatip liselerinde

öğrenimine devam etmektedir (MEB, 2018a).

 Açıköğretim liselerine kayıt yaptıran öğrencilerin bu tercihlerinin nedenleri üzerine

detaylı bir araştırma mevcut değildir. Erkek çocuklar için çalışma hayatına dâhil

olmaları, kızlarda ise kültürel nedenlerin etkili olduğu düşünülmektedir. Ayrıca

çıraklık eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alındığı 9 Aralık 2016 tarihi

sonrasında, Mesleki Eğitim Merkezleri’nden mezun olan öğrencilerin açık liseden

eksik derslerini tamamlayarak lise mezunu olmalarının da önü açılmıştır. Bu

nedenle açık liseye devam eden öğrenci sayısında artış görülmesi de

beklenebilmektedir.

Şekil 12: Açıköğretim Liselerinde Öğrenci Sayısı

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı 
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Sonuç olarak gelişime açık alanlar olmakla birlikte, eğitime erişim alanında 

önemli ölçüde yol katedildiği görülmektedir ve artık Türkiye’nin odağında, finansmanın 

ve kaynakların etkin şekilde kullanımını sağlayarak eğitim kalitesini artırmak 

olmalıdır.  

2.2.2. Eğitim Kalitesinde Mevcut Durum 

Eğitimin kalitesi müfredat, öğretmen nitelikleri, okul yönetimi gibi birçok 

değişkene bağlıdır ve bu değişkenlerin tümü bir çıktı olarak öğrencilerin beceri 

düzeylerini etkilemektedir. Bu bölümde kalitenin belirleyicisi olan bu değişkenlerden 

karşılaştırmalı olarak bahsedilmekte ve öğrenci beceri düzeyleri, uluslararası ve ulusal 

göstergeler kullanılarak incelenmektedir. 

Türkiye’de yıllık toplam eğitim saati OECD ortalamasının altındadır ve ilkokulda 

okuma, yazma ve edebiyat derslerinin zorunlu dersler içindeki ağırlığı uluslararası 

ortalamaların üzerinde iken doğa bilimlerine yönelik derslerin ağırlığı ortalamaların 

altındadır (OECD, 2017).  

 Türkiye’de 8 yıl olan ilkokul ve ortaokulun toplam süresi, OECD ortalaması olan 9 

yıla oldukça yakındır. Ancak yıllık zorunlu ders saati bakımından Türkiye, OECD 

ülkeleri arasında hem ilkokul hem de ortaokullar için yıllık ortalama eğitim saati en 

düşük olan ülkelerden biridir (Şekil 13). 

Şekil 13: Yıllık Zorunlu Ders Saatleri (Devlet Okulları) 

 

Kaynak: OECD (2017a) 
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 Öğrencilerin okulda bulunma süreleri önemli olmakla birlikte, bu sürede hangi

derslere odaklandıkları da beceri düzeyleri için önemlidir. Türkiye için ilkokuldaki

zorunlu derslerin alanlara göre dağılımına bakıldığında doğa bilimleri ve sanat

derslerinin payının OECD ortalamasına göre düşük olduğu; okuma, yazma ve

edebiyat ile sosyal bilimler ve beden eğitimi derslerinin paylarının ise yüksek

olduğu görülmektedir (Tablo 4).

Tablo 4: İlkokulda Konulara Göre Zorunlu Ders Saatleri 

Türkiye OECD Ortalaması 

Okuma, Yazma ve Edebiyat 30 25 

Matematik 17 17 

Doğa Bilimleri 5 7 

Sosyal Bilimler 13 6 

Yabancı Dil 5 6 

Beden Eğitimi ve Sağlık 14 9 

Sanat 7 10 

Din/Etik/Ahlak 2 5 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri 0 1 

Teknoloji 0 1 

Mesleki Dersler 1 1 

Diğer Dersler 7 5 

Kaynak: OECD (2018a) 

Türkiye’de öğrenciler okul içi ve dışında bilgisayar ve internet kullanımında 

uluslararası karşılaştırmalara göre son sıralarda yer almaktadır (OECD, 2017b). FATİH 

ve benzeri teknoloji yatırımlarının artması ile bu durumda iyileşmeler görülebilir; ancak bilgi 

ve iletişim teknolojilerinin sınıf içi etkin kullanımının önünde engeller bulunmaktadır. 

 Türkiye’de 15 yaşındaki öğrencilerin yüzde 63’ünün evinde internet erişimi varken

bu oran OECD ortalamasında yüzde 95’tir (OECD, 2017b). Okulda internet

kullanan çocukların oranı ise Türkiye’de yüzde 49 iken OECD ortalamasında yüzde

72’dir (OECD, 2016a).

 FATİH Projesi ile birlikte okullara fiber internet altyapısı kurulmuş, etkileşimli

tahta ve tabletlerin sınıflarda kullanımı artmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 350

bin öğretmene teknoloji eğitimi verilmiş, 1 milyon 100 bin civarında öğrenciye ve

305 bin civarında öğretmene tablet dağıtılmış,  432.288 adet etkileşimli tahta

okullara kurulmuştur (UNESCO, çıkacak). Ayrıca, MEB Yenilik ve Eğitim
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Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) da 

öğretmen, veli ve öğrencilerin eğitime yönelik dijital içeriklere ücretsiz erişimini 

amaçlamaktadır. Türkiye’nin en önemli eğitim teknolojisi yatırımlarından biri olan 

FATİH projesinin etkinliğinin artırılması için teknolojik altyapının yanı sıra 

öğretmenlerin eğitimi oldukça önemlidir. 

Öğretmen adaylarının seçimi, atanması, öğretmenlerin hizmetiçi eğitimi ve kariyer 

patikalarına ilişkin sorunlar eğitimin kalitesini olumsuz etkilemektedir. Eğitim 

sisteminin niteliğinin en önemli belirleyicilerinden olan öğretmen kalitesi, meslek öncesi 

eğitim sürecine ve mesleğe seçilime ek olarak, ücret gibi motive edici faktörlerden de 

etkilenmektedir (Yurdakul ve diğ., 2016). Her ne kadar Öğretmen Strateji Belgesi bu 

sorunlara eğilmek üzere hazırlandıysa da, mevcut durumda bu konuda gelişim ihtiyacı 

sürmektedir.  

 Son on beş yılda eğitim fakültelerinin sayısı 63’ten 93’e, öğrenci sayısı ise yaklaşık 

141 binden 217 bine çıkmıştır; ancak fakültelerdeki öğretim üyeleri, derslikler gibi 

girdilerin aynı oranda artmaması eğitim fakültelerindeki eğitimin niteliği ile ilgili 

yeni sorun alanlarını ortaya çıkarmıştır (YÖK,2018). 

 Eğitim fakültesi kontenjanlarının öğretmen ihtiyacı ile uyumlu olmaması, öğretmen 

adayı arzının, en büyük işveren olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın talebinin oldukça 

üzerinde olmasına neden olmaktadır.  

 Atanan öğretmenlerin ise ücret düzeyi uluslararası ortalamalara göre oldukça 

düşüktür. Türkiye, satın alma gücü paritesine göre düzeltilmiş yıllık öğrenci başına 

düşen öğretmen maaşlarında OECD ülkeleri arasında Meksika ve Şili’nin ardından 

sondan üçüncü sırada yer almaktadır (Şekil 15). Ayrıca öğretmenlere yönelik bir 

kariyer patikası da bulunmadığından, öğretmenlerin sonraki yıllara yönelik gelir 

artışı beklentisi ile motive edilmeleri de mümkün görünmemektedir. 
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Şekil 14: Devlet Okullarında Çalışan Ortaokul Öğretmenlerine Kariyerlerinin Çeşitli 

Aşamalarında Ödenen Ücretler (2015) 

Kaynak: OECD (2017a) 

Not: Satın alma gücü paritesine göre hesaplanmıştır. 

 Öğretmenlerin atanması, ücretleri ve kariyer patikasının olmayışı gibi sorunlar,

merkezi sınav sistemine göre başarılı adayların öğretmenlik mesleğini seçmesinin

önünde de engel oluşturmaktadır.  Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) verilerine

bakıldığında, eğitim fakültelerine giren öğrencilerin ortalama 176 bin civarında bir

sıralamaya sahip olduğu, örneğin Türkçe öğretmenliği alanında ise 399 bine kadar

gerilediği görülmektedir (Şekil 16). Yakın dönemde YÖK tarafından öğretmenlik

bölümlerine giriş için Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucunda ilk 240 binde

olma şartı getirildiyse de mesleğin statüsünü yükseltmek için ayrı bir çalışma

gerekli gibi görünmektedir.
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Şekil 15:  Kademelere Göre Öğrenci Başına Öğretmenlerin Yıllık Ücreti (2015) 

 

Kaynak: OECD (2017a) 

Not: Satın alma gücü paritesine göre düzeltilmiştir. 

 

Şekil 16: Eğitim Fakültelerinin Çeşitli Bölümlerine Yerleşen Adayların YGS’deki Ortalama 

Sıralaması (Bin Kişi) (2016) 

 

Kaynak: YÖK ATLAS, Lisans Tercih Sihirbazı (Devlet Üniversiteleri) 

 

PISA 2015 verilerine göre, öğretmenlerin hizmetiçi eğitime erişimi OECD ülkeleri 

ortalamasının altındadır. Buna ek olarak, öğretmenlerin büyük bir kısmı hizmetiçi eğitimlerin 

sayıca yetersiz ve içerik yönünden zayıf olduğunu düşünmektedir (TEDMEM, 2014). 2016 

yılında hayata geçirilen aday öğretmen yetiştirme programı ise bu alanda olumlu bir katkı 
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sunmaktadır; ancak programın izleme ve değerlendirme raporu, katılan öğretmenlerin 

programın etkinliğinin özellikle form doldurma gibi bürokratik işlemlerin azaltılmasıyla ve 

danışman öğretmenlerin seçiminde daha titiz olunmasıyla artırılabileceğini ifade etmektedir 

(SETA, 2017). 

Türkiye PISA 2015 sonuçlarına göre okul özerkliği alanında, değerlendirmeye giren 

tüm ülkeler arasında sondan ikinci sırada yer almıştır (Şekil 17). 

Şekil 17: Okul Özerkliği En Yüksek ve Düşük 5 Ülke ve OECD Ortalaması (2015) 

Kaynak: OECD (2016b) 

Ekonominin gelişmesi ile birlikte Türkiye’de eğitime ayrılan kaynaklarda da artış 

görülmektedir; ancak uluslararası ortalamalar yakalanamamakla birlikte finansman 

ihtiyacı halen devam etmektedir.  

 Türkiye’nin eğitim bütçesinin GSYH’ye oranının yükselmekte olduğu, ancak

OECD 2015 ortalamasının altında seyrettiği gözlemlenmektedir ( Şekil 18).

2010 yılında yüzde 3,49 olan bu oran, 2016 yılında 4,21 seviyesine yükselmiştir.

