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Ö N S Ö Z 
 
 Devlet Planlama Teşkilatõ�nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 
Sayõlõ Kanun Hükmünde Kararname, �İktisadi ve sosyal sektörlerde 
uzmanlõk alanlarõ ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştõrma yapmak, 
tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacõyla Devlet Planlama 
Teşkilatõ�na, Kalkõnma Planõ çalõşmalarõnda yardõmcõ olmak, Plan 
hazõrlõklarõna daha geniş kesimlerin katkõsõnõ sağlamak ve ülkemizin 
bütün imkan ve kaynaklarõnõ değerlendirmek� üzere sürekli ve geçici 
Özel İhtisas Komisyonlarõnõn kurulacağõ hükmünü getirmektedir. 
 
 Başbakanlõğõn 14 Ağustos 1999 tarih ve 1999/7 sayõlõ Genelgesi 
uyarõnca kurulan Özel İhtisas Komisyonlarõnõn hazõrladõğõ raporlar, 8. 
Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõk çalõşmalarõna õşõk tutacak ve toplumun 
çeşitli kesimlerinin görüşlerini Plan�a yansõtacaktõr. Özel İhtisas 
Komisyonlarõ çalõşmalarõnõ, 1999/7 sayõlõ Başbakanlõk Genelgesi, 
29.9.1961 tarih ve 5/1722 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile yürürlüğe 
konulmuş olan tüzük ve Müsteşarlõğõmõzca belirlenen Sekizinci Beş 
Yõllõk Kalkõnma Planõ Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçeveleri 
dikkate alõnarak tamamlamõşlardõr. 
 
 Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanmasõ, sanayileşmenin başarõlmasõ, uluslararasõ ticaretteki payõmõzõn 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam 
verimliliğin arttõrõlmasõ, sanayi ve hizmetler ağõrlõklõ bir istihdam 
yapõsõna ulaşõlmasõ, işsizliğin azaltõlmasõ, sağlõk hizmetlerinde kalitenin 
yükseltilmesi, sosyal güvenliğin yaygõnlaştõrõlmasõ, sonuç olarak refah 
düzeyinin yükseltilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ hedeflenmekte, ülkemizin 
hedefleri ile uyumlu olarak yeni bin yõlda Avrupa Topluluğu ve dünya ile 
bütünleşme amaçlanmaktadõr. 
 
 8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çalõşmalarõna toplumun tüm 
kesimlerinin katkõsõ, her sektörde toplam 98 Özel İhtisas Komisyonu  
kurularak sağlanmaya çalõşõlmõştõr. Planlarõn demokratik katõlõmcõ 
niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonlarõ çalõşmalarõnõn dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancõmõzla, 
konularõnda ülkemizin en yetişkin kişileri olan Komisyon Başkan ve 
Üyelerine, çalõşmalara yaptõklarõ katkõlarõ nedeniyle teşekkür eder, 
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ�nõn ülkemize hayõrlõ olmasõnõ 
dilerim.
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1. GİRİŞ 
 
 Türkiye; 1963 yõlõndan itibaren plânlõ kalkõnma dönemine girmiş; ulaşõlmasõ istenen 
ekonomik, sosyal ve kültürel hedefler ile bu hedefleri gerçekleştirmek için uygulanacak 
ilkeler ve izlenecek stratejiler  hazõrlanan beş yõllõk kalkõnma plânlarõ ile belirlenmeye 
başlamõştõr. 
 
 Birinci (1963-1967) ve İkinci (1968-1972) Beş Yõllõk Kalkõnma Plânlarõ 15 yõllõk (1963-
1977) perspektif içerisinde hazõrlanmõştõr. Ancak 1970�li yõllarõn başõnda o zamanki adõyla 
Avrupa Ekonomik  Topluluğu-Türkiye ilişkilerinde önemli gelişmeler sağlanmõş, Türkiye�nin 
1995 yõlõnda Topluluğa tam üyeliği kabul edilmiştir. Bunun üzerine Türkiye�yi 1995 yõlõnda 
bugünkü adõyla Avrupa Birliği�ne tam üye olmaya hazõrlayacak olan 1973-1995 dönemi için 
uzun vadeli perspektif plân hazõrlanmasõ kararlaştõrõlmõştõr. Üçüncü Beş Yõllõk Kalkõnma 
Plânõ, 1973-1995 dönemini kapsayan yeni stratejiler ve hedefler çerçevesinde hazõrlanmõştõr . 
 
 Yirmi iki yõllõk perspektif plân dönemi içerisinde dört tane beş yõllõk kalkõnma plânõ 
hazõrlanarak uygulanmõştõr. Dönem sonunda Avrupa Birliği�ne tam üyelik hedefine 
ulaşõlamamõş, aday üyelik ise dönemin bitmesinden dört yõl sonra gerçekleştirilebilmiştir. 
 
 Bugün Türkiye, yine 22 yõlõk bir perspektif içerisinde, Cumhuriyet�in yüzüncü yõlõna 
hazõrlanmak için yeni hedef ve stratejiler belirleme çalõşmasõna başlamõştõr. Türk milletinin 
ortak arzusu, Cumhuriyet�in 100'üncü yõlõnda ulu önder Atatürk�ün gösterdiği hedefe 
ulaşõlmasõdõr. Gösterilen hedef Avrupa Birliği�nin sõradan bir üyesi olmanõn çok ötesinde 
"muasõr medeniyet seviyesinin üzerine çõkmak�tõr. Kamuoyunda benimsendiği düşünülen 
bu hedefe ulaşõlmasõ 2023 yõlõnõ aşabilir. Bu süre içerisinde Türkiye Avrupa Birliği�nin önde 
gelen ülkeleri arasõnda yer alabilir. Ancak Atatürk�ün vasiyetinin gerçekleştirilmesini, O�nun 
ölümünün 100�üncü yõlõnõn daha ötesine ertelemeyi Türk milleti içine sindiremeyecektir. 
Bunun için 2023 yõlõna kadar izlenecek ilke, politika ve stratejiler; 2024-2038 yõllarõnõ 
kapsayan yeni bir on beş yõllõk dönemde Türkiye�nin "muasõr medeniyet seviyesinin üzerine 
çõkma� hedefine ulaşmasõnõn önünde engeller oluşturmayacak mahiyette olmasõ 
gerekmektedir. Böyle bir bakõş açõsõnõn toplumda büyük bir dinamizm yaratarak, Türkiye�nin 
dünya devletleri içerisinde özlediği konuma gelmesini kolaylaştõracağõ düşünülmektedir. 
 
 Türkiye ekonomisi modern işgücüne ihtiyaç duymaktadõr. Bilgi çağõ birden fazla dalda 
uzmanlaşmõş nitelikli insan gücünü ön plâna çõkarmaktadõr. Ülkemizde ise mevcut iş gücünün 
yarõsõndan fazlasõ ilkokul/ ilköğretim okulu mezunudur. Günümüzde, uygulanmakta olan 
piyasa ekonomisinin ihtiyaç duyacağõ rekabetçi pazar taleplerini karşõlayacak vasõflõ ve 
uyumlu, motivasyonu yüksek bireylerin yetiştirilmesi, ülkemizin kalkõnma hõzõnõn 
yükseltilmesi  açõsõndan önem taşõmaktadõr.  
 
  Komisyonumuz, 2023 yõlõnda Türkiye�nin Avrupa Birliği�nin önde gelen ülkelerinden 
biri olma hedefine ulaşõlacağõ varsayõmõndan hareketle, kendi görev alanõna ilişkin amaç, 
hedef, ilke, politika ve stratejileri belirleme görüşünü benimsemiş çalõşmalarõnõ böyle bir 
bakõş açõsõyla yürüterek bu raporu hazõrlamõştõr. 
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2. MEVCUT DURUM ve SORUNLAR 
 
 Cumhuriyet hükûmetleri, eğitimi kalkõnmanõn temel araçlarõndan biri olarak 
benimsemişler, bu alanda gelişmelerin sağlanabilmesi için asla küçümsenemeyecek gayretler 
göstermişlerdir. Cumhuriyet dönemine ilişkin eğitim istatistikleri incelendiğinde, 
ortaöğretimdeki okul sayõsõnõn 135, öğretmen sayõsõnõn 164, öğrenci sayõsõnõn ise 531 kat 
arttõğõ görülmektedir.  
 
 Ancak, raporun ileriki bölümlerinde açõklandõğõ üzere, sağlanan nitel ve nicel 
gelişmelerin arzu edilen düzeye ulaşmadõğõ da görülmektedir. Eğitimdeki temel göstergeler 
(okur-yazarlõk oranõ, kademelere göre okullaşma oranõ, nüfusun ortalama eğitim süresi vb.) 
açõsõndan Türkiye�nin dünyadaki alt-orta gelirli ülkeler (Dünya Bankasõ sõnõflandõrmasõ) 
ortalamasõnõn gerisinde kalmasõ, bu sektörde ciddî sorunlar yaşandõğõnõn belirtilerinden 
sadece biridir. 
 
 2.1. DÜNYADA ORTAÖĞRETİM 
 
 Ülkelerin ortaöğretim sistemleri birbirinden farklõ özellikler göstermektedir. Uluslararasõ 
karşõlaştõrmalarõ kolaylaştõrmak amacõyla UNESCO tarafõndan bir standart geliştirilmiştir. Bu 
standarda (ISCED) göre ikinci eğitim basamağõ 12-18 yaş grubunun devam ettiği ve birinci 
basamaktaki en az dört yõllõk eğitime dayalõ olan genel, mesleki ya da ikisini birlikte veren 
ortaokul, temel eğitim ikinci kademe, lise, meslekî teknik okul gibi adlar alan eğitim 
kurumlarõndan oluşmaktadõr. Bu çerçevede ortaöğretim bazõ ülkelerde iki, bazõ ülkelerde ise 
uzun süreli temel eğitim üzerine bir kademe şeklinde yapõlandõrõlmõştõr. Bazõ ülkelerde ise her 
iki modelin birlikte uygulandõğõ görülmektedir. 
 
 Türkiye�de uygulanan tek kademeli model dikkate alõnarak, dünyadaki ortaöğretim 
incelemesi ISCED-3 seviyesi (Upper  secondary level) ile sõnõrlõ tutulmuştur. Bu çerçevede 
ortaöğretim, okul öncesi dönemini izleyen 8-10 yõllõk eğitim üzerine yapõlandõrõlmõş yüksek 
öğretim öncesindeki eğitim kademesi olarak tanõmlanabilir. 
 
 OECD ülkelerinde zorunlu eğitim 14-18 yaş arasõnda tamamlanmaktadõr. Bu çerçevede, 
bazõ ülkelerde ortaöğretimin tamamõ, bazõ ülkelerde ise bir kõsmõ zorunlu eğitim 
kapsamõndadõr. Bazõ ülkelerde de zorunlu eğitim ortaöğretim öncesinde tamamlanmaktadõr. 
 
 Bazõ ülkelerde ortaöğretim tam zamanlõ olduğu hâlde, bazõ ülkelerde tam zamanlõlarõn 
yanõnda yarõ zamanlõ ortaöğretim kurumlarõ da bulunmaktadõr. 
 
 OECD ülkelerinin çoğunda ortaöğretim, genel eğitim ve meslekî-teknik eğitim olmak 
üzere iki ana bölümde yapõlandõrõlmõştõr. Genel eğitime devam edenlerin oranõ yüzde 17-82 
arasõnda değişiklik göstermektedir. Meksika, İrlanda, Portekiz ve Japonya�da genel 
ortaöğretime devam edenlerin oranõ yüzde 70�in üzerindedir. Çek Cumhuriyeti, Avusturya, 
Almanya, Macaristan, İtalya ve Hollanda�da ise meslekî ve teknik ortaöğretime devam 
edenlerin oranõ yüzde 70�in üzerindedir. 
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 OECD ülkelerinin çoğunda meslekî eğitim ortaöğretim düzeyinde verilirken, bazõ ülkeler 
meslekî ve teknik eğitimi ağõrlõklõ olarak ortaöğretim sonrasõna bõrakmõşlardõr. 
 
 Okul sistemini esas alan meslekî ve teknik ortaöğretim yanõnda, okul ve işletmeler 
tarafõndan ortaklaşa yürütülen programlarõ uygulayan eğitim kurumlarõ da vardõr. İtalya, 
Portekiz, Japonya ve Yunanistan�da sadece okulu esas alan meslekî ve teknik ortaöğretim 
kurumlarõ bulunmaktadõr. İsviçre, Almanya ve Çek Cumhuriyeti�nde ise okul ve işletmeler 
tarafõndan ortaklaşa yürütülen model daha ağõrlõklõdõr. 
 
 Ortaöğretim kurumlarõ bazõ ülkelerde tek, bazõ ülkelerde çok kanallõ olarak 
yapõlandõrõlmõştõr. Tek kanallõ ortaöğretim modellerinde okullar arasõndaki yatay ve dikey 
geçişler kolaydõr. Çok kanallõlarda ise sözü edilen geçişler ya hiç yoktur veya çok zordur. Çok 
kanallõ modeli uygulayan ülkelerde meslekî ve teknik ortaöğretimi tamamlayan öğrencilerin, 
ağõrlõklõ olarak kendi alanlarõnõn devamõ mahiyetindeki yüksek öğretim kurumlarõna devam 
etmeleri beklenir. Bu modellerin bazõlarõnda yüksek öğretime geçiş hakkõ vermeyen meslekî 
ve teknik ortaöğretim kurumlarõ da bulunmaktadõr. 
 
 Bazõ ülkelerde özel eğitim gerektiren bireyler için ayrõ okul türü oluşturulmuştur. Bazõ 
ülkelerde ise kaynaştõrma esas alõnarak farklõ okul türleri minimuma indirilmektedir. 
Kaynaştõrma uygulamasõnda İtalya büyük mesafeler almõştõr. 
 
 OECD ülkelerinde ortaöğretim düzeyindeki okullaşma oranõ yüzde 80�in üzerindedir 
(TABLO-1) 
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TABLO-1: OECD Ülkelerinde 15-18 Yaş Grubunda Okullaşma Oranlarõ  
         (1994) (%)                           

YAŞLAR 
ÜLKELER 15 16 17 18 

Almanya 99 97 94 84 
ABD 98 90 79 56 
Avustralya 98 96 94 66 
Avusturya 97 94 88 62 
Çek Cumhuriyeti 98 97 72 42 
Danimarka 98 94 82 72 
Finlandiya 99 93 90 81 
Fransa 98 96 93 84 
Hollanda  99 98 93 83 
İngiltere 98 87 75 54 
İrlanda 96 91 81 73 
İspanya  94 83 75 63 
İsveç 96 97 96 88 
İsviçre 98 87 84 77 
İzlanda  89 77 65 
Kanada  98 94 79 62 
Kore 93 95 90 54 
Macaristan  93 88 71 46 
Meksika 52 39 37 25 
Norveç 100 95 90 83 
Portekiz 88 73 73 55 
Türkiye 48 40 26 17 
Yeni Zelanda 97 100 77 57 
Yunanistan  86 79 56 48 
OECD (Ortalama) 93 88 79 64 

Kaynak: OECD, Education at a Glance OECD Indicators 1997 
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TABLO 2: OECD Ülkelerinde 25-64 Yaş Grubu Nüfusun 
Tamamladõklarõ Eğitim Kademelerine Göre Dağõlõmõ 

           (1995) (%)                                                              

ÜLKELER 
İlköğretim 
ve daha alt Lise 

Yüksek 
Öğretim 

En Az 
Lise 

Mezunu 
Almanya 16 62 23 84 
ABD 14 53 33 86 
Avustralya 47 29 24 53 
Avusturya 31 62 7 69 
Çek Cum. 17 73 10 83 
Danimarka 38 42 20 62 
Finlandiya 35 45 20 62 
Fransa 32 50 18 68 
Hollanda 39 39 22 61 
İngiltere 24 54 22 61 
İrlanda 53 27 20 47 
İspanya 72 12 16 28 
İsveç 25 46 29 75 
İsviçre 18 61 21 82 
İtalya 65 27 8 35 
Kanada 25 28 47 75 
Kore 40 42 18 60 
Lüksemburg 71 18 12 30 
Norveç 19 53 28 81 
Polonya 26 61 13 74 
Portekiz 80 9 11 20 
Türkiye 77 15 8 23 
Yunanistan 57 25 18 43 
OECD Ort. 40 40 20 60 
Kaynak: OECD, Education at a Glance OECD Indicators, 1997 

 
 OECD ülkeleri ortaöğretimdeki yüksek okullaşma oranõnõ yõllardõr devam ettirmektedir. 
25-64 yaş grubu nüfusta en az lise mezunu olanlarõn oranõnõn yüksekliği bu gerçeği ortaya 
koymaktadõr. En az lise mezunu olanlarõn yaş gruplarõna göre dağõlõmõ ortaöğretimdeki 
okullaşma oranlarõnõn bir süreç içerisinde değerlendirilmesini daha da kolaylaştõracaktõr. 
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TABLO-3 : Bazõ OECD Ülkelerinde Yaş Gruplarõna Göre 
En Az Lise Mezunu Olanlarõn Oranõ  

          (1995)(%)  
YAŞ GRUPLARI 

ÜLKELER 25-34 35-44 45-54 55-64 
Almanya 89 88 84 72 
Avustralya 57 54 51 43 
Avusturya 81 73 66 50 
Çek Cum.  91 86 73 70 
Danimarka 69 65 61 47 
Finlandiya 83 74 59 37 
Fransa 86 74 62 42 
Hollanda 70 65 56 46 
İngiltere 86 80 72 59 
İspanya 47 32 18 10 
İsveç 88 81 69 52 
İsviçre 88 85 79 73 
Kanada 84 80 71 54 
Kore 86 61 39 23 
Norveç 88 86 79 65 
Portekiz 31 24 16 9 
Türkiye 26 23 20 14 
Yeni Zelanda 64 64 55 47 
Yunanistan 64 50 34 21 
OECD (Ortalama) 71 63 53 41 

Kaynak:OECD, Education at a Glance OECD Indicators 1997 

 
 OECD ülkelerinde, 25-64 yaş grubu nüfusun (ortalama) yüzde 60�õ en az lise mezunudur. 
Bu oran Türkiye ve İspanya�da yüzde 30�un altõnda; ABD, Almanya, Çek Cumhuriyeti 
İsviçre ve Norveç�te ise yüzde 80�in üzerindedir.  
 
 55-64 yaş grubu nüfusta en az lise mezunu olanlarõn oranõ Portekiz, İspanya ve 
Türkiye�de yüzde 15�in altõndadõr. Türkiye�de 55-64 yaş grubunda yüzde 14 olan söz konusu 
oran, 25-34 yaş grubunda yüzde 26�dõr. Bu oranlar Portekiz�de 9 ve 31, İspanya�da 10 ve 
47�dir. Kõsaca, Türkiye,30 yõl önce önünde olduğu bu ülkelerin de gerisinde kalmõştõr. 
 
 Dünyadaki ortaöğretimi incelerken, tam üyesi olmaya hazõrlandõğõmõz Avrupa 
Birliğinin bu konudaki genel durumuna bakmak faydalõ olacaktõr. 
 
 Avrupa Birliğine Genel Bakõş 
 
 Avrupa Birliği üyeleri arasõndaki en önemli işbirliği konularõndan biri de eğitimdir. 
Birlik çevresindeki eğitim alanõndaki işbirliği 1971 yõlõnda üye ülkelerin eğitim bakanlarõnõn 
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ilk toplantõsõ ile başlamõştõr. 1974�de üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarõ, Birliğin 
sosyal ve insancõl gelişmesi gerektiğini vurgulamõşlardõr. 1974�de Avrupa Komisyonunca ilk 
öneri paketi hazõrlanmõştõr. Üye ülkelerin ilgili bakanlarõ, bir yandan üye ülkelerin 
geleneklerine önem vermek zorunda olduklarõnõ, bunlarõn dõşõnda millî eğitim yapõlarõ ile 
öğretim yöntemlerinin standartlaştõrõlmasõ girişimlerinin başlatõlmasõ gerektiği üzerinde 
durmuşlar, öte yandan da bazõ alanlarda Avrupa düzeyinde iş birliğinin yararlõ olacağõnõ 
vurgulamõşlardõr. 
 
 AB Komisyonu, eğitim faaliyetlerinin temsilcilerinden oluşacak bir kurul tarafõndan 
yapõlmasõna karar vermiştir. Bu kurula AB Eğitim Komisyonu adõ verilmiştir. Bu komisyon, 
AB�den yansõyan görüşleri karara bağlama ve bilgi alõş verişi ile işbirliğinin sağlanmasõ 
görevini üstlenmiştir. 1976 yõlõnda Avrupa Konseyi aşağõdaki (6) maddelik Birlik  kararõnõ 
almõştõr. 
 
♦ Göçmen işçilerin ve bunlarõn aile bireylerinin eğitim ve öğretimi, 
♦ Başta yüksek öğretim olmak üzere ayrõ ayrõ eğitim sistemleri arasõnda yakõnlaşma 

sağlanmasõ, 
♦ Birlik düzeyinde belge ve istatistiklerin derlenmesi, 
♦ Yabancõ dil öğretiminde daha üstün nitelik sağlanmasõ 
♦ En başta yönetsel ve sosyal engellerin ortadan kaldõrõlmasõ, bir başka ülkede alõnan 

diplomalarõn, orada geçirilen öğretim sürelerinin karşõlõklõ olarak tanõnmasõ, böylece 
öğretmen ve araştõrmacõlara daha özgür bir çalõşma ortamõ sağlanmasõ, 

♦ Birliğe üye ülkelerdeki eğitim kurumlarõna girişlerde şans eşitliği. 
 
 Bu programa, aynõ yõlõn aralõk ayõnda, işsizlikle mücadele tedbirlerini desteklemek 
üzere; 

-Gençlerin mesleki eğitimlerinin desteklenmesi 
-Okuldan meslek yaşamõna geçişlerin düzenlenmesi 
-Gençlerin istihdam için tedbirlerinin alõnmasõ 

 
maddeleri eklenmiştir. 
 
 Son yõllarda Avrupa Birliğinde eğitim ve meslek eğitimi konusuna verilen önem gittikçe 
artmaktadõr. AB içinde kişilerin ve mesleklerin serbest dolaşõmõ, özellikle meslekî eğitim 
standartlarõnda uyumlaşmayõ gerekli kõlmõştõr. Avrupa Birliğinin meslekî eğitimle ilgili olarak 
izlediği temel ilkeler şöyle özetlenebilir: 
 
♦ Herkes için uygun ve yeterli meslekî eğitim sağlayacak koşullarõn hazõrlanmasõ, 
♦ Tüm sektörlerde ihtiyaç duyulan işgücünün yetiştirilmesi için imkânlar oluşturulmasõ, 
♦ Yeni teknolojilere uygun beceriler kazandõrõlmasõnõn sağlanmasõ, 
♦ Bu alanda üye devletlerle işbirliği yapõlmasõ. 
 
 Son yõllardaki teknolojik gelişmeler, eğitim kalifikasyonlarõnõn karşõlõklõ olarak 
tanõnmasõ hususunda ilerleme kaydedilmesini gerektirmiştir. Bu bağlamda, 1988 yõlõnda 
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♦ AB�nin meslekî eğitim niteliklerinin karşõlaştõrõlabilirliğine ilişkin 85/368/EEC sayõlõ 

Konsey Kararõ, 
♦ En az üç yõl süreli meslekî eğitim ve öğretim sonucu verilen yüksek öğretim 

diplomalarõnõn tanõnmasõ için genel sisteme ilişkin 89/48/EEC sayõlõ Konsey Yönergesi  
 
kabul edilmiştir. Hem işçileri hem bağõmsõz çalõşanlarõ kapsayan sözü edilen Yönerge, 
ortaöğretimden sonra üç yõl ve daha fazla eğitim görmüş olan üye devletler vatandaşlarõnõn 
diğer bir üye devlette işe kabulünün teknik ve moral niteliklere sahip olma şartõna bağlõ 
olduğu iş ve mesleklerde çalõşmalarõnõ mümkün kõlmaktadõr. Meslekî eğitim alanõnda AB�de 
uygulanan bazõ programlar şunlardõr: 
 
♦ COMETT: Yeni teknolojilere yönelik meslekî eğitim alanõnda üniversite-işletme 

işbirliği programõ: Yeni teknolojilerle bağlantõlõ yüksek düzeyde eğitimi gerçekleştirmek 
üzere üniversite ve sanayi arasõnda işbirliğinin sağlanmasõnõ amaçlayan bir programdõr. 
Bu programõn amaçlarõ arasõnda üniversiteler ve işletmeler arasõnda işbirliğine bir Avrupa 
boyutu kazandõrõlmasõ, eğitim programlarõnõn ortaklaşa geliştirilmesinin teşvik edilmesi 
ve eğitim düzeyinin teknolojik ve sosyal gelişmelere uygun olarak düzenlenmesi yer 
almaktadõr.  

 
♦ ERASMUS: Gençlerin değişimine ilişkin faaliyet programõ: Üniversite öğrenimi gören 

gençlerin AB içinde dolaşõmlarõnõ sağlayarak diğer üye ülke üniversitelerinde eğitim 
görmelerine imkân tanõnmasõ, bu programõn amacõnõ oluşturmaktadõr. 

 
♦ EUROTECNET: Yeni teknolojilere ilişkin meslekî eğitim projeleri ağõ: Temel ya da 

sürekli eğitim gören gençler ve işletme personelinin katõldõğõ bu programda, yeni 
teknolojilerle bağlantõlõ olarak meslekî eğitim alanõndaki yeniliklerin AB içinde 
yayõlmasõnõn sağlanmasõ amaçlanmaktadõr. 

 
♦ PETRA: Gençlere yönelik temel meslekî eğitim: Tam gün zorunlu eğitim dönemi 

sonrasõnda gençlere meslekî eğitim veren bu programõn amacõ, meslekî eğitimde 
Avrupa�nõn birlikteliğinin geliştirilmesi, ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki bağlantõlarõn 
güçlendirilmesidir. 

 
♦ ARION: Eğitimcileri eğitimine yönelik program: Bu programõn amacõ, çeşitli eğitim 

gezileri ile farklõ eğitim sistemlerinin tanõnmasõna yardõmcõ olmaktõr. 
 
♦ LİNGUA: Yabancõ dil eğitiminin geliştirilmesine yönelik program: Orta ve yüksek 

öğretim öğrencileri ve eğitimciler ile işçilerin katõldõğõ bu programõn amacõ, üye ülkelerde 
dil eğitiminin geliştirilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõnõ sağlamaktõr. 

 
♦ IRIS: Kadõnlara yönelik meslekî program: Bu program meslekî eğitim alanõnda yeni 

projeler ağõ çerçevesinde kadõnlarõn meslekî eğitime girişlerinin geliştirilmesini ve 
yaygõnlaştõrõlmasõnõ amaçlamaktadõr. 
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♦ LEONARDO DA VİNCİ: Programõnõn temel amacõ, meslekî eğitimle ilgili farklõ 

kuruluşlarõ içeren uluslar arasõ ortaklarõn projelerini destekleyerek üye ülkelerin bu 
alandaki politika ve reform şeklindeki faaliyetlerine katkõda bulunmaktadõr Programõn 620 
milyon ECU bütçeli ve 1995-1999 yõllarõnõ kapsayan birinci safhasõndan 15 üye ülkenin 
yanõnda Avrupa ekonomik alanõna giren 3 ülkenin yani sõra Litvanya, Romanya, Polonya 
ve Slovakya da yaralamõştõr. Avrupa Birliği Konseyi�nin 26 Nisan 1999 tarihli kararõ ile 
Birliğin 2000-2006 yõllarõnõ kapsayan programõn ikinci safhasõna Türkiye�nin de 
katõlmasõna imkân sağlanmõştõr. 

 
♦ SOCRATES: Eğitim alanõnda, ulusal sõnõrlar arasõnda bir Avrupa boyutu yaratmak 

amacõya, 1995-1999 döneminde uygulanan bir programdõr. Programa 15 Avrupa Birliği 
ülkesi yanõnda EFTA/EEA üyesi ülkelerden İzlanda ve Norveç de dahil edilmiştir. Orta 
ve Doğu Avrupa ülkelerini de kapsayacak şekilde programõn uzatõlmasõ tartõşõlmaktadõr.  

     Soctares, değişik ülkelerdeki eğitim yöntem ve yaklaşõmlarõndan yararlanõlmasõ fõrsatõ 
yaratan bir programdõr. Programõn en önemli özelliği mobilty ve karşõlõklõ değişimdir. 
Ortak ders programõ hazõrlama, okul projeleri geliştirme, öğretmenler ve üniversite 
personeli arasõ ziyaretler, uzaktan öğrenme modellerinin kullanõmõ, eğitim yöneticileri 
arasõnda bilişim ağõnõn kurulmasõ, başlõca çalõşma alanlarõdõr. Engelliler ile diğer 
dezavantajlõ gruplarõn eğitim ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõ ve onlara eşit fõrsatlarõn 
sunulmasõ da Socrates�in temel ilgi alanlarõ arasõndadõr. 