TBMM Bütçe Sunuşu’na göre 2019 yılında ise yüzde 3,63 olarak gerçekleşmesi

beklenmektedir. Bu göstergeler ile toplam eğitim bütçesinin GSYH’ye oranı, yüzde

4,4 olan OECD ortalamasına yakın olmakla birlikte altında seyretmeye devam

etmektedir.
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 OECD 2015 verilerine göre, özel ve devlet kaynaklı harcamalar birlikte ele 

alındığında eğitim harcamalarının GSYH’ye oranı ilkokul, ortaokul ve 

ortaöğretimde OECD ortalamasının altında seyrederken, yükseköğretim 

harcamalarında OECD’nin üzerinde gerçekleşmiştir (Şekil 19).  

 Türkiye’nin 12 yıllık temel eğitimdeki öğrenci başına düşen eğitim harcama 

oranı OECD ortalamasının altında seyretmektedir. OECD verilerine göre özel 

ve devlet kaynaklı harcamalar birlikte ele alındığında Türkiye’de öğrenci başına 

düşen eğitim harcaması 2014 yılında 3 bin 375 dolar iken, OECD ortalamasında 9 

bin 489 dolar olarak gerçekleşmektedir (OECD, 2017).  

 Okul öncesinden ortaöğretime doğru eğitim kademeleri yükseldikçe, MEB’in 

öğrenci başına yaptığı eğitim harcamalarında da artış görülmektedir (Şekil 

20). Öğrenci başına düşen eğitim harcaması en az bin 200 TL ile okul öncesi 

seviyesinde gözlenirken, en yüksek payı 7 bin 751 TL ile mesleki ve teknik 

ortaöğretim almaktadır.  

 Şekil 18: Eğitim Bütçesinin GSYH’ye Oranı 

 

Kaynak: MEB SGB (2017), TÜİK, OECD (2018a) 

Not: MEB, YÖK ve Üniversiteler, ÖSYM, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bütçeleri dâhil edilmiştir. Özel 

sektör harcamaları dâhil değildir. Hesaplama 2018 yılı bütçe sunuşundaki bütçe verilerinin TÜİK’ten alınan 

GSYH verilerine bölünmesi ile elde edilmiştir. 2017 ve 2018 GSYH verileri 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 

Kanunu Tasarısı’ndan alınmıştır. 2018 yılı eğitim bütçesi verisi bütçe görüşmelerine göre beklenen değerdir. 
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Şekil 19: Özel ve Devlet Kaynaklı Eğitim Harcamaların GSYH’ye Oranı (2015) 

Kaynak: OECD (2018a) 

Şekil 20: Okul Türü ve Kademelere Göre Öğrenci Başına Harcama Miktarı (TL) 

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı 

Finansmandaki artışın bir yansıması olarak, öğretmen ve derslik başına düşen 

öğrenci sayıları 2012-2013 eğitim-öğretim döneminden bugüne azalmaktadır (Şekil 21). 

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 19’dan 17’ye, ortaöğretimde ise 16’dan 

13’e düşmüştür. Benzer şekilde derslik başına düşen öğrenci sayısı ise ilköğretimde 30’dan 

24’e, ortaöğretimde ise 31’den 23’e düşmüştür.  
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Şekil 21: Öğretmen Başına ve Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayıları 

Yukarıda bahsedilen alanlar tarafından doğrudan etkilenen ve eğitim kalitesinin 

en önemli çıktısı olan beceri düzeyleri bakımından Türkiye’nin hemen her düzeyde 

uluslararası ortalamaların gerisinde kaldığı ve okul türü, sosyoekonomik durum gibi 

faktörlerin öğrenci performansını belirlemede önemli olduğu görülmektedir. 

Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) sonuçlarına göre 

Türkiye’de 4. ve 8. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi ve matematik performansında 2015 

yılında 2011 yılına kıyasla ilerleme kaydedilmiştir; ancak performans puanları 

bakımından Türkiye ülke ortalamalarının gerisinde yer almaktadır (Şekil 22). 

 2015 TIMSS sonuçlarına göre, 4. sınıf düzeyinde matematik performansında 2011

yılına göre bir sıra gerilemesine rağmen, puanını 469’dan 483’e taşımayı başaran

Türkiye, 47 ülke arasından 36. sırada yer almıştır. 8. sınıf düzeyi matematik

performansında ise 39 ülke arasından 24. sıradaki yerini koruyan Türkiye, 2011’de

452 olan puan sonucunu yükselterek 2015’te 458 puana ulaşmış olsa da matematik

performansı uluslararası ortalamanın altında kalmıştır.

 Fen bilimleri alanında ise, 4. sınıf düzeyinde, 2011’deki konumunu bir sıra

yükselten Türkiye, puanını 463’ten 483’e çıkartarak 47 ülke arasından 35. sırada

yerini almıştır. 8. sınıf düzeyi fen performansında ise, 2011 sonuçlarına göre 10

puanlık bir artış gözlenmiş ve Türkiye’deki 8. sınıf öğrencilerinin fen başarısı,

sınava katılan tüm ülkelerin ortalamasını yakalamıştır.
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Kaynak: MEB Örgün Eğitim İstatistikleri 2017-2018 
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Şekil 22: Türkiye’nin TIMSS 2011 ve 2015 Puanları 

Kaynak: Provasnik ve diğ. (2016) 

Öğretim programlarına bağlı olmaktan çok, yetenek düzeylerinin gerçek hayattaki 

kullanımına bağlı olarak ölçen PISA’ya göre 2015 yılında matematik, okuma ve fen 

alanlarının her birinde Türkiye 2012 yılına kıyasla gerilemiş gibi görünmektedir; ayrıca 

sosyal yeteneklerin ölçüldüğü işbirlikçi problem çözme alanında da Türkiye OECD 

ülkeleri arasında son sıralarda yer almaktadır (MEB ÖDSGM, 2016). 

 PISA 2015 sonuçlarına göre OECD ülkeleri ortalaması fen ve okumada 493 puan,

matematikte ise 490 puan iken Türkiye fende 425, okumada 428 ve matematikte

420 puan alarak 70 ülke arasında 52. sırada yer almıştır. Bu puanlar ile Türkiye, her

üç alanda da OECD ortalamasının gerisinde yer almıştır. Ayrıca Türkiye, en yüksek

performans gösteren Singapur ve Japonya gibi ülkelerden her üç alanda da 100

puan kadar daha düşük bir puan almıştır. Bu puan farkı, Türkiye’deki öğrencilerin

beceri düzeyinin bu ülkelere göre yaklaşık 3 öğretim yılı geriden geldiğini ifade

etmektedir.

Fen becerilerine bakıldığında seviye 1 ve altı performans gösteren öğrencilerin 

oranının 2006’dan 2012 yılına kadar düştüğü, 2015 yılında ise yüzde 31’e 

yükseldiği görülmektedir ve bu oran OECD ortalaması olan yüzde 22’nin 

üzerindedir (Şekil 23). Bu gösterge ile Türkiye’deki 15 yaşındaki öğrencilerin fen 

becerileri OECD ortalamasının altında yer almaktadır.  
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Şekil 23: PISA Fen Alanında Yıllara Göre Türkiye ve OECD Ortalaması 

 

Kaynak: MEB PISA 2015 Ulusal Raporu, 2016 

 Okuma becerisi düzeylerinde ise 1. düzey ve altı performans gösteren öğrencilerin 

oranının 2009 yılında yüzde 24,5’ten 2012 yılında yüzde 21,7’ye düştüğü, yüksek 

performans gösteren öğrencilerin oranının ise arttığı görülmektedir (Şekil 24). 2015 

yılına gelindiğinde ise 1. düzey ve altı performans gösteren öğrenci oranı yüzde 

40’a yükselmiştir. Bu oran ile Türkiye OECD ortalamasının altında yer almaktadır. 

Şekil 24: PISA Okuma Alanında Yıllara Göre Türkiye ve OECD Ortalaması 

 

Kaynak: MEB PISA 2015 Ulusal Raporu, 2016 

Matematik becerilerine bakıldığında daha olumsuz bir tablo göze çarpmaktadır (Şekil 

25). 2012 yılında öğrencilerin yüzde 42’si 1. düzey ve altı performans göstermekte, yüzde 

5,9’u ise 5. düzey ve üzeri performans göstermekteydi. 2015 yılına gelindiğinde ise 
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öğrencilerin yarısından fazlası (yüzde 51,3) 1. düzey ve altı performans göstermektedir. 

Yüksek performans (5. düzey ve üstü) gösteren öğrencilerin oranı ise sadece yüzde 0,1 

seviyesindedir.   

Şekil 25: PISA Matematik Alanında Yıllara Göre Türkiye ve OECD Ortalaması 

Kaynak: MEB PISA 2015 Ulusal Raporu, 2016 

 Ayrıca PISA 2015’in odaklandığı, analitik yeteneklerle birlikte problem çözme

odaklı sosyal yetenekleri de ölçen işbirlikçi problem çözme yetenekleri alanında da

Türkiye, 51 ülke arasında 47. sırada yer almaktadır ve performansı OECD

ortalamasının altındadır (Şekil 26).

Şekil 26: OECD Ülkelerinde ve Türkiye’de 15 Yaşındaki Çocukların İşbirlikçi Problem Çözme 

Yeteneği 

 Kaynak: OECD, 2015b 

PISA 2015 sonuçlarına göre Türkiye’de bölgeler arası başarı performansında 

farklılık gözlemlenmektedir. Ortalama en yüksek başarı performansı Batı Marmara 

bölgesinde gözlemlenirken, Ortadoğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki ortalama 

puanların her alanda önemli ölçüde düşük olduğu görülmektedir (Şekil 27). 
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Şekil 27:  Bölgelere Göre PISA Becerilerinde Ortalama Puanlar 

 

 Kaynak: MEB ÖDSGM, 2016 

Gerek TIMSS, gerekse PISA sonuçları, çocukların yetenek düzeylerinin ailelerinin 

sosyoekonomik durumlarına bağlı olarak değiştiğini göstermektedir.  

 TIMSS 2015 verilerine göre sosyoekonomik olarak dezavantajlı öğrencilerin yüzde 

74'ü düşük başarı gösteren bir okulda öğrenim görmektedir (TEDMEM, 2017).  

 PISA’ya göre ise Türkiye’de sosyoekonomik durum öğrenci performansına 

etki etmektedir; ancak bu etki OECD ortalamasına kıyasla daha düşüktür. 

Sosyoekonomik duruma göre PISA 2015’te ortalama puanlar incelendiğinde, her 

alan için en yüksek başarı performansının en üst gelir düzeyinde yakalandığı 

görülmektedir (Şekil 28). En düşük performans ise en alt düzeydeki gelir 

seviyesindekilere aittir. Üst çeyrek ve alt çeyrek arasında fen performansında 59 

puan, okuma performansında 61 puan ve Matematik performansında 58 puan fark 

olduğu görülmektedir. Bu farklar, en üst çeyrek ile en alt çeyrek arasında yaklaşık 

iki öğretim yılına tekabül eden bir beceri farkının olduğunu ortaya koymaktadır. 