 
BAZI OECD ÜLKELERİNİN ORTAÖĞRETİM SİSTEMLERİNE İLİŞKİN 
BİLGİLER: 

 
 Japonya 
 
 Japonya�da 6-15 yaşlarõ arasõnda 9 yõl süreli ilköğretim (ilkokul+ortaokul) zorunludur. 
Ortaokullarda 12-15 yaşlarõ arasõnda çocuğun ilkokuldaki bilişsel ve fiziksel gelişime uygun 
genel eğitim verilir. Lise düzeyindeki öğretim, genel ve meslek eğitimi olarak ikiye ayrõlõr. 
Liselerde tam gün süren eğitimin yanõ sõra gündüz/gece ve eşleştirme (correspondence)eğitimi 
verilir. Yukarõda anlatõlan her üç seçenek öğrencinin lise diplomasõ almasõna olanak verir. 
Tam güne dayalõ eğitim 3 sene sürerken, gündüz/gece ve eşleştirme yoluyla yapõlan eğitim üç 
seneden fazladõr. Gündüz/gece ve eşleştirme eğitim yaklaşõmlarõ özellikle esnek bir şekilde 
lise öğretimini sürdürmek isteyen öğrencilere yöneliktir. Ayrõca, ilk ve ortaöğretim düzeyinde 
görme, işitme ve benzeri engelli öğrenciler için özel eğitim kurumlarõ vardõr. Bunun yanõ sõra, 
özel eğitim kurumlarõnca nüfusun hõzla değişen gereksinimlerini sağlamaya yönelik olarak 
uygulamaya dönük lise, lise sonrasõ düzeylerinde ve genel kurslar yoluyla farklõ meslek ve 
teknik eğitim programlarõ açõlmõştõr. Bu tip özel eğitim kurumlarõndan yetişenlere 
üniversiteye başvurma hakkõ sağlanmõştõr. Ayrõca yukarõda anlatõlan okullarõn dõşõnda, dikiş, 
aşçõlõk, muhasebe, sürücülük, bilgisayar teknikleri ve benzeri üzerinde meslek eğitimi veren 
okullar da bulunmaktadõr. Bu okullara kabul edilebilmek için en az ortaokul mezunu olmak 
gerekir. 
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 Ülkede mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin sõnavsõz olarak üniversitelere geçişini 
sağlayan sistem mevcuttur. Politeknik Kolejlerden meslek yüksek okullarõna oradan da 
üniversitelere geçişler mümkündür. 
 
 Kuruluş statüsü açõsõndan Japon okullarõ  

♦ Resmî devlet okullarõ 
♦ Mahallî okullar (İl ve belediye okullarõ) 
♦ Özel okullar 

 
olmak üzere üç gruba ayrõlmaktadõr. 
 
 Devlet, teknik öğretim ile yüksek öğretime ağõrlõk vermektedir. Teknik ve teknoloji 
kurumlarõnõn yüzde 85�i devlet tarafõndan kurulmuştur. Japonya�da okul sistemi dõşõnda 
gerçekleştirilen her tür eğitim faaliyetine �sosyal eğitim� denilmektedir.  
 
 Japonya�da geniş tabanlõ eğitim yaklaşõmõ benimsenmiştir. Japon iş adamlarõ bazõ temel 
becerileri kazanmõş bireyleri seçerek şirketin ihtiyaçlarõ doğrultusunda yetiştirirler. Bu 
nedenle okul ile sanayi arasõndaki bağlar alt düzeyde kalmõştõr.  
 
 Japonya�da genel eğitim akademik karakterli bir eğitim olarak düşünülmektedir. Aileler 
bu eğitimi yüksek öğretime geçiş için bir atlama taşõ olarak görmektedirler.  
 
 Fransa  
 
 Fransa�da eğitim 6-16 yaşlarõ arasõnda zorunludur. 16 yaşõndan sonra her geçen yõl daha 
fazla öğrenci ortaöğretimin ikinci aşamasõna , yükseköğretime veya çõraklõk eğitimine 
yönelmektedir. Fransa�da eğitim çoğunlukla devletin kontrolünde verilmektedir. Ancak 
1980�li yõllarda özellikle mesleksel eğitimde yerelleşme tamamen sağlanmõştõr. Ortaöğretim 
kurumlarõ çok daha özerk bir yapõya kavuşmuştur. Ortaöğretimin birinci aşamasõ olan 
ortaokullar dört sene olup kolejlerde verilmektedir. İkinci aşama olan liselerdeki eğitim ise, 
meslek liselerinde iki ile dört yõl olarak teknik liselerde ve genel liselerde üç yõl olarak 
gerçekleşmektedir. Türkiye�de daha önceleri lise bitiminde uygulanmakta olan olgunluk 
sõnavõ Fransa�da halen geçerliğini korumaktadõr. Meslek liselerinin 1985�den sonra olgunluk 
sõnavõnõ geçme oranõ yükselmiştir. Olgunluk dönemini geçenlerin sayõsõ 1992 verilerine göre 
%65.5 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranõn %8,6�sõ meslek eğitimi yoluyla kazananlardõr. Özel 
öğretim kurumlarõnõn oranõ ortaöğretimin ilk yarõsõnda %20 , meslek eğitiminin ikinci 
yarõsõnda ise %22,3, genel ve teknik lise eğitiminde %21,3 ve lise eğitiminin üst sõnõflarõnda 
ise %29,3 �tür. Ortaöğretimdeki özel okullarõn çoğu devlet ile sözleşmeli olarak kamu 
tarafõndan finanse edilmektedir.  
 
 Ortaöğretimin ilk ve ikinci yarõsõnda öğrenciler (tekrarlama, bir üst sõnõfa geçme ,yatay 
geçişlerle ) öğretmenlerin , okul yönetiminin ve öğrenci velilerinin katõldõğõ belirli bir 
düzenlemeye göre yönlendirilmektedir. Her ne kadar eğitim düzeyine göre öğretmenlerin 
kararõ öncelik taşõyorsa  da , öğrenci velileri çocuklarõnõn aynõ sõnõfta eğitimi bir yõl daha 
yinelemesi yerine bir üst sõnõfa geçmesi veya yatay geçiş yerine aynõ sõnõfta eğitimi bir yõl 
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daha yinelemesi için karşõ durma  (itiraz) hakkõnõ kullanabilirler. Her okulda varolan 
yönlendirici danõşmanlarõn yardõmõyla öğrenciler, veliler ve öğretmenler arasõndaki sorunlar 
çözümlenir.  
 
 Dört yõl süreli ortaokulun ilk iki sõnõfõndan sonra öğrenciler genel, teknik veya meslek 
eğitimi alanlarõndan birine ayrõlõrlar. Bundan sonraki aşamalarda; 
 
♦ Genel eğitim alanõna yönelen öğrenciler liseyi tamamladõktan sonra üniversiteye geçerler, 
♦ Meslek eğitimi alanõna yönelen öğrenciler, İki yõllõk temel meslekî eğitim görerek temel 

meslekî eğitim sertifikasõ (CEP) , ya da çõraklõk meslek sertifikasõ (CPA) alõrlar. Bundan 
sonraki aşamada ise iki yõl süreli bir eğitimden geçerek temel meslek eğitim brövesi 
((BEP) , ya da 2-3 yõllõk bir eğitim sonrasõnda meslekî yeterlilik sertifikasõ (CAP) 
alabilirler. 

♦ Teknik alana ayrõlan öğrenciler, aynõ aşamalardan geçerek  meslekî bakaloryaya 
girebilmekte ya da teknik liselere devam ederek teknik bröve alabilmektedir. Bu eğitimi 
tamamlayanlar yüksek teknik okullara ve meslekî uzmanlõk okullarõna devam 
edebilmektedir. 

 
 Fransa�da okul eğitiminin ağõrlõklõ olduğu bir meslekî eğitim sistemi vardõr.  
 
 Almanya 
 
 Eğitim politikasõnõn sorumluluğu ve planlamasõna ilişkin düzenlemeler Federal düzeyde 
saptanõr. Ortaöğretim, eyaletlere göre 4 veya 6 yõl öğrenim süresi olan ilkokula dayalõ dört 
okul tipinden oluşmaktadõr. Bunlar: 
 
♦ Ortaöğretime eşdeğer olan Temel Eğitim Okulu (Hauptschule) 
♦ Teknik ortaöğretimi içeren Ortaöğretim Okulu (Realschule) 
♦ Akademik eğitimi içeren Lise (Gymnasium) 
♦ Yukarõdaki okullarõn programlarõnõ birlikte uygulayan Çok Amaçlõ Okul 

(Gesamtschule)�dir. 
 
 İlkokulu bitiren öğrenciler ilgi ve yeteneklerine göre bu okullardan birine devam etmek 
zorundadõrlar. Bavyera ve Berlin dõşõndaki eyaletlerde 5 ve 6. Sõnõflar yöneltme basamağõdõr. 
Öğrenciler bu basamağõ tamamladõktan sonra yukarõda belirtilen okul türlerinden birine 
devam ederler.  
 
 Temel eğitim okullarõ (Hauptschule) meslek okullarõna temel oluştururlar. Dokuzuncu 
sõnõftan itibaren bu okullarõn programlarõnda iş bilgisi ve fen bilgisi dersleri ağõrlõk kazanõr. İş 
bilgisi dersinin amacõ, öğrencilere ekonomi ve iş dünyasõ ile ilgili temel bilgileri kazandõrarak, 
onlarõ meslek seçimine hazõrlamaktõr. Bu dersi alan öğrenciler işyerlerini ziyaret ederler ve 
yõlda en az iki hafta işyerlerinde uygulama yaparlar. Dokuzuncu sõnõfõ başarõyla tamamlayan 
öğrenciler �Temel Eğitim Okulu Bitirme Derecesi� alõrlar. Temel eğitim okulunun 10. sõnõfõ  
A tipi ve B tipi olmak üzere ikiye ayrõlõr. A tipini bitirenler meslek okullarõna, B tipini iyi 
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dereceyle bitirenler lisenin veya çok amaçlõ okulun olgunluk sõnõfõna devam hakkõnõ elde 
ederler.  
 
 Ortaöğretim okullarõ (Realschule) öğrencileri ya tam gün eğitim veren meslek 
okullarõna ya da lisenin veya çok amaçlõ okulun olgunluk sõnõfõna hazõrlar. 
 
 Liseler (Gymnasiun) öğrencilerini yüksek öğretime hazõrlayan ortaöğretim 
kurumlarõdõr. Matematik ve fen bilimlerine, modern dillere ve eski dillere ağõrlõk veren lise 
tipleri vardõr.  
 
 Çok amaçlõ okullar (Gesamtschule), geleneksel üç parçalõ ortaöğretim sistemini (Temel 
eğitim okulu, ortaöğretim okulu ve lise) bir çatõ altõnda toplayan, bölümler arasõnda geçişleri 
kolaylaştõran ve programlarõnõ bu geçişlere uyumlu hale getiren okullardõr. Bu okullar 
geleneksel okul tipi ayrõmõ yapmaksõzõn belli yaştaki bütün öğrencileri kabul eder. Mesleğe ve 
yüksek öğretime hazõrlayan bölümleri ve sõnõflarõ vardõr.  
 
 Meslek eğitimi pek çok farklõ eğitim kurumu tarafõndan sürdürülmektedir. 
Ortaöğretimin ikinci aşamasõnda meslekî eğitim seçeneklerinden bazõlarõ aşağõda 
özetlenmiştir: 
 
♦ ikili sistem (Çõraklõk eğitimi): İkili sistem Almanya�daki meslek eğitiminin temelini 

oluşturmaktadõr. Ortaöğretim çağõndaki öğrencilerin %70�i bu  sistemle meslek eğitimi 
almaktadõr. Liseyi bitirenler arasõndan  bu eğitimi seçenlerin oranõ yükselmektedir. 

♦ Tam zamanlõ  meslek okulu: Bu okullara en az bir yõl devam gerekmektedir. İki yõllõk 
eğitimden sonra alõnan belgeyle (bu belge aynõ  zamanda orta düzeyde ortaöğretim okulu 
belgesiyle denktir.) meslekî teknik okullara giriş hakkõ kazanõlõr. 

♦ Meslek geliştirme okulu: Bu okullarda tam zamanlõ ya da yarõ zamanlõ  eğitim 
vermektedir. Buradan verilen belge   meslek yüksek okuluna giriş hakkõ 
kazandõrmaktadõr. 

♦ Özel uzmanlõk eğitimine yönelik okullar: Özel uzmanlõk alanlarõna yönelik bu okullarda 
genel yükseköğretime yönelik  eğitim verilmektedir. 

 
 İtalya 
 
 İtalya�da ilköğretim ve ortaöğretimin ilk aşamasõ olan üç yõllõk ortaokul zorunludur. Bu 
dönemin bitiminden sonra öğrenciler üç, dört veya beş yõl sürecek bir eğitim için seçimde 
bulunurlar. Ortaöğretimin ikinci aşamasõnda yer alan okullar aşağõdaki şekilde 
sõnõflandõrõlmõştõr. 
 
♦ Klasik, bilimsel ve ilköğretim veya okul öncesi dönem için öğretmen eğitimi (klasik 

olarak adlandõrõlmaktadõr.) 
♦ Sanat eğitimi (sanatsal ve sanat okullarõ ) 
♦ Teknik eğitim (teknik okullar) 
♦ Meslek eğitimi (bütün meslek okullarõnõ kapsamaktadõr.) 
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 Klasik lise eğitimi, öğrencileri üniversite ve diğer yükseköğretim programlarõna 
hazõrlar. Toplam beş yõl süren iki ayrõ dönemden oluşur. Bir-iki yõl süren başlangõç dönemi ve 
kalan üç yõllõk lise dönemi olarak bu iki dönem uygulanõr. Bilimsel lise eğitimi ,eğitimlerini 
bilim ve tõp alanõnda yükseköğretimde ve üniversitede sürdüreceklere yöneliktir. 1969�dan bu 
yana üniversiteye kabulde getirilen liberalleşme sonucu, bilimsel lise eğitimi de aynen klasik 
lise eğitimi gibi her türlü üniversite yükseköğretim programõna olanak vermektedir.  
 
 Teknik eğitim 14 ile 19 yaşlarõ arasõndaki öğrencilere yöneliktir. Teknik okullar 
öğrencileri, tarõm, endüstri ve ticaret alanlarõnda mesleklerini uygulamak veya teknik veya 
idari  hizmetler vermeye yönelik olarak eğitirler. Teknik okullarõn eğitim programlarõ da diğer 
tüm programlar da ortak olan ilk iki yõllõk dönemde genel kültür derslerini içerir. Meslek 
okullarõ da 14 ile 17  yaşlarõ arasõndaki  öğrencilere yöneliktir. Ancak bu süre çalõşmalarõnõ 
sürdürerek deneysel beş yõllõk dönemlere devam etmek isteyenlere yönelik olarak 19 yaşõna 
kadar uzatõlabilmektedir.  
 
 Meslek okullarõ 1950�li yõllarda nitelikli başlangõç düzeyinde tekniker yetiştirilmesi 
amacõyla açõlmõştõr. Ortaöğretimin ikinci aşamasõnda (klasik  ve sanat eğitimi  sonunda) 
öğrencilerin okul bitirme sõnavõna girerek bitirme belgesi almalarõ gerekir. Bir önceki yõlda 
çalõşmalarõ olumlu olarak değerlendirenler bu sõnava girme hakkõ kazanõr. Bitirme sõnavõ, iki 
yazõlõ sõnav bir de Eğitim Bakanlõğõ tarafõndan atanan bir sõnav komisyonu tarafõndan yapõlan 
sözlü sõnavõndan oluşur. İki ile üç yõl arasõnda değişen sürelerde gerçekleşen meslek 
eğitiminden sonra da bitirme sõnavlarõ yapõlõr. Ancak bu sõnavlar yeterlilik sõnavlarõ olup 
sõnav  komisyonlarõ tarafõndan yapõlõr. Bu komisyonlarõn içerisinde genel kültür, teknik ve 
uygulamalõ konu öğretmenleri ile iş yaşamõndan ve okulun çalõşmalarõna  ilgi duyan iki dõş 
uzman yer alõr. 
 
 Sanat eğitimi de ortaöğretimin ikinci aşamasõnda yer alan okullarda ve üniversite dõşõ 
yükseköğretim kuruluşlarõnda verilir. Sanat okullarõnda öğrencilerin yöneticiliklerini 
geliştirmeye ve onlarõ istihdam ve sanatsal yapõtlarõn oluşturulmasõna yönelik olarak 
geleneksel özellikleri  de göz önüne alacak şekilde eğitim verilir. Bu okullarõn programlarõ 
üçer yõllõk ve ikişer yõllõk  birbirini izleyen iki dönemden oluşur ve toplam beş yõldõr. Üç yõllõk 
dönemin sonunda bitirme sõnavõ yapõlarak �Sanat Diplomasõ� verilir. Bunu izleyen iki yõllõk 
dönemin sonunda ise �Uygulamalõ Sanatlar Ortaöğretim Okul Bitirme Belgesi alõnabilmesi 
için ulusal düzeyde bir sõnav daha yapõlõr. Sanat eğitimi veren liseler özellikle görsel ve 
benzeri sanatlara yönelik genel kültür eğitimi verir. Dersler dört yõl süresince verilir. İlk iki 
yõllõk dönemde verilen dersler ortaktõr. Ancak bunu izleyen iki yõl sonunda ise bölümlere göre 
farklõlõk göstermektedir. Bu dört yõlõn sonunda Ortaöğretim Sanat Okulu Bitirme Belgesi 
alõnabilmesi için ulusal düzeyde bir sõnav yapõlõr. 
 
 Amerika Birleşik Devletleri 
 
 Anayasal olarak eğitim uygulamalarõnõ yürütme yetkisi federal hükümete verildiği için 
eğitim, merkezi yapõnõn dõşõnda eyaletlerce yürütülmektedir. Böylece eyaletlerin kendi 
yapõlarõna uygun gördükleri eğitim sistemi Amerikan Anayasasõnda vurgulanan hükümlere 
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bağlõ olarak uygulanabilmektedir. Bir veya iki yõl süren okul öncesi eğitim sonunda öğrenciler 
ilk 6-8 yõlõ ilköğretim sõnõflarõnda geçiriler. İlköğretim sonunda iki veya üç yõllõk bir dönem 
boyunca ortaöğretimin ilk aşamasõnõ sürdürürler. 
 
 Öğrenciler daha sonra zorunlu eğitim kapsamõ içerisinde kendi bölgelerindeki eğitim 
sisteminin yapõsõna uygun olarak ortaöğretiminin ikinci aşamasõnõ 3 ile 6 yõl içerisinde 
tamamlarlar. Temel eğitim kapsamõna giren program 12 sõnõftan oluşur ve genel olarak 17-18 
yaşlarõna kadar sürer. 12. sõnõfõn sonuna kadar eğitim devlet okullarõnda parasõzdõr. 
Eyaletlerin yasal düzenlemelerinin ve yetkilendirme (akreditasyon) uygulamalarõna uygun 
olduğu sürece her öğretim düzeyinde özel okul açabilir. Bu özel okullar  amaçlarõna uygun 
olarak devletten sõnõrlõ yardõm alõrlar ve çoğunlukla finansal olarak bağõmsõzdõrlar. 
 
 ABD�de ilk ve ortaöğretim sistemi eyaletlere göre farklõlõk göstermekte olup, bunlarõ 
beş grupta toplamak mümkündür: 
 
♦ 8+4 Modeli (Sekiz yõllõk ilköğretim üzerine dört yõllõk ortaöğretim gelmektedir.) 
♦ 4+4+4 Modeli (Öğrenim süreleri dörder yõl olan ilkokul, ortaokul ve lise modeli) 
♦ 6+2+4 Modeli (Bu modelde dört yõllõk ortaöğretim, altõ yõllõk ilköğretim üzerindeki iki 

yõllõk ortaokula dayalõdõr.) 
♦ 6+3+3 Modeli (Bu modelde ortaöğretim altõ yõllõk ilkokul üzerine üçer yõllõk iki kademe 
şeklinde yapõlandõrõlmõştõr. 

♦ 6+6 Modeli ( Bu modelde ortaöğretim, altõ yõllõk ilköğretim üzerine tek kademe şeklinde 
yapõlandõrõlmõştõr.) 

 
 Yukarõda özetlenenler içerisinde en yaygõn uygulananõ, altõ yõllõk ilkokul veya 
ilköğretim okuluna dayalõ modeldir.  
 
 ABD�de meslekî eğitim ağõrlõklõ olarak ortaöğretim sonrasõnda verilmektedir. 
Ortaöğretim düzeyindeki genel eğitim, ortaöğretim sonrasõ çalõşmalar için gerekli temel 
becerileri ve akademik hazõrlõklarõ kapsar. Meslekî eğitim ortaöğretim düzeyinde başlar ve 
ortaöğretim sonrasõ düzeyin ikinci yõlõ sonuna kadar devam eder. ABD�de değişik düzeylerde 
400�den fazla program uygulanmaktadõr. Bu programlar genel olarak; endüstri, ticaret, iş ve 
büro meslekleri, pazarlama ve dağõtõm, ev ekonomisi, sağlõk ve tarõm alanlarõndadõr. 
 
 Meslekî ve teknik öğretim öğrencileri okula devam ederken yarõ zamanlõ, mezun olunca 
da tam zamanlõ çalõşmaya hazõrlar. Yarõ zamanlõ ortaklaşa eğitim ve iş tecrübesi programlarõ, 
genellikle lisenin son iki sõnõfõnda uygulanõr. 
 
 ABD�de ulusal bir mesleki ve teknik öğretim sisteminden söz edilemez. Her eyalette 
farklõ uygulamalar vardõr. Bazõ meslekî eğitim kurumlarõna ilişkin bilgiler aşağõda 
çõkartõlmõştõr. 
 
 Çok Programlõ Liseler: Öğrencileri bir yandan yüksek öğretim kurumlarõna 
hazõrlarken, bir yandan da çeşitli meslek alanlarõna hazõrlamayõ amaçlayan çok programlõ 
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liselerde meslekî eğitim, genel eğitimle birlikte sunulur, öğrenciler günün bir bölümünde 
atelye ve laboratuvarda, kayõtlõ bulunduklarõ meslek  programlarõ ile ilgili çalõşõrlar. Günün bir 
bölümünde ise akademik derslerle meslek programlarõnõ destekleyici teorik derslerin verildiği 
sõnõf çalõşmalarõna katõlõrlar. 
 
 Meslekî Teknik Liseler: Belirli alanlarda uzmanlaşmõş bölümleri bulunan bu okullar 
öğrencileri belirli bir meslek alanõnda yetiştirirken, bir yandan da lise diplomasõnõn 
gerektirdiği genel eğitimi verirler. Bu okullar her türlü olanaklarõyla çevredeki okullarõn 
öğrencilerinin yararlanmasõna açõktõr. Öğrencinin alacağõ genel kültür ve meslek derslerini 
yasa ve yönetmelikler değil, öğrencinin ilgi ve yetenekleri belirler. 
 
 Bölge Meslek Merkezi: Bölge meslek merkezi adõnõ taşõyan meslekî-teknik kurumlar 
uygun semtlerde çevrede yer alan çeşitli okullarõn öğrencilerine hizmet sunmak amacõyla 
kurulmuşlardõr. Bir okuldaki meslekî ve teknik eğitim programlarõna kayõtlõ olan öğrenciler, 
çevredeki okullarõn yetkilileriyle ortaklaşa hazõrlanmõş olan zaman çizelgesine uygun olarak 
yarõm günlük atelye çalõşmalarõ için gruplar halinde merkeze giderler. Bu merkezler 
genellikle usta öğretmenlerin yönetiminde meslekî ve teknik eğitime ilişkin teorik ve pratik 
beceriler sunarlar. Öğrencinin devam ettiği okul ise genel kültür ve meslekî-teknik 
programlarõ destekleyici konularda sõnõf çalõşmalarõndan sorumludurlar. 
 
 ABD�de okul ile sanayi arasõnda işbirliğinin ve ortaklaşa eğitim çalõşmalarõnõn 
yürütülmesini sağlayan çeşitli programlar vardõr. Bunlar aşağõda özetlenmiştir. 
 
♦ İş eğitimi programlarõ: Bu program eğitimle beraber hayatõnõ kazanarak sürdürmek isteyen 

tam zamanlõ meslekî ve teknik lise öğrencilerine yardõmcõ olmak amacõyla düzenlenmiştir. 
Meslekî Eğitim Kanununa göre bu programa devam eden öğrenciler yerel eğitim 
kurumlarõ ile kâr amacõ gütmeyen kuruluşlarda çalõşõrlar. Gençler bu programlarda hem 
para alõrlar, hem temel iş alõşkanlõklarõ ve davranõşlarõ elde ederler. Program ayrõca pek 
çok yoksul öğrencinin okulda kalmasõna ve başarõlõ olmasõna olanak sağlar. 

♦ İş, Tecrübe ve Meslek Tanõma Programlarõ: Eğitim Bakanlõğõ ile Çalõşma Bakanlõğõnõn 
organize ettiği bu program, eğitimi terk etmiş 14-15 yaşlarõndaki gençlere yöneliktir.  

♦ Ortaklaşa Meslekî Eğitim Programlarõ: Okul ile çevredeki sanayi kuruluşlarõ arasõndaki 
işbirliği sonucu gerçekleştirilen bu programlar, öğrencileri iş hayatõna hazõrlamak 
amacõyla düzenlenmiştir. Eğitim okul tarafõndan başlatõlõr, denetlenir ve değerlendirilir. 
Bu programda; okul ile işletme arasõnda yazõlõ bir anlaşma yapõlõr. Bu programla; 

♦ Öğrenciler iş deneyimi kazanõrlar, işe ilişkin olumlu davranõşlar edinirler, bilgilerini 
yenilerler. 

♦ İşletmenin yerinden ve malzemelerinden eğitim amacõyla yararlanõlõr. 
♦ Okullarõn atölye ve laboratuvarlarõndaki pahalõ malzemeye olan ihtiyaç azalõr. 
♦ Okullardan daha fazla öğrenciye faydalanma fõrsatõ sağlanõr.  
♦ Ekonomideki değişmelere hemen uyum sağlayabilecek esneklikte programlarõn 

hazõrlanmasõna ve öğrencilerin yetiştirilmesine olanak sağlanõr.  
♦ Gençlerin kolay iş bulmasõna olanak sağlanõr. 
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♦ Deneyim Temelli Meslekî Eğitim Programlarõ: Ortaöğretimin son iki yõlõndaki öğrenciler 
çevrede bir iş yerine yerleştirilirler. Bu yolla işletmelerin iş deneyimlerinden öğrencilerin 
yararlanmasõ sağlanõr. Öğrenciler haftada 8 ile 30 saat arasõnda değişen bir süre için 
okuldaki sõnõf, laboratuvar ve kütüphane çalõşmalarõna katõlõrlar. Geri kalan zamanda 
ustalarla birlikte çevredeki projeler üzerinde çalõşõrlar. 

 
 1980�li yõllarõn ikinci yarõsõnda, İngilizce konuşulan beş ülke (ABD, Avustralya, 
İskoçya, İngiltere ve Yeni Zelanda) meslekî eğitim sistemlerinin etkinliğini ve verimliliğini 
artõrmak için bir dizi reform çalõşmasõ başlatmõşlardõr. 
 
 Söz konusu ülkelerin mesleki eğitim reformlarõ ,1995 yõlõnda yayõnlanan ve 1996 
yõlõnda güncelleşen bir araştõrma raporu kapsamõnda ele alõnmõştõr. Rapor ,1989-1990 yõlõnda 
sekiz OECD ülkesindeki Eğitim Öğretim Sistemleri Reformu Araştõrmasõ esas alõnarak 
hazõrlanmõştõr.Tabloda görüldüğü gibi, ABD dõşõndaki ülkeler reformu gerçekleştirme 
konusunda hayli mesafe almõşlardõr. ABD ise 1994 yõlõnda Okuldan İşe Fõrsatlar Kanunu�nu 
çõkartmõş olup , bu konudaki yasal alt yapõyõ tamamlamaya çalõşmaktadõr. Bu yasal 
düzenlemeye göre; çõraklõk eğitimine ilişkin olarak aşağõdaki ifadelere yer verilmiştir. 
 