Ancak sosyoekonomik durumun öğrenci performansına etkisi OECD ortalamasının 

altındadır: PISA 2015’e göre Türkiye’de öğrencilerin tüm alanlara ilişkin 

başarılarındaki farklılığın yüzde 9’u öğrencilerin sosyoekonomik durumlarındaki 

farklılıktan kaynaklanmaktadır. Bu oran, OECD ortalamasında yüzde 12,9 

seviyesindedir (MEB ÖDSGM, 2016). 
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Şekil 28: Sosyoekonomik Duruma Göre PISA Ortalama Puanları 

Kaynak: MEB ÖDSGM, 2016 

PISA 2015’de okul türleri arasındaki puan farkının yüksek olduğu görülmektedir 

(Şekil 29). Ortaöğretimde her üç beceri alanında da en başarılı okul türü Fen Liseleri olurken, 

en düşük başarı düzeyine sahip okul türü Çok Programlı Anadolu Liseleridir.  Fen Liselerinde 

ortalama matematik becerisi 537, okuma becerisi 524 ve fen becerisi 534 puan iken fen ve 

okuma alanlarında en düşük başarı gözlenen Çok Programlı Anadolu Liselerinde, fen 

becerilerinde ortalama puan 388 ve okuma becerilerinde ortalama puan 385’tir. Matematik 

becerilerinde en düşük puan 373 ile Güzel Sanatlar Liseleri tarafından elde edilmiştir. Genel 

olarak, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Liseler, Güzel Sanatlar Liseleri 

ve Anadolu İmam-Hatip Liselerinin ortalama puanlarının Anadolu Liseleri, Sosyal Bilimler 

Liseleri ve Fen Liselerinin ortalama puanlarının altında olduğu görülmektedir. 
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Şekil 29: Okul Türlerine Göre PISA Becerilerinde Ortalama Puanlar 

 

  Kaynak: MEB ÖDSGM, 2016 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Akademik Başarıların İzlenmesi ve 

Değerlendirilmesi (ABİDE) 2016, TIMSS ve PISA bulguları ile benzer sonuçları ortaya 

koymaktadır.  

 Fen bilimleri testi için 8. sınıf öğrencilerinin yaklaşık yüzde 52’sinin temel altı ve 

temel düzeyde, yüzde 33’ünün orta düzeyde, yüzde 14’ünün ise orta üstü ve ileri 

düzeyde yer aldığı görülmektedir (Şekil 30). Fen bilimleri alanında okul türüne ve 

bölgelere göre başarı farklılıkları da gözlenmektedir. 

Şekil 30: ABİDE 2016 8. Sınıf Fen Alanında Beceri Düzeyleri 

 

Kaynak: MEB ÖDSGM, 2017 
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 Türkçe testi için öğrencilerin yüzde 26’sının temel altı ve temel düzeyde, yaklaşık

yüzde 45’inin orta düzeyde, yüzde 29’unun ise orta üstü ve ileri düzeyde yer aldığı

görülmektedir (  Şekil 31). Türkçe alanında da okul türüne ve bölgelere göre başarı

farklılıkları gözlenmektedir.

  Şekil 31: ABİDE 2016 8. Sınıf Türkçe Alanında Beceri Düzeyleri 

    Kaynak: MEB ÖDSGM, 2017 

 Matematik testi için öğrencilerin yüzde 60’ının temel altı ve temel düzeyde,

yaklaşık yüzde 29’unun orta düzeyde, yüzde 11’inin ise orta üstü ve ileri düzeyde

yer aldığı görülmektedir (Şekil 32). Matematik alanında da okul türüne ve bölgelere

göre başarı farklılıkları gözlenmektedir.

Şekil 32: ABİDE 2016 8. Sınıf Matematik Alanında Beceri Düzeyleri 

Kaynak: MEB ÖDSGM, 2017 
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 Sosyal bilgiler testinde ise öğrencilerin yüzde 32’sinin temel altı ve temel düzeyde, 

yaklaşık yüzde 41’inin orta düzeyde, yüzde 17’sinin ise orta üstü ve ileri düzeyde 

yer aldığı görülmektedir (Şekil 33). Orta üstü ve ileri düzeyde en yüksek Doğu 

Marmara ve Batı Anadolu aynı oranlarda görülürken; temel altı ve temel düzeyde 

en düşük öğrenci yüzdesine sahip bölgenin Güneydoğu Anadolu olduğu 

gözlemlenmektedir. Sosyal bilgiler alanında da okul türüne ve bölgelere göre başarı 

farklılıkları gözlenmektedir. 

Şekil 33: ABİDE 2016 8. Sınıf Sosyal Bilgiler Alanında Beceri Düzeyleri 

 

Kaynak: MEB ÖDSGM, 2017 

2.2.3. Eğitimde Erişim ve Kalite ile İlgili Yapılan Düzenlemeler  

Türkiye’nin uzun süredir gündeminde yer alan zorunlu eğitim ile ilgili pek çok 

düzenleme yapılmıştır:  

 1961 yılında düzenlenen kanun ile eğitim (ilköğretim çağı) yaşının çocuğun 6 

yaşını bitirdiği yılın Eylül ayında başladığı, 14 yaşını bitirip 15 yaşına girdiği yılın 

öğretim yılı sonunda biteceği tanımlanmış, eğitimin öğrenim çağında bulunan tüm 

kız ve erkek çocuklar için mecburi ve devlet okullarında parasız olduğu 

belirtilmiştir (Resmi Gazete, 1961). 

 1973 yılında düzenlenen Milli Eğitim Temel Kanunu ile 7-14 yaşlarındaki 

çocukların zorunlu ilköğretim çağında yer alacağı, temel eğitim süresinin 8 yılda 

tamamlanacağı, sonrasında mezunlara temel eğitim diploması verileceği 



36 

belirlenmiştir. 25. maddesinde temel eğitimin birinci ve ikinci kademelerinin 

imkânlara göre birlikte kurulabileceği, nüfusu az veya ulaşım konusunda sıkıntılı, 

dağınık olan yerler için yatılı bölge okulları kurulabileceği kararlaştırılmıştır 

(Resmi Gazete, 1973). 

 1983 yılında Milli Eğitim Temel Kanununun bazı maddeleri değiştirilmiş ve

ilköğretim yaşı 7’den 6’ya indirilmiş; ilköğretimin kadın ve erkek bütün

vatandaşlar için zorunlu olduğu ve devlet okullarında verilen eğitimin parasız

olduğu yinelenmiştir (Resmi Gazete, 1983).

 1997 yılına gelindiğinde ise MGK kararları ile 8 yıllık zorunlu ve kesintisiz

ilköğretim yürürlüğe girmiştir (Resmi Gazete, 1997).

 2012 yılında ise uygulanmakta olan 4+4+4 kapsamında kademeli eğitim getirilerek

zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılmıştır (Resmi Gazete, 2012).

Eğitimde kalitenin artırılmasına yönelik çalışmalar ise görece daha yakın 

tarihlerde başlamıştır ve bu çalışmalar kalite çerçevesinin oluşturulması, müfredat ve 

sınav sistemi değişiklikleri, öğretmen yeterliklerinin belirlenmesi gibi birçok farklı alanı 

kapsamaktadır. 

 Milli Eğitim Bakanlığı, 2014 yılında Milli Eğitim Kalite Çerçevesi belgesini

yayımlamış ve yeni eğitim vizyonunu bu belge ile şekillendirmeyi amaçlamıştır.

Çerçevede öğrencilerin temel öğrenme kazanımları, eğitim ve öğretim

hizmetlerinin niteliği ve izleme ve değerlendirmeye ilişkin bileşenler

tanımlanmıştır (MEB SGB, 2014).

 Ortaöğretimde okul çeşitliliği yerine program çeşitliliğini esas alan bir yapı

oluşturulması amacıyla 2014 yılında okul türlerinin sayısı 9’a indirilmiştir (MEB,

2008). 

 Özel okulların payını artırmak üzere özel okullarda eğitim gören çocuklar için

öğrenci başına eğitim öğretim teşvik uygulaması başlatılmıştır.

 Eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik olarak müfredatta değişiklik ve

güncellemeler gerçekleştirilmektedir. Yeni öğretim programları 2017-18 eğitim-

öğretim döneminde 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanmaya başlanmıştır. Yeni

müfredatın sade ve anlaşılır olmasının yanı sıra, öğrencilerin çağın gerektirdiği
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bilgi, beceri ve kazanımlara uyumlu bir eğitim görmesinin amaçlandığı 

belirtilmektedir (MEB TTKB, 2017). Son olarak yabancı dil okur-yazarlığının 

geliştirilmesi amacıyla, 5. sınıf müfredatı yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye 

göre, Milli Eğitim Bakanlığı 5. sınıfın yabancı dil hazırlık sınıfı olacağını 

açıklamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan elde edilen verilere göre 2017-2018 

eğitim-öğretim döneminde pilot uygulama, Türkiye genelinde seçilen 782 okulda 

hayata geçmiştir.  

 Ortaöğretim ve yükseköğretime geçişte merkezi sınav sistemlerinde önemli

değişiklikler yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir (ERG, 2017b).

 Ortaöğretime geçişte 1999-2004 yılları arasında uygulanan ve 8. sınıf

öğrencilerinin Anadolu, Anadolu Öğretmen, Mesleki ve Teknik, İmam-Hatip,

Fen ve Sosyal Bilimler liselerine yerleşmek için girdiği Liselere Giriş Sınavı

(LGS), 2004-2005 eğitim-öğretim döneminde “Orta Öğretim Kurumları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS)” olarak yeniden adlandırılmış

ve 2007-2008 döneminde  kaldırılana kadar liseye geçişte merkezi sınav

olarak uygulanmıştır. OKS’nin kaldırılmasının ardından öğrenciler üç yıl

boyunca Seviye Belirleme Sınavları (SBS) ile ortaöğretime yerleştirilmiştir.

Bu sınav sisteminde, öğrenciler 6., 7. ve 8. sınıfın son döneminde sınava

girmekteydi. 2008-2009 eğitim-öğretim döneminin mayıs ayında Tekli

Seviye Belirleme Sınavları getirilmiştir. Tekli SBS sistemi 2013’te

kaldırılmış ve yerine Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG)

getirilmiştir. Son olarak ise, ortaöğretime geçiş sisteminin değiştirildiği

açıklanmıştır. Yeni sisteme göre öğrencilerin yalnızca yüzde 10’unun, seçili

liselere girmek üzere sınavlara girebileceği, diğer öğrencilerin ise

bulundukları bölgelerdeki okulları tercih edebilecekleri belirtilmiştir. 2017-

2018 eğitim-öğretim döneminde ilk defa uygulanacak olan bu sistemin

detayları ve sonuçları henüz bilinmemektedir.

 Yükseköğretime geçişte sınavın tek merkezden yapılma kararı 1974 yılında

Üniversitelerarası Kurul tarafından verilmiştir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme

Sınavı (ÖSYS) adıyla düzenlenen yükseköğretim öğrenci seçme sistemi,

1974 ve 1975 yıllarında aynı gün içerisinde iki oturumda yapılırken, 1976-
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1980 yıllarında ise aynı gün içerisinde tek oturuma düşürülmüştür. 