 �Zamana dayalõ eğitim yaklaşõmdan sonra , model haline getirilen işe dayalõ öğrenme 
yaklaşõmõ, teorik eğitimi yapõlandõrõlmõş işbaşõ eğitimi ile bütünleştirir; bu yaklaşõm daha 
fazla ücret getiren iş kariyeri oluşturmada, gençleri yüksek becerilere hazõrlamada, olumlu iş 
davranõşlarõ geliştirmede ve öğrencileri ilgi duyduklarõ işlere yönlendirmede etkili olacaktõr.� 
 
 Tablo, mesleki eğitim reformlarõnõn temel bileşenlerini açõklamasõ açõsõndan önemlidir. 
Sistemin bir veya birkaç parçasõnda bazõ değişikliklere gidilerek faydalõ sonuçlar alma 
olasõlõğõ çok düşüktür. Bunun yerine sistemi bütün olarak ele alõp her parçayõ uygun biçimde 
geliştirmek veya düzenlemek gerekmektedir. 
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TABLO-4: İngilizce Konuşulan Beş Ülkede Mesleki Eğitim Reformu 
 

Reform Konularõ Avustralya 
Yeni 

Zelanda İngiltere İskoçya ABD 
1. Ulusal standart ve sertifikasyon * * * * # 
2. Yeterliliğe Dayalõ Modüler Program 
    Program * * * * # 

3. Uluslar arasõ Standart/Beceri Gelişimi  * * * * # 
4. Sosyal Taraflarõn Sorumluluklarõnõn 
   Geliştirilmesi * * * * # 
5. Reformlar için Sosyal Taraflarõn 
    Desteklerinin Alõnmasõ * * * * # 

6. Kalite Güvencesinin Arttõrõlmasõ * *  * * 
7.Kurumsal Duyarlõlõklarõn Sorumluluklarõn  

Arttõrõlmasõ  * * * *  

8. Ön Öğrenmenin Değerlendirilmesi  * * * * # 
9.Eğitim Sistemi ve Meslekler Arasõnda Transfer ve 
İlerlemenin Kolaylaştõrõlmasõ  * * * * # 

10. Mesleki Yeterlilikleri Oluşturmak * * * * # 
11. Karma Beceri Eğitimlerinin 
      Geliştirilmesi * * * * * 

12. Çõraklõk Eğitimi Reformlarõ * * * * # 
13. Gençlik Eğitimi Girişimlerinin 
      Geliştirilmesi  * * * * # 
14. Öğrenci, Program ve Açõk Öğretim 

Sistemlerinde Elektronik Teknolojisinin 
Kullanõlmasõ 

* * * * * 

15. Fon Sistemlerinin Reformu * * * * # 
*  Reform süreci devam eden konular,      # Tartõşõlan Konular 
Kaynak:Major Reforms in Traninig Systems in Five Countries 
  
 Söz konusu reformlarõn karakteristik özellikleri  aşağõdaki tabloda verilmiştir. 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                  Ortaöğretim: Genel Eğitim, Meslek Eğitimi, Teknik Eğitim ÖİK Raporu 

   http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/oik589.pdf    18

TABLO-5: İngilizce Konuşulan Beş Ülkedeki Mesleki Eğitim Reformlarõnõn 
Karakteristik Özellikleri 

 
• Sosyal Taraflarla İşbirliği 
♦ Taraflarõn rollerinin yeniden tanõmlanmasõ  
♦ Devletin rolünün azalmasõ 
♦ İşçi ve işveren kuruluşlarõ ile gönüllü kuruluşlarõn, 

ailelerin ve öğrencilerin kararlara katõlõmõ  
• Duyarlõlõk Oluşturma  
♦ Yeterliliklerin esnek bir yapõ içerisinde, modüler 

programlarla sunulmasõ, 
♦ Nasõl kazanõldõğõna bakõlmaksõzõn, yeterliliklerin 

tanõnmasõ ve değerlendirilmesi  
♦ Sürekli eğitim fõrsatlarõnõn arttõrõlmasõ ve öğrenme 

kaynaklarõnõn herkese açõk hale getirilmesi  
♦ Eğitim işgücü piyasasõnõn taleplerine uygun hale 

getirilmesi 
♦ Eğitme girişte herkese eşit fõrsat tanõnmasõ ve bu 

fõrsatlarõn arttõrõlmasõ   

• Uygunluk 
♦ Okuldan iş hayatõna geçişe daha fazla önem 

veren  iş yaşamõ ve yaşama ilişkin öğrenme 
♦ İş yaşamõna girişi kolaylaştõracak daha güçlü 

genel eğitim ve yeterlilikler, 
• Kalite  
♦ Yerel, ulusal ve uluslar arasõ deneyim ve 

araştõrmalara önem verme, 
♦ Öğrenenlerin, işverenlerin ve eğitimi finanse 

edenlerin kalite güvence girdileri, süreçleri ve 
çõktõlarõna önem verme, 

♦ Uluslararasõ rekabete ve hareketliliğe duyarlõ bir 
eğitimin sağlanmasõ için uygun teknolojilerden 
yaralanma    

 
 Tabloda dikkat çeken bir diğer nokta, mesleki eğitim sistemlerinin geliştirilmesinde 
çõraklõk eğitiminin özel bir yer tutmasõdõr. Bu çalõşmalar, çõraklõk eğitiminin yapõlmadõğõ 
ülkelerin becerili işgücü yetiştirmede çõraklõk eğitiminin alternatif sistem olarak benimseme 
eğilimini göstermektedir. Ayrõca, çõraklõk eğitimi yapõlan ülkelerde, bu eğitimin bilgi çağõnõn 
gereklerine göre yeniden düzenlenmesi ihtiyacõ ortaya konulmaktadõr. Başka bir ifadeyle, 
teknolojinin gelişmesi ve işlerin bilgi ağõrlõklõ olmaya başlamasõ nedeniyle 21.yüzyõlda 
çõraklõk eğitimine ihtiyaç kalmayacağõ görüşünün geçerli olmadõğõ anlaşõlmaktadõr. 
 
 Bahse konu ülkelerdeki çõraklõk eğitimi reformu çalõşmalarõnda ayrõca üç ortak nokta 
dikkati çekmektedir; 
 
♦ Çõraklõk eğitimin bir alt sistem haline getirmek için yasal ve hukuki alt yapõ oluşturma, 
♦ Zamana dayalõ yaklaşõm yerine yeterliliğe dayalõ yaklaşõmõ benimseme. Geleneksel 

çõraklõk eğitiminde, bireyin eğitimde bulunduğu süre esas alõnmaktadõr. Birey, aranan 
yeterlilikleri daha kõsa zamanda  kazansa dahi, o meslek için belirlenen çõraklõk süresini 
tamamlamak zorundadõr. Sözü edilen reformlarda benimsenen yeterliliğe dayalõ 
yaklaşõmda ise süre ön planda değildir. Önemli olan bireyin o meslek için gerekli 
yeterlikleri kazanmasõdõr. Birey, gerekli yeterlilikleri kazandõğõ taktirde çõraklõk eğitimini 
tamamlamõş olmaktadõr. Böylece, çõraklõk eğitiminin, bireyin öğrenme hõzõna ve daha 
önce kazanõlmõş yeteneklerine göre düzenlenebilen esnek bir yapõya kavuşturulmasõ 
hedeflenmektedir. 

♦ Ortaöğretim seviyesinde işe dayalõ beceri eğitiminin gereğinin kabul edilmesi. Bunun 
benimsenmesiyle, öğrencilere, ortaöğretimlerini çõraklõk eğitimi yoluyla tamamlama 
fõrsatõ verilmektedir. 
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 Söz konusu reformlar kapsamõnda yürütülen çalõşmalar sonucunda geleneksel çõraklõk 
eğitiminden farklõ �modern çõraklõk�, �hõzlandõrõlmõş çõraklõk� ve �gençler için çõraklõk� gibi 
çeşitli kavramlar geliştirilmesidir. 
 
 Modern çõraklõk: İngiltere'de 1990�lõ yõllarda gündeme gelmiş ve 1995 yõlõnda �Eğitim 
ve Öğretim için Ulusal Amaçlar�la uyumlu olarak geliştirilen bir dizi  reform çalõşmasõnõn 
içinde yer almõştõr. Modern Çõraklõk 16-24 yaş grubundaki gençlere NVQ�nun III: Düzey 
becerilerini  üç yõl içinde işyerine dayalõ olarak vermeyi amaçlayan bir çõraklõk eğitimi 
türüdür. Bu eğitimin 25 yaşõndan önce bitirilmesi temel ilkedir. Modern çõraklõk bazõ 
özellikleri itibariyle geleneksel çõraklõktan ayrõlmaktadõr: 
 
♦ Zaman bakõmõndan daha esnektir. Yeterliliklerin kazanõlmasõ için öngörülen süre 2,5-3 yõl 

arasõnda değişmektedir.  
♦ Çõrak öğrencilere daha fazla fõrsat sunulmakta ,küçük ve orta ölçekli işletmeler dahil 

olmak üzere bütün meslek ve sektörler kapsanmaktadõr. 
♦ Önceleri sadece erkeklerin girdiği alanlara bayanlarõn girişi de teşvik edilmektedir. 
♦ Gençlerin (16-25 yaş grubu) ve işverenlerin ortak faydalarõnõ gözeten ve ihtiyaçlara cevap 

veren bir hizmet sunulmaktadõr.  
 
 Hõzlandõrõlmõş Çõraklõk: İngiltere�de uygulanan bir modeldir. Bu eğitim,18-19 yaşõnda 
olup, tam zamanlõ okul eğitimini tamamlayan gençlere verilmektedir. Eğitim düzeyleri 
dikkate alõnarak, bu gençlere 18 ay içerisinde NVQ III düzeyindeki yeterlilikler 
kazandõrõlmaktadõr. 
 
 Gençler İçin Çõraklõk: En az 16 yaşõnda olan ve zorunlu eğitimini sürdürürken 
çõraklõğõn sunduğu fõrsatlardan da yaralanmak isteyen gençlere yönelik bir modeldir. 
Kanada�da ise bu modele göre çõrak olmak isteyenlerden en az 16 yaşõnda olmanõn yanõnda 
10. sõnõfõ tamamlamõş olma şartõ da aranmaktadõr. 
 
 Bu modelde çõrak gençler her dönem örgün eğitim kurumlarõnda belli bir krediyi 
tamamlamak zorundadõr. Bir dönem sonunda  çõraklõk eğitimin bõrakmak isteyen gençler, 
herhangi bir kayba uğramaksõzõn okullarõna geri dönebilmektedirler.   
 
 2.2. TÜRKİYE�DE ORTAÖĞRETİMİN GELİŞİMİ 
 
 On sekizinci yüzyõla gelinceye kadar ülkemizdeki başlõca eğitim kurumlarõ sõbyan 
mektepleri ile medreseler idi. XVII. Yüzyõlda bunlarõn dõşõnda kurulan ilk çağdaş eğitim 
kurumlarõnõn çeşitli türde askeri, teknik ve ihtisas okullarõ olduğu bilinmektedir. 
 
 Ülkenin ekonomik kalkõnmasõnõ ele almak üzere 1838 yõlõnda kurulan Meclis-i (umur-õ) 
Nafia, yeni tür okullarõn açõlmasõnõ ve eğitime önem verilmesini önerdi. �Bu düşünceden 
hareketle, gerek askerî, teknik ve ihtisas okullarõna öğrenci hazõrlamak, gerekse devlet 
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kadrolarõna daha yeterli memur yetiştirmek amacõyla �rüşt�(ergenlik) çağõndaki çocuklarõn 
devam edeceği rüştiye adõnda okullarõn açõlmasõna başlandõ.� 
 
 1839 yõlõnda açõlan Mekteb-i Maarif-i Adliye, isimli ilk rüştiye, ülkemizdeki 
ortaöğretimin başlangõcõ olarak kabul edilir. �İlk sivil ve çağdaş bir eğitim kurumu olan bu 
okuldan sonra, yeni rüştiyelerin açõlmasõ ve bunlarõn sayõlarõnõn giderek artmasõyla Türk orta 
eğitimi belirgin bir oluşum süreci içersine girmiştir.� 
 
 1857 yõlõnda Maarif-i Umumiye Nezareti�nin kurulmasõyla eğitim bir devlet görevi 
olarak kabul edilmeye başlandõ. �Bu Bakanlõğõn görevlerini tanõmlayan 3 Mart 1861 tarihli 
Genelgede, öğretim kurumlarõnõn sõbyan (ilk), rüştiye (orta), mekâtib-i fünun-u 
mütenevvia(yüksek dereceli çeşitli bilim ve meslek okullarõ) olmak üzere üç basamağa 
ayrõlacağõ, bir üst basamaktaki bir öğretim kurumuna gidebilmek için, bir alt basamakta 
öğrenimini tamamlamanõn zorunlu olduğu bilinmekte idi.� 
 
 XIX. yüzyõlõn son çeyreğinde idadilerin kurulmasõyla ortaöğretim iki kademeli hâle 
getirildi. İdadiler (lise) dört yõllõk rüştiyelere (ortaokul) dayalõ olarak üç yõllõk öğretim veren 
kurumlar oldu. 
 
 Genel eğitim kurumlarõ olan rüştiyeler ve idadilerin yanõ sõra beceri eğitimi veren meslek 
okullarõnõn açõlmasõ da Tanzimat dönemine rastlar. 1847 yõlõnda Ziraat Mektebi, 1851�de 
Ticaret Mektebi, 1858�de Orman Mektebi, Maden Mektebi ve 1860�da Telgraf Memurlarõ 
Mektebi, açõlmõştõr. Geniş yetkilerle Tuna Valiliğine atanan Mithat Paşa tarafõndan 1861-1864 
yõllarõ arasõnda önce Niş�te, sonra Sofya ve Rusçuk�ta kimsesiz ve yetim çocuklara meslek 
öğretmek amacõyla õslahhaneler açõlmõştõr. Ayrõca 1868�e kadar çeşitli illerde Sanat 
Mektepleri açmõştõr. Ancak 1860�da yürürlüğe giren Maarif-i Umumiye Nizamnamesi�nde 
meslek okullarõna yer verilmemiştir. XIX yüzyõlõn başlarõna kadar genel ve mesleki eğitim 
kurumlarõ birbirinden farklõ çizgilerde gelişmişlerdir. 
 
 1913 yõlõnda idadilerin amaç ve işlevleri yeniden gözden geçirilirken genel ve mesleki 
eğitimin sistem bütünlüğüne kavuşturulmasõna özen gösterilmiştir. Bu çerçevede idadiler, 
bünyelerinde tarõm, ticaret, sanat ve genel bilgi şubeleri bulunan eğitim kurumlarõna 
dönüştürülmüştür. Ancak, sõnõrlõ uygulama fõrsatõ bulunan bu girişimlerden kõsa süre sonra 
vazgeçilmiştir. 
 
 Cumhuriyet döneminde eğitim kurumlarõ yeniden düzenlenmiştir.  �ortaöğretim 
kurumlarõnõn amaç ve işlevlerinin Kurtuluş Savaşõ sõrasõnda bile tasarlanmõş olmasõ ilginçtir 
Gerçekten 16 Temmuz 1921�de Ankara�da toplanan Maarif Kongresinin temel konusu orta 
eğitim kurumlarõ ve programlarõ idi.� 
 
 1924 yõlõnda çõkartõlan Tevhid-i Tedrisat  Kanunu ile eğitimde büyük bir reform 
gerçekleştirilmiştir. Tüm  eğitim kurumlarõ Millî Eğitim Bakanlõğõ�nõn denetimine alõnarak 
medreseler kapatõlmõştõr. Türk eğitim sistemi eğitimde birlik ilkesi ile �lâik� bir nitelik 
kazanmõştõr. Aynõ yõl yapõlan düzenlemeyle rüştiyeler ve idadiler, üç yõllõk orta okul ve üç 
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yõllõk lise haline getirilmiştir. Böylece ortaöğretim ilk okula dayalõ  üçer yõllõk iki kademe 
şeklinde yapõlandõrõlmõştõr. 
 
 Meslek okullarõnõn Millî Eğitim Bakanlõğõ�nõn yönetimine geçmesiyle bu kurumlarda 
genel ortaöğretime paralel düzenlemelere gidilmiştir. Mesleki ortaöğretimin birinci kademesi 
olan orta okullarõn öğretim süresi üç yõldõ. İkinci kademenin öğrenim süresi ise okul türüne 
göre 2-3 yõl arasõnda değişmekteydi. 
 
 Bu dönemde ortaöğretim kurumlarõnõn çok kanallõ özelliğine dikkat çekmek gerekecektir. 
Meselâ sanat enstitülerinin birinci kademesi olan üç yõl öğrenim süreli sanat orta okulunu 
bitirenler genel liselere devam edemiyordu. Sadece tamamladõğõ orta okul türünün devamõ 
mahiyetindeki ortaöğretim ikinci kademe okuluna gidebiliyorlardõ. Zamanla bu uygulama 
yumuşatõlmõştõr. Belli şartlarõ yerine getiren öğrencilere, ortaöğretimin ikinci kademesinde 
okul türü değiştirme fõrsatõ tanõnmõştõr. Tüm okul türlerinde ortaöğretim ikinci kademedeki 
öğrenim süresi üç yõla çõkartõlmõştõr. 
 
 Perspektif Plân (1973-1995) öncesindeki ortaöğretimin genel yapõsõ şu şekilde 
özetlenebilir: Ortaöğretim beş yõllõk ilkokula dayalõ, öğrenim süresi üçer yõl olan iki 
kademeden meydana gelmektedir. Sanat enstitülerinin birinci sõnõfõnõ tamamlayanlar 
arasõndan öğrenci alan ve öğrenim süresi dört yõl olan teknisyen okullarõ da vardõr. Meslek 
orta okullarõnõ bitirenler, bu okullarõn devamõ mahiyetindeki okullara devam edebilmektedir. 
Ancak, belli şartlarõ yerine getirenler, ortaöğretimin ikinci kademesinde okul 
değiştirebilmektedir. İkinci kademe meslek okullarõ ile teknisyen okulu mezunlarõnõn, sadece 
kendi alanlarõndaki yüksek okul veya akademilere devam etme haklarõ vardõr. 
 
 2.2.1. Perspektif Plân (1973-1995) Dönemindeki Gelişmeler 
 
 Perspektif Plân ile birlikte Türk milli eğitimi yeni bir sürece girmiş, mevcut yapõnõn 
aksayan yönleri belirlenerek yeni bir sistem önerisinde bulunulmuştur. Birinci ve İkinci Beş 
Yõllõk Kalkõnma Plânõ (BYKP)döneminin değerlendirmesi yapõlõrken vurgulanan sorunlarõn 
büyük bölümünün ortaöğretimle ilgili olmasõ dikkat çekmektedir. Bu sorunlar Plânda 
aşağõdaki şekilde belirtilmiştir. 
 
♦ Eğitim sisteminin toplumun bütününden bağõmsõz olarak ele alõnmasõ ve gelişmesi 

imkânsõz olduğu hâlde, plânlõ dönem uygulamasõnda eğitim sistemi ile diğer ekonomik ve 
sosyal sistemler arasõndaki ilişkiye gereken ağõrlõk verilmemiştir. 

♦ Milli Eğitim Bakanlõğõ�nca başlatõlan reform çalõşmalarõ genel kalkõnma plânõ ile ilişki 
kurulmadan yürütülmektedir. 

♦ Eğitim sisteminin büyüklüğü, niteliği, gelişme yönü ve yapõsal çerçevesinin toplumun ve 
ekonominin ihtiyaçlarõna göre düzenlenmesi plânlõ dönemde ele alõnmõş fakat yeterince 
gerçekleştirilememiştir. 

♦ Örgün ve yaygõn eğitim sistemleri arasõnda ve bu sistemlerin kendi içinde bütünlük 
sağlanamamõştõr. Eğitim sistemi, çalõşma hayatõndaki iş gücünün bilgi düzeyini yükseltici 
biçimde sürekliliğini sağlamaktan uzak kalmõştõr. 
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♦ Ortaöğretimde, kalkõnmanõn gerektirdiği orta seviyeli (teknisyen) iş gücünün yetiştirilmesi 
esas olduğu hâlde, genel eğitimde yõğõlmalar olmuştur. 

 
 Bu sorunlarõn çözümü için benimsenen ilkeler, öngörülen eğitim sistemi ve belirlenen 
hedefler ile bunlarõn gerçekleşme durumu aşağõda açõklanmõştõr. 
 
 2.2.1.1. Öngörülen Eğitim Sistemi ve Gerçekleşme Durumu 
 
 Perspektif plânda öngörülen ortaöğretim sisteminin yapõ ve işlevinin genel çerçevesi 
aşağõdaki şekilde özetlenebilir. 
 
 İnsan Gücü Plânlamasõ Yaklaşõmõ: Kalkõnma plânlarõnda benimsenen insan gücü talep 
tahminlerine ilişkin yaklaşõm, eğitim sistemini ve plânlamasõnõ etkileyen temel faktörlerden 
biridir. Bu konuda kullanõlan başlõca yöntemler; 
 
♦ Ekonomik talep yaklaşõmõ, 
♦ Sosyal talep yaklaşõmõ 
♦ Getiri oranlarõ yaklaşõmõdõr. 
 
 Ekonomik talep yaklaşõmõnda eğitim, ekonomik hedeflere ulaşõlmasõnda kullanõlmasõ 
gereken bir araç olarak kabul edilir. Bu yaklaşõma göre eğitimin temel amacõ ekonominin 
ihtiyaç duyduğu nitelik ve nicelikteki insan gücünü yetiştirmektir. Ekonomi ile eğitim 
hedeflerinin bir bütünlük içinde ele alõnmasõnõ öngören bu yaklaşõmda, eğitim; insan gücü 
piyasasõndaki arz ve talebi dengeleyerek ekonominin iyi işlemesini sağlamak amacõyla 
plânlanõr. Ekonomik talep yaklaşõmõnda önce ekonomi plânlanõr ve plân hedeflerine 
ulaşõlmasõ için gerekli insan gücü hedefleri belirlenir. Eğitimcilere de nitelik ve niceliği 
belirlenen insan gücü yetiştirme görevi verilir. 
 
 Sosyal talep yaklaşõmõnda, kişilerin ve ailelerin eğitim ihtiyaç ve istekleri esas alõnõr. 
Eğitimin tüketim malõ olarak kabul edildiği bu yaklaşõmda; ekonomik tercihlerin insan 
gücünün nitelik ve niceliği dikkate alõnarak belirlenmesi ile iş piyasasõnda oluşacak ücretlerin, 
kişilerin eğitim tercihini etkilemesi söz konusudur. Sosyal talep yaklaşõmõna göre yapõlan bir 
plânlamada, kişilere kazandõrõlacak mesleki bilgi ve becerilerin farklõ işlere transfer 
edilebilmesi ile yetişkinlerin meslek değiştirme eğitimleri büyük önem kazanmaktadõr. 
 
 Getiri oranlarõ yaklaşõmõ ise sosyal talep yaklaşõmõnõn tersine eğitimi bir yatõrõm olarak 
kabul eder. Bu sebeple eğitime ekonomik verimlilik ölçütlerini uygular. Eğitimin her tür ya da 
düzeyi için yapõlan yatõrõm, öteki ekonomik kesimlere yapõlmasõ durumunda sağlanacak 
verim oranõ ile karşõlaştõrõlõr. Buradan elde edilen sonuca göre eğitim kesimine yapõlacak 
yatõrõm konusunda karar verilir. 
 
 Yukarõda özetlenen insan gücü talep tahmin yaklaşõmlarõndan Türkiye�nin en fazla 
âşînasõ olduğu ekonomik talep yaklaşõmõdõr. 1973-1995 dönemini kapsayan uzun vadeli 
perspektif plânda ekonomik talep yaklaşõmõ kullanõlmõştõr. Ancak, savunucularõ tarafõndan 
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dahi �statik� bulunan bu yaklaşõm sürdürülememiş; Beşinci (1985-1989) Plândan itibaren 
Plânlarda hedefler, sosyal talep boyutlarõ daha fazla olan bir yöntemle ele alõnmõştõr. 
 
 Kalkõnma plânlarõnda kullanõlan insan gücü talep tahmin yaklaşõmlarõ, ağõrlõklõ olarak 
mesleki ve teknik öğretim sisteminin yapõlanmasõnda etkili olmaktadõr. 
 
 Ekonomik talep yaklaşõmõnõn benimsendiği plânlamada hedeflerin tutturulabilmesi için 
öğrencilerin küçük yaşlarda mesleğe yöneltilmesi ve okul türleri arasõndaki geçişin önlenmesi 
gerekmektedir. Nitekim, sözü edilen plânda da okullar arasõndaki geçişlerin çok sõnõrlõ 
tutulduğu görülmekte, bu geçişlerin insan gücü plânlarõnõ bozacak seviyeye yükselmesinden 
özenle kaçõnõlmasõ gerektiği ifade edilmektedir. 
 
 Perspektif Plânda, eğitim; ekonominin insan gücü ihtiyacõnõ karşõlayacak bir araç olarak 
görülmüş ve 1960�lõ yõllarõn gelişmiş bazõ Avrupa ülkelerindeki öğrencilerin okul türlerine 
göre dağõlõmõ 1995 Türkiye�si için hedef gösterilmiştir.  
 
 Eğitim ile ekonominin insan gücü ihtiyacõ arasõndaki ilişkileri dikkate almayan bir 
plânlama elbette düşünülemez. Ancak Perspektif Plânda bu ilişkiler kurulurken, aşõrõlõklara 
kaçõldõğõ söylenebilir. Plâncõlarõn bu yaklaşõmõna karşõn, Millî Eğitim Şûralarõnda sosyal talep 
yaklaşõmõnõn ön plâna çõkartõlmasõna yönelik kararlar alõndõğõ görülmektedir. Nitekim 1970 
yõlõnda toplanan VIII. Millî Eğitim Şûrasõ�nda bireyin ilgi ve yeteneklerini ön plânda tutan 
ders geçme ve kredi sisteminin uygulanabilme imkânõnõn araştõrõlmasõ kararõ alõnmõştõr. 1974 
yõlõnda toplanan IX. Millî Eğitim Şûrasõ�nda da ortaöğretim sisteminin eleştirisi yapõlarak bu 
öğretim kademesinin; öğrencilerin ilgi, istidat ve yeteneklerine göre toplumun ihtiyacõ 
doğrultusunda, yatay ve dikey geçişlere imkân veren, çeşitli programlardan oluşan ve sistem 
bütünlüğü gösteren bir yapõya kavuşturulmasõ kararõ alõnmõştõr. Bunun sonucu olarak zaman 
içerisinde okullar arasõndaki geçişler kolaylaştõrõlmõş, meslek lisesi mezunlarõna üniversite 
kapõlarõ açõlmõştõr. 
 
 Perspektif Plândaki ortaöğretim modeli oluşturulurken öğrencilerin temel eğitimin ikinci 
yarõsõnda ilgi, istek ve yeteneklerine göre yönlendirileceği varsayõmõndan hareket edilmiştir. 
Orta okullarõn bu işlevi yerine getirememesi, ortaöğretimde ciddî sorunlar yaşanmasõ 
sonucunu doğurmuştur. Plânda genel, teknik ve meslek liselerinin ilk yõllarõnda aynõ oranda 
kültür programlarõ uygulanarak, birinci yõl sonunda yanlõş yapõlan seçmeleri düzeltmek için 
okullar arasõnda geçişe imkân verilmesi istenmiştir. Bu model bir süre uygulamaya konulmuş, 
daha sonra vazgeçilmiştir. 
 
 Yeniden Yapõlanma: Mesleki ve teknik lise mezunlarõna kendi alanlarõnda yüksek 
öğretime devam etme imkânõ sağlanmõştõr. Ancak,   kalkõnmanõn gereği  becerili işgücü 
yetiştirilmesi olduğundan, bu okullarõn genel liselere paralel hale getirilmesinden önemle 
kaçõnõlarak, mesleki ve teknik nitelikleri korunmuştur. 
 
 Bu okullarõ bitirenlerin büyük ölçüde kendi alanlarõnda çalõşmalarõnõ sağlamak için 
çalõşma koşullarõ, özellikle istihdam, ücret ve personel politikalarõnda düzeltmeler yapõlağõ 
öngörülmüştür. 
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 Genel, mesleki ve teknik liselerin ilk yõllarõnda aynõ oranda kültür programlarõ 
uygulanarak, birinci yõl sonunda yanlõş yapõlan seçmeleri düzeltmek için okullar arasõnda 
geçişlere imkân verileceği, ancak bu geçişlerin insan gücü plânlarõnõ bozacak seviyeye 
yükseltilmesinden kaçõnõlacağõ belirtilmiştir. 
 
  1973 yõlõnda çõkartõlan 1739 sayõlõ Millî Eğitim Temel Kanunu ile Plânda önerilen bu 
yapõ ve işleyişin, daha güçlü yasal dayanak kazandõğõ görülmektedir. 
 