Yükseköğretim programlarıyla ilgili tercihleri toplanan adaylar, puanlarına 

göre programlara merkezi olarak yerleştirilmekteydi. 1981 yılından itibaren 

iki basamaklı sınav sistemine geçilmiştir. İlk basamak olan Öğrenci Seçme 

Sınavı (ÖSS) Nisan, ikinci basamak olan Öğrenci Yerleştirme Sınavı (ÖYS) 

ise Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilmiştir. 1982 yılından itibaren 

ortaöğretim kurumlarından adayların diploma notları istenmeye ve belli 

ağırlıklarla sınav puanlarına eklenmeye başlanmıştır. 1999 yılına 

gelindiğinde, sınav yeniden teke düşürülmüştür. Bir önceki yıllarda ÖSS ve 

ÖYS olarak iki basamakta gerçekleştirilen sınav, ÖSS adını alarak tek 

basamaklı bir sınav sistemine dönüştürülmüştür. Soruların tipi ve sınavın 

kapsamı konusunda sınavda köklü bir değişim olmadığı kaydedilmiştir. 

2006'da sınavın basamaklı uygulaması sürdürülmüş; ancak soruların bir kısmı 

önceki yıllarla aynı tutulurken, bir kısmı da tüm lise müfredatını kapsayacak 

şekilde genişletilmiştir. 2010 yılında, iki aşamalı sınava yeniden dönüş 

yaşanmıştır. Yeni ismi ile Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS), adayların 

yükseköğretime geçiş için yeterliliğin ölçüldüğü ve baraj sisteminin 

uygulandığı aşama olarak gerçekleştirilmiştir. Bu sınavda, barajı geçen 

öğrenciler, Haziran ayında gerçekleşen ve toplam puanın yüzde 60’ını 

oluşturan ikinci aşamaya, Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) 

katılmaktadır. Öğrencilerin, beş LYS türünden birinde sınava girmesi 

amaçlanmış ve oturumlar Haziran ayının ilk iki haftasına yayılarak 

gerçekleştirilmiştir. Ağırlıklı puan ortalamaları ve okul başarıları göz önünde 

bulundurulan öğrenciler, merkezi sistemle yükseköğretim kurumlarına 

yerleştirilmiştir. Son olarak ise 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi için 

yapılan son düzenleme ile yükseköğretime giriş sınavının yeni adı, 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) olarak değiştirilmiştir. İki 

oturumdan oluşacak yeni sınav sisteminde, adayların muhakeme, akıl 

yürütme, mantıklı düşünme odaklı sözel ve sayısal becerilerin ölçülmesi 

amaçlanmaktadır. Toplam puanın yüzde 40’ına etki etmesi beklenen ve 

Temel Yetenek Testi (TYT) olarak adlandırılan ilk oturumda Türkçe ve 

Matematik derslerinden sınava girecek öğrencilerin, ikinci aşamada kendi 
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alanlarından sınava girmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, önceki sistemde 9 olan 

puan türü, yeni sistemde 3’e indirilmiştir.  

 Öğretmen niteliklerini artırmak üzere aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır: 

o Öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli biçimde yerine getirebilmek için 

sahip olunması gereken genel bilgi, beceri ve tutumları kapsayan; 6 ana 

yeterlik alanı, bu yeterliklere ilişkin 31 alt yeterlik ve 233 performans 

göstergesinden oluşan Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri belirlenmiş ve 

2006 itibarıyla yürürlüğe girmiştir. YÖK, ÖSYM, Mesleki Yeterlilik Kurumu 

ve Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere, pek çok ulusal ve uluslararası 

kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilen işbirliği neticesinde ilgili yeterlikler 

2017 yılında yeniden güncellenmiştir. Mesleki bilgi, mesleki beceri, tutum ve 

değerler olmak üzere birbirleriyle ilişkili ve birbirini tamamlayan 3 yeterlik 

alanı ile 11 yeterlik ve bu yeterliklere ilişkin 65 göstergeden oluşmaktadır 

(MEB ÖYGGM, 2017b).  

o 2016 yılında 2017-2023 Öğretmen Strateji Belgesi yayımlanmıştır. Belgede, 

üç ana amaç vurgulanmaktadır: yüksek nitelikli ve mesleğe uygun bireylerin 

öğretmen olarak istihdamını sağlamak, öğretmenlerin kişisel ve mesleki 

gelişimini sürekli kılmak ve öğretmenlik mesleğine yönelik algıyı 

iyileştirmek ve mesleğin statüsünü güçlendirmek. Belgede, bu temel amaçlar 

doğrultusunda birçok eksende alt hedefler belirlenmiştir (Şekil 34). 
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Şekil 34: Öğretmen Strateji Belgesi’ne Göre Amaç ve Hedefler 

Kaynak: MEB ÖYGGM, 2017a 

o 2016 yılında, aday öğretmen yetiştirme programı başlatılmıştır. Bu kapsamda

aday öğretmenler, göreve başlamadan önce tecrübeli öğretmenlerin

danışmanlığında yoğun bir yetiştirme sürecinden geçmektedir. Program 

içeriğinde aday öğretmenler sınıf içi gözlem ve uygulamalar, hazırlık ve 

değerlendirme çalışmalarının yanı sıra okul içi ve okul dışı faaliyetler gibi 

detaylı eğitimlerde bulunmaktadır. Bu faaliyetlere ek olarak aday 

öğretmenlerden ulusal ve uluslararası literatürde önemli yere sahip çeşitli 

kitapları okumaları veya eğitimle ilgili farklı teorik ve pratik sorunların ele 

alındığı seminer ve konferanslara katılmaları gibi destekleyici bir takım 

aktiviteleri de tamamlamaları beklenmektedir. 

10 
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o Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenler için performans sisteminin 12 ilde pilot 

uygulamasını başlatmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri’nde 

(MEBBİS) hazırlanan Performans Değerlendirme Modülü üzerinden 

başlatılan yeni sistemde; okul müdürünün, velinin, öğrencinin, öğretmenin, 

zümre öğretmeninin girişleri ve öz değerlendirmesi için ekranlar 

bulunmaktadır. Öğretmenlerin, bu ekranlarda belirlenen yeterliklere göre 

değerlendirilmesi hedeflenmektedir.  

Ölçme değerlendirme ve izleme-değerlendirme alanlarında da bazı düzenleme ve 

uygulamalar gerçekleştirilmektedir. 

 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde uygulanmaya başlanan “İlköğretim 

Kurumları Standartları (İKS)”, eğitim sistemi içerisinde yer alan aktörler ve 

okullar arasındaki ilişkilerin şeffaf bir şekilde yürütülmesinin yanı sıra 

eğitim-öğrenim aktivitelerinin ve öğrenci başarısının net bir biçimde ortaya 

konmasını amaçlamaktadır. 

 Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile Ölçme Değerlendirme Merkezi kurulması 

girişimini başlatmıştır. Bu sistemle, öğrencilerin kaydettikleri ilerlemelerin 

takibinin yanı sıra, merkezi yönetim ile okullar arasındaki uyum ve 

koordinasyon sağlanacak ve eğitimin kalitesi hem sistem hem de okul 

düzeylerinde düzenli ölçme ve değerlendirme araçları kullanılarak takip 

edilecektir. 2017 yılı sonuna dek 25 ilde açılması beklenen merkezlerin, 

2019’a kadar diğer illerde de kurulması planlanmaktadır. 

 OECD tarafından yönetilen ve 46 ülkede ülkelerin uygulamakta oldukları 

eğitim politikalarını izlemeye yardımcı olmayı ve ülkelerarası analiz 

sağlayarak ülkelerin karşılaştıkları benzer sorunları belirlemeyi amaçlayan 

TALIS (Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Araştırması) 2016 yılı itibarıyla 

Türkiye’de de uygulanmaya başlamıştır (MEB ÖYGGM, 2017c). Pilot 

uygulama Mart 2017’de 120 okulda yapılmıştır. Saha çalışmalarından elde 

edilen bulgular doğrultusunda, mevcut ankette güncellemeler 

gerçekleştirilmiştir. Söz konusu düzenlemeler ışığında, anketin Türkiye’ye 

adaptasyon ve Türkçe’ye çeviri işlemleri sürmektedir. Bu çalışmaların 

tamamlanmasının ardından, anketin uygulanacağı 1057 okulun okul 
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koordinatörlerine ve il koordinatörlerine eğitimler verilmesi planlanmıştır. 

Ana anket uygulamasının 2018’in Mart-Mayıs aylarında uygulanması 

hedeflenmektedir. 

 Dezavantajlı gruplarla ilgili düzenleme ve uygulamalar aşağıdaki gibidir:

o Dezavantajlı bölgelerdeki öğretmen açığının karşılanması için göreve yeni

başlayan öğretmenlerin ilk atamasının yapılması ve sözleşmeli personel

istihdamı yapılması gündemdedir. Bu yeni politika, özellikle öğretmen

hareketliliğinin sıkça gözlendiği Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu

bölgelerinde, eş ve mazeret durumundan dolayı atandıktan çok yakın bir süre

sonrasında tayin isteme eğiliminin önüne geçmek amacıyla Milli Eğitim

Bakanlığı tarafından gündeme getirilmiştir (ERG, 2017b).

o Geçtiğimiz yıl, mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan çocuklarla ilgili mevzuat

değişiklikleri yapılmıştır. Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları

Yönetmeliği’nde yapılan bir değişiklikle mevsimlik tarım işçileri, göçer ve

yarı göçer ailelerin çocuklarına yetiştirme dersleri aracılığıyla telafi imkânı

sağlanmıştır. Nisan 2017 tarihinde Başbakanlık tarafından yayımlanan

genelgeye göre ise, mevsimlik tarım işçilerinin yoğunlukla çalıştıkları

yerlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinin okul çağına

gelmemiş çocuklar için çocuk gelişimi eğitimi ve bakım hizmetleri

sunulacağı ve geçici eğitim yerleşim alanlarında eğitim ve sosyal faaliyetler

için oluşturulan binaların eğitim merkezi olarak kullanılacağı belirtilmektedir

(ERG, 2017a).

o Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Mart 2017’de çıkarılan genelge ile İl Milli

Eğitim Müdürlükleri’ne 2016-2017 eğitim-öğretim dönemi itibarıyla Geçici

Eğitim Merkezleri’ne (GEM) yeni kayıt alınmaması kararlaştırılmıştır. Bu

karar kapsamında, 1., 5. ve 9. sınıflardaki Suriyeli öğrencilerin GEM yerine

devlet okullarına kaydedilme zorunluluğu getirilmiştir. Ara sınıflarda yer

alan öğrencilerin ise, kademeyi tamamlayana kadar kayıtlı oldukları

GEM’lerde eğitim almaya devam etmesi kararlaştırılmıştır (MEB, 2016).

o 2013 yılından bu yana Suriyeli çocuklar için yürütülen çalışmaların devamı

olarak MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nce "Göç ve Acil
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Durum Eğitim Daire Başkanlığı" oluşturulmuştur. Özellikle eğitimlerine ara 

vermiş veya hiç başlayamamış Suriyeli çocukların okullara kayıtlarının 

yapılması ve eğitim ortamlarına uyumlarının sağlanmasında dışlama ve 

ayrıma maruz kalmamaları için öğretmenler, okul yöneticileri ve diğer 

personelin farkındalığının artırılması amacıyla hizmetiçi eğitim verilecek ve 

bunun için okullardaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinden destek 

alınacaktır (MEB, 2016). 

o 2016 yılında ve 2 yıl sürecek olan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçici koruma altındaki Suriyelilerin 

Türkiye’deki eğitime erişim sağlamaları ve Türk eğitim sistemine entegre 

olmalarına yönelik girişimlerin desteklenmesi amacıyla, “Suriyeli Çocukların 

Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi” 

başlatılmıştır. Projenin çıktıları olarak, Suriyeli çocukların erişim engelinin 

kalkması, eğitim kurumlarının ve personelin kapasitesinin güçlendirilmesi ve 

Suriyeli çocukların eğitim kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir 

(PICTES, 2016). 

o Suriyeli çocukların eğitime erişimini artırmak üzere Suriyeli aileler şartlı 

nakit transferi uygulamasından da faydalandırılmaktadır. 

 Okul öncesi eğitime erişimi artırmak için düzenleme ve uygulamalar 

bulunmaktadır: 

o Ekim 2017’de açıklanan Orta Vadeli Program 2018-2020’de beşeri 

sermayenin ve işgücünün kalitesinin artırılması hedefiyle fırsat eşitliği 

başlığında okul öncesi eğitimin, 5 yaş grubu çocuklar başta olmak üzere 

yaygınlaştırılacağı belirtilmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2017).  

o Özel sektörün okul öncesi bakım ve eğitim hizmetlerine katılımını artırmak 

için teşvikler mevcuttur. Okul öncesi bakım ve eğitim ağırlıklı olarak kamu 

kurumları tarafından sağlanmaktadır. Özel sektörün katılımını sağlamak için 

kurumlar vergisi ve gelir vergisini 5 yıl ödememe teşviki uygulanmaktadır. 

Bununla birlikte anaokulları ve kreşler öncelikli yatırım alanlarına dâhildir ve 

faiz indirimi, sosyal sigortalar prim desteği gibi çeşitli yatırım teşviklerinden 

yararlanmaktadırlar (AÇEV, 2017). 
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Bu düzenleme ve projelere ek olarak, gerçekleştirilmesi planlanan ancak henüz 

hayata geçmemiş faaliyetler de mevcuttur: 

 Milli Eğitim Bakanlığı 2017 performans programında yer alan ve okul öncesi

eğitimde ailelere düşen maliyeti azaltacak düzenlemelerin yapılması kapsamında, 4

milyon 836 bin TL bütçeyle her çocuk için ücretsiz materyal dağıtım hedefi

belirtilmektedir (MEB SGB, 2016).

 Okul öncesi okullaşma oranlarının düşük olduğu bölgelerde aileleri

bilinçlendirmeye yönelik yürütülecek çalışmalara ilişkin ayrılan bütçe, 200 bin TL

olarak belirtilmektedir (MEB SGB, 2016).

 Engelli çocuklar için Avrupa Birliği Türkiye eş finansmanı ile MEB Temel Eğitim

Genel Müdürlüğü ve UNICEF iş birliğinde yürütülecek olan “Engeli Olan Çocuklar

İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi”nin hayata geçmesi

hedeflenmektedir (MEB SGB, 2016). 2017 yılının Eylül ayında açılış töreni

gerçekleştirilen projenin ilk olarak Antalya, Bursa, Konya, İzmir, Gaziantep ve

Samsun illeri başta olmak üzere toplamda 90 pilot okulda uygulanmaya başlaması

planlanmıştır (MEB TEGM, 2017).

 Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, YÖK ve

TÜİK işbirliği ile veri tabanlarının entegre hale getirilmesi konusunda çalışmalar

sürdürülmektedir.

2.3. Eğitim Sisteminde Gelişime Açık Alanlar 

2.3.1. Erken Çocukluk Dönemi Yatırımları 

Erken çocukluk döneminde eğitime yapılan yatırımın getirisi diğer kademelere kıyasla 

çok daha büyük olmaktadır; buna rağmen Türkiye’de okul öncesine yapılan yatırımın 

bütçedeki payı düşüktür.  

Türkiye’de okul öncesi eğitime dair farkındalık yüksek olmasına karşın kurumlar 

tarafından talep edilen ücretler ve eve yakın okul bulunmaması gibi koşullar eğitime katılımın 

önünde engel oluşturabilmektedir. 60 aydan itibaren özellikle dezavantajlı gruplardan gelen 

çocukların anasınıfı yerine doğrudan ilkokula başladıkları görülmektedir.  
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Okul öncesi eğitim hem Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hem de Milli 

Eğitim Bakanlığı kapsamına girdiğinden öğrencilerin takibi iki Bakanlık arasında 

koordinasyon oluşturulmasını gerektirmektedir.  

3.2.2. Öğretmenler, Öğrenme Ortamları, Müfredat 

Son on beş yılda eğitim fakültelerinin sayısı 63’ten 92’ye, öğrenci sayısı ise yaklaşık 

141 binden 228 bine çıkmıştır; ancak fakültelerdeki öğretim üyeleri, derslikler gibi kaynaklar 

aynı oranda artmadığından eğitim fakültelerindeki eğitimin niteliği ile ilgili yeni sorun 

alanları ortaya çıkmıştır (MEB ÖYGGM, 2017b). 

Öğretmenlik mesleğinin statüsünün yüksek olmayışı ve kariyer patikasının olmayışı, 

öğretmenlik mesleği için en uygun adayları çekmekte sorun yaşanmasına neden olmaktadır. 

Yakın dönemde YÖK tarafından öğretmenlik bölümlerine giriş için LYS sonucunda ilk 240 

binde olma şartı getirildiyse de mesleğin statüsünü yükseltmek için başka çalışmalar da 

gerekli görünmektedir.  

Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK arasında kontenjanlar konusunda bir koordinasyonun 

bulunmaması, öğretmen adayı arzının en büyük işveren olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın 

talebinin oldukça üzerinde olmasına neden olmaktadır.  

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öğretmen yeteneklerini ölçmekte başarılı 

olamamakta; ayrıca KPSS’ye hazırlanan öğretmen adayları nedeniyle üniversitenin son 

yılında derslerin amacına uygun olarak işlenmesinin önüne geçmektedir (MEB ÖYGGM, 

2017b). 

PISA 2015 verilerine göre, öğretmenlerin hizmetiçi eğitime erişimi OECD ülkeleri 

ortalamasının altında bulunmaktadır. Buna ek olarak, öğretmenlerin büyük bir kısmı hizmetiçi 

eğitimlerin sayıca yetersiz olduğunu ve içerik yönünden zayıf olduğunu düşünmektedir 

(TEDMEM, 2014). 2016 yılında hayata geçirilen aday öğretmen yetiştirme programı bu 

alanda olumlu bir katkı sunmaktadır; ancak programın izleme ve değerlendirme raporu, 

katılan öğretmenlerin programın etkinliğinin özellikle form doldurma gibi bürokratik 

işlemlerin azaltılması ve danışman öğretmenlerin seçiminde daha titiz olunması alanlarında 

artırılabileceğini ifade etmektedir (SETA, 2017).  

Özellikle doğu illerinde öğretmen açığı mevcuttur. Bunun temel nedeni öğretmenlerin 

doğu illerinde görev yapmaktan kaçınmasıdır: Örneğin, 2016 yılında Şırnak ilinde 
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öğretmenlerin ortalama hizmet süresi 1,8 yıl iken, İzmir’de 15,6 yıldır. Bu sorunun çözümü 

için sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik düzenlemeler yapılmaktadır; ancak sözleşmeli 

öğretmenliğin öğretmen motivasyonuna nasıl bir etkisi olacağı incelenmelidir.  

Öğretmen niteliklerine ilişkin Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri oluşturulmuş ve 

2017 yılında güncellenmiştir. Ancak mevcut durumda öğretmenlerin nitelik düzeyine ilişkin 

ölçümler gerçekleştirilmiş durumda değildir. Diğer yandan TALIS uygulamasının bu 

ölçümlerin ortaya konmasını sağlayacağı da öngörülmektedir.  

Mevcut durumda devlet okullarının mimarisi, nitelikli eğitim sağlanması için gerekli 

öğrenme ortamlarını sağlamak üzere yapılandırılmamıştır.  

Müfredat güncellemeleri sıklıkla gerçekleştirilmektedir; ancak ders kitaplarının 

yenilenen müfredata entegrasyonu geride kalmaktadır. 

2.3.3. Yönetim ve Finansman 

Eğitim harcamalarına bütçeden ayrılan pay yükselmekte ise de, harcamalar eğitimin 

kalitesinde istenen düzeyde bir artış doğurmamaktadır. 

Müfredat değerlendirme ve kaynakların yeniden tahsis edilmesi alanlarındaki özerklik 

konusunda Türkiye’deki okullar, OECD ülkeleri arasında en düşük seviyede seyretmektedir 

(OECD, 2015b).  

2.3.4. Fırsat Eşitliği 

Eğitime erişim ve eğitimin kalitesine yönelik göstergeler, halen okul türlerine ve 

bölgelere göre farklılıklar olduğunu göstermektedir.  

Zorunlu eğitim süresinin artışı ile birlikte toplumun dezavantajlı kesimlerinin de eğitime 

erişimi artmaya başlamıştır. Ancak dezavantajlı gruplardan katılan öğrencilerin başarı 

performansının görece daha düşük olduğu, örneğin PISA 2015 sonuçlarından hareketle, 

görülebilmektedir. Diğer bir deyişle, eğitime erişim arttıkça, eğitimin kalitesine yönelik sorun 

alanları, özellikle dezavantajlı gruplar bağlamında, daha belirgin bir şekilde ortaya 

çıkmaktadır.  

Özel eğitime yönelik gelişmelerin izlenmesi, veri sorunları nedeni ile oldukça zordur. 

Ancak mevcut veriler erişim konusunun gelişmeye açık bir alan olduğunu göstermektedir. 
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Suriyeli ve diğer ülkelerden gelen sığınmacıların kaliteli eğitime erişimi konusu 

gelişmeye açıktır. 2011 yılını takip eden yıllarda Suriyelilerin Türkiye’deki varlıklarının 

geçici olduğu varsayılarak kısa dönemli planlamalar yapılsa da, 2014 ve sonrasında gerek 

MEB gerekse politika yapıcılar daha kalıcı çözümlere yönelmiştir. Ancak müfredatın Suriyeli 

çocukların yetenek düzeylerine uygun hale getirilmesi ve Türkçe öğretimi alanlarında 

gelişmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Buna ek olarak, erkek çocuklarının aileye destek amaçlı 

çalışması ve kız çocuklarının da erken evlendirilmesi nedenleri ile okula erişimlerinin önünde 

ortaya çıkan engellerin çözümü için politikalar geliştirilmesine de ihtiyaç vardır.  

2.3.5. Veriye Dayalı Politikalar Oluşturulması 

Politikaların veriye dayalı oluşturulması, aslında bahsedilen tüm alanlarda olumlu 

gelişmeler görülebilmesi için gerekli önkoşuldur. Ancak mevcut durumda politika kararları 

çoğunlukla veriye dayalı analizler sonucunda verilmemektedir. 

Türkiye’nin eğitim ekonomisi ve eğitim bilimleri alanında deneyimli akademisyen ve 

araştırmacı kaynağı yüksek olmasına rağmen, politika tasarımı ve etki analizi süreçlerinde bu 

kaynaklardan ancak kısıtlı ölçüde faydalanılmaktadır. Diğer taraftan, veriye dayalı politikalar 

için Milli Eğitim Bakanlığı personelinin kapasitesinin güçlendirilmesi de gerekmektedir. 