 Perspektif Plânda öngörülen ortaöğretim sistemi; genel, teknik ve meslek liselerinden 
oluşacak, temel eğitimin ikinci döneminde öğrenciler kabiliyetlerine uygun olarak bu dallara 
yöneltileceklerdir. Öğrencilere kendi alanlarõnda yüksek öğretime devam etme olanağõ 
sağlanacaktõr.  
 
 Ortaöğretimin genel, teknik ve meslek olmak üzere üç temel okul türü üzerine 
yapõlandõrõlmasõ, 1970�li yõllarda, gelişmiş ülkelerde de gözlenen bir eğilimdir. Türkiye�de de 
bu yapõnõn oluşturulmaya çalõşõlmasõ önemli bir gelişme olarak kabul edilmelidir. Ancak, 
uygulamada beklenen sonuçlarõn alõndõğõ söylenemez.  
 
 Ortaöğretimin yeniden yapõlandõrõlmasõ konusunda en ciddî adõmõn III.BYKP�õnda 
(1973-1977) atõldõğõ görülmektedir. Bu Plân dönemi sonuna kadar endüstri meslek 
liselerinden donanõmõ iyi olanlarõn teknik liselere, diğerlerinin ise endüstri pratik sanat 
okullarõna dönüştürülmesi öngörülmüştür. Plân döneminde endüstriyel okullara ayrõlan 
yatõrõm ödenekleri de teknik liseler ile endüstri pratik sanat okullarõ arasõnda eşit olarak 
paylaştõrõlmõştõr. Kõsaca, öngörülen sistemde endüstri pratik sanat okullarõna çok önemli roller 
verilmiştir.  
 
 Plânda öngörülen modelde, teknik eğitim teknik liselerde, meslek eğitimi ise meslek 
liseleri ile pratik sanat okullarõnda verilecektir. Ancak, sadece endüstriyel meslekler için 
meslek lisesi modeli öngörülmemiştir. İç tutarlõlõk açõsõndan modelin eleştirilecek en önemli 
aksaklõğõ budur. Uygulamada, plânlananõn tam aksi gerçekleşmiş, endüstri meslek liseleri 
güçlenirken teknik liselerde beklenen gelişme sağlanamamõş, açõlan pratik sanat okullarõnõn 
da hemen hemen tamamõ kapatõlmõştõr.  
 
 Yaşanan gelişmelerden endüstri pratik sanat okulu modelinin Türkiye şartlarõnda 
uygulanamayacağõ sonucu çõkartõlmamalõdõr. Bu konuda yapõlan iki temel yanlõşõn 
varlõğõndan söz edilebilir: Birincisi sanat enstitüleri (endüstri meslek liseleri) gibi geleneği 
oluşmuş bir kurumun kapatõlmasõnõn bir kararla gerçekleşebileceğinin sanõlmasõ, ikincisi bu 
okullarõn yerine henüz işlevleri dahi net olarak ortaya konulmamõş endüstri pratik sanat 
okullarõnca ikâme edilmeye çalõşõlmasõdõr. Nitekim uygulamada endüstri pratik sanat 
okullarõna yer seçilirken meslek liseleri gibi düşünülmüş, sonuçta inşaatõ ve donanõmõ 
tamamlanan bu okullar kõsa süre sonra kursiyer bulunamadõğõndan endüstri meslek liselerine 
dönüştürülmüştür. Böylece beklenenin tam tersi bir sonuç ortaya çõkmõştõr. Ancak, alõnan 
sonuçlar modelin değil uygulamadaki aksaklõklarõn bir ürünü olarak değerlendirilmelidir. 
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 Öğretim Programlarõ: Perspektif Plânda altõ çizilen önemli noktalardan biri de meslek 
ve teknik lise programlarõnõn genel lise programlarõna paralel hâle getirilmesinden özenle 
kaçõnõlmasõdõr. Ancak uygulamada bunu sağlamak da mümkün olmamõştõr. Bu tür 
aksaklõklarõn temelinde insan gücü plânlamasõ yaklaşõmõnda plâncõlar ile eğitimciler 
arasõndaki görüş farklõlõğõnõn olduğu düşünülmektedir.  
 
  Kurum Çeşitliliği: 1977 yõlõnda çõkartõlan 2089 sayõlõ Çõrak, Kalfa ve Ustalõk Kanunu 
ile çõraklõk eğitimi Türk millî eğitim sistemi içerisindeki yerini almõştõr. Bu Kanunun 
uygulanmasõnda karşõlaşõlan güçlükler göz önünde bulundurularak 1980�li yõllarõn ikinci 
yarõsõnda yeniden düzenleme çalõşmalarõ başlatõlmõştõr. Meslekî eğitim sistemini yeniden 
düzenleyen 3308 sayõlõ Çõraklõk ve Meslek Eğitimi Kanunu 1986 yõlõnda yürürlüğe 
konulmuştur. Yeni düzenlemede meslekî ve teknik eğitim bir bütün olarak ele alõnmõş, meslek 
lisesi öğrencilerinin beceri eğitimlerini işyerlerinde yapmalarõna imkân verilmiştir. Bu 
gelişmeler Perspektif Plân hedefiyle uyumlu görülmektedir.  
 
 3308 Sayõlõ Kanun ile yeniden düzenlenen çõraklõk eğitimine işlerlik kazandõrõlmõştõr. 
Aday çõrak ve çõrak öğrencilerin sigorta primlerinin Devletçe ödenmesi, çeşitli sebeplerle 
küçük yaşlarda iş hayatõna atõlmak zorunda kalan çocuklarõn eğitime alõnmasõnõ 
kolaylaştõrmõştõr. Çocuk işçi çalõştõrmayõ yasallaştõrdõğõ gerekçesi ile çõraklõk eğitimindeki 
yeni düzenlemeye eleştiriler yöneltilmiştir. Ancak eleştirilerde bulunanlarõn Türkiye 
şartlarõnda uygulanabilir başka çözümler geliştiremediklerine de dikkat çekmek 
gerekmektedir.  
 
 Ders Geçme ve Kredi Uygulamasõ: 1980�li yõllarõn sonunda ortaöğretimin yeniden 
yapõlandõrõlmasõ çalõşmalarõna hõz verilmiştir. Yapõlan çalõşmalar sonunda, 1991-1992 öğretim 
yõlõndan itibaren ortaöğretim kurumlarõnda ders geçme ve kredi uygulamasõ başlatõlmõştõr. Bu 
uygulamanõn, eğitimdeki gelişmelere paralel olduğu hâlde Perspektif Plânda öngörülen 
modele uygun olmadõğõ söylenebilir. Bu model 1994-1995 öğretim yõlõ sonunda uygulamadan 
kaldõrõlmõştõr.  
 
 2.2.1.2. Sayõsal Gelişmeler 
 
 Perspektif Plânda 1995-1996 öğretim yõlõnda ortaöğretimdeki öğrenci sayõsõnõn 1 841 
bine ulaşmasõ ve okullaşma oranõnõ yüzde 44,8�e yükseltilmesi hedeflenmiştir. Ayrõca dönem 
sonunda ortaöğretimdeki öğrencilerin yüzde 35�inin genel, yüzde 65�inin ise meslekî ve 
teknik okullara devamõ öngörülmüştür. Ancak, beşer yõllõk plânlar hazõrlanõrken, gelişmeler 
ve imkânlar dikkate alõnarak bu hedeflerde bazõ revizeler yapõlmõştõr. 
 
 22 yõllõk perspektif bütünlüğü içerisinde, değerlendirildiğinde gerek öğrenci sayõsõ gerek 
okullaşma oranõ boyutuyla plân hedeflerinin aşõldõğõ görülmektedir. 
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TABLO-6: Perspektif Plân Döneminde Ortaöğretimdeki Gelişmeler 
 

PLÂN HEDEFLERİ GERÇEKLEŞME 
Okullaşma Oranõ 

(%) 
Öğrenci 
Sayõsõ Okullaşma Oranõ (%) Öğretim 

Yõlõ 

Öğrenci 
Sayõsõ 
(Bin) GÖ MTÖ T (Bin) GÖ MTÖ T 

1973-1974 535 13,2 7,0 21,4 499 11,2 9,0 20,2 
1977-1978 667 13,4 11,5 24,9 716 14,6 10,0 26,7 
1978-1979 852 14,5 14,9 29,4 902 18,0 11,8 29,8 
1986-1987 1 130 15,8 19,1 34,9 1 309 20,8 19,7 40,5 
1991-1992 1 487 16,0 24,4 40,4 1 581 23,0 17,6 40,6 
1995-1996 1 841 15,7 29,1 44,8 2 223 31,7 23,5 55,2 
Kaynak: DPT, MEB 
GÖ: Genel Öğretim;  MTÖ: Mesleki Teknik Öğretim;  T: Toplam 

 
 Verilerde dikkat çeken husus, toplam öğrenci sayõsõ açõsõndan her dönemde plân 
hedeflerinin aşõlmõş olmasõdõr. Ancak, öğrencilerin genel ve meslekî-teknik okullara 
dağõlõmõnda plân hedeflerinin gerçekleşmediği görülmektedir. Meslekî ve teknik eğitimdeki 
okullaşma oranõ 1986-1987 öğretim yõlõnda plân hedeflerine yaklaşmõş, daha sonraki yõllarda 
fark büyümüştür. 
 
TABLO-7: Perspektif Plân Döneminde Öğrencilerin Genel ve Meslekî Teknik Liselere 

Dağõlõmõ 
 

PLAN HEDEFLERİ GERÇEKLEŞME Öğretim 
Yõlõ Genel Öğretim MTÖ Genel Öğretim MTÖ 

1973-1974 61,11 38,89 55,45 44,55 

1977-1978 55,25 44,75 54,68 45,32 

1981-1982 50.85 49,15 60,40 39,60 

1986-1987 45,20 54,80 51,36 48,64 

1991-1992 39,50 60,50 56,65 43,35 

1995-1996 35,00 65.00 57,43 42,57 
Kaynak:DPT, MEB 
 
 2089 sayõlõ Çõrak, Kalfa ve Ustalõk Kanunu�na göre yürütülen çõraklõk eğitimine 1979-
1980 öğretim yõlõnda 47 çõrak öğrenci ile başlanmõştõr. Bu kanunun yürürlükte kaldõğõ 1985-
1986 öğretim yõlõ sonuna kadar çõraklõk ve kalfalõk eğitimine devam edenlerin sayõsõ 13 
186�ya yükselmiştir. 
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 3308 Sayõlõ Kanunun uygulamaya konulduğu ilk yõlda çõraklõk eğitimine devam 
edenlerin sayõsõ bir önceki yõla göre yüzde 534 artarak 83 600�e yükselmiştir. Bu artõşta yeni 
düzenlemelerin ilgili taraflarõn katõlõm ve desteklerinin alõnarak yapõlmasõnõn önemli rolü 
olduğu düşünülmektedir. 
 
 Çõraklõk eğitimine alõnan gençlerin sayõsõndaki hõzlõ yükselme uzun sürmemiş, 1990�lõ 
yõllarõn başõnda söz konusu sayõ 200 bin civarõna ulaşarak normal gelişme seyrine girmiştir. 
Bu eğitime devam eden aday çõrak, çõrak ve kalfalarõn toplamõ, 1995-1996 öğretim yõlõnda 
213 720 olmuştur. Bu sayõnõn aynõ öğretim yõlõnda mesleki ve teknik ortaöğretim okullarõna 
devam eden öğrenci sayõsõnõn yüzde 23�üne ulaştõğõna dikkat çekmek gerekmektedir. 
 
 2. 2. 2 Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Plânõ Dönemindeki Gelişmeler 
 
 VII.BYKP.öncelikli sektör olarak değerlendirilen eğitimde yapõsal değişim öngörülmüş, 
bu amaçla tasarlanan reformun çerçevesinin oluşturulmasõna çalõşõlmõştõr. Plânda dikkat çeken 
önemli bir nokta da genç nüfusun gelecekte Türkiye�ye rekabet avantajõ sağlayacak önemli bir 
kaynak haline dönüşeceğinin vurgulanmasõdõr. Bu çerçevede 2030 yõlõna kadar Avrupa, 
Avrupa Birliği ve Türkiye�nin işgücü arzõna ilişkin sayõlar verilmiş, AB�de ortaya çõkacak 
işgücü açõğõnõn diğer Avrupa ülkelerince karşõlanamayacağõ belirtilmiştir. Bu veriler õşõğõnda, 
Türkiye�nin gençlerini gelecekte kendi millî sõnõrlarõ dõşõnda da çalõşacak ve iş yapacak 
şekilde yetiştirmek üzere eğitimde kapsamlõ bir değişim programõ başlatmasõ gerekecektir. 
Ancak, VII. BYKP�õnda oluşturulmaya çalõşõlan kavramsal çerçevenin böyle bir değişim 
programõ için yeterli olduğu söylenemez. 
 
 2.2.2.1. Amaç, İlke ve Politikalar 
 
 VII.BYKP�õnda eğitime verilen görev �Bilgi çağõ insanõnõ yetiştirmek� tir. Bilgi çağõ 
insanõ ise; �lâik, çoğulcu demokrasiyi özümsemiş, ulusal kültürü geliştirici, düşünme, 
algõlama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, dõş dünyaya, evrensel değerlere ve yeni 
düşüncelere açõk, kişisel sorumluluk duygusu ve toplumsal duyarlõlõğõ gelişmiş, bilim ve 
teknoloji üretimine yatkõn ve beceri düzeyi yüksek� kişi olarak tanõmlanmõştõr. Bu özelliklere 
haiz insanlarõn yetiştirilmesini sağlayacak eğitim politikalarõnõn izleneceği de Plânda 
belirtilmiştir. 
 
 �Bilgi çağõnõn insanõnõ yetiştirmek� hemen herkesin benimsediği veya benimser 
göründüğü bir amaçtõr. Ancak, bu amaca nasõl ulaşõlacağõ konusunda yeterli çalõşmalarõn 
yapõldõğõ ve politikalarõn belirlendiği söylenemez. Hatta sanayi ve bilgi toplumunun 
ihtiyaçlarõna uygun insan yetiştirmenin arasõndaki farkõn dahi yeterince anlaşõlamadõğõ 
görülmektedir. Sanayi ve bilgi toplumunun ihtiyaç duyduğu insan tiplerinin birbirinden farklõ 
olduğunu bilmek, aradaki farkõn bilincinde olmak ve bu insan tiplerinden hangisini 
yetiştireceğimize karar vermek zorundayõz. Bu karar verildikten sonra üzerinde düşünülmesi 
gereken husus bu insan tipinin nasõl yetiştirileceğidir. Nitekim, özellikle Plân döneminin son 
yõllarõnda alõnan tedbirlerin çoğunun, Türk millî eğitimini sanayileşmekte olan bir toplumun 
ihtiyaçlarõna göre revize etme amacõna yönelik olduğu söylenebilir.  
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 3308 sayõlõ Çõraklõk ve Meslek Eğitimi Kanunu ile meslekî ve teknik öğretimin 
plânlanmasõnda ve yürütülmesinde meslek kuruluşlarõna görev verilmiştir. Ancak, Millî 
Eğitim Bakanlõğõnõn bürokratik yapõsõ, tüm yetkileri elinde tutma eğilimi, meslek 
kuruluşlarõnõn ve gönüllü kuruluşlarõn ilgilerinin yetersizliği bu çağdaş ilkenin gereği gibi 
uygulanmasõna imkân vermemiştir. Nitekim Plânda pratik meslek eğitiminin plânlanmasõ, 
yürütülmesi ve denetlenmesi aşamalarõnda meslek kuruluşlarõnõn ve işyerlerinin etkinliğini 
artõrmak amacõyla, ilgili yasalarda gerekli düzenlemelerin süratle yapõlacağõ belirtilmiştir. 
Ancak, böyle bir düzenleme şimdiye kadar gerçekleştirilememiştir.  
 
 Gelişen toplumun değişen ihtiyaçlarõ dikkate alõnarak, genel eğitimin içinde ve yanõnda 
çok tutarlõ ve yeni bir meslek eğitimi yapõlanmasõnõn zorunlu olduğu VII.BYKP açõk şekilde 
ifade edilmiştir. Bu konuda Plânda yer alan şu ifadeler de önemlidir:� Meslek eğitiminin 
yeniden yapõlanmasõnda temel ilke, işyeri-okul bütünlüğüne dayalõ ve ehliyet kazandõrõcõ bir 
meslek eğitimi sisteminin, örgün ve yaygõn eğitimin her kademesinde uygulanmasõnõ temin 
etmek olacaktõr. Kõsaca, VII. BYKP�õnda; örgün-yaygõn, genel-mesleki eğitim 
bütünleşmesine doğru gidilmesi istenmiş, işyeri-okul bütünlüğünün önemi vurgulanmõştõr. 
Bunlarõn gerçekleştirilebilmesi için eğitim sisteminin �hayat boyu öğrenme� yaklaşõmõyla 
yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak, bu konuda kapsamlõ hiçbir çalõşma 
yapõlmamõştõr. �2000�li Yõllarda Türk Millî Eğitim Sistemi� konusunu görüşmek üzere 13-17 
Mayõs 1996 tarihleri arasõnda toplanan XV. Millî Eğitim Şûrasõ�nda �Toplumun Eğitim 
İhtiyacõnõn Sürekli Karşõlanmasõ� komisyonu oluşturulmuştur. Eğitim literatürümüzde 
bulunmayan ve Şûra�dan sonra da kullanõlmayan bu kavramõn �hayat boyu öğrenme� ile 
benzer bir anlamõ olduğu söylenebilir. Sözü edilen komisyonda hayat boyu öğrenme değil, 
yaygõn eğitimin bir kõsmõ görüşülmüştür. Bu bilgilerden hareketle, hayat boyu öğrenmenin 
ilkeleri ve kapsamõ konusunda VII. BYKP�da çizilen çerçevenin yeterince anlaşõlamadõğõ 
söylenebilir.  
 
 VII. BYKP�da ortaöğretimle doğrudan ilgili hedeflerden biri de ders geçme ve kredi 
sisteminin yeniden düzenlenmesidir.  
 
 Ders geçme ve kredi uygulamasõna son verilmesi ortaöğretimde yeni sorunlarõn ortaya 
çõkmasõna sebep olmuştur. Uygulamanõn karşõsõnda olanlarõn ileri sürdüğü iki temel gerekçe 
vardõr. Birincisi fiziki yapõnõn yetersizliği, ikincisi böyle bir uygulamaya henüz hazõr 
olunmamasõdõr. 
 
 Sanõlanõn aksine, ders geçme ve kredi uygulamasõ fiziki mekanlarõn daha verimli 
kullanõlmasõna fõrsat vermektedir. Nitekim, bu uygulama süresince ortaöğretimde yaratõlan ek 
kapasite öğrenci sayõsõndaki artõşõn çok altõnda kalmõştõr. Uygulamanõn verdiği fõrsatlardan 
yararlanõlarak, bu açõk kapatõlabilmiştir. Sözü edilen uygulamanõn kaldõrõlmasõndan sonra, bu 
şekildeki fõrsatlar kaybedilmiş, ortaöğretim kurumlarõnda büyük bir sõkõşma meydana gelmiş 
ve öğrenci sayõsõndaki artõş durmuştur. Daha sonraki yõllarda ortaöğretimdeki Plân 
hedeflerine ulaşõlamamasõnda bu yanlõşõn büyük payõ olduğu düşünülmektedir. 
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 XV. Millî Eğitim Şûrasõ hazõrlõk çalõşmalarõ çerçevesinde yapõlan bölge toplantõlarõnda, 
bazõ illerde ders geçme ve kredi uygulamasõnõn özüne uygun çok başarõlõ çalõşmalar yapõldõğõ 
görülmüş, toplantõlara katõlanlarõn büyük çoğunluğu bazõ düzenlemeler yapõldõğõ taktirde 
uygulamanõn başarõyla yürütüleceği yönünde kanaat bildirmişlerdir. Karşõlaşõlan aksaklõklarõ 
gidererek uygulamaya devam etmek yerine ders geçme ve kredi uygulamasõ tamamen 
kaldõrõlarak kolay olan yol seçilmiştir. 1-2 saatlik seçmeli dersler konularak, ders saati ile 
kredi aynõ anlamda kullanõlarak, her okul türü için farklõ mezuniyet kredileri belirlenerek 
eğitim kurumlarõnda ciddî kargaşalara sebep olunmuştur. Özetle uygulamaya ilişkin 
düzenlemelerde yapõlan hatalar, sisteme mal edilmeye çalõşõlmõştõr. 
 
 VII. BYKP�õnda yer alan ve doğrudan ortaöğretimi ilgilendiren diğer amaç, ilke ve 
politikalar ile bunlarõn gerçekleşme durumu aşağõda özetlenmiştir.  
 
♦ Örgün ve yaygõn mesleki�teknik eğitimin dünya standartlarõna yükseltilmesine, meslek 

standartlarõ ve sertifikasyon sisteminin kurulmasõna yönelik olarak yapõlan çalõşmalarõn 
tamamlanmasõ,  okul ve iş hayatõ ilişkilerinin geliştirilmesine, temel bilgi ve beceriler ile 
yeni teknolojilerin okulda verilmesine ve uygulamanõn işyerlerinde yapõlmasõna ve hizmet 
içi eğitime önem verilecektir.  

 
 Raporun sonraki bölümlerinde verilen rakamlar ve yapõlan tespitler, örgün ve yaygõn 
mesleki-teknik eğitimde dünya standartlarõnõn bir hayli gerisinde olduğumuzu ortaya 
koymaktadõr. Hatta son 5-10 yõllõk veriler gerek nicelik ve gerekse nitelik bakõmõndan gelişme 
kaydetmekten öte duraklamanõn daha açõk bir ifade ile gerilemenin olduğu söylenebilir. 
 
 İstihdam ve eğitim arasõnda işlevsel bir ilişkinin kurulmasõ, eğitimin kalite ve etkinliğinin 
artõrõlmasõnda önemli bir araç olan meslek standardlarõ sõnav ve belgelendirme sisteminin 
kurulmasõ konusu VII Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ�nda öngörülmüştür. Bu konu İş ve İşçi 
Bulma Kurumu�nca (İİBK) koordine edilen ve  işçi, işveren ve devlet kesimlerince 
desteklenen İstihdam ve Eğitim Projesi kapsamõnda ele alõnmõştõr. Proje kapsamõnda yapõlan 
ve halen devam etmekte olan teknik çalõşmalar tatmin edici bulunmakla birlikte, sistemin 
kurulmasõnõ ve işletilmesini sağlayacak Türk Meslek Standardlarõ Kurumu�nun kurulmasõ 
konusunda somut bir gelişme kaydedilememiştir. 
 
 Okul ve iş hayatõ ilişkilerinin geliştirilmesi hususunda gelinen nokta yeterli değildir. 
3308 Sayõlõ Kanunda meslek kuruluşlarõ başta olmak üzere iş hayatõnõn eğitiminin 
planlanmasõ, uygulanmasõ, finansmanõ ve denetimine aktif katõlõm ve katkõsõnõ sağlamayõ 
amaçlayan  bazõ düzenlemeler getirilmiş olmakla birlikte uygulamada meslek kuruluşlarõna 
biçilen rol istişari olmaktan öteye götürülememiştir. Bu yönde yapõlmasõ planlanan diğer yasal 
düzenlemeler de gerçekleştirilmemiştir.  
 
♦ Örgün ve yaygõn eğitim kurum ve programlarõ arasõnda her aşamada yatay ve dikey 

geçişlere imkân veren esnek bir yapõ oluşturulacaktõr. Eğitim ve öğretimini tamamlayarak 
hayata atõlan veya herhangi bir nedenle okuldan ayrõlmõş herkese hayatlarõnõn her 
döneminde, kendi dallarõnda bilgi ve becerilerini geliştirme imkânlarõ sağlanacaktõr. 
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 Örgün ve yaygõn eğitim kurum ve programlarõ arasõndaki yatay ve dikey geçişler 
kolaylaştõrõlacağõna, örgün eğitim kurumlarõ arasõnda var olan sõnõrlõ geçişleri bile zorlaştõrma 
eğilimleri gözlenmektedir. İlkenin öğrenmeyi hayat boyu devam eden bir süreç haline 
getirilmesine ilişkin kõsmõnda ise kayda değer bir gelişme olmadõğõ söylenebilir. 
 
♦ Mesleki ve teknik eğitimde modüler sisteme geçilecek , müfredat programlarõ modüler 

sisteme uygun hale getirilecek örgün ve yaygõn eğitim alan ve aynõ mesleki becerilere 
sahip olan kişilere eşdeğer meslek sertifikasõ verilerek, denklikleri sağlanacaktõr. 

 
 Meslekî ve teknik eğitimin bütününde modüler program uygulamalarõna geçilememiş, 
ancak METGE Projesi kapsamõnda bu konuda önemli çalõşmalar yapõlmõştõr. Farklõ eğitim 
türünde kazanõlan bilgi ve becerilere eşdeğer meslek sertifikasõ verilmesi sağlanamamõştõr. 
Ancak, bunun gerçekleştirilebilmesi için meslek standartlarõ, sõnav ve belgelendirme 
konusunda yürütülen çalõşmalarla desteklenmesi gereğine de dikkat çekmek gerekmektedir.  
 
♦ Meslek standartlarõ tespit edilecek, bu standartlara uygun sõnav ve sertifikasyon sistemi 

kurulacak ve Meslek Standartlarõ Kurumu oluşturulacaktõr. 
 
 Bu konudaki çalõşmalar sürdürülmektedir. 
 
 2.2.2.2. Sayõsal Gelişmeler 
 
 VII.BYKP eğitim hedefleri 1994-1995 öğretim yõlõndaki gerçekleşme dikkate alõnarak 
belirlenmiştir. 
 
 1994-1995 öğretim yõlõnda ortaöğretim kurumlarõndaki öğrenci sayõsõ  2 125 bin, 
okullaşma oranõ da yüzde 52,5�tir. Öğrencilerin yüzde 42�si meslekî ve teknik, yüzde 58�i de 
genel liselere devam etmektedir.  
 
 VI. BYKP�õnda ortaöğretimdeki öğrenci sayõsõnõn beş yõlda yüzde 45 artmasõ 
hedeflenmiş , söz konusu  dönemdeki artõş yüzde 54 olarak gerçekleşmiştir. VI. BYKP 
döneminde ortaöğretim için belirlenen hedeflerin aşõlmasõ ve VI. BYKP ile VII. BYKP 
arasõndaki bir yõlda okullaşma oranõnõn yüzde 4,5 gibi yüksek bir artõş göstermesi, gelecek 
için iyimser hedeflerin ortaya konulmasõnda etkili olmuştur.  
 
 VII. BYKP�õndan önceki altõ yõlda ortaöğretimdeki okullaşma oranõ 17,3 puan artarak 
yüzde 35,2�den yüzde 52,5�e yükselmiştir. Bu eğilimler doğrultusunda VII. BYKP dönemini 
kapsayan altõ öğretim yõlõ sonunda, ortaöğretimdeki okullaşma oranõnõn 22,5 puan artarak 
yüzde 52,5�ten yüzde 75�e yükseltilmesi hedeflenmiştir. 
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TABLO-9: VII. BYKP Döneminde Ortaöğretimde Beklenen Sayõsal Gelişmeler 
 

1994-1995 2000-2001  

Öğrenci 
Sayõsõ (Bin) 

Okullaşma 
Oranõ (%) 

Öğrenci 
Sayõsõ (Bin) 

Okullaşma 
Oranõ (%) 

Ortaöğretim 

   Genel  

   Mesleki ve Teknik 

2 125 

1 127 

898 

52,5 

30,3 

22,2 

3 037 

1 640 

1 397 

75,0 

40,5 

34,5 
Kaynak: Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ 

 
 VII. BYKP döneminde ortaöğretimdeki öğrenci sayõsõnda öngörülen artõş yüzde 43�tür. 
Bu artõşõn yüzde 23,5�inin mesleki ve teknik, yüzde 19,5�inin de genel liselerde sağlanmasõ 
hedeflenmiştir. Bu Plân öncesi döneme ilişkin veriler ve eğilimler göz önüne alõndõğõnda, 
ortaöğretim için belirlenen hedeflerin düşük tutulduğunu söylemek bile mümkündür. Buna 
rağmen VII. BYKP hedeflerinin çok gerisinde kalõnacağõnõn anlaşõlmasõ, ortaöğretimde 
yaşanan sorunun boyutlarõ hakkõnda fikir vermektedir. 
 
 VII. BYKP döneminde, ortaöğretimdeki öğrenci sayõsõnda hedeflenen artõş 913 bindir. 
İlk beş yõlõn sonunda öngörülen hedefin sadece yüzde 19�una ulaşõlabilmiş, öğrenci 
sayõsõndaki artõş 178 binde kalmõştõr. 
 
 1994-1995 öğretim yõlõnda 67 bin olan açõk ortaöğretimdeki öğrenci sayõsõ, 1999-2000 
öğretim yõlõnda 223 bine yükselmiştir. Böylece örgün ortaöğretimdeki öğrenci sayõsõnda beş 
yõlda meydana gelen artõşõn sadece 22 bin olduğu ortaya çõkmaktadõr. Açõk ortaöğretimin 
gelişmesi olumlu bulunmaktadõr. Ancak bu konuda sağlanan sayõsal artõşõn diğer okul 
türlerinde yaşanan sorunlarõ gizleyecek mahiyette kullanõlmasõ doğru değildir. 
 
TABLO-10: VII. BYKP Döneminde Ortaöğretimde Sağlanan Gelişmeler 
 

Plan Hedefleri Gerçekleşme  
Öğretim 

Yõlõ 

Çağ 
Nüfusu 
(Bin) 

Öğrenci 
Sayõsõ 

Okul. 
Oranõ (%) 

 
GE 

Öğrenci 
Sayõsõ 

Okul. 
Oranõ (%) 

 
GE 

1994-95 4 049 2 125 000 52,5 100 2 124 298 52,5 100 
1995-96 4 028    2 223 236 55,2 105 
1996-97 4 052    2 225 342 54,9 105 
1997-98 4 062    2 263 396 55,7 107 
1998-99 4 067    2 296 203 56,5 108 
1999-2000 4 065    2 302 685 56,6 108 
2000-2001 4 049 3 037 000 75,0 143    
Not: 1999-2000 öğretim yõlõnda diğer bakanlõklara bağlõ meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarõndaki öğrenci 

sayõsõnõn 60 bin olduğu varsayõlmõştõr. 
GE: Gelişme Endeksi 
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 Çok programlõ liselerin karmaşõk durumu genel ortaöğretim ile meslekî ve teknik 
ortaöğretimdeki öğrenci sayõlarõnõn ayrõştõrõlmasõnõ güçleştirmektedir. Altõ genel müdürlüğün 
çok programlõ lisesi vardõr ve bu okullarõn öğrenci sayõlarõna ilişkin veriler ilgili genel 
müdürlükler içerisinde gösterilmektedir. Meselâ Ortaöğretim Genel Müdürlüğü�ne bağlõ 90 
çok programlõ lisenin 17 bin öğrencisi vardõr (1999-2000). Bu öğrencilerin kaçõnõn meslekî 
eğitim programlarõna devam ettiğine ilişkin veriler henüz açõklanmamõştõr. Bu sebeple 
aşağõdaki verilerde meydana gelebilecek sapmalarõn yüzde 1�in altõnda kalacağõ tahmin 
edilmektedir.  
 
TABLO-11: VII. BYKP Döneminde Genel Ortaöğretimde Sağlanan Gelişmeler 
 

Plan Hedefleri Gerçekleşme 
Öğretim 

Yõlõ 

Çağ 
Nüfusu 
(Bin) 

Öğrenci 
Sayõsõ 

Okullaş. 
Oranõ (%) 

 
GE 

Öğrenci 
Sayõsõ 

Okullaş. 
Oranõ (%) 

 
GE 

1994-95 4 049 1 227 000 30.3 100 1 226 519 30.3 100 
1995-96 4 028    1 277 115 31.7 104 
1996-97 4 052    1 252 189 30.9 102 
1997-98 4 062    1 313 892 32.3 107 
1998-99 4 067    1 297 514 31.9 106 
1999-2000 4 065    1 377 731 33,9 112 
2000-2001 4 049 1 640 000 40.5 134    
Kaynak: MEB 
 
 VII. BYKP genel ortaöğretimdeki öğrenci sayõsõnõn 413 bin artarak, 2000-2001 öğretim 
yõlõnda 1.640 bine ulaşmasõ hedeflenmiştir. Plânda öngörülen artõş yüzde 34�tür. 
 
 Plân döneminin ilk beş yõlõ sonunda genel ortaöğretimdeki öğrenci sayõsõndaki artõş 151 
binde kalmõş, hedeflenen artõşõn yüzde 37�sine ulaşõlabilmiştir. 1994-1995 öğretim yõlõnda 
örgün genel ortaöğretimde 1 160 bin olan öğrenci sayõsõ, 1999-2000 öğretim yõlõnda 1.175 
bine ulaşmõştõr. Öğrenci sayõsõnda beş yõlda meydana gelen artõşõn sadece 15 bin olmasõ 
düşündürücüdür. Bu durumun, meslekî ve teknik öğretime önem verilmesinin doğal sonucu 
gibi gösterilmesi de doğru değildir. 
 
 Okul türü ölçeğinde incelendiğinde, VII. BYKP döneminde genel ortaöğretim kurumlarõ 
içerisinde en büyük gelişmenin Anadolu liselerinde sağlandõğõ görülmektedir. 
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TABLO-12: VII. BYKP Döneminde Bazõ Genel Ortaöğretim Kurumlarõnda 
Sağlanan Gelişmeler 

 
Lise Anadolu Lisesi Fen Lisesi 

Öğretim Yõlõ 
Öğrenci 
Sayõsõ GE 

Öğrenci 
Sayõsõ GE 

Öğrenci 
Sayõsõ GE 

1994-1995 1.038.463 100 43.480 100 6.251 100 
1995-1996 1.076.608 104 47.526 109 6.251 111 
1996-1997 1.026.373 99 50.277 116 6.662 118 
1997-1998 928.545 89 56.011 129 7.314 130 
1998-1999 886.906 85 107.975 248 8.816 156 
1999-2000 902.297 87 159.467 367 9.916 176 
Kaynak: MEB 
 
 Fen liselerindeki gelişmeler oldukça sağlõklõ görülmektedir. Ancak Anadolu liseleri için 
aynõ şey söylenemez. Bu bilgiler Milli Eğitim Bakanlõğõnõn Anadolu liselerini geliştirme 
eğilimini yansõtmakta ve genel lise öğrencileri bu okullara kaydõrõlmaktadõr. 
 
 VII. BYKP döneminde Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin öğrenci sayõsõ 1 458�den 3 
405�e yükselmiştir. Öğrenci sayõsõndaki en yüksek artõş 1999-2000 öğretim yõlõnda 
gerçekleşmiştir.  
 
 VII. BYKP meslekî ve teknik ortaöğretimdeki öğrenci sayõsõnõn 499 bin artarak 2000-
2001 öğretim yõlõnda  1 397 bine ulaşmasõ hedeflenmiştir. Plân döneminde öngörülen artõş 
yüzde 56�dõr.  
 
TABLO-13: VII. BYKP Döneminde Meslekî Ve Teknik Ortaöğretimde 

Sağlanan Gelişmeler 
 

Plan Hedefleri Gerçekleşme 
Öğretim 

Yõlõ 

Çağ 
Nüfusu 
(Bin) 

Öğrenci 
sayõsõ 

Okullaş. 
Oranõ (%) 

 
GE 

Öğrenci 
Sayõsõ 

Okullaş. 
Oranõ (%) 

 
GE 

1994-95 4 049 897.779 22,1 100 897.779 22,2 100 
1995-96 4 028    946.121 23,5 105 
1996-97 4 052    973.153 24.0 108 
1997-98 4 062    949.504 23,4 106 
1998-99 4 067    998.689 24,6 111 
1999-2000 4 065    903.864 22,2 101 
2000-2001 4 049 1 397 

000 34,5 156    
Kaynak: MEB 
Not: 1999-2000 öğretim yõlõnda diğer bakanlõklara bağlõ meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarõndaki öğrenci 

sayõsõnõn 60 bin olduğu varsayõlmõştõr. 
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 Plân döneminin sonunda meslekî ve teknik ortaöğretimin öğrenci sayõsõndaki artõş 7 
binde kalmõş, hedeflenen artõşõn yüzde 2�sine bile ulaşõlamamõştõr. Bu oranõn genel 
ortaöğretimde yüzde 37 olduğu dikkate alõndõğõnda, meslekî ve teknik ortaöğretime önem 
verilme hedefleriyle uyuşmadõğõ ortaya çõkmaktadõr. VII. BYKP döneminde meslekî ve 
teknik açõk öğretim uygulamasõ başlatõlmõş ve bu eğitime devam eden 20 bin öğrenci 
yukarõdaki sayõlar içerisinde gösterilmiştir. Bu bilgiler õşõğõnda değerlendirildiğinde, VII. 
BYKP�nõn sonunda örgün meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarõndaki öğrenci sayõsõnõn 
azaldõğõ ortaya çõkmaktadõr. 
 
 4306 Sayõlõ Kanunun yürürlüğe konulmasõndan sonra imam hatip liselerindeki öğrenci 
sayõsõnda önemli azalma olduğu doğrudur. Bu okullarõn 1994-1995 öğretim yõlõnda 173 628 
olan öğrenci sayõsõ, 1999-2000 öğretim yõlõnda 134 224�e düşmüştür. Ancak, sanayide 
çalõşacak becerili işgücü yetiştirmede kritik öneme haiz endüstri meslek liselerinin öğrenci 
sayõsõnda meydana gelen azalmanõn imam hatip liselerinden çok daha fazla olduğu 
görülmektedir. Bununla birlikte, 1999 yõlõnda Yüksek Öğretim Kurumunun kararõ ile yüksek 
öğrenime öğrenci kabulünde getirilen yeni uygulama meslekî ve teknik eğitimdeki öğrenci 
sayõsõnõn düşmesinin diğer bir sebebidir. Bunun için imam hatip liseleri dõşõndaki meslekî ve 
teknik ortaöğretim kurumlarõnõn durumlarõnõn ayrõca incelenmesi faydalõ olacaktõr.  
 
TABLO-14: VII. BYKP Döneminde Bazõ Meslekî Ve Teknik Öğretim Genel 

Müdürlüklerine Bağlõ Okullarda Sağlanan Gelişmeler 
 

Erkek Teknik 
Öğretim Genel 

Müdürlüğü 

Kõz Teknik 
Öğretim Genel 

Müdürlüğü 

Ticaret ve Turizm 
Öğretimi Genel 

Müdürlüğü 

 
 

TOPLAM 
Öğretim 

Yõlõ 
Öğrenci 

sayõsõ GE 
Öğrenci 
Sayõsõ GE 

Öğrenci 
Sayõsõ GE 

Öğrenci 
Sayõsõ GE 

1994-1995 375 093 100 82 503 100 197 380 100 654 976 100 
1995-1996 386 611 103 95 265 115 211 770 107 693 646 106 
1996-1997 390 806 104 98 617 119 224 489 114 713 912 109 
1997-1998 369 947 99 102 397 124 237 360 120 709 707 108 
1998-1999 367 866 98 102 379 124 251 961 128 722 206 110 
1999-2000 351 292 94 100 005 121 255 346 129 706 643 108 
Kaynak: MEB 
 
 Üç genel müdürlüğe bağlõ okullarõn toplam öğrenci sayõsõnda, VII. BYKP döneminde 
yüzde 8�lik bir artõş olmuştur. Ancak son iki öğretim yõlõnda beliren azalma eğilimi dikkat 
çekici bulunmaktadõr. 
 
 Üç genel müdürlüğe bağlõ okullardaki öğrencilerin toplamõ dikkate alõndõğõnda, şu 
sonuçlar çõkartõlabilir: VII. BYKP döneminin ilk iki yõlõnda yüzde 9�luk bir artõş sağlanmõş, 
daha sonraki yõllarda bu gelişme durmuş, son yõlda ise azalma eğilimine girilmiştir.  
 
 İmam hatip liselerinin öğrenci sayõsõndaki azalmanõn, diğer ortaöğretim okullarõnõn 
öğrenci sayõsõna �artõş� şeklinde yansõmasõnõn doğal bir yönelme ve beklenen bir sonuç 
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olmasõ gerekirken, gerek genel ortaöğretim, gerek diğer mesleki ve teknik ortaöğretim 
okullarõna ilişkin sayõsal veriler bunun böyle olmadõğõnõ ortaya koymaktadõr. Bu verilerden 
hareketle, ortaöğretimdeki okullaşma oranõnda ciddî sayõlacak bir duraklama dönemine 
girildiği söylenebilir. Ortaöğretim sisteminde sõk sõk başvurulan değişiklikler ve yüksek 
öğretime geçişteki yeni düzenlemenin bunda önemli rol oynadõğõ düşünülmektedir.  
 
 Sanayinin becerili işgücü ihtiyacõnõ karşõlamada Erkek Teknik Öğretim Genel 
Müdürlüğü�ne bağlõ okullarõn önemli bir yeri vardõr. VII. BYKP döneminde, sözü edilen 
Genel Müdürlüğe bağlõ okullardaki toplam öğrenci sayõsõndaki azalma yüzde 6�dõr. Son dört 
öğretim yõlõndaki azalmanõn yüzde 10 (40 bin öğrenci) olduğu dikkate alõndõğõnda, ortaya 
çõkan eğilim düşündürücü görülmektedir.  
 
 Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü�ne bağlõ okullardaki öğrenci sayõsõ VII. 
BYKP döneminin ilk dört yõlõnda yüzde 28 artmõştõr. Önemli bir başarõ olarak kabul 
edilmekle beraber, hizmet sektörünün istihdamdaki payõnõn yükseldiği dikkate alõndõğõnda, 
sağlanan gelişmenin yeterli kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadõr. Ayrõca son öğretim 
yõlõnda sağlanan artõşõn düşüklüğüne de dikkat çekmektedir. Ancak, bu okullarõn 1999-2000 
öğretim yõlõnda, fiziki kapasite yetersizliği sebebiyle 5460 öğrencinin başvurusunu kabul 
edemediklerini de belirtmek gerekecektir.  
 
 Kõz Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü�ne bağlõ okullardaki öğrenci sayõlarõnda 1997-
1998 öğretim yõlõna kadar önemli sayõlabilecek bir gelişme görülmüş, daha sonraki yõllarda bu 
gelişme durmuştur. 
 
 Gelişmelerin okul türü bazõnda incelenmesinde de fayda görülmektedir. 
 
TABLO-15: VII. BYKP Döneminde Bazõ Meslek Liselerinde Sağlanan Gelişmeler 
 

Endüstri 
Meslek Lisesi 

Kõz Meslek   
Lisesi 

Ticaret Meslek 
Lisesi 

 
TOPLAM 

Öğretim 
Yõlõ 

Öğrenci 
sayõsõ GE 

Öğrenci 
Sayõsõ GE 

Öğrenci 
Sayõsõ GE 

Öğrenci 
Sayõsõ GE 

1994-1995 341 349 100 74 357 100 175 137 100 590 843 100 
1995-1996 351 323 103 82 552 111 185 826 106 619 801 105 
1996-1997 347 538 102 83 711 113 195 092 111 626 341 106 
1997-1998 319 169 94 83 609 112 202 734 116 605 512 102 
1998-1999 315 338 92 81 858 110 214 263 122 611 458 103 
1999-2000 299 557 88 76 501 103 217 890 124 593 948 101 
Kaynak: MEB  
Not: İlgili genel müdürlüklere bağlõ çok programlõ liseler dahildir. 
 
 Son altõ yõlda endüstri, kõz ve ticaret meslek liselerine (çok programlõ liseler dahil) devam 
eden öğrenci sayõsõnda sadece 4 bin civarõnda bir artõş olmuştur.  Son beş yõldaki azalma ise  
26 bindir.  Öğrenci sayõsõndaki azalma en çok endüstri meslek liselerinde görülmekte, bunu 
kõz meslek liseleri izlemektedir.  
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TABLO-16: VII. BYKP Döneminde Teknik Liselerde Sağlanan Gelişmeler 
 

 
Teknik Lise 

Anadolu 
Teknik Lisesi 

 
TOPLAM 

Öğretim 
Yõlõ 

Öğrenci 
Sayõsõ 

 
GE 

Öğrenci  
Sayõsõ 

 
GE 

Öğrenci 
Sayõsõ 

 
GE 

1994-1995 23 146 100 11 140 100 34 286 100 
1995-1996 23 107 100 11 576 104 34 683 101 
1996-1997 26 152 113 15 729 141 41 881 122 
1997-1998 31 090 134 17 792 161 49 062 143 
1998-1999 29 131 126 20 045 180 49 176 143 
1999-2000 26 059 113 23 074 207 49 133 143 
Kaynak: MEB 
 
 Teknik liselerdeki öğrenci sayõsõnõn yüzde 43 oranõnda artmasõ, VII. BYKP döneminde 
meslekî ve teknik öğretim alanõnda sağlanan en önemli başarõ olarak kabul edilebilir. Ancak, 
son yõllarda gelişmenin durduğuna ve azalma eğilimine girildiğine de dikkat çekmek 
gerekmektedir. Yüksek öğretime geçişte yapõlan yeni düzenlemelerin bunda etkili olduğu 
düşünülmektedir.  
 
 VII. BYKP döneminde kõzlarõn ortaöğretime devamõnda bir gelişme sağlandõğõna dikkat 
çekmek gerekmektedir. 
 
TABLO-17: Ortaöğretimdeki Öğrencilerin Cinsiyete Göre Dağõlõmõ 
 

TOPLAM Genel Eğitim 
Meslekî ve Teknik 

Öğretim 
 
ÖĞRETİM 

YILI Erkek Kõz Erkek Kõz Erkek Kõz 
1996-1997 59,0 41,0 55,3 44,7 63,7 36,3 
1997-1998 59,0 41,0 57,3 42,7 61,5 38,5 
1998-1999 58,4 41,6 56,6 43,4 60,8 39,2 
1999- 2000 58,0 42,0 54,8 45,2 62,5 37,5 
  
 Erkekler ve kõzlarõn okullaşma oranlarõ arasõndaki fark genel ortaöğretimde yüzde  9,6; 
meslekî ve teknik ortaöğretimde ise yüzde 25�tir. Bu veriler kõzlarõn meslekî ve teknik 
öğretime devamlarõnõ teşvik için özel tedbirler alõnmasõ gerektiğini ortaya koymaktadõr. 
 
 VII. BYKP dönemi öncesinde çõraklõk eğitiminin uygulandõğõ il ve meslek sayõsõ büyük 
ölçüde genişletilmiş, öğrenci sayõsõ ise 200 bini aşmõştõr. 
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TABLO-18: VII. BYKP Döneminde Çõraklõk Eğitiminde Sağlanan Gelişmeler 
 
ÖĞRETİM Kapsamdaki 
YILI İl Sayõsõ Meslek 

Sayõsõ 

Öğrenci 
Sayõsõ 

Gelişme 
Endeksi 

1994-1995 79 86 202 846 100 
1995-1996 79 86 213 720 105 
1996-1997 80 86 195 961 96 
1997-1998 80 89 267 074 131 
1998-1999 80 89 228 844 112 
1999-2000 80 89 140 969 69 
Kaynak: MEB 
 
 1997-1998 öğretim yõlõnda çõraklõk eğitimine devam edenlerin sayõsõnda büyük bir artõş 
olmuş, sonraki yõllarda ise büyük bir düşüş yaşanmõştõr. Kayõtlarõn uzatõlmasõ sebebiyle, 
1999-200 öğretim yõlõna ilişkin verilerde bir yükselme olabilir. Bu husus dikkate alõndõğõnda 
dahi, çõraklõk eğitiminde meslekî ve teknik ortaöğretimden daha büyük bir düşüşün olduğu 
söylenebilir.  
 
 2.3 TÜRKİYEDE ORTA ÖĞRETİM VE SORUNLARI 
 
 2.3.1. Yasal Çerçeve 
 
 Türk millî eğitiminin yapõ ve işleyişini düzenleyen genel kurallar. Anayasa ile Tevhid-i 
Tedrisat Kanununda yer almaktadõr.  
 
 Ortaöğretimin yapõ ve işleyişi 1739 sayõlõ Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3308 sayõlõ 
Çõraklõk ve Meslek Eğitim Kanunu�na göre belirlenmektedir. Türk millî eğitimini farklõ 
biçimde yapõlandõran bu kanunlarõn çerçevesini açõklamak faydalõ olacaktõr. 
 
 1973 yõlõnda yürürlüğe giren  1739 sayõlõ Millî Eğitim Temel Kanunu, dönemindeki en 
son gelişmeleri yansõtan ve çağdaş yaklaşõmlarõ benimseyen bir anlayõşla hazõrlanmõştõr. Türk 
millî eğitiminin ufkunu açan bu Kanunun bazõ maddelerinin yeterince anlaşõldõğõ söylenemez. 
 
 1739 Sayõlõ Kanunun; 1960�lõ yõllarõn sonlarõndan itibaren bazõ gelişmiş ülkelerce 
benimsenip uygulamaya konulan yinelemeli (reccurent) eğitim anlayõşõ ile hazõrlandõğõ 
görülmektedir. Ancak, aradan geçen yaklaşõk 30 yõllõk süre içerisinde eğitim alanõnda önemli 
gelişmeler olmuş, 1990�lõ yõllarda gelişmiş ülkeler eğitim sistemlerini hayat boyu öğrenme 
yaklaşõmõna göre yeniden yapõlandõrma ihtiyacõ duymuştur. Kõsaca 1970�lerin yinelemeli 
eğitim anlayõşõ yerini hayat boyu öğrenme anlayõşõna bõrakmõştõr. Bu gelişmelerin 30 yõldan 
daha az bir zamanda gerçekleştiği  dikkate alõnõrsa, 2020�li yõllarda hayat boyu öğrenme 
yerine başka bir yaklaşõmõn hakim olacağõ sonucuna varõlabilir. 
 
 1739 sayõlõ Millî Eğitim Temel Kanununun çok iyi düzenlendiği söylenebilir.  Bu 
kanunun ortaya koyduğu ileri hedeflere henüz ulaşamadõğõmõz da doğrudur. Ancak 1970�li 
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yõllarõn eğitim anlayõşõ, 2020�li yõllarõn Türkiye�si, için ulaşõlmasõ gereken hedef olarak 
gösterilemez. Kõsaca Millî Eğitim Temel Kanununun hayat boyu öğrenme anlayõşõ ile yeniden 
düzenlenmesine ihtiyaç vardõr. 
 
 Bu konuda ileriye sürülen görüşlerden biri de 1739 Sayõlõ Kanunun tam uygulamasõ 
gerçekleştirildikten sonra yeni bir düzenlemeye gidilmesidir. Buna karşõ olan görüş ise, 
yinelemeli eğitim ile hayat boyu öğrenme yaklaşõmlarõ arasõnda modüler bir bağlantõ 
olmadõğõna dikkat çekmektedir. Türkiye nasõl ki sanayileşmesini henüz tamamlamadan bilgi 
toplumunun değerleriyle tanõştõysa, yinelemeli eğitim uygulamasõnõn neresinde olduğuna 
takõlmadan eğitim sistemi hayat boyu öğrenme yaklaşõmõna göre yeniden yapõlandõrõlabilir, 
denilmektedir. 
 
 Yinelemeli eğitim anlayõşõna uygun olarak, 1739 Sayõlõ Kanun, Türk millî eğitimini 
örgün eğitim ve yaygõn eğitim olmak üzere iki ana bölümde yapõlandõrmõştõr. 1986 yõlõnda 
yürürlüğe konulan 3308 sayõlõ Çõraklõk ve Meslek Eğitimi Kanunun da ise sistemin genel ve 
mesleki olmak üzere iki ana bölümden oluştuğu varsayõmõndan hareket edildiği 
görülmektedir. Bu çerçevede sözü edilen Kanun her tür ve kademedeki mesleki eğitimi bir 
bütünlük içerisinde düzenlemiştir. 
 
 1739 ve 3308 sayõlõ Kanunlarõn Türk Milli Eğitimini farklõ biçimlerde 
yapõlandõrmalarõndan kaynaklanan sorunlarõn en açõk biçimde yaşandõğõ eğitim kademesi 
ortaöğretimdir. Bu kademedeki eğitim kurumlarõ birbirinden duvarlarla ayrõlmõştõr. Sadece 
genel ve mesleki eğitim arasõnda değil, mesleki ve teknik öğretim kapsamõndaki okul türleri 
arasõnda bile istenilen uyumlu bir ortam yaratõlamamõştõr. 
 
 3308 Sayõlõ Kanun, çõraklõk ve yaygõn eğitim yoluyla kazanõlan mesleki bilgi ve 
becerileri örgün eğitime geçişte kredilendirirken, genel eğitimde böyle bir yaklaşõm 
gözlenmemektedir. Bu durum 3308 Sayõlõ Kanunun çağdaş değerleri tam yansõttõğõ şeklinde 
yorumlanmamalõdõr. Çünkü sözü edilen kanunun mesleki ve teknik öğretimin, 1739 Sayõlõ 
Kanunun ise örgün eğitiminin bütünlüğünü gözetmektedir. Zihinlere yerleşmiş bu sõnõflama 
örgütlenmeye ilişkin görüşleri de etkilemektedir. Meselâ her türdeki meslek ve teknik 
eğitimin aynõ kurumda verilmesi görüşü bunlardan biridir ve 3308 Sayõlõ Kanun�un ruhuna 
uygundur. 
 
 Eğitimdeki çağdaş gelişmeler örgün-yaygõn, genel-mesleki ve teknik eğitim ayõrõmõnõ 
ortadan kaldõrarak bir bütünlüğe doğru gidilmesi eğilimindedir. Bu eğilim Türk Millî 
eğitimine yansõtõlabilmesi için sözü edilen Kanunlarda kapsamlõ değişiklikler  yapõlmasõ 
gerekmektedir. 
 
 1739 Sayõlõ Kanunun Türkiye�nin karma ekonomiyi benimsediği bir dönemde ve bu 
ekonomik tercihin gerektirdiği insan tipini yetiştirmek üzere hazõrlanmõştõr. Bu husus dikkate 
alõndõğõnda eğitimini tamamlayanlarõn öncelikle devletten iş beklemesi doğaldõr. Ancak bu 
değişikliğin eğitim sisteminin yanlõşõ gibi gösterilmesi ilginçtir. Çünkü ekonomik model 
tercihi değişmiş, eğitimin yetiştirmeyi amaçladõğõ insan tipi ise aynõ kalmõştõr. �Nasõl bir insan 
yetiştirelim?� tartõşmasõ bu çalõşmanõn kapsamõ dõşõndadõr, ancak kamuoyunun büyük 
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çoğunlunca da benimsenen  piyasa ekonomisinin ihtiyaç duyduğu insan tipini yetiştirmek 
üzere Millî Eğitim Temel Kanununda değişikliklere gidilmelidir. 
 
 Sõk yapõlan değişiklikler sebebiyle, Türk millî eğitiminin sistem olma özelliğini dahi 
kaybettiği bilinmektedir. Bu değişikliklerden en çok etkilenen de ortaöğretimdir. Yapõlan ani 
değişiklerle milyonlarca öğrencinin geleceği ile oynanmakta, yüz binlerce öğretmen ve eğitim 
yöneticisi şaşkõna döndürülmektedir. Bu gibi durumlardan, genellikle bakanlar sorumlu 
tutulmaktadõr. Fakat bakanlar değiştiği hâlde, gelişi güzel değişiklik yapma geleneğinin 
sürmesine dikkat çekmek gerekir. Aslõnda sorun kişilerde değil, sistemden 
kaynaklanmaktadõr. 
 
 Türk millî eğitimi çoğu farklõ yorumlamaya müsait 52 maddelik Millî Eğitim Temel 
Kanununun hükümlerine göre yetkililerce istenildiği gibi şekillendirilebilmektedir. Aslõnda 
sözü edilen Kanunun Türk millî eğitimini düzenlemekten çok, düzenleme yetkisini Bakanlõğa 
devreden bir yetki kanunu mahiyetinde olduğu söylenebilir. 
 
 Ayrõntõlarõn kanunla belirlenmesi halinde eğitim sistemi için vazgeçilmez olan esnekliğin 
ortadan kalkacağõ söylenebilmektedir. Ancak burada ayrõntõdan ne anlaşõldõğõnõn iyi 
açõklanmasõna ihtiyaç duyulacaktõr. Meselâ ders  geçme ve kredi uygulamasõna başlanmasõ ve 
uygulamanõn sonuçlarõ görülmeden kaldõrõlmasõ ayrõntõ sayõlabilir mi? 
 