Politika tasarımı ve etki analizi süreçlerinin konunun uzmanı akademisyen ve 

araştırmacılardan kısıtlı ölçüde destek alınarak gerçekleştirilmesi ve politikalardan alınan 

kısıtlı olumlu sonuçlar, kamuoyunda olumsuz değerlendirmelere neden olmaktadır. Bu 

durum, uygulanan politikaların sahiplenilmesini de olumsuz etkilemektedir. 
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3. PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ

3.1. Vizyon ve Misyon 

11. Kalkınma Planı dönemi vizyonu, dünyada yaşanan teknolojik, ekonomik ve

sosyal dönüşüme uyum sağlayan, analitik ve sosyal-duygusal yetenekleri gelişmiş 

bireyler yetiştirmektir.  

Bu vizyona bağlı olarak temel misyon, tüm bireylere eşit şartlarda nitelikli eğitim 

fırsatı sunmaktır.  

3.2. Temel Politikalar ve Tedbirler 

Bu vizyon ve misyon kapsamında, 11. Kalkınma Planı dönemi için eğitim politikası 

eksenleri Şekil 34’te verilmektedir. Politika önerileri, bilişsel ve sosyal-duygusal yetenekleri 

geliştirecek erken çocukluk dönemi yatırımlarının desteklenmesi, öğretmen niteliklerinin 

artırılması, bütçenin getirisi en yüksek alanlara yoğunlaştırılması, eğitimde fırsat eşitliğinin 

sağlanması, müfredat ve öğrenme ortamlarının yeniden düzenlenmesi ve okul yönetiminin 

niteliğinin artırılması ve özerkliğinin sağlanması dikey alanlarını içermektedir. Veriye dayalı 

politika tasarımı ise, yatay olarak tüm alanlarda politika etkinliğini artıracak bir öneri olarak 

sunulmaktadır. Aşağıdaki bölümler, her bir ana öneri altındaki alt stratejileri göstermektedir.  
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Şekil 35: Politika Önerileri 

 

 

Politika Önerisi 1: Bilişsel ve sosyal-duygusal yeteneklerin geliştirilmesine yönelik erken 

çocukluk dönemi yatırımlarının desteklenmesi 

Tedbir 1: 3 ve 4 yaşın da kapsandığı, yerelde belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının 

aktif rol aldığı okullaşma politikalarının geliştirilmesi, 

Tedbir 2: Eğitim içeriklerinin ve izleme-değerlendirme süreçlerinin çocuğun hem 

fiziksel hem de duygusal gelişiminin gözetecek şekilde düzenlenmesi,  

Tedbir 3: Oluşturulan kalite standartlarının uygulanabilirliğinin sağlanması ve çocuğun 

yüksek yararını gözeterek güncellenmesi, 

Tedbir 4: 0-3 yaş grubunda yetenek düzeylerinin geliştirilmesi için hane bazlı çözümler 

geliştirilmesi, hane ortamının çocuğu destekleyici hale getirilmesi için eğitim 

materyalleri ve velilerin eğitimi de dâhil olmak üzere destek sağlanması, 
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Tedbir 5: Okul öncesi eğitimde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli 

Eğitim Bakanlığı arasında koordinasyon sağlanarak öğrenci takibinin kolaylaştırılması, 

Tedbir 6: Üstün yetenekli çocukların erken yaşta belirlenmesi ve hem kendileri hem de 

aileleri için destek mekanizmaları oluşturulması, 

Tedbir 7: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve yerel yönetim kuruluşları ile 

işbirliği halinde ekonomik olarak, özellikle en yoksul yüzde 40’lık dilimde yer alan, 

dezavantajlı ailelerin çocuklarının okul öncesi eğitime erişimini artırıcı önlemler 

alınması. 

Politika Önerisi 2: Öğretmen nitelikleri artırılarak eğitim ve öğretim sürecinin 

iyileştirilmesi 

Tedbir 8: Öğretmen ihtiyacının uzun dönemli bir perspektifle ortaya konulması ve MEB 

ile YÖK’ün eğitim bilimleri fakülteleri kontenjanları konusunda iş birliği içinde hareket 

etmesi, 

Tedbir 9: Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri kullanılarak öğretmenlik mesleğine 

en uygun adayların seçiminin sağlanması, 

Tedbir 10: Yüksek yetenekli bireylerin öğretmenlik mesleğini tercih etmesine yönelik, 

kariyer patikası gibi, politikalar uygulanması, 

Tedbir 11: Eğitim fakültelerinin ders programlarının veriye dayalı olarak güncellenmesi 

ve uygulamaya daha fazla yer verilmesi, 

Tedbir 12: Hizmetiçi eğitimlerin sayısının ve kalitesinin, öğretmenlerin ihtiyaçları 

analiz edilerek onlara uygun olacak şekilde güncellenmesi ve etki analizlerinin 

yapılması,  

Tedbir 13: Hizmetiçi eğitimlerde özel sektör-kamu ve STK-kamu ortaklıklarının bir 

mekanizma olarak kullanılması, 

Tedbir 14: Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlamaya yönelik motive edici 

politikalar geliştirilmesi, 

Tedbir 15: Dezavantajlı bölge ve okullardaki öğretmenlere yönelik oryantasyon 

programları ve mentorluk gibi tecrübe paylaşım mekanizmalarının oluşturulması, 
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Tedbir 16: Denetim yapısının, denetim ve gözetimi birlikte içerecek şekilde 

öğretmenlere yol gösterici olarak yapılandırılması, 

Tedbir 17: Öğretmenlerin sınıf içi dinamiklere göre etkin program geliştirmelerine 

yönelik özerklik sağlanması, 

Tedbir 18: Öğretmenler ve eğitim fakülteleri arasında rekabeti artırıcı önlemler alınarak 

kalitenin artmasının teşvik edilmesi.  

Politika Önerisi 3: Eğitim bütçesinin getirisi en yüksek olan alanlara yoğunlaştırılması 

Tedbir 19: Öğrenci başına düşen harcamalarda OECD standartlarının yakalanması, 

Tedbir 20: Çocuğun beslenme ve bakım maliyetlerini de içerecek şekilde okul öncesi 

eğitimin velilere maliyetini azaltıcı önlemlerin alınması, 

Tedbir 21: TEFBİS gibi mevcut sistemlerin etkin bir şekilde kullanılması, 

Tedbir 22: Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinden ödün vermeden okul temelli bütçe 

dağılımının göz önüne alınması, 

Tedbir 23: Okul içinde maliyetleri azaltmak üzere yenilenebilir enerji gibi yatırımların 

desteklenmesi ve bu tür altyapı yatırımlarının finansmanı için Kalkınma Ajansı gibi 

kurumlardan mali destek sağlanması, 

Tedbir 24: Bütçe ayrılırken yalnızca yöneticilerin değil, öğrencilerin de finansal proje 

yazma ve yürütmesinin önünün açılması, 

Tedbir 25: Bütçe dışı finansman kaynaklarının belirlenerek eğitim finansmanının 

çeşitlendirilmesi.  

Politika Önerisi 4: Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve okullar arasındaki kalite 

farkının azaltılması 

Tedbir 26: Tüm öğrencilere, Avrupa Birliği’nin önerdiği ve önceki bölümlerde 

bahsedilen sekiz anahtar yeterliği de içerecek şekilde temel becerileri elde edebilmeleri 

için fırsat sunulması,  

Tedbir 27: Öğretmenlerin dezavantajlı bölgelerde görev yapmasını teşvik edecek 

mekanizmaların geliştirilmesi, 
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Tedbir 28: Öğretmen yer değiştirmelerinin yalnızca yaz dönemlerinde 

gerçekleştirilmesi, 

Tedbir 29: Eğitim çıktılarına yönelik hedeflerin ve uygulanacak politikaların 

sosyoekonomik gruplara göre ayrıştırılmış olarak belirlenmesi, 

Tedbir 30: Eğitim politikalarının yoksullukla mücadele politikaları ile etkileşim içinde 

değerlendirilmesi ve akademik başarının yanı sıra sağlık ve beslenmenin de gözetilmesi, 

Tedbir 31: Göçmen ve geçici koruma altındaki çocukların bulunduğu okullarda bir 

arada yaşama uyum programları uygulanması, 

Tedbir 32: Başta çalışan çocuklar olmak üzere açıköğretimde bulunan çocukların örgün 

eğitime dâhil edilmesine yönelik politikalar geliştirilmesi, 

Tedbir 33: Akademik gelişim açısından akranlarının gerisinde kalan çocuklar için telafi 

eğitimleri düzenlenmesi, 

Tedbir 34: Özel eğitime uygun öğrenme ortamları oluşturulması ve özel eğitime muhtaç 

öğrencilerin akranlarıyla eşit olanaklara sahip olmasının sağlanması, 

Tedbir 35: Üstün yetenekli çocuklar için destek mekanizmaları oluşturularak 

yeteneklerini en etkin şekilde kullanmalarının ve sosyal entegrasyonlarının sağlanması, 

Tedbir 36: Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nin kapasitelerinin geliştirilmesi ve etkin 

bir şekilde kullanılması,  

Tedbir 37: Özel öğretime yönelik teşviklerin eşitlik ve etkinlik dikkate alınarak yeniden 

yapılandırılması, teşviklerin gelire göre etkin dağıtımını sağlamak için takip 

mekanizması oluşturulması.  

Politika Önerisi 5: Müfredatın ve öğrenme ortamlarının etkin tasarımı ile öğrenmeyi 

teşvik edecek şekilde düzenlenmesi 

Tedbir 38: Öğretim programlarının pedagojik gelişmeler ve toplumsal talepler de 

dikkate alınarak katılımcı bir anlayışla, evrensel değerler ve milli kültürü yansıtacak 

şekilde sürekli olarak geliştirilmesi, 

Tedbir 39: Ders kitaplarının güncel müfredata uygun olarak hazırlanma sürecini 

hızlandıracak önlemler alınması, 
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Tedbir 40: Yabancı dil eğitiminin Avrupa dil yeterlilikleri çerçevesinde ele alınması, 

Tedbir 41: Eğitimin içeriğinde yalnızca bilişsel değil, sosyal-duygusal yeteneklerin 

geliştirilmesine odaklanılması, 

Tedbir 42: Ortaöğretime geçiş sisteminin yeni yapısı oluşturulurken kriterlerin mevcut 

eşitsizlikleri giderecek şekilde düzenlenmesi, 

Tedbir 43: Öğrencilerin spor ve sanat gibi ders dışı faaliyetlere katılımlarının 

desteklenmesi ve yoksul öğrencilerin ders dışı faaliyetlere katılımının teşvik edilmesi, 

Tedbir 44: Okul binalarının ve laboratuvarların kalitesinin yükseltilmesi, 

Tedbir 45: Eğitim materyalleri üreten sektörün desteklenmesi vasıtası ile etkin eğitim 

araçları ve donanımları kullanımının sağlanması, 

Tedbir 46: Öğrencilerin erken yaşta girişimcilik bilinci elde etmesine yönelik olarak 

girişimciliğin diğer derslere entegrasyonunun ve uygulamasının sağlanması, 

Tedbir 47: Özellikle ortaöğretimde derslikler branşa göre tahsis edilerek öğretmenlerin 

hem kendilerine ait bir mekân elde etmeleri, hem de ders öncesi hazırlıkların zamanında 

yapılarak sınıfın branşa göre dizayn edilmesinin sağlanması.  