 Adem-i merkeziyetçiliğin yükselen değer haline geldiği günümüzde, genel olarak 
yasalarõn kõsaltõlmasõ ve böylece özellikle yerel yöneticilerin hareket alanõnõn genişletilmesi 
görüşü hakimdir. Fakat yasalarla belirlenmesi gereken hususlar somutlaştõrõldõktan sonra 
yapõlan düzenlemelerle ayrõntõya girip girilmediği konusu netleşebilir. Meselâ İngiltere de 
1996 yõlõnda çõkartõlan eğitim kanunu 586 maddedir. Bu kanun Millî Eğitim Temel 
Kanununun madde sayõsõ açõsõndan 10, hacim açõsõndan 20 katõndan fazladõr. Millî Eğitim 
Temel Kanunu�nun eğitim sistemi üzerinde gelişi güzel oynanmasõnõ engelleyemediği de bir 
gerçektir. 
 
 Son yõllarda Millî Eğitim Bakanlõğõnda yetkilerin taşraya devredilmesi eğiliminin 
güçlenmesi sevindiricidir. Ancak, yetki devrinden başarõlõ sonuçlar alõnabilmesi için yasal 
çerçevenin somut biçimde ortaya konulmasõ gerekmektedir, aksi takdirde karmaşa ortamõ 
doğacaktõr. İngilterede uygulanan eğitim kanununun uzun tutulmasõnõn sebeplerinden biri de 
bu ülkede yetkilerin büyük kõsmõnõn taşraya devredilmiş olmasõdõr. 
 
 Yaşam boyu öğrenme yaklaşõmõ ile Türk millî eğitiminin bir sistem bütünlüğü içinde 
yeniden yapõlandõrõlmasõna ihtiyaç vardõr. İlgili yasalar bu çerçevede ele alõnarak 
güncelleştirilmelidir.  
 
 Reform mahiyetindeki düzenlemelerde kurumsal ve kişisel kaygõlarõn ağõr basmasõ 
ihtimaline dikkat çekmek gerekecektir. Geçmişte yaşanan sorunlara bulunan yanlõş çözümler, 
bugünkü sorunlara kaynak oluşturmuştur. Yapõlacak çalõşmalarda bu hususlarõn dikkate 
alõnmasõ ve özetlenen sakõncalarõ meydana getirmeyecek biçimde oluşturulmasõna azami özen 
gösterilmelidir. 
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 Demokrasinin yaşam tarzõna dönüştürülmesinde eğitimin önemli payõ olduğu herkes 
tarafõndan kabul edilmektedir. Ancak, demokratikleşmeye olumlu katkõda bulunabilmesi için 
eğitimi düzenleyen mevzuatõn hazõrlanmasõnda ve uygulanmasõnda da demokratik kurallarõn 
ve tam katõlõmcõlõğõn işletilmesi gerekmektedir. 
 
 2.3.2. Tanõm, Kapsam, Amaç ve Görevler 
 
 4306 Sayõlõ Kanun ile ortaöğretimin tanõmõ ve kapsamõnda yõllardõr yaşanan kargaşaya 
son verilmiştir. Ortaöğretim sekiz yõllõk kesintisiz ilköğretime dayalõ, öğrenim süresi en az üç 
yõl olan, genel eğitim kurumlarõ ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarõnõ içine alan bir eğitim 
basamağõ olarak tanõmlanmaktadõr. Ancak bu tanõmõn örgün eğitim kurumlarõyla sõnõrlõ 
olduğuna dikkat çekmek gerekmektedir. 
 
 1739 Sayõlõ Kanunda ortaöğretim �örgün eğitim� başlõğõ altõnda tanõmlanmõştõr. Ancak, 
halen sürdürülen uygulamada, genel sõnõflamaya göre yaygõn eğitim kurumu niteliği taşõyan 
açõk öğretim lisesi, ortaöğretim statüsüne kavuşmuştur. Sözü edilen kanuna uygun olmasa da, 
bu düzenleme olumlu bir gelişme olarak görülmektedir. Böylece ortaöğretimin kapsamõ 
yaygõn eğitimi içine alarak genişletilmiştir. Bu yaklaşõm çağdaş eğilimlere de uygun 
düşmektedir. Fakat çõraklõk eğitiminin henüz ortaöğretim kapsamõ içinde görülmemesine 
dikkat çekmek gerekmektedir. 
 
 Açõk öğretimle kõyaslandõğõnda, çõraklõk eğitimi yapõsõnõn daha formel olduğu 
görülmektedir. Almanya gibi becerili işgücü yetiştirmede çõraklõk eğitimine öncelik veren 
ülkelerde, bu eğitime devam edenleri ortaöğretimdeki okullaşma içerisinde göstermektedir. 
Gelecekte ortaöğretimin kapsamõnõ örgün eğitim ve tam zamanlõ okullarla sõnõrlõ tutmanõn 
imkânõ kalmayacaktõr. Çalõşarak eğitimini sürdürmek veya ileri yaşlarda olup yeniden okula 
dönmek isteyenler için yarõ zamanlõ ve esnek eğitim fõrsatlarõnõn hazõrlanmasõ zorunlu hale 
gelecektir. 
 
 Ortaöğretim teorik olarak 15-17 yaş grubundaki gençlerin eğitimini kapsamaktadõr. 
 
 1739 Sayõlõ Kanunda ortaöğretim amaç ve görevleri şu şekilde açõklanmõştõr: 
 
 �Ortaöğretimin amaç ve görevleri, millî eğitimin genel amaçlarõna ve temel ilkelerine 
uygun olarak, 
 

1. Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari bir genel kültür vermek suretiyle 
onlara kişi ve toplum sorunlarõnõ tanõtmak, çözüm yollarõ aramak ve yurdun iktisadi, 
sosyal ve kültürel kalkõnmasõna katkõda bulunma bilincini ve gücünü kazandõrmak, 

 
2. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve 

doğrultusunda yüksek öğretimine veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya 
hayat ve iş alanlarõna hazõrlamaktõr. 
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 Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçlarõ 
arasõnda denge sağlanõr.� 
 
 Ortaöğretimin amaç ve görevlerini açõklayan kanun maddesinin birinci fõkrasõ eğitimin 
�iyi vatandaş yetiştirme� işleviyle ilgilidir ve genel kültür kavramõ bu anlamda kullanõlmõştõr. 
 
 Eğitimin �iyi insan ve iyi vatandaş yetiştirme� işlevlerinin zorunlu eğitimde 
tamamlanmasõ gerektiğine ilişkin görüşler vardõr. Ancak bu görüşün çeşitli güçlükler 
nedeniyle zorunlu eğitim süresini özlenen düzeye yükseltememiş ülkeler için geçerli olduğu 
söylenemez. Türkiye bu guruptaki ülkeler arasõnda görülmektedir. 
 
 Son yõllarda genel kültür eğitiminin gittikçe önem kazanan farklõ bir boyutuna da dikkat 
çekmek gerekecektir. Hõzlõ gelişmeler sonucunda bağõmsõz kabul edilen disiplinlerde 
üretebilecek bilginin neredeyse sonuna gelinmiştir. Meselâ makine (mekanik) ve elektronik 
farklõ alanlardõr. Bu iki alandaki bilgilerin bir araya getirilmesiyle elektro mekanik mesleği 
ortaya çõkmõştõr. 
 
 Disiplinler arasõndaki iş birliğinin artmasõ, eğitime de yansõmaktadõr. Bireylerin 
meslekteki değişime uyum sağlayabilmeleri için, kendi alanlarõyla ilişkilendirebilecek bazõ 
alanlardaki bilgi edinmenin yollarõnõ da öğrenmeleri gerekmektedir. Böylece birden fazla 
meslek edinmenin ve yaşam boyu öğrenme fõrsatlarõnõ daha iyi değerlendirmenin yollarõ 
açõlmõş olacaktõr. 
 
 Özetle, genel kültür eğitimi �iyi insan ve iyi vatandaş yetiştirme� işlevinin yanõnda, 
öğrenciyi kendi alanõ ile ilişkilendirebilecek diğer alanlarda bilgi edinme, çalõşma 
yöntemlerini tanõtma işlevlerini de üstlenmektedir. 
 
 Ortaöğretim amaç ve görevlerini açõklayan Kanun maddesinin ikinci fõkrasõnda, bu 
kademedeki okullarõn ikinci temel işlevi açõklanmaktadõr. Buna göre, çeşitli program ve 
okullarla öğrenciler; 
 
♦ Yüksek öğretime  
♦ Hem mesleğe hem de yüksek öğretime  
♦ Hayata ve iş alanlarõna  
hazõrlanacaktõr.  
 
 Kanunda �meslek� kavramõnõn hangi anlamda kullanõldõğõna ve hazõrlõğõn nasõl 
algõlandõğõna dikkat çekmek gerekecektir. 
 
 Genelde hazõrlõk, eğitimin başlangõcõ anlamõnda kullanõlõr. Buna göre mesleğe hazõrlõk, 
meslek öğrenmeye hazõr olma durumudur. Nitekim bazõ ülkelerde çeşitli programlarla 
öğrenciler meslek öğrenmeye hazõr hale getirilmekte, mesleki eğitim bunun üzerine 
yapõlmaktadõr. Ancak, sözü edilen kanun maddesinde mesleğe hazõrlõğõn mesleği öğrenmeyi 
de içerecek genişlikte kullanõldõğõ görüşü yaygõndõr. 
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 Kanunda �meslek� kavramõna getirilen sõnõrlamalar da önemlidir. Yüksek öğretim, 
öğrencilerine üst kademe mesleklerini kazandõrõr veya mesleğin üst kademelerinde görev 
yapabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri verir. Bu çerçevede yüksek öğretime hazõrlama 
ile mesleğe hazõrlama eş anlamlõdõr. Ancak bunlar kanunda farklõ şekilde ifade edilmiştir. 
 
 �Hayata ve iş alanlarõna" hazõrlamanõn �meslek� kavramõ kullanõlmadan ifade edilmesi 
dikkat çekicidir. Bu durumdan hayatõn ve iş alanlarõna hazõrlayan programlarõn mesleği 
oluşturan modüllerden bir veya bir kaçõnõ içerecek şekilde hazõrlanmasõ gerektiği sonucu 
çõkarõlabilir. 
 
 Ayrõntõ gibi görünen bu hususlara dikkat edilmeden yapõlan uygulamalar sonucunda 
mesleki ve teknik ortaöğretim tam anlamõyla bir kargaşanõn içine sürüklenmiştir. 
 
  Öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçlarõ arasõnda denge sağlanacağõ da 
kanunda belirtilmektedir. Bu hüküm, insan gücü plânlanmasõnõn sadece ekonominin 
ihtiyaçlarõ dikkate alõnarak yapõlamayacağõ anlamõna gelmektedir. Başka bir ifadeyle eğitim 
sadece ekonominin değil, insanõn da hizmetinde olmalõdõr. 
 
 �Toplum ihtiyaçlarõ� kavramõ Türkiye�nin dõşa açõlmasõ ve küreselleşme sürecinde yeni 
boyutlar kazanmõştõr. Artõk insan gücü ihtiyacõnõn nitelik ve niceliği belirlenirken milli 
sõnõrlarõn dõşõna çõkmak zorunluluk haline gelmiştir. Başka bir ifadeyle ölçekler büyümüştür. 
 
 Genelde Türkiye�ye rekabet avantajõ sağlayacak en önemli kaynağõn genç nüfus olduğu 
herkes tarafõndan kabul edilmektedir. Ancak, bu kaynağõn nasõl değerlendirileceğine, etkinlik 
ve verimliliğin nasõl artõrõlacağõna ilişkin, özellikle ölçek boyutunda ciddi sorunlar vardõr. 
 
 Türkiye, insan gücü kaynaklarõnõ sadece milli sõnõrlarõ içinde değil, aynõ zamanda bu 
sõnõrlarõn dõşõnda da değerlendirmenin politikalarõnõ oluşturmak, stratejilerini belirlemek ve 
bir an önce uygulamaya koymak zorundadõr. Tam üyesi olmaya hazõrlandõğõmõz Avrupa 
Birliği ülkelerinde nüfusun giderek yaşlanmasõ ve yakõn gelecekte iktisaden faal nüfusun 
toplam nüfusun içindeki oranõnõn azalma trendine gireceğinin anlaşõlmasõ, Türkiye�nin genç 
nüfusu için yeni fõrsatlar yaratacak mahiyette görülmektedir. Ortaöğretimin bugünkü amaç ve 
işlevleri, gelecekte ortaya çõkacak bu tür fõrsatlarõ değerlendirmede yeterli görülmemektedir. 
 
 Sadece Avrupa Birliği�ne endeksli politikalar, Türkiye�yi Atatürk�ün gösterdiği �muasõr 
medeniyetin üstüne çõkma� hedefine ulaştõramaz. Bu sebeple ortaöğretimin işlevleri 
belirtilirken, diğer ülkelerde de ortaya çõkabilecek fõrsatlarõn da dikkate alõnmasõ 
gerekmektedir. 
 
 2.3.3. Sistem Yapõsõ ve Öğrenci Akõşõ 
 
 Başta Millî Eğitim Bakanlõğõ olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarca ortaöğretimin 
yeniden yapõlanmasõna ilişkin önemli çalõşmalar yapõlmõştõr. Bu amaçla Şûralar, 
sempozyumlar düzenlenmiş; çeşitli bilimsel çalõşmalar yaptõrõlmõştõr. Ancak, bu hususta ilgili 
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bütün taraflarõn uzlaşabildiği bir yapõ üzerinde görüş birliğine varõlamadõğõ için arayõşlarõn 
devam ettiği görülmektedir.  
 
 2.3.3.1 Öğrenci Kaynağõ 
 
 Sekiz yõllõk ilköğretimi tamamlayanlar ortaöğretim kurumlarõna öğrenci olarak kabul 
edilmektedir. 4306 Sayõlõ Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ilköğretim okulundan mezun 
olanlarõn ortaöğretim kurumlarõna devam yeterliliklerinde meydana gelecek değişikliğe dikkat 
çekmek gerekecektir. 
 
 Türkiye�de sekiz yõllõk ilköğretimde tek tip program uygulanmakta, bir üst öğrenime 
devam etmede mezunlar arasõnda herhangi bir gruplama ve ayrõm gözetilmemektedir. 
 
 Zorunlu eğitim kapsamõna alõnan bir eğitim kademesinden mezun olanlarõn, programõn 
hedeflerine  ulaşma açõsõndan niteliklerinde göreceli bir gerileme olmasõ kaçõnõlmazdõr. 
Zorunlu eğitim beş yõl iken, çeşitli imkânsõzlõklarõn yanõnda yeterli ilgiye sahip olmayanlar ile 
bedensel ve zihinsel özellikleri sebebiyle öğrenimini sürdürmeyenler örgün eğitim 
sisteminden ayrõlmaktaydõ. Yeni uygulamada çağ nüfusu içerisinde oranlarõ yüzde 35�i bulan 
bu kesim de eğitimlerini sürdürecek ve ilköğretim okulundan mezun olacaklardõr.  
 
 Belirlenen yeterliliklere ulaşamayanlarõn  ilköğretim  okulundan mezun edilmemesi 
yaklaşõmõ, zorunlu eğitimin amacõyla bağdaşmaz. Çünkü zorunlu eğitimde amaç öğrenciyi 
potansiyeli ölçüsünde geliştirmektedir. Bu ölçü ilköğretim mezunlarõ için belirlenen 
standardõn altõnda kalabilir ve bu durumdaki öğrencilere �başarõsõz damgasõ� vurulamaz. Bu 
sebeple yakõn gelecekte ortaöğretime devam edecek öğrencilerin yeterliliklerinde bir düşme 
olmasõ kaçõnõlmazdõr. 
 
 Sorunun ortaöğretime etkisini azaltmak için Milli Eğitim Bakanlõğõnõn iki tedbir 
düşündüğü söylenebilir. Birincisi ilköğretimin kalitesinin yükseltilmesi, ikincisi sõnavla 
öğrenci alan ortaöğretim kurumlarõnõn yaygõnlaştõrõlmasõdõr. Eğitimin kalitesinin 
yükseltilmesi doğru ve gerçekçi bir  çözümdür. Ancak ortaöğretimi sõnava endeksli hale 
getirme çabalarõ için aynõ şeyler söylenemez. 
 
 Türk ortaöğretimi, öğrencilerin ilköğretimde yönlendirileceği temel varsayõmõ üzerine 
kurulmuştur. Bu varsayõm gerçekleşmeyince, ortaöğretim ilköğretimden kendisine yansõyan 
sorunlarõn çözümüyle de uğraşmak zorunda kalmaktadõr. İlgi, yetenek ve yeterlilikleri 
konusunda sağlõklõ bilgilere sahip olmayan gençlerin, aşõrõ şekilde çeşitlendirilmiş ortaöğretim 
kurumlarõ arasõndan doğru tercihte bulunabilmeleri ihtimali son derece düşüktür. 
 
 Gelişmiş ülkelerde on yõlõn üzerinde olan 25 ve daha yukarõ yaş grubunun ortalama 
eğitim süresi, Türkiye�de dört yõlõn altõndadõr. Buna paralel olarak işgücünün eğitim düzeyi 
son derece  düşüktür. Türkiye�nin rekabet şansõnõn artõrõlmasõ için bu düzeyin hõzla 
yükseltilmesi gerekmektedir. Sorunun çözümünün sadece 15-17 yaş grubundaki nüfusun 
okullaşma oranõnõn artõrõlmasõnda aranmasõ, Türkiye�ye zaman kaybettirecektir. Bunun için 
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yetişkinlerin ortaöğretimden yararlanmalarõnõ özendirecek önlemler alõnmasõ gerekecektir. Bu 
çerçevede ortaöğretime yeni roller verilmesi gerekecek,  öğrenci kaynağõ çeşitlenecektir. 
 
 Eğitimin gelecekte emek yoğun en büyük sektör olacağõna kesin gözüyle bakõlmaktadõr. 
Bu sektörün uluslar arasõ pazardaki payõ hõzla yükselmektedir. Coğrafi konumu, çok yönlü 
siyasal ilişkileri, tarihi mirasõ ve kültürel değerleriyle Türkiye; uluslararasõ eğitim 
pazarlarõndan önemli bir pay alma potansiyeline sahiptir. Türk Cumhuriyetlerinden ve 
topluluklarõndan gelen öğrencilerle ortaöğretim sistemimiz önemli deneyimler kazanmõştõr. 
Türkiye�nin  böyle bir pazarõ göz ardõ edeceği düşünülmemelidir. Bu sebeple ortaöğretimin 
öğrenci kaynağõnõn yakõn gelecekte diğer ülkelerin gençleriyle daha da çeşitlilik kazanacaktõr. 
 
 2.3.3.2 Sistem Yapõsõ 
 
 Türk ortaöğretiminde öğretim süresi 3 ve 4 yõl olan iki ana eğitim kurumu  
bulunmaktadõr. Öğretim süresi, teknik liselerde 4 yõl, diğer genel ve meslek liselerde ise 3 
yõldõr. Ayrõca önünde hazõrlõk sõnõfõ bulunan okullarõn öğretim süresi bir yõl uzamaktadõr. 
 
 Türk ortaöğretim modelinde hazõrlõk sõnõflarõnõn önemli bir yeri vardõr. Ortaöğretim 
kurumlarõndan hazõrlõk sõnõfõ bulunanlarõn isminin önüne �Anadolu� kelimesi ilâve 
edilmektedir. Bunun istisnalarõ, kamu oyunda �Süper Lise� olarak bilinen yabancõ dil ağõrlõklõ 
liseler ile fen liseleridir. 
 
 Hazõrlõk sõnõfõ, diğer ülkelerde bulunmayan bir uygulamadõr. 4306 Sayõlõ Kanundan önce 
hazõrlõk sõnõflarõ genellikle ortaokulun başlangõcõndaydõ. 1739 sayõlõ Millî Eğitim Temel 
Kanunu�nda ortaokullarõn öğretim süresi üç yõl olarak belirtildiğinden, bu süreyi uzatmak, 
meselâ dört yõllõk ortaokul kurmak mümkün değildi. Pratik bir çözüm olarak, yabancõ dil 
öğretimi için ihtiyaç duyulan ek süre bir araya toplanarak hazõrlõk sõnõfõ oluşturuldu. Böylece, 
Anadolu liselerinin ilk kõsmõ, sistem içersinde değerlendirilmeyen hazõrlõk sõnõfõ üzerine üç 
yõllõk ortaokullar şeklinde yapõlandõrõldõ. 
 
 4306 Sayõlõ Kanunun yürürlüğe girmesi ile hazõrlõk sõnõflarõ ilköğretim sonrasõna 
kaydõrõlmõştõr. 1739 Sayõlõ Kanunda ortaöğretim kurumlarõnõn öğretim süresi en az üç yõl 
olarak belirtilmiştir. Dolayõsõyla öğretim süresi 4, 5, 6 yõl olan ortaöğretim kurumlarõ 
oluşturmanõn önünde yasal engel bulunmamaktadõr. Bu durumda hazõrlõk sõnõflarõnõn sistem 
içerisine alõnõp ortaöğretim süresine eklenmesinin tartõşõlmasõ faydalõ olacaktõr. 
 
 Anadolu Lisesi modelinin başarõlõ olduğuna ilişkin yaygõn bir kanaat bulunmaktadõr. Bu 
okul mezunlarõnõn üniversite giriş sõnavlarõnda genel lise mezunlarõna göre çok daha başarõlõ 
olduklarõ da doğrudur. Ancak bu başarõnõn modelle ilişkilendirilmesi tartõşmalõdõr. Çünkü 
sözü edilen okullara sõnavla ve hedef kitlenin yüzde 5�ini oluşturan öğrenci gurubu 
alõnmaktadõr. Bu okullara devam eden öğrencilere veli ilgisi göreceli olarak daha yüksektir. 
Ayrõca bu okullarõn öğretmen tayininde ve ödeneklerde kayrõldõğõ da bilinmektedir. Anadolu 
liselerini diğer liselerden daha başarõlõ kõlacak bu kadar önemli faktör var iken, başarõnõn 
modelin ürünü olduğunu savunmak mümkün görülmemektedir. 
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 Yabancõ dil öğretimi, Türk millî eğitiminin en önemli sorunlarõndan biridir. Türkçe ile 
Batõ dilleri arasõndaki yapõsal farklõlõklar sebebiyle, haftada 3-5 saatlik derslerle bir yabancõ 
dil öğretilemeyeceği anlaşõlmõştõr. Hazõrlõk sõnõfõ modelinin verimliliğine ilişkin somut veriler 
de bulunmaktadõr. Küreselleşme sürecinde birden fazla yabancõ dil öğrenme ihtiyacõ ortaya 
çõkacağõndan, soruna etkinlik ve verimlilik temeline dayalõ, amaç ve aracõ birbirine 
karõştõrmayan esnek çözümler bulunmasõ gerekmektedir. 
 
 Türk millî eğitimindeki genel ortaöğretim kurumlarõ; 
 

♦ Liseler, Anadolu liseleri, yabancõ dil ağõrlõklõ liseler 
♦ Fen liseleri, Anadolu güzel sanatlar liseleri 

olmak üzere iki guruba ayõrabilir. 
 
 Birinci guruptaki okullarõn birinci sõnõfõnõ tamamlayan öğrenciler ikinci sõnõftan itibaren 
alanlara ayrõlmaktadõr. Mevcut işleyişi ile sözü edilen okullarõn birinci sõnõflarõnõn, 
öğrencilerin kendi ilgi, istek ve yeteneklerine uygun alanlara yönelmelerine yardõmcõ olma 
işlevini de gördüğü söylenebilir. 
 
 İkinci gurupta yer alan eğitim kurumlarõ özel yetenekli öğrencilerin ihtiyaçlarõna cevap 
verecek şekilde yapõlandõrõlmõştõr. Ancak özel yeteneklerin ortaya çõkma yaşlarõ dikkate 
alõndõğõnda, ortaöğretim düzeyindeki kurumsal yapõnõn bazõ sakõncalarõ olduğu görülmektedir. 
Resim ve müzik yetenekleri küçük yaşlarda ortaya çõkmakta ve özenle geliştirilmesine ihtiyaç 
duyulmaktadõr. Başka bir ifadeyle Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine öğrenci kaynağõ 
oluşturan ve özel yeteneklerin gelişmesine öncelik veren alt kademe okullara ihtiyaç 
duyulmaktadõr.  
 
 Fen yeteneği en erken 14 yaşõnda ortaya çõkmaktadõr. Ancak öğrenciler 11-12 yaşõndan 
itibaren fen liselerine giriş yarõşõna başlamaktadõr. Kõsaca, fen liselerine giren öğrencilerin fen 
yetenekleri henüz belli değildir. Bu okula başladõktan sonra öğrencilerin alan değiştirme şansõ 
da yoktur.  
 
 Özel durumu sebebiyle, Anadolu öğretmen liseleri yukarõdaki gruplamaya dahil 
edilmemiştir. Bu okullarõn birinci gruptaki okullardan farkõ, ilâve alarak bazõ eğitim dersleri 
okumalarõdõr. Bilgi çağõna girişte, öğrenme ve öğretmeye ilişkin temel bilgilerin hangi 
kademede ve nasõl kazandõrõlacağõ önem taşõmaktadõr. Çünkü gelecekte öğreteceği bir şeyler 
olan herkes, farklõ ortam, süre ve konularda da olsa, öğreticilik rolü üstlenecektir. Kõsaca, 
öğreticilik rolünün bu işi profesyonel olarak yapmayan geniş kitlelere yaygõnlaşmasõ söz 
konusudur. Öğrencileri sözü edilen rollere hazõrlamak amacõyla öğrenme ve öğretmeye ilişkin 
temel becerileri kazandõrmayõ amaçlayan derslerin tüm ortaöğretim kurumlarõna 
yaygõnlaştõrõlmasõna ihtiyaç duyulacaktõr.  
 
 Çok programlõ liseler, küçük yerleşim birimlerinde eğitim yatõrõmlarõ ve kaynaklarõndan 
azami fayda sağlamak amacõyla, çeşitli programlarõn bir çatõ altõnda toplandõğõ bir okul 
türüdür. Bu yapõnõn ayrõ bir model olup olmadõğõ tartõşõlabilir. Mevcut durumuyla sözü edilen 
okullar farklõ okullarda uygulanan programlarõ bir çatõ altõnda toplayarak eğitim arzõnõ 
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çeşitlendirme işlevini görmektedir. Çok programlõ liselerin işlevsel bir model olabilmesi için 
yatay ve dikey geçişlere işlerlik kazandõrõlmasõ gerekmektedir.  
 
 Meslekî ve teknik öğretim kurumlarõ;Endüstri, Kõz ve Ticaret Meslek Liseleri, Anadolu 
Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Çok Programlõ Liseler gibi aşõrõ bir bölünmüşlük 
göstermektedir. Adeta cinsiyete ve programlara göre okul türleri oluşturulmuştur. Millî 
Eğitim Bakanlõğõ bu bölünmüşlüğü ortadan kaldõrmak için çalõşmalar yapmaktadõr. Önerilen 
modellerden birisi her tür ve kademedeki meslekî ve teknik öğretimi bir çatõ altõnda 
toplayacak Meslekî Eğitim Merkezlerinin kurulmasõdõr. Bu önerinin sistemin geleceği ve 
uygulanma şansõ açõsõndan incelenmesi gerekir. 
 
 Dünyada genel eğitim ile meslekî ve teknik eğitim birbirine yaklaşõrken, Türkiye�de sözü 
edilen eğitim türleri arasõndaki duvarlarõ daha da kalõnlaştõracak bir modele doğru gidilmesi, 
ileride ciddî sõkõntõlar yaratacak gibi görünmektedir. Bu sebeple 1739 ve 3308 sayõlõ 
kanunlarda yapõlan sõnõflandõrmalarõn aşõlarak, eğitim kurumlarõ arasõndaki duvarlarõ 
kaldõracak yeni bir modele ihtiyaç duyulmaktadõr. Her ne kadar Meslekî Eğitim Merkezlerinin 
oluşturulmasõ, böyle bir modele geçişin bir aşamasõ olduğu söylense de, beklenilenin tam tersi 
sonuç verme ve sözü edilen eğitim türleri arasõndaki farklõlõğõ pekiştirme ihtimali de oldukça 
yüksektir. Bu sebeple sistemdeki yapõsal değişikliğin daha radikal biçimde ele alõnarak bir 
defada gerçekleştirilmesi; zaman ve kaynaklarõn etkin kullanõmõnõ sağlayacağõ gibi, değişime 
gösterilecek dirençlerin sürekliliğini ortadan kaldõracaktõr.  
 
 1973 yõlõndan beri meslekî ve teknik öğretim modelinde gerçekleştirilmeye çalõşõlan 
yapõsal değişikliklerde başarõ sağlanamadõğõ göz önünde tutulmalõdõr. Ayrõca bu 
başarõsõzlõklarõn gerçek nedenlerinin de tam olarak bilindiği söylenemez.  
 
 İlköğretimini tamamlayanlar meslek liselerinin bölümlerine kayõt yaptõrmaktadõrlar. Bu 
sebeple gençler okuldan önce, aralarõnda geçiş imkânõ bulunmayan bölümlerden birinin 
öğrencisidir. Meselâ elektronik bölümüne kaydolan bir öğrenci meslek lisesinin birinci veya 
ikinci yarõ yõlõndan sonra aynõ okuldaki başka bir bölüme yatay geçiş yapamaz. Özetle, 
meslek liselerinin birinci sõnõfõ, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusundaki mesleklere 
yönelmelerine yardõmcõ olma işlevini görmemektedir. Hatõrlanacağõ gibi genel lise modeli 
böyle bir işlevi yerine getirebilmektedir. Bu sebeple ilköğretimdeki yönelme veya yöneltme 
hizmetlerinin aksamasõnõn, meslek liselerinin işleyişini genel liselere göre çok daha olumsuz 
etkilediği söylenebilir.  
 
 Öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda yöneltilmelerine veya 
yönelmelerine yardõmcõ olmanõn yoğunlaşacağõ sõnõf eğitim modelinin şekillenmesi 
belirlemektedir.  
 
 Türkiye�de henüz yönelme, yönlendirme ve yöneltme kavramlarõndan hangisinin 
uygulamaya konulacağõ hususunda net bir tavõr görülmemektedir. Nitekim, 15�inci Millî 
Eğitim Şûrasõnda İlköğretim ve Yönlendirme Komisyonu ile Ortaöğretimde Yeniden 
Yapõlanma Komisyonu bu konuda farklõ kavramlar kullanmõş ve farklõ yaklaşõmlar 
benimsemişlerdir. Her iki komisyonun görüşü de şûra kararõ haline gelmiştir.  
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 Millî Eğitim Bakanlõğõnca �Yöneltme� ve �Yönlendirme� kavramlarõnõn kullanõldõğõnõ 
belirten Ortaöğretimde Yeniden Yapõlanma Komisyonu, bu kavramlarõn öğrenci açõsõndan 
taşõdõğõ edilgenliğe dikkat çekerek, öğrenci merkezli eğitim anlayõşõnõn gereği olarak 
�Yönelme� kavramõnõ benimsediğini açõklar. Önerdiği modeli de bu yaklaşõma göre 
şekillendirir. Diğer komisyonun  isminde bile �Yönlendirme � kavramõ kullanõlmõştõr.  
 
 Konu sõradan bir ayrõntõ değildir ve bu hususta verilecek kararlar ortaöğretim modelinin 
şekillendirilmesinde kritik öneme haizdir. Aslõnda her iki komisyon arasõnda birbirinin karşõtõ 
iki yaklaşõm görülmektedir. Uygulamalarõnda otoriter yaklaşõma (yönlendirme) yatkõn bir 
tavõr sergileyen Millî Eğitim Bakanlõğõnõn, söylemlerinde �öğrenci merkezli eğitim�i 
uygulama çabasõ içerinde olduğu görünümü vermesi dikkat çekmektedir.  

 İlköğretim düzeyinde bir türlü gerçekleştirilemeyen yönelme veya yöneltme 
hizmetlerinin ortaöğretimin ilk sõnõfõnda verilmesi görüşü 15�inci Millî Eğitim Şûrasõnda da 
gündeme gelmiştir. İlk bakõşta genel lise modelinin bu uygulamaya hazõr olduğu 
görülmektedir. Ancak, 1970�li yõllarda yapõlan böyle bir uygulamanõn başarõya 
ulaşamamasõnõn nedenlerine dikkat çekmek gerekecektir. 
 
 Çeşitli ortaöğretim kurumlarõnõn birinci sõnõfõna bu işlev verildiği taktirde, her okul 
öğrenciyi kendi işlevlerine uygunluğu açõsõndan değerlendirip yönlendirmeye çalõşmasõ 
ihtimali oldukça yüksektir. Başka bir ifadeyle okul, sadece kendi işlevlerine uygun olmadõğõ 
kanaatine vardõğõ öğrencileri başka okullara göndermeye çalõşacaktõr. Böylece amaç olmasõ 
gereken öğrenci, okulun aracõ haline dönüşecektir. Yönlendirme yapan veya öğrencinin 
yönelmesine yardõmcõ olan kurumun �başarõlõ öğrencileri bünyesinde toplama� gibi bir amacõ 
olmamalõdõr.  

 Ortaöğretim kurumlarõnõn işlevleri ile öğretim süreleri arasõnda bir dengesizlikten söz 
edilebilir. Genel liseler, öğrencilerini yüksek öğretime hazõrlayan ve öğretim süresi üç yõl olan 
okullardõr. Meslek liseleri ise öğrencilerini hem mesleğe hem yüksek öğretime hazõrlayan ve 
öğretim süresi yine üç yõl olan okullardõr. Eğer üç yõllõk sürede öğrenciler hem meslek 
öğreniyor hem de yüksek öğretime hazõrlanabiliyorlarsa, o zaman genel liseler için üç yõllõk 
eğitim fazladõr. Eğer yüksek öğretime hazõrlõk için gerçekte üç yõllõk süreye ihtiyaç varsa, o 
zaman meslek lisesi öğrencilerinin hem yüksek öğretime hazõrlanmalarõ hem meslek 
öğrenmeleri yarõda kalõyor demektir. Eğitim gördükleri meslek alanlarõnda istihdam edilme 
oranlarõ ile yüksek öğretime geçiş oranlarõnõn düşüklüğü dikkate alõndõğõnda, ikinci ihtimalin 
daha yüksek olduğu söylenebilir.  
 
 Teknik liseler, meslek liselerinin birinci sõnõfõnõ başarõyla tamamlayanlar arasõndan 
öğrenci alan ve öğretim süresi dört yõl olan okullardõr. Öğrenim süresi dört yõl olan 
ortaöğretim kurumlarõnõn öğrencilerini hem mesleğe hem yüksek öğretime hazõrlamalarõ 
mümkün görülmektedir.  
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 Meslek eğitimine ne zaman başlanacağõna ilişkin karar, ortaöğretimdeki kurumlaşma 
modelinin temel belirleyicilerinden biridir. Kõta Avrupa�sõnda meslek eğitiminin ağõrlõklõ 
olarak ortaöğretim düzeyinde verildiği söylenebilir. ABD�de ise, bu eğitim yüksek öğretime 
kaydõrõlmõştõr. Ürdün gibi bazõ ülkelerin ABD modelini örnek aldõğõ görülmektedir. Türk 
ortaöğretiminde bu iki modelin birlikte uygulanmaya çalõşõldõğõ görülmektedir. Bu da 
birtakõm karõşõklõklara neden olmaktadõr. 
 
 Meslek yüksek okullarõyla meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarõ arasõndaki ilişkilerin, 
etkin ve verimli bir yapõya kavuşturulmasõna ihtiyaç bulunmaktadõr. Meslek eğitiminin, 
ortaöğretimde ve yüksek öğretimde birlikte yapõlmasõnõ engelleyen bir durum yoktur. Bunun 
için tutuculuktan ve taklitçilikten kaçõnarak, Türkiye�nin şartlarõ dikkate alõnmak suretiyle bir 
model oluşturulabilir. Ancak mevcut yapõlarõyla meslek yüksek okullarõnõn özellikle teknik 
lise mezunlarõna yeni bilgi ve beceriler kazandõrma konusunda oldukça yetersiz kaldõklarõna 
dikkat çekmek gerekmektedir.  
 
 Orta ve yüksek öğretim düzeyindeki meslek eğitimi arasõndaki ilişkilerin program 
bazõnda oluşturulmasõna ihtiyaç vardõr. Bazõ mesleklerin sekiz yõllõk temel eğitimden sonra 
öğrenilmesi daha verimli ve etkilidir. Bazõ meslekler ise 11 yõllõk genel eğitimden sonra daha 
iyi öğrenilebilir. Bunlarõn bilimsel çalõşmalar sonucunda ortaya konulmasõ gerekmektedir.   
 
 Öğrenci Akõşõ 
 
 Türk millî eğitiminin en temel sorunlarõndan biri, öğrenci akõşõnõn çoğu zaman program 
ve yeterliliklerle doğrudan ilişkilendirilmemiş mevzuatla düzenlenmesidir. Bunun en bariz 
örneği yüksek öğretime giriş sisteminde yapõlan son düzenlemelerde yaşanmõştõr.  Öğrenci, 
meslek lisesinin son sõnõfõnda okurken, mevzuatta yapõlan ani bir düzenlemeyle üniversitelere 
giriş hakkõnõn sõnõrlandõrõldõğõnõ öğrenebilmekte veya çõkartõlan bir genelgeyle, bazõ okullarõn 
öğrencilerine ayrõcalõklar tanõnabilmektedir. Sözü edilen düzenlemeyle genel liselerin fen 
bilimleri alanõ öğretim programlarõna denk bir eğitim veren teknik lisenin bilgisayar 
bölümünden mezun olan bir öğrencinin bir yüksek öğretim kurumunun bilgisayar 
mühendisliği programõna girmek istemesi halinde bilgisayar programõ farklõ bir alan olarak 
kabul edilmekte ve ağõrlõklõ ortaöğretim başarõ puanõ 0,5 yerine 0,2 katsayõsõ ile 
çarpõlmaktadõr. Aynõ durum birçok meslek programõ için de geçerlidir. Sisteme güveni sarsan 
bu tür düzenlemelere son verilmediği sürece, eğitimden beklenilenlerin sağlanmasõ kolay 
olmayacaktõr.  
 
 Lise mezunlarõnõn üniversite önlerinde yõğõlmalarõ yõllardõr gündemdeki bir konudur. 
Ancak, �Öğrenciler mi üniversite önünde yõğõlõyor?�, yoksa �Sistem mi öğrencileri üniversite 
önüne yõğõyor?� sorusunun yeterince tartõşõldõğõ söylenemez. 
 
 Meslek lisesini bitirdikten sonra çalõşma hayatõna atõlmak isteyen öğrencilerin, meslekî 
yeterliliklerini geliştirmek istemesi doğaldõr. Ancak tek tip uygulama ve seçmeli derslerin 
azlõğõ sebebiyle öğrencilere bu şansõn verildiği söylenemez. Öğrenci kendisini yüksek 
öğretime hazõrlayan derslerden de başarõlõ olmak zorundadõr. Üniversite sõnavlarõna giriş 
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hakkõnõ kazanmak zorunda olduğuna göre, bu konuda da kendisini denemesi son derece 
doğaldõr. Kõsaca, öğrencinin eğitim sürecinde kendi yolunu seçip ona göre eğitim almasõna 
fõrsat verilmemektedir. Meselâ meslek liselerinde iki farklõ mezuniyet olabilir. Yüksek 
öğretime devam etmek isteyenler akademik dersleri ağõrlõklõ olarak görürler, iş hayatõna 
atõlmak isteyenler ise meslek derslerine öncelik verirler ve bu uygulamalar ikinci sõnõftan 
itibaren farklõlaşabilir. Programlar arasõndaki geçişler de kolaylaştõrabilir. Böylece iş hayatõna 
atõlmak isteyenler, daha ikinci sõnõftan itibaren kendilerini buna hazõrlamaya başlarlar. Kendi 
tercihleri olduğu için sonuçta sistemi suçlama eğilimi de göstermezler. İstedikleri zaman 
farklarõ kapatmak suretiyle yüksek öğretime geçiş haklarõnõn olduğunu bilmeleri onlara güven 
verir. 
 
 Yeterliliğe dayalõ sağlõklõ yapõlar oluşturma yerine, doğruluğu tartõşmalõ kararlarla 
meslek lisesi mezunlarõnõn yüksek öğrenim haklarõnõn sõnõrlandõrõlmasõ, bir yanlõşõn başka bir 
yanlõşla düzeltilmeye çalõşõlmasõ şeklinde değerlendirilmektedir. Eğer meslek okulu 
mezunlarõnõn eğitim gördükleri alanlarda iş hayatõna atõlmalarõ isteniyorsa �Okulu bitirdikten 
sonra mesleğimde çalõşmak istiyorum� kararõnõ alan öğrencilerin desteklenmesi 
gerekmektedir. Mevcut sistem onlarõ destekleyeceğine üniversite önlerine yõğmaktadõr. 
Meslek liselerinde öğrenciler eğitimin kalitesini düşüren iki yönlü bir hoşgörü içerisinde 
bulunmaktadõrlar. Meslek dersi öğretmenleri öğrencinin yüksek öğretime gideceğini 
düşünerek değerlendirme toleransõnõ yüksek tutmaktadõr. Genel bilgi dersi öğretmenleri de 
öğrencinin iş hayatõna atõlacağõnõn düşünerek değerlendirme toleransõnõ yüksek tutmaktadõr.  
 
 Genel lise mezunlarõnõn ağõrlõklõ olarak yüksek öğretime devam etmeleri gerekmektedir. 
Ancak, kapasite yetersizliği sebebiyle bunun mümkün olmadõğõ bilinmektedir. Ülkemizde 
hizmet sektörünün gelişmesi ile genel lise mezunlarõna, satõş elemanlõğõ, bilgisayar 
operatörlüğü, sekreterlik gibi bazõ alanlarda geniş bir istihdam fõrsatõ yaratõlmõştõr. Ancak, 
sözü edilen okulun ikinci veya üçüncü sõnõfõnda üniversiteye devam etmeyip bu tür işlerde 
çalõşma eğiliminde olan öğrencilere destek sağlanamamaktadõr. Bu süre içerisinde öğrencilere 
sözü edilen mesleklerdeki yeterlilikleri tam olarak kazandõrmak mümkün olmayabilir. Ancak, 
okuyacaklarõ derslerle alanõ tanõyabilirler, açõlacak telafi programlarõna devam ederek 
yeterliliklerini tamamlayabilirler. 
 
 Ortaöğretim kurumlarõ arasõnda yatay geçişlerin bulunmadõğõ söylenebilir. Bu yapõsõyla 
ortaöğretimin, dünyadaki eğilimlerin tersine, giderek çok kanallõ okullara dönüşmekte olduğu 
gözlenmektedir.   
 
 Ortaöğretimde öğrencilere farklõ seçenekler sunulmasõ gelecekte daha fazla önem 
kazanacaktõr. Zorunlu eğitimde yüzde 100�lük okullaşma gerçekleştiği taktirde, ortaöğretime 
talep yükselecektir. Talebi karşõlamak amacõyla maliyeti yüksek olmayan okullar açõlacaktõr. 
Meslek eğitimini yüksek öğretime kaydõrma sorunu çözmeyecek, sadece birkaç yõl 
erteleyecektir. 
 
 Gelecekte öğrenci akõşõnõn iş hayatõndan okullara yönelme şekline dönüşmesi de 
beklenmelidir.  
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                  Ortaöğretim: Genel Eğitim, Meslek Eğitimi, Teknik Eğitim ÖİK Raporu 

   http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/oik589.pdf    50

 Öğrenci akõşõndaki düzensizliği plân hedeflerine uygun hale getirmeye yönelik 
çalõşmalarõn çözeceğinden daha ciddî sorunlar ortaya çõkaracağõndan endişe edilmektedir.  
 
 Amaçlananlarla gerçekleştirilebilenler arasõndaki farklar, eğitim sistemlerinin 
geliştirilmesinde dikkate alõnmasõ gereken temel verilerdir. Eğitimin millîlik özelliği de 
bundan kaynaklanmaktadõr. Aynõ sistem iki ülkede uygulandõğõnda, gerçekleşmeler 
birbirinden farklõ olacaktõr. Ülkeler başarabildikleri ve başaramadõklarõnõ dikkate alarak kendi 
sistemlerini geliştireceklerdir. Böylece, çõkõş noktalarõ aynõ olsa da iki ülkenin eğitim 
sistemleri birbirinden farklõlaşarak millîlik özelliği kazanacaktõr. Eğitim sistemlerini yeniden 
düzenlemede, o zamana kadar başarõlan ve başarõlamayanlarõ dikkate almayan yaklaşõmlar 
taklitten öteye geçemezler. Böyle bir sistemin etkin ve verimli olabileceği de iddia edilemez.  
 
 Öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda yönlendirilmeleri, 30 yõlõ 
aşkõn bir süredir Türk millî eğitiminin uygulamaya çalõştõğõ ilkelerden biridir. Ancak, çocuğun 
bu konuda sağlõklõ karar vermesine yardõmcõ olmak amacõyla 1739 sayõlõ Millî Eğitim Temel 
Kanunu ile öngörülen yönlendirme hizmetlerinin tatminkâr düzeyde yerine getirildiği 
söylenemez. Buna karşõn sistemin işleyişi düzenlenirken, sözü edilen yönlendirme ilkesinin 
başarõyla uygulandõğõ varsayõmõndan hareket edildiği görülmektedir.  
 
 Türk millî eğitiminin öğrencilere; ilgi, istek, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda 
yönelmeleri konusunda tatminkâr bir hizmet sunabileceğine ilişkin gelişmeler de 
gözlenmemektedir. Son dört yõl �yönlendirmeyi hangi sõnõfta yapalõm?� tartõşmasõyla geçmiş, 
öğrencilere eğitim fõrsatlarõnõ çok genel hatlarõyla açõklayan bir kitabõn hazõrlanõlmasõyla 
yetinilmiştir. Bunun dõşõnda başka bir somut gelişme sağlanamamõştõr. Halbuki Türkiye 
1970�li yõllarõn başõnda bu konudaki kararõnõ vermiş, fakat uygulamada başarõlõ 
olunamamõştõr.  
 
 Eğer yönlendirme konusunda tatminkâr bir hizmet dahi sunulamõyorsa, sistemin bu 
gerçeği kabullenen bir yaklaşõmla düzenlenmesi gerekmektedir. Türkiye�de başarõlamayan 
budur ve bu yanlõşõn bedelini gençlerimiz ödemektedir.  
 
 Meslek okulu mezunlarõnõn eğitimini gördükleri alanlarda çalõşmamalarõnõn veya 
ortaöğretimdeki alanlarõ dõşõnda yüksek öğretim talebinde bulunmalarõnõn ekonomik kayõplara 
neden olduğu doğrudur. Ancak, sistemdeki yanlõşlarõn bedelinin öğrencilere ödetilmesine 
yönelik yaklaşõmlar ve tedbirler, çocuk haklarõnõn ihlâli olarak değerlendirilmektedir. 
 
 2.3.4. Öğretim Programlarõ 
 
 Ortaöğretim okullarõnda uygulanan programlar; ortak genel kültür, alan (bölüm), alan 
(bölüm) seçmeli ve seçmeli dersler olmak üzere dört grupta toplanmaktadõr. 
 
 Ortak genel kültür dersleri, birinci sõnõfta ağõrlõklõ olmak üzere, üç sõnõfta okutulmaktadõr. 
Birinci sõnõfta bu ders grubuna ayrõlan süre genel olarak 28 saattir. Hazõrlõk sõnõfõ bulunan 
okullarda yabancõ dil dersinin daha fazla olmasõ sebebiyle bu süre artmakta, bazõ meslek 
okullarõnda ise 25 saate kadar düşmektedir. Fen liselerinin birinci sõnõflarõnda ortak genel 
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kültür derslerine ayrõlan sürenin 37 saate çõktõğõ görülmektedir. Bu okullarõn birinci sõnõfõnda 
okutulan matematik ve fen grubu derslere ayrõlan süre daha fazladõr. Bu durumda, sözü edilen 
okullarda ortak genel kültür dersleri grubunda alan derslerinin de okutulabildiği söylenebilir. 
 
 Bazõ istisnalar dõşõnda, genel ortaöğretim kurumlarõnõn birinci sõnõflarõ, öğrencilerin ilgi 
ve yeteneklerine uygun alanlara yönelmelerine yardõmcõ olacak işlevselliğe sahiptir. Ancak 
program içeriklerinin bu amaca hizmet edecek yapõda olmadõğõ söylenebilir. 
 
 Ortaöğretim kurumlarõnõn temel görevlerinden biri de öğrencilere ortaöğretim 
seviyesinde genel kültür vermektir. Bu amaca hizmet edecek derslerin �ortak genel kültür 
dersleri� olarak gruplandõrõldõğõ söylenebilir. Ortaöğretim süresince bu derslere ayrõlan 
sürenin toplamõ yaklaşõk bir öğretim yõlõna denk gelmektedir. Kõsaca, 3 veya 4 yõllõk 
ortaöğretimin bir yõlõnõn öğrencilere ortaöğretim seviyesinde genel kültür kazandõrma 
amacõna hizmet etmek üzere ayrõldõğõ söylenebilir. 
  
 Genel ortaöğretim kurumlarõnõn birinci sõnõfõnõ tamamlayan öğrenciler, aşağõdaki 
alanlardan birini seçerek eğitimlerine devam etmektedirler: 
♦ Türkçe-Matematik 
♦ Fen Bilimleri 
♦ Sosyal Bilimler 
♦ Yabancõ Dil 
♦ Sanat (Resim) 
♦ Sanat (Müzik) 
♦ Spor 
 
 Özel yetenekli öğrencilerin bu yeteneklerinin geliştirilmesi amacõyla sanat ve spor 
alanlarõnõn oluşturulmasõ olumlu görülmektedir. Ancak, küçük yaşlarda ortaya çõkan ve erken 
yaşlardan itibaren geliştirilmesi gereken bu yetenekler için ortaöğretim düzeyinde alan 
oluşturulmasõnõn işlevselliği tartõşõlabilir. Çünkü ilköğretimdeki program yapõsõ, bu alanlara 
öğrenci hazõrlayacak nitelikte görülmemektedir. Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin özellikle 
son öğretim yõlõnda öğrenci sayõsõnda görülen artõştan sonra, genel ortaöğretim kurumlarõnda 
müzik ve resim alanlarõna ne kadar ihtiyaç olduğu tartõşõlmalõdõr. Genel liselerde sözü edilen 
bölümlere kaç öğrencinin devam ettiğine ilişkin bilgiler, bu konuda daha sağlõklõ kararlar 
verilmesine yardõmcõ olacaktõr. 
 
 Genel ortaöğretim kurumlarõnõn temel görevi yüksek öğretime öğrenci hazõrlamaktõr. Bu 
sebeple oluşturulacak alanlarõn yüksek öğretim programlarõyla paralellik göstermesi beklenir. 
Bu konuda ciddî sõkõntõlarõn olduğu söylenebilir. Meselâ yüksek öğretimdeki kapasitenin 
yaklaşõk yarõsõ ekonomi, yönetim gibi iktisadî ve idari bilimler alanõndadõr. Ancak, öğrencileri 
bu kontenjanlara doğrudan hazõrlayacak alanlarõn ortaöğretim kurumlarõnda bulunmamasõ 
dikkat çekmektedir. 
 
 Genel ortaöğretim kurumlarõnõn amacõnõ yüksek öğretime öğrenci hazõrlama şeklinde 
sõnõrlandõrmak, Türkiye�nin gerçekleriyle bağdaşmamaktadõr. Bu okullardan mezun olan 
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gençlerin büyük bölümünün yüksek öğretime devam edemediği ve bir şekilde iş hayatõna 
atõldõklarõ bilinmektedir. Ancak, genel-meslekî eğitim ayrõmõnõn, bu okullarda öğrencilerinin 
iş hayatõnda başarõlõ olmalarõna destek verecek programlarõ uygulanmasõnõ engellediği 
söylenebilir. 
 
 Alan dersleri ile alan seçmeli derslerine ayrõlan süreler öğrencilerin  ilgi ve yeteneklerine 
uygun seçim yapmalarõna fõrsat verecek şekilde düzenlenmiştir. Genelde, alan seçmeli 
derslerin alan derslerinin yarõsõ kadar olduğu söylenebilir. Bazõ alanlarda ise alan seçmeli 
derslerinin alan derslerinden daha fazla olduğu da görülmektedir. Bu yapõnõn sisteme esneklik 
kazandõrdõğõ söylenebilir. Ancak, üniversite giriş sõnav sorularõnõn hazõrlanmasõnda 
benimsenen yaklaşõm bu esnekliğin işlevselliğini azaltmaktadõr. Öğrenciler istedikleri dersleri 
seçme yerine, sözü edilen sõnavlarda, kendi alan sorularõnõn hazõrlanmasõnda hangi dersten 
kaç soru çõkacağõnõ hesaplayarak seçim yapmaktadõrlar. Bu durum üniversite giriş sõnavlarõna 
endeksli ortaöğretim yapõsõnõn doğal sonucu olarak görülmektedir. 
 
 Seçmeli derslerin süresi haftada 2-4 saat arasõnda değişmektedir. Bunlarõn ders 
çizelgelerinde belirtilmiş olmasõ, öğrencilerin ilgi duyduklarõ herhangi bir alanõ tanõma 
fõrsatlarõnõ sõnõrlandõrmaktadõr. Ayrõca bu sürenin azlõğõna da dikkat çekmek gerekir. 
 
 Meslek liselerinde ortak genel kültür dersleri birinci sõnõfta yoğunlaştõrõlmõştõr. Bu yapõ, 
telafi programlarõyla, dönem kaybetmeden, genel ve meslek liselerinin birinci sõnõfõndan sonra 
yatay geçişlere fõrsat vermektedir. Ancak, öğrenci akõşõna ilişkin düzenlemeler, bu fõrsatlarõn 
kullanõlmasõnõ engellemektedir. 
 
 Meslekî ve teknik liselerde bölüm seçmeli derslerin neredeyse sembolik mahiyette 
tutulmasõ dikkat çekmektedir. Bu durumun mesleğin temel bilgi ve becerilerinin 
kazandõrõlmasõna yeterli zaman ayõrma gereğinden kaynaklandõğõ söylenebilir. Bu durumda 
sözü edilen okullardaki programlarõn öğrencilere mesleğin sadece temel becerilerini 
kazandõrmak için düzenlendiğinin kabulü gerekecektir. İşlerin giderek ihtisaslaştõğõ 
günümüzde, sadece temel becerileri kazandõrmaya yönelik  programlarla öğrencilerin iş 
hayatõna ne derece hazõrlanmõş olacağõ konusu tartõşõlmalõdõr. 
 
 Meslekî ve teknik liselerin görevlerini temel becerileri kazandõrmakla sõnõrlandõrmak ve 
ilerisini işletmelere bõrakmak, tutarlõ ve çağdaş eğilimlere uygun bir yaklaşõmdõr. Ancak, bu 
durumda sözü edilen liselerden mezun olanlarõn yeterli istihdam fõrsatõ bulamamalarõnõn 
sorumluluğunu sadece okullarda aramak doğru olmayacaktõr. 
 
 Sorunun temelinde süre yetersizliğinin olduğu söylenebilir. Meslek liselerinin üç yõllõk 
öğretim süresinin bir yõlõ ortak genel kültür derslerine ayrõlmaktadõr. Geriye kalan iki yõllõk 
sürede, geniş alanda öğrencinin mesleğin temel becerilerinden daha fazlasõnõ kazanmasõ kolay 
görülmemektedir. Bu hususun dikkate alõnarak, sözü edilen okullar için dar alanlarda eğitim 
programlarõ hazõrlama eğiliminin güçlendiği söylenebilir. 
 
 Dünyadaki genel eğilim meslekî eğitim programlarõnõn geniş tabanlõ olarak başlatõlmasõ 
ve daha sonraki yõllarda kademeli olarak ihtisaslaşmaya doğru gidilmesidir. Mesleklerdeki 
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değişim süreci dikkate alõndõğõnda bunun önemi daha iyi anlaşõlmaktadõr. Çünkü ileride 
bireyler mesleklerini değiştirmek zorunda kalacaklardõr. Bunun kolaylaştõrõlmasõ için geniş 
tabanlõ meslek eğitimi gereklidir. Ancak, üç yõllõk sürede (aslõnda iki yõl) hem geniş tabanlõ 
yaklaşõmla temel becerilerin kazandõrõlmasõ, hem öğrencinin iş hayatõna hazõrlanmasõ kolay 
görülmemektedir. 
 
 Okullar arasõnda geçişlerin program boyutuyla düzenlenmesinde teknik liseler ile meslek 
liseleri arasõnda oluşturulan yapõnõn iyi bir örnek olduğu düşünülmektedir. 
 
 Meslekî teknik programlarõn iş hayatõnõn ihtiyaçlarõna ve beklentilerine cevap vermesi 
gerekir. Ancak mevcut programlarõn istihdam edilebilme becerilerinde meydana gelen 
değişime uyum sağladõğõnõ söylemek mümkün görülmemektedir. Eskiden işi fiilen yapmak 
istihdam için yeterli görülmekteydi. Ancak, günümüzde istihdam edilebilme becerileri 
oldukça değişmiştir. Meselâ, iş aramayõ bilmeyen, iş arkadaşlarõyla uyumlu çalõşamayan 
kişiler çok iyi meslek bilgisine sahip olsalar da istihdam imkânõ bulamamaktadõrlar. Bunun 
sonucu olarak mesleği kazandõrmaya yönelik programlar ile bireyi istihdama hazõrlamaya 
yönelik programlar farklõlaşmõştõr. 
 