Politika Önerisi 6: Okul yönetiminin niteliğinin artırılması ve özerkliğinin sağlanması 

Tedbir 48: Okul yönetiminin hem liderlik hem de mesleki beceri gerektirdiği bilinci ile 

mesleki beceri ve liderlik alanlarında gerekli desteğin sağlanması, 

Tedbir 49: Okul yöneticilerinin atanmasında liyakate önem verilerek standartların 

oluşturulması ve okul müdürlerinin sorumluluk ve hesap verebilirlik düzeylerinin 

artırılması, 

Tedbir 50: Okul yönetiminin okulun ihtiyaç analizini yaparak bütçe talep etmesinin 

desteklenmesi, 

Tedbir 51: En etkin şekilde yönetimin sağlandığı optimal okul büyüklüğünün 

belirlenmesi ve yeni okulların bu kriter gözetilerek planlanması, 

Tedbir 52: Okullar arasında rekabeti artırıcı önlemler alınarak kalitenin artmasının 

teşvik edilmesi, 
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Tedbir 53: Öğrenci niteliği ve okul koşulları göz önüne alınarak okul yönetimine 

öğretim tasarımı için özerklik verilmesi ve ilgili kontrol mekanizmalarının kurulması.  

Politika Önerisi 7: Politikaların veriye dayalı olarak oluşturulması, izleme-

değerlendirme ve etki analizi çalışmalarının etkin kullanılması 

Tedbir 54: Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve Aile, 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerinin vatandaşlık numaraları kullanılarak 

birbirine entegre edilmesi ve verilerin politika tasarımı ve etki analizi çalışmalarında 

kullanıma açılması, 

Tedbir 55: Eğitim sisteminin genel görünümünü takip etmek üzere izleme-

değerlendirme çalışmalarının etkinleştirilmesi ve eğitime erişim ve eğitimin kalitesi için 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve OECD gibi uluslararası kuruluşların 

standartlarının kullanılması, 

Tedbir 56: Uluslararası ölçümlere etkin bir şekilde katılım gösterilmesi ve sonuçların 

değerlendirilerek gerekirse yurt içinde yapılacak yeni araştırmalarla politika tasarımına 

destek sağlanması, 

Tedbir 57: Sınav sistemi değişiklikleri gibi önemli değişiklikler öncesinde düzenleyici 

(ex ante) etki analizi çalışmaları ve nicel/nitel analizler vasıtası ile yürütülmesi, 

Tedbir 58: Milli Eğitim Bakanlığı’nın nicel ve nitel analiz, izleme-değerlendirme ve 

etki analizi kapasitesinin, bağımsız bir araştırma kurumu opsiyonu da göz önüne 

alınarak geliştirilmesi, 

Tedbir 59: Akademisyenlerle Milli Eğitim Bakanlığı arasında işbirliği 

mekanizmalarının geliştirilmesi amacıyla TÜBİTAK vb. proje desteklerinden ortak 

faydalanılması, 

Tedbir 60: Veri kullanımına ve verinin yayınlanmasına ilişkin etik ve gizlilik 

protokollerinin geliştirilmesi, 
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Tablo 5:  Politika Önerilerinin Sınıflandırılması 

  

M
ev

zu
at

 A
la

n
ın

d
a 

Y
ap

ıl
m

as
ı 

G
er

ek
en

 

D
ü

ze
n

le
m

el
er

 

K
u

ru
m

sa
l 

Y
ap

ıy
ı 

İy
il

eş
ti

rm
ey

e 
Y

ö
n

el
ik

 

D
ü

ze
n

le
m

el
er

 

İn
sa

n
 K

ay
n

ak
la

rı
 

A
la

n
ın

d
a 

Y
ap

ıl
m

as
ı 

G
er

ek
en

le
r 

A
lt

y
ap

ıy
ı 

İy
il

eş
ti

rm
ey

e 

Y
ö

n
el

ik
 Y

ap
ıl

m
as

ı 

G
er

ek
en

le
r 

H
al

k
la

 İ
li

şk
il

er
 

A
la

n
ın

d
a 

Y
ap

ıl
m

as
ı 

G
er

ek
en

le
r 

Politika Önerisi 1: Bilişsel ve sosyal-duygusal yeteneklerin geliştirilmesine yönelik erken çocukluk 

dönemi yatırımlarının desteklenmesi 

 

- 3 ve 4 yaşın da kapsandığı, yerelde belediyeler ve 

sivil toplum kuruluşlarının aktif rol aldığı okullaşma 

politikalarının geliştirilmesi, 

  X     X 

- Eğitim içeriklerinin ve izleme-değerlendirme 

süreçlerinin çocuğun fiziksel ve duygusal gelişiminin 

gözetecek şekilde düzenlenmesi, 

X X   X X 

- Oluşturulan kalite standartlarının 

uygulanabilirliğinin sağlanması ve çocuğun yüksek 

yararını gözeterek güncellenmesi, 

X     X   

- 0-3 yaş grubunda yetenek düzeylerinin 

geliştirilmesi için hane bazlı çözümler geliştirilmesi, 

hane ortamının çocuğu destekleyici hale getirilmesi 

için eğitim materyalleri ve velilerin eğitimi de dâhil 

olmak üzere destek sağlanması, 

  X   X X 

- Okul öncesi eğitimde Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı 

arasında koordinasyon sağlanarak öğrenci takibinin 

kolaylaştırılması, 

  X     X 

- Üstün yetenekli çocukların erken yaşta belirlenmesi 

ve hem kendileri hem de aileleri için destek 

mekanizmaları oluşturulması, 

    X X X 

- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve 

yerel yönetim kuruluşları ile işbirliği halinde 

ekonomik olarak dezavantajlı ailelerin çocuklarının 

okul öncesi eğitime erişimini artırıcı önlemler 

alınması. 

  X   X X 

Politika Önerisi 2: Öğretmen nitelikleri artırılarak eğitim ve öğretim sürecinin iyileştirilmesi 

  

- Öğretmen ihtiyacının uzun dönemli bir perspektifle 

ortaya konulması ve MEB ile YÖK’ün eğitim 

bilimleri fakülteleri kontenjanları konusunda iş 

birliği içinde hareket etmesi, 

X X X X 
 

- Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri 

kullanılarak öğretmenlik mesleğine en uygun 

adayların seçiminin sağlanması, 

X X X 
  

- Yüksek yetenekli bireylerin öğretmenlik mesleğini 

tercih etmesine yönelik, kariyer patikası gibi, 

politikalar uygulanması, 

X 
 

X 
 

X 
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- Eğitim fakültelerinin ders programlarının veriye 

dayalı olarak güncellenmesi ve uygulamaya daha 

fazla yer verilmesi, 

X X X 

- Hizmetiçi eğitimlerin sayısının ve kalitesinin, 

öğretmenlerin ihtiyaçları analiz edilerek onlara 

uygun olacak şekilde güncellenmesi ve etki 

analizlerinin yapılması,  

X X X 

- Hizmetiçi eğitimlerde özel sektör-kamu ve STK-

kamu ortaklıklarının bir mekanizma olarak 

kullanılması 

X X 

- Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlamaya 

yönelik motive edici politikalar geliştirilmesi, 
X X 

- Dezavantajlı bölge ve okullardaki öğretmenlere 

yönelik oryantasyon programları ve mentorluk gibi 

tecrübe paylaşım mekanizmalarının oluşturulması, 

X X 

- Denetim yapısının, denetim ve gözetimi birlikte 

içerecek şekilde öğretmenlere yol gösterici olarak 

yapılandırılması, 

X X X 

- Öğretmenlerin sınıf içi dinamiklere göre etkin 

program geliştirmelerine yönelik özerklik 

sağlanması, 

X X 

- Öğretmenler ve eğitim fakülteleri arasında rekabeti 

artırıcı önlemler alınarak kalitenin artmasının teşvik 

edilmesi. 

X X X 

Politika Önerisi 3: Eğitim bütçesinin getirisi en yüksek olan alanlara yoğunlaştırılması 

- Öğrenci başına düşen harcamalarda OECD 

standartlarının yakalanması, 
X X X 

- Çocuğun beslenme ve bakım maliyetlerini de 

içerecek şekilde okul öncesi eğitimin velilere 

maliyetini azaltıcı önlemlerin alınması, 

X X 

- TEFBİS gibi mevcut sistemlerin etkin bir şekilde 

kullanılması, 
X X 

- Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinden ödün 

vermeden okul temelli bütçe dağılımının göz önüne 

alınması, 

X X 

- Okul içinde maliyetleri azaltmak üzere yenilenebilir 

enerji gibi yatırımların desteklenmesi ve bu tür 

altyapı yatırımlarının finansmanı için Kalkınma 

Ajansı gibi kurumlardan mali destek sağlanması, 

X X X 

- Bütçe  ayrılırken yalnızca yöneticilerin değil, 

öğrencilerin de finansal proje yazma ve yürütmesinin 

önünün açılması, 

X X X 

- Bütçe dışı finansman kaynaklarının belirlenerek 

eğitim finansmanının çeşitlendirilmesi. 
X X X X 
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Politika Önerisi 4: Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve okullar arasındaki kalite farkının 

azaltılması 

 

- Tüm öğrencilere, Avrupa Birliği’nin önerdiği ve 

önceki bölümlerde bahsedilen sekiz anahtar yeterliği 

de içerecek şekilde temel becerileri elde edebilmeleri 

için fırsat sunulması,  

X   X X   

- Öğretmenlerin dezavantajlı bölgelerde görev 

yapmasını teşvik edecek mekanizmaların 

geliştirilmesi, 

X X X X X 

- Öğretmen yer değiştirmelerinin yalnızca yaz 

dönemlerinde gerçekleştirilmesi, 
X   X     

- Eğitim çıktılarına yönelik hedeflerin ve 

uygulanacak politikaların sosyoekonomik gruplara 

göre ayrıştırılmış olarak belirlenmesi, 

X   X   X 

- Eğitim politikalarının yoksullukla mücadele 

politikaları ile etkileşim içinde değerlendirilmesi ve 

akademik başarının yanı sıra sağlık ve beslenmeye de 

odaklanılması, 

X     X X 

- Göçmen ve geçici koruma altındaki çocukların 

kaliteli eğitime erişimi alanında politikalar 

geliştirilmesi,  

X X     X 

- Göçmen ve geçici koruma altındaki çocukların 

bulunduğu okullarda bir arada yaşama uyum 

programları uygulanması, 

  X   X X 

- Başta çalışan çocuklar olmak üzere açıköğretimde 

bulunan çocukların örgün eğitime dâhil edilmesine 

yönelik politikalar geliştirilmesi, 

X     X X 

- Akademik gelişim açısından akranlarının gerisinde 

kalan çocuklar için telafi eğitimleri düzenlenmesi, 
X   X   X 

- Özel eğitime uygun öğrenme ortamları 

oluşturulması ve özel eğitime muhtaç öğrencilerin 

akranlarıyla eşit olanaklara sahip olmasının 

sağlanması, 

X     X X 

- Üstün yetenekli çocuklar için destek mekanizmaları 

oluşturularak yeteneklerini en etkin şekilde 

kullanmalarının ve sosyal entegrasyonlarının 

sağlanması, 

X     X X 

- Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nin 

kapasitelerinin geliştirilmesi ve etkin bir şekilde 

kullanılması,  

  X X X   

- Özel öğretime yönelik teşviklerin eşitlik ve etkinlik 

dikkate alınarak yeniden yapılandırılması, teşviklerin 

gelire göre etkin dağıtımını sağlamak için takip 

mekanizması oluşturulması.  

  X X X   
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Politika Önerisi 5: Müfredatın ve öğrenme ortamlarının etkin tasarımı ile öğrenmeyi teşvik edecek 

şekilde düzenlenmesi 

- Öğretim programlarının pedagojik gelişmeler ve 

toplumsal talepler de dikkate alınarak katılımcı bir 

anlayışla, evrensel değerler ve milli kültürü 

yansıtacak şekilde sürekli olarak geliştirilmesi, 

X X X 

- Ders kitaplarının güncel müfredata uygun olarak 

hazırlanma sürecini hızlandıracak önlemler alınması, 
X X X 

- Yabancı dil eğitiminin Avrupa dil yeterlilikleri 

çerçevesinde ele alınması, 
X X 

- Eğitimin içeriğinde yalnızca bilişsel değil, sosyal-

duygusal yeteneklerin geliştirilmesine de 

odaklanılması, 

X X 

- Ortaöğretime geçiş sisteminin yeni yapısı 

oluşturulurken kriterlerin mevcut eşitsizlikleri 

giderecek şekilde düzenlenmesi, 

X X 

- Öğrencilerin spor ve sanat gibi ders dışı faaliyetlere 

katılımlarının desteklenmesi ve yoksul öğrencilerin 

ders dışı faaliyetlere katılımının teşvik edilmesi, 

X X X X 

- Okul binalarının ve laboratuvarların kalitesinin 

yükseltilmesi, 
X X 

- Eğitim materyalleri üreten sektörün  desteklenmesi 

vasıtası ile etkin eğitim araçları ve donanımları 

kullanımının sağlanması, 

X X 

- Öğrencilerin erken yaşta girişimcilik bilinci elde 

etmesine yönelik olarak girişimciliğin diğer derslere 

entegrasyonunun ve uygulamasının sağlanması, 

X X X 

- Özellikle ortaöğretimde derslikler branşa göre 

tahsis edilerek öğretmenlerin hem kendilerine ait bir 

mekân elde etmeleri, hem de ders öncesi hazırlıkların 

zamanında yapılarak sınıfın branşa göre dizayn 

edilmesinin sağlanması.  

X X X X 

Politika Önerisi 6: Okul yönetiminin niteliğinin artırılması ve özerkliğinin sağlanması 

- Yöneticilerin atanmasında liyakate önem verilmesi, X X 

- Okul yönetiminin hem liderlik hem de mesleki 

beceri gerektirdiği bilinci ile her iki alanda da gerekli 

desteğin sağlanması, 

X X 

- Okul yöneticilerinin atanmasında standartların 

oluşturulması ve okul müdürlerinin sorumluluk ve 

hesap verebilirlik düzeylerinin artırılması, 

X X X 
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- Okul yönetiminin okulun ihtiyaç analizini yaparak 

bütçe talep etmesinin desteklenmesi, 
X X   X   

- En etkin şekilde yönetimin sağlandığı optimal okul 

büyüklüğünün belirlenmesi ve yeni okulların bu 

kriter gözetilerek planlanması, 

X X   X   

- Okullar arasında rekabeti artırıcı önlemler alınarak 

kalitenin artmasının teşvik edilmesi , 
X X     X 

- Öğrenci niteliği ve okul koşulları göz önüne 

alınarak okul yönetimine öğretim tasarımı için 

özerklik verilmesi ve ilgili kontrol mekanizmalarının 

kurulması 

X X X     

Politika Önerisi 7: Politikaların veriye dayalı olarak oluşturulması, izleme-değerlendirme ve etki 

analizi çalışmalarının etkin kullanılması 

 

- Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 

Yükseköğretim Kurulu ve Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı verilerinin vatandaşlık 

numaraları kullanılarak birbirine entegre edilmesi ve 

verilerin politika tasarımı ve etki analizi 

çalışmalarında kullanıma açılması, 

X X X X X 

- Eğitim sisteminin genel görünümünü takip etmek 

üzere izleme-değerlendirme çalışmalarının 

etkinleştirilmesi ve eğitime erişim ve eğitim kalitesi 

için Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve OECD 

gibi uluslararası kuruluşların standartların 

kullanılması, 

X X X X   

- Uluslararası ölçümlere etkin bir şekilde katılım 

gösterilmesi ve sonuçların değerlendirilerek gerekirse 

yurt içinde yapılacak yeni araştırmalarla politika 

tasarımına destek sağlanması, 

  X X X   

- Sınav sistemi değişiklikleri gibi önemli 

düzenlemeler öncesinde düzenleyici (ex-ante) etki 

analizi çalışmaları ve nicel/nitel analizler vasıtası ile 

yürütülmesi, 

  X   X   

- Milli Eğitim Bakanlığı’nın nicel ve nitel analiz, 

izleme-değerlendirme ve etki analizi kapasitesinin, 

bağımsız bir araştırma kurumu opsiyonu da göz 

önüne alınarak, geliştirilmesi, 

  X   X   

- Akademisyenlerle Milli Eğitim Bakanlığı arasında 

işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi amacıyla 

TÜBİTAK vb. proje desteklerinden ortak olarak 

faydalanılması, 

  X   X X 
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3.3. Yapılması Önerilen Araştırmalar 

Sınav sistemi değişikliklerinin etkileri araştırılmalıdır. Liselere geçiş ve üniversiteye 

geçiş aşamasındaki önemli sınav sistemi değişiklikleri, veriye dayalı olarak analiz edilmeli ve 

sistem değişiklikleri analiz sonuçları göz önünde bulundurarak yapılmalıdır. 

Okullarda kullanılan veya kullanılması planlanan bilişim teknolojilerinin öğrenme 

üzerindeki etkinliği analiz edilmelidir. 

Okul öncesi eğitimin kalitesini artıracak yöntemler araştırılmalıdır. 

Telafi eğitimlerinin dezavantajlı gruplarda yer alan öğrencilerin beceri eksiklerini 

kapatmadaki etkinliği araştırılmalıdır.  

Orta öğretimde okul türü tercih sebepleri araştırılmalıdır. 

Öğretmenlerin hizmetiçi eğitimlerinin program ve öğretmen bazında tespit 

edilmesi amacıyla araştırmalar yapılmalıdır. 

Özel öğretime yönelik teşviklerin ekonomik açıdan dezavantajlı grupların özel 

öğretime erişimine etkisi araştırılmalıdır. 

Açıköğretimin eğitime erişime etkisi, cinsiyete dayalı olarak araştırılmalıdır. 

Eğitim bütçesi için alternatif finansman kaynakları ve olası etkileri 

araştırılmalıdır. 

Eğitim fakülteleri programlarının güçlü ve zayıf yanları araştırılarak araştırma 

sonuçlarına göre programları yenilenmelidir. 
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4. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRMELER 

Toplumun sosyal ve ekonomik boyutu üzerinde eğitim sisteminin belirleyici bir 

etkisi bulunmaktadır. Suçu önlemede, yoksulluğu azaltmada, gelir dağılımını düzeltmede, 

ekonomik büyümeyi sağlamada ve daha da önemlisi sağlıklı, mutlu bireyler yetiştirmede 

eğitim önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Kısacası eğitim konusu multi-disipliner 

ve toplumun tüm kesimlerini hatta her bireyi ilgilendiren, toplumun temelini inşa eden hayati 

bir olgudur. 

Günümüzde yaşanan teknolojik dönüşüm, dünyada iş yapma biçimlerini ve buna 

bağlı olarak da çalışanlardan beklenen yeteneklerin kompozisyonunu sürekli 

değiştirmektedir. Eğitim sisteminin piyasa taleplerine cevap verebilmek amacıyla değişen 

şartlara hızlı biçimde entegre olmasını sağlayacak, esnek bir yapıda kurgulanması çağımızın 

gereksinimlerinden biridir. Bu sebeple verilecek eğitim hizmetinin süresinden ziyade içeriği 

ve kalitesi ön plana çıkmaktadır. 

Son dönemde Türkiye’de eğitime erişim kapsamında önemli gelişmeler yaşanmıştır. 

Eğitimin tüm kademelerinde daha fazla çocuğun okulla buluşması sağlanarak bölgeler ve 

cinsiyetler arası eşitsizlik giderilmeye çalışılmıştır. Öğretmen istihdamı, derslik yapımı, 

müfredat güncellemeleri gibi eğitimin temel girdilerinde yaşanan gelişmelerle çocuklara 

sağlanan eğitim hizmetlerinin standartlarında iyileşme sağlanmıştır. Ancak gelinen noktada 

ulusal ve uluslararası değerlendirme araştırmaları sonuçları, Türk eğitim sisteminin 

kalitesinde istenen gelişmenin yaşanamadığını ortaya koymaktadır. Bir başka deyişle eğitim 

sistemimizdeki niceliksel gelişmeye rağmen niteliksel boyutta sorunlar gözlemlenmektedir. 

Bu rapor, “dünyada yaşanan teknolojik, ekonomik ve sosyal dönüşüme uyum 

sağlayan, analitik ve sosyal-duygusal yetenekleri gelişmiş bireyler yetiştirmek” vizyonu 

ve “tüm bireylere eşit şartlarda nitelikli eğitim fırsatı sunmak” misyonu kapsamında 

eğitim sistemimizdeki gelişime açık alanlarına vurgu yapmaktadır. 

Söz konusu vizyon ve misyon dahilinde, eğitim sistemindeki kalitenin sağlanabilmesi 

için yedi temel politika önerilmiştir. Bunlar: 

 Bilişsel ve sosyal-duygusal yeteneklerin geliştirilmesine yönelik erken çocukluk 

dönemi yatırımlarının desteklenmesi, 

 Öğretmen nitelikleri artırılarak eğitim ve öğretim sürecinin iyileştirilmesi, 
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 Eğitim bütçesinin getirisi en yüksek olan alanlara yoğunlaştırılması,

 Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve okullar arasındaki kalite farkının

azaltılması,

 Müfredatın ve öğrenme ortamlarının etkin tasarımı ile öğrenmeyi teşvik edecek

şekilde düzenlenmesi,

 Okul yönetiminin niteliğinin artırılması ve özerkliğinin sağlanması,

 Politikaların veriye dayalı olarak oluşturulması, izleme-değerlendirme ve etki

analizi çalışmalarının etkin kullanılması.

Bahsi geçen politika önerileri ışığında, alınacak tedbirlerin başta Millî Eğitim 

Bakanlığı olmak üzere tüm paydaşlar tarafından benimsenerek hayata geçirilmesi, eğitimde 

yaşanan kalite sorununu gidermeye yardımcı olacağı düşünülmektedir. 
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