 Nitekim, ülkemizde yapõlan bir çalõşmanõn bulgularõna göre, sanayi yöneticileri, gençlere 
verilen eğitimde aşağõda sõralanan üç eksiği görmekte ve beş istekte bulunmaktadõrlar. 
 
 Üç eksik şunlardõr: 
♦ Ekonomik çevreyi anlama yetersizliği 
♦ İş yapma ve iş bitirme yetersizliği 
♦ Kâr etme kavramõ yetersizliği 
 
Beş istek şunlardõr: 
♦ İletişim yeteneğinin geliştirilmesi 
♦ Ekip halinde çalõşma yeteneğinin geliştirilmesi 
♦ Karşõlaşõlan sorunlarõ çözme yeteneğinin geliştirilmesi, 
♦ Öğrenmeyi öğrenme yeteneğinin geliştirilmesi, 
♦ Yabancõ dil. 
 
 Aslõnda bu taleplerin çoğunun evrensel olduğu söylenebilir. Meselâ ABD�de hazõrlanan 
bir seri meslekî eğitim programõnda, her meslekte konularõn yarõya yakõnõ istihdam edilebilme 
becerilerine ayrõlmõştõr. Bu konular şu başlõklar altõnda toplanmõştõr: Meslekî gelişme, karar 
verme ve problem çözme, iş ahlâkõ, iş arama yetenekleri, işi elde tutma yetenekleri, işte 
ilerleme, işyerinde teknoloji, yaşam boyu öğrenme, ekonomik eğitim, iş ve aileyi dengeleme, 
işyerine mensubiyet şuuru, liderlik, girişimcilik. 
 
 Mesleki ve teknik lise programlarõnda dikkat çeken diğer bir husus, öğrencilere istihdam 
edilebilme becerilerini kazandõracak konularõn çok yetersiz olmasõdõr. Bu durumun istihdamõ 
güçleştirdiği söylenebilir. Öğrenci kendisine verilen işi yapabilecek yeterlilikte olsa da, 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                  Ortaöğretim: Genel Eğitim, Meslek Eğitimi, Teknik Eğitim ÖİK Raporu 

   http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/oik589.pdf    54

istihdam edilebilme becerilerindeki yetersizlikleri sebebiyle iş bulamamakta veya çalõştõğõ işi 
elinde tutamamaktadõr. 
 
 2.3.5. Eğitim-İstihdam İlişkileri 
 
 İnsan gücünün en iyi şekilde yetiştirilmesi ve eğitilmesi, ilköğretimden üniversiteye 
kadar bütün örgün ve yaygõn eğitim imkanlarõnõn kullanõldõğõ bir süreç sonucu 
gerçekleşmektedir. Türk eğitim sistemi, ilköğretim seviyesinde iyi insan iyi vatandaş 
yetiştirmeyi hedeflerken, ilköğretim üzerinde verilecek ortaöğretim ve yükseköğretimde ise 
iyi insan, iyi vatandaş olma vasõflarõnõ destekleyen ve kişiyi hayata hazõrlamayõ, onun hayatõnõ 
idame ettirmesine ve toplum içinde üretken ve saygõn bir birey olarak yaşamasõnõ sağlayacak 
bir meslek kazandõrmayõ amaçlamõştõr. 
 
 Dünya ekonomisi ile bütünleşme çabasõ içinde olan Türkiye�nin gelişmiş ülkeler arasõnda 
hak ettiği yeri almasõ için gelişen teknolojiyi takip etmesi, bunu mal ve hizmet üretimine 
yansõtmasõ, teknoloji üreten ve satan bir ülke konumuna yükselmesi gerekmektedir. Bunun 
için nitelikli işgücüne sahip olmasõ şarttõr.  Raporun 2.1. bölümünde Dünyada Ortaöğretim 
başlõğõ altõnda çeşitli OECD ülkelerinde değişik yaş gruplarõna göre lise mezuniyet oranlarõ 
verilmiştir. Ancak, konunun istihdama boyutu ile ilgili verilere de ihtiyaç duyulmaktadõr. 
 
 OECD ülkelerinde 25-64 yaş grubu nüfusta eğitim düzeylerine göre işgücüne katõlma 
oranlarõ TABLO 19�da gösterilmiştir. 
 
 TABLO-19�da yer alan bilgiler oldukça düşündürücüdür. Türkiye�de üniversite 
mezunlarõnõn işgücüne katõlma oranlarõ yüzde 77�dir. Bu oranõn OECD ortalamasõ ise yüzde 
89�dur. Ortaöğretim mezunlarõnõn işgücüne katõlma oranlarõ ise Türkiye�de yüzde 68, OECD 
(ortalama)�de ise yüzde 80�dir. Kõsaca Türkiye�de eğitimli kesimin işgücüne katõlma oranõnõn 
oldukça düşük olduğu söylenebilir.  Ayrõca tablo, diğer ülkelerin aksine, Türkiye�de eğitim 
düzeyinin yükselmesinin işgücüne katõlma oranõnõ fazlaca etkilemediği de görülmektedir. 
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TABLO-19: Bazõ OECD Ülkelerinde 25-64 Yaş Grubu Nüfusta Eğitim Düzeylerine 
Göre İşgücüne Katõlma Oranlarõ (%) (1995) 

 

ÜLKELER 
İlköğretim 
ve daha altõ 

0rta 
Öğretim 

Üniversite dõşõ 
yüksek öğretim Üniversite TOPLAM 

Almanya  57 77 87 90 75 
Avustralya 66 81 84 89 75 
Avusturya 59 79 86 91 74 
Çek Cum. 60 84 - 93 81 
Danimarka 72 88 92 93 82 
Finlandiya  69 85 85 92 80 
Fransa 60 83 89 87 77 
Hollanda 57 78 - 86 71 
İngiltere 62 82 86 91 79 
İspanya 58 80 88 87 66 
İsveç 86 91 92 94 91 
Kanada  61 79 84 89 78 
Kore 72 72 - 82 74 
Norveç 65 84 88 93 82 
Portekiz 72 82 88 94 75 
Türkiye 67 68 - 77 68 
Yeni Zelanda  68 85 81 89 77 
Yunanistan 60 68 84 87 67 
OECD Ort. 63 80 87 89 75 
Kaynak: OECD 
 

İşsizliğin eğitim düzeyine göre dağõlõmõ da konunun başka bir boyutu hakkõnda fikir 
vermektedir. 
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TABLO-20: Bazõ OECD Ülkelerinde 25-64 Yaş Grubundaki İşsizlerin Eğitim    
Kademelerine Göre Dağõlõmõ (%) (1995) 

 

ÜLKELER 
İlköğretim 
ve daha altõ 

0rta 
Öğretim 

Üniversite dõşõ 
yüksek öğretim Üniversite TOPLAM 

Almanya  13.3 7.9 5.2 4.7 8.1 
Avustralya 8.5 6.2 5.1 3.3 6.6 
Avusturya 5.7 2.9 1.4 2.1 3.5 
Çek Cum. 7.7 2.1  0.7 2.7 
Danimarka 14.6 8.3 5.3 4.3 10.0 
Finlandiya  21.6 16.1 9.7 6.2 15.8 
Fransa 14.0 8.9 5.9 7.0 9.7 
Hollanda 7.9 4.8  4.1 5.6 
İngiltere 12.2 7.4 4.1 3.5 7.4 
İspanya 20.6 18.5 16.6 13.8 19.0 
İsveç 10.1 8.7 4.8 4.2 7.8 
Kanada  13.0 8.6 7.5 4.6 8.3 
Kore 1.0 1.6  2.0 1.4 
Norveç 6.5 4.0 3.4 1.7 3.9 
Portekiz 6.2 6.4 3.1 3.3 5.8 
Türkiye 4.8 6.9  3.3 5.0 
Yeni Zelanda  6.7 3.3 3.6 2.6 4.5 
Yunanistan 6.3 9.0 10.1 7.1 7.4 
OECD Ort. 10.1 7.0 5.6 4.0 7.3 
Kaynak: OECD 
 
 Ortaöğretim mezunlarõ arasõndaki işsizlik oranõ açõsõndan Türkiye, OECD ülkeleri 
ortalamasõ civarõndadõr, ancak daha alt eğitim düzeyinde sözü edilen oranõn daha düşük 
olduğuna dikkat çekmek gerekmektedir. 
 
 Uluslararasõ Çalõşma Örgütü�nün yayõnladõğõ Dünya çalõşma Raporuna göre, işsizlik 
evrensel bir sorun haline gelmiştir. Türkiye�de çalõşabilir nüfusun gizli işsizlerle birlikte 
yüzde 27�sinin (6 milyon) işsiz olduğu tahmin edilmektedir. Genç nüfusa sahip olan 
Türkiye�de açõk ya da gizli işsizlerin yarõsõndan fazlasõnõn 29 ve daha alt yaş grubundadõr.  
 

Almanya�da (Gesamtmetall) yapõlan araştõrmalardan; yüksek nitelikteki işgücü 
maliyetinin istihdam ve rekabet gücünü azalttõğõ sonucu çõkmõştõr. Gelişmekte olan ülkelerin 
işgücü maliyetiyle karşõlaştõrõldõğõnda, Türkiye�nin işgücü maliyetinin Macaristan, Polonya, 
Çek Cumhuriyeti, Tayland, Malezya, Bulgaristan, Romanya, Rusya ve Çin�den fazla olduğu 
görülmektedir.  

 
Türkiye�de işgücüne katõlma oranõ yüzde 50,4 olup, bu oran gelişmiş ülkelerdekinden 

daha azdõr. Lise ve daha fazla eğitim almõş kadõnlarõn işgücüne katõlma oranlarõ erkeklerden 
daha düşüktür. 
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Nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve niteliklerinin sürekli olarak geliştirilmesi ve 

yenilenmesi sürecinde gerek içerik, gerek bütün eğitim süreci içindeki yeri, konumu ve 
gerekse hedef kitlesi bakõmõndan en önemli rol ortaöğretime düşmektedir. Türk eğitim 
sisteminde ortaöğretime, temel eğitimini bitiren nüfusun iş yaşamõna ve üniversiteye 
hazõrlanmasõ şeklinde tanõmlanabilecek ikili bir işlev yüklenmiştir. Bu anlamda ortaöğretimin 
bir yandan üniversiteye gidecek milyonlarca genci cevapladõklarõ soru sayõsõna göre sõralayan 
bir sõnava hazõrlarken öte yandan, ortaöğretimini bitirdikten sonra iş yaşamõna atõlacak 
gençlere istihdam imkanõ verecek mesleki bilgi ve beceriler kazandõrmak zorundadõr. Bu 
bakõmdan ortaöğretime, hem çok zor ve aynõ zamanda kritik önem taşõyan bir rol 
yüklenmiştir. Mevcut ortaöğretim sisteminin başarõsõ ölçülürken yukarõda bahsedilen iki işlevi 
ne ölçüde yerine getirdiği üzerinde durulmasõnda yarar vardõr. Bu hususta yapõlacak 
değerlendirmelerin bir sonuca ulaşabilmesi için bu kademede sunulan eğitim ve öğretimin 
kalite ve etkinliğine bakmak gerekecektir.  

 
Mevcut ortaöğretiminin her iki işlev bakõmõndan da kalite ve etkinliğinin arzu edilen 

düzeyde olduğunu söyleyebilmek oldukça güçtür. Ortaöğretimin öğrencileri üniversiteye 
hazõrlama işlevi değerlendirilirken birkaç hususun altõnõn çizilmesinde yarar görülmektedir. 
Birincisi, ortaöğretimin gençleri üniversiteye hazõrlamasõ işlevi içerik olarak uygulamada 
büyük değişime uğramõştõr. Ortaöğretim sürecinde gençlere verilen bilgi ve beceriler, 
üniversite eğitiminde ihtiyaç duyacaklarõ  temel akademik bilgi ve beceriler olmaktan ziyade, 
girecekleri sõnav yarõşõnda daha fazla soru yanõtlayarak istedikleri bir yükseköğretim 
programõna girmelerini sağlama amacõna dönüşmüştür. İkinci husus, mevcut yapõ ve işleyişi 
ile ortaöğretimin değişen bu işlevini dahi yerine getirebildiğini söylemek güçtür. Bugün  
milyonlarca gencin binlerce dershaneyi doldurmasõ, okuldan daha çok dershaneden medet 
ummasõ ortaöğretimin gençleri üniversiteye hazõrlama işlevini yerine getirememesinin bir 
sonucudur. Bu istenmeyen amaçlanmayan işlev değişiminde üniversiteye giriş sisteminin 
büyük rolü olduğunu kabul etmek gerekir. Mesleki yönlendirme eksikliği, meslek eğitiminin 
toplumda yeterince tanõnmamasõ ve itibar görmemesi, bu yönde uygulanan politikalarõn 
eksiklikleri sonucu ortaöğretimden mezun olanlarõn tamamõna yakõnõ üniversiteye gitmek 
istemektedir. Oysa yüksek öğretimin mevcut kapasitesi orta öğretimden mezun olanlarõn 
sadece %30�unu almaya imkan tanõmaktadõr. Bu durumda üniversite sõnavlarõ gençleri ilgi, 
istek ve yeteneklerine göre bir yükseköğretim programa yerleştirmekten ziyade onlarõ 
yarõştõran ve belli bir puanõn altõnda alanlarõ başarõsõz addeden bir yapõya bürünmüştür. 
Talepteki dengesiz ve aşõrõ yõğõlma ortaöğretimi, gençleri üniversiteye hazõrlama işlevini 
yerine getiremez hale sokmuştur.  

 
Ortaöğretimin gençleri iş yaşamõna hazõrlama işlevine gelince bu konuda da istenilen 

kalite ve etkinlik düzeyine ulaşõlabildiğini söylemek oldukça güçtür. Ortaöğretimin gençleri iş 
yaşamõna hazõrlama işlevinde yaşanan sõkõntõlar yeni olmamakla birlikte son 10-15 yõldõr daha 
açõk ve ciddi düzeyde tartõşõlmaktadõr. Bunun temel sebeplerinden birisi, dünyanõn kaçõnõlmaz 
biçimde bütünleşme sürecine girmesi, başta iletişim ve ulaşõm olmak üzere her alanda 
sağlanan hõzlõ teknolojik yenilikler ve bütün bunlarõn sonucu olarak ulusal ve uluslararasõ 
pazarlarõn nitelikli insan gücüne daha fazla ihtiyaç duymasõ ve insangücü profilinin 
değişmesidir. Ulusal ve işletmelerarasõ ilişkilerin çok arttõğõ dünya piyasasõnda ülkeler, sadece 
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ulusal pazarda değil uluslararasõ pazarda da rekabet edecek insan gücüne ihtiyaç duymaktadõr. 
İşletmelerarasõ ilişkilerin artmasõ, uluslararasõ şirket evlilikleri ulusal ve uluslararasõ 
piyasalarõn ihtiyaç duyduğu insan gücü profillerini birbirine yaklaştõrmaktadõr. Bu sebeple 
işletmeler istihdam ettikleri ve edecekleri insan gücünde belirli ve sürekli değişip gelişen 
evrensel nitelikler aramaktadõrlar. Bu ise �nitelikli insan gücü� kavramõnõ değiştirmiş, yeni 
boyutlar kazandõrmõştõr. Ülkeler, eğitim sistemlerini oluştururken artõk daha evrensel 
düşünmek, küreselleşen dünya pazarlarõnda rekabet edebilecek �nitelikli insanõ� yetiştirmek 
zorundadõrlar. Gerek ulusal ve gerekse uluslarasõ pazarlarda rekabet etmek zorunda olan ve bu 
zorunluluğu ağõr bir biçimde hisseden iş yaşamõ, eğitim kesimini sorgulamakta ve 
ihtiyaçlarõna daha fazla duyarlõ olmaya zorlamaktadõr.  Bugün eğitim kurumlarõnõn, ekonomik 
ihtiyaçlarõnõ dikkate alarak nitelikli işgücü yetiştirmede başarõlõ olduklarõnõ söylemek oldukça 
güçtür. Bunun temel sebebi, istihdam ile eğitim arasõnda işlevsel bir ilişkinin kurulmasõnda 
halen ciddi engellerin bulunmasõdõr. 

 
Genel olarak eğitim ve özel olarak ortaöğretim sistemi ile istihdam arasõndaki 

etkileşimin olumlu sonuçlar verecek şekilde güçlendirilmesinde üç önemli sorun 
bulunmaktadõr: 

 
Birincisi, mesleki eğitim başta olmak üzere ortaöğretim sisteminin işgücü piyasasõnõn 

taleplerine yeterli duyarlõlõğõ göstermeyen statik yapõsõ; 
 
İkincisi işgücünün sahip olmasõ gereken niteliklerin iş yaşamõnca hazõrlanacak meslek 

standardlarõ ile eğitim programlarõna hõzla ve sürekli aktarõlamamasõ ve bu sebeple eğitimin iş 
yaşamõnõn ihtiyaçlarõna gerektiği biçimde duyarlõlõk gösterememesi, 

 
Üçüncüsü ise eğitim sürecinde edinilen bilgi ve becerilerin iş yaşamõnca kabul ve 

saygõ gören bir sõnav ve belgelendirme sistemi ile desteklenememesidir. 
 
Bu engeller ortadan kaldõrõlmadõğõ sürece ülkemizde halihazõrda olduğu gibi eğitilmiş 

ancak iş yaşamõnõn ihtiyaçlarõnõ karşõlayamayan işgücünün oranõ her geçen gün artacaktõr.  
 
Eğitim konusundaki arayõşlar bütün dünyada devam etmektedir. Henüz dünyanõn hiç 

bir ülkesinde ideal eğitim sistemi oluşturulamamõş olmakla birlikte, başarõlõ bir eğitim 
sisteminin üç faktöre bağlõ olduğu konusunda fikir birliğine varõlmõştõr. Bunlar; 

 
♦ güçlü bir eğitim temeli, 
♦ eğitim önceliklerinin gerçek ekonomik taleplerden kaynaklanmasõ,  
♦ Devlet�işçi�işveren kesimlerinin işbirliği, performans ve etkinliğinin artõrõlmasõ, 
 
şeklinde özetlenmektedir.  
 

İş yaşamõnõn işgücü talebinin tam, gerçekçi ve güvenilir biçimde tespit edilememesi, 
eğitim arzõnõn tahminlere dayalõ olarak yapõlmasõ sonucunu doğurmaktadõr. Milli Eğitim 
Bakanlõğõ, belli mesleklerde eleman yetiştirmek amacõyla önemli bir eğitim kapasitesi 
yaratmõştõr. Ancak bu kapasite ülkenin işgücü ihtiyacõ ile tam olarak örtüşememektedir. 
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İhtiyaca göre öğrenci yetiştirmek yerine, mevcut kapasiteleri kullanma politikasõ sonucu, 
mezun olanlarõn büyük bir bölümü eğitim gördükleri alanda iş bulamamaktadõr. 
METARGEM tarafõndan Ankara ilinde yapõlan bir araştõrma, 1991-92öğretim yõlõnda 
endüstriyel mesleki teknik eğitim kurumlarõndan mezun olanlardan istihdam imkanõ 
bulanlarõn %48�inin aldõklarõ eğitim ile ilişkisi olmayan işlerde çalõştõklarõnõ ortaya 
koymuştur. Bir yandan mezun olan gençler eğitim aldõklarõ alanlarda istihdam imkanõ 
bulamazken öte yandan bazõ alanlarda kalifiye işgücü ihtiyacõ had safhadadõr. Bu ise eğitim 
arzõnõn, işgücü talepleri ile örtüşümemesinin doğal ancak çok tehlikeli bir sonucudur. 

 
Bugün ülkemizde başta Milli Eğitim Bakanlõğõ olmak üzere çeşitli kamu ve özel 

kuruluşlar eğitim arz etmektedirler. Verilen eğitim kalite ve etkinlik bakõmõndan işgücü 
piyasasõnõn ihtiyacõnõ karşõlamaktan uzaktõr. Bunun sonucu olarak, işgücü piyasasõnda bir 
yandan niteliksiz işgücü artarken, öte yandan ekonominin ve süratle gelişen teknolojinin 
gerektirdiği nitelikli işgücü talepleri karşõlanamamaktadõr. Aşağõda sunulan tabloda, DİE�nün 
1999 Nisan ayõ HİA sonuçlarõna göre istihdam edilenlerin eğitim durumlarõ görülmektedir. 
 
TABLO-21: İstihdam Edilenlerin Eğitim Durumu 
 

İSTİHDAM EDİLENLER 
(Bin kişi) EĞİTİM  

DÜZEYLERİ Erkek Kadõn Toplam % 
Okur-yazar olmayanlar 684 1.492 2.176 9.87 
Okur-yazar olup bir okulu bitirmeyenler 584 279 863 3.91 
İlkokul mezunu 8.709 3.606 12.315 55.85 
Ortaokul mezunu 1.837 314 2.151 9.76 
Orta Dengi Meslek Okul Mezunu 39 1 40 0.18 
Lise Mezunu 1.564 528 2.092 9.49 
Lise Dengi Meslek Okul Mezunu 650 158 808 3.66 
Yüksek Okul, Fakülte Mezunu 1.099 505 1.604 7.27 
Toplam 15.167 6.882 22.049 100,00 

Kaynak: DİE Hanehalkõ İşgücü Anketi Nisan 1999 Geçici Sonuçlarõ 
 

Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda insan gücünün eğitim düzeyinin uluslararasõ 
rekabet gücünü artõracak şekilde geliştirilmesi hedeflenmiştir. Ancak yukarõdaki tabloda 
mevcut çalõşanlarõn eğitim düzeyi görülmektedir. Mevcut çalõşanlarõn yüzde 69.63�ünün 
ilkokul ve altõ eğitim, yüzde 79.57�sinin ortaokul ve altõ, yüzde 92.72�sinin lise ve altõ eğitim 
düzeyine sahip olduğu görülmektedir. Mevcut çalõşanlarõn sadece yüzde 13.48�i lise 
mezunudur.  
 

Bütün bu veriler eğitim düzeyi ile işgücüne katõlma oranlarõ arasõnda güçlü bir 
ilişkinin olduğunu göstermektedir. OECD tarafõndan hazõrlanan bir rapora göre (Education At 
A Glance, 1997) genel eğilimin dõşõnda olarak, Türkiye�de erkeklerin ve Kore�de kadõnlarõn 
eğitim düzeyi lisenin altõnda olanlarõnõn işgücüne katõlma oranlarõ üniversite mezunlarõndan 
daha yüksektir. Raporda bu özel durumun her iki ülkede de tarõm sektöründe çalõşanlarõn 
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oranõnõn yüksek olmasõ ile ilintili olabileceğini ifade etmekte ve ekonomideki gelişmelere 
paralel olarak istisnai bu durumun ortadan kalmasõ beklenmektedir. 

 
Aşağõdaki tabloda ise işsizlerin eğitim durumlarõ görülmektedir. Eğitim düzeyinin 

düşüklüğü işgücü verimliliğindeki azaltmanõn yanõnda işsizliği de ciddi bir sorun haline 
getirmektedir. İşsizliğin tek nedeninin eğitim düzeyinin düşüklüğü olduğunu söylemek 
mümkün değildir. Böyle bir varsayõm, özellikle kentlerde yoğunlaşan eğitimli genç işsizliğini 
açõklamaya yetmemektedir. Eğitimli nüfusun işsizliğini ayrõ olarak ele almak ve yorumlamak 
ihtiyacõ vardõr.  

 
Eğitimin istihdam edilmede en önemli faktör olduğu doğrudur. Ancak Türkiye�de 

istihdam yaratacak yatõrõmlarõn kapasitesinin işgücü arzõndaki artõşõ karşõlamaya yetecek 
düzeyde olmadõğõ, çarpõk ve hõzlõ kentleşmenin halen artarak devam eden bir sorun olduğu, 
alõnan eğitiminin istihdam edilmeye yetmediği vb. hususlarõn varlõğõ da gerçektir. Bu 
durumda Türkiye, bir yandan gençlerine daha fazla eğitim imkanõ sağlayarak onlarõ en az lise 
mezunu düzeyine getirmeye çalõşõrken mevcut işgücünün 15 milyonundan daha fazlasõnõ 
yaşam boyu eğitim felsefesine dayalõ olarak yaygõn mesleki eğitim yoluyla (iş başõ eğitimi, 
hizmet içi eğitimi, geliştirme eğitimi vb.) yetiştirmek ve mesleki niteliklerini sürekli olarak 
geliştirmek zorundadõr. 
 
TABLO-22: İşsizlerin Eğitim Düzeylerine Göre Dağõlõmõ 
 

İŞSİZLER (Bin kişi)  
 
EĞİTİM DÜZEYLERİ Erkek Kadõn Toplam % 

Okur-yazar olmayanlar 35 12 47 2.72 
Okur-yazar olup bir okul bitirmeyenler 33 7 40 2.31 
İlkokul mezunu 614 146 760 43.98 
Ortaokul mezunu 181 46 227 13.14 
Orta dengi meslek okul mezunu 7 2 9 0.52 
Lise mezunu 248 155 403 23.32 
Lise dengi meslek okul mezunu 76 54 130 7.52 
Yüksek okul, fakülte mezunu 64 48 112 6.48 
Toplam 1.259 471 1.730 100 

Kaynak: DİE Hanehalkõ İşgücü Anketi Nisan 1999 Geçici Sonuçlarõ 
 

Türkiye�de eğitimli kesimdeki işsizlik oranõnõn eğitimsizlere göre daha yüksek olmasõ 
önemli bir sorun olarak görülmektedir. Ancak, bu sorun sadece eğitimle çözülecek gibi de 
görülmemektedir. İstihdam fõrsatlarõ dikkate alõnmadan açõlan programlardan mezun olan 
gençlerin işsiz kalmasõ doğaldõr ve bu tür sorunlardan eğitim sorumlu tutulabilir. Fakat, iş 
dünyasõnõn büyük bir çoğunluğunda nitelikli eleman çalõştõrma eğiliminin yüksek olmadõğõ da 
bir gerçektir. Dõş pazarlara açõlan firmalarõn bu yanlõşõ gördükleri ve nitelikli eleman 
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çalõştõrma eğilimlerinin güçlendiği söylenebilir. Uluslararasõ pazarlarda rekabet edebilmenin 
başka yolu da yoktur. Niteliksiz işgücü ve düşük ücretin yüksek maliyet anlamõna geldiği 
gerçeği iş dünyasõnca daha iyi anlaşõldõğõ taktirde, eğitimin yarattõğõ ekonomik fayda 
büyüyecek ve eğitimli bireylerin işsizlik oranlarõ azalacaktõr.  

 
Devlet İstatistik Enstitüsü, Hanehalkõ İşgücü Anketi verilerine göre, işsizler arasõnda 

benzer eğitim durumuna sahip olanlarda da önemli farklõlõklar bulunmaktadõr. Toplam işsiz 
kadõnlarõn yüzde 54.56�sõnõ lise ve daha fazla eğitim görmüş olanlar oluştururken, erkeklerde 
bu oran  yüzde 30.8�dir. Bu veriler eğitim düzeyi yüksek erkeklerin aynõ eğitim düzeyindeki 
kadõnlara göre daha kolay iş bulduklarõnõ göstermektedir. Yüksekokul veya fakülte 
mezunlarõna ait oranlar da aynõ yargõyõ pekiştirmektedir. Yüksek öğrenimli kadõnlarõn toplam 
işsiz kadõnlar içindeki payõ yüzde 10.19 iken, aynõ oran erkeklerde yüzde 5.08�dir. 

 
İş ve İşçi Bulma Kurumu�na kayõtlõ işsizlerin ise yaklaşõk yüzde 59.10�u ortaokul ve 

altõ düzeyde eğitim görmüş olanlardõr. İlkokul düzeyinde eğitim görmüş işsizlerin oranõ ise 
yüzde 40.85�dir.Türkiye�de işsizliğin öncelikle gençleri etkileyen bir sorun olduğu ortadadõr. 
Ortaokul ve altõ düzeyde eğitim almõş gençler arasõnda işsizlik oranõ daha da yüksektir. Gerek 
eğitim düzeylerinin yükselişi, gerek ekonomik koşullar ve hanede daha fazla kişinin çalõşma 
ihtiyacõ gibi nedenlerle daha çok sayõda genç kadõn çalõşma hayatõna katõlmak isterken, işgücü 
piyasasõ onlara daha az şans tanõmaktadõr.  

 
Türkiye�nin son işsizlik verileri genç işsizliğin ciddi boyutlarda olduğunu ortaya 

koymaktadõr. Eğitimli gençlerde görülen bu yüksek işsizlik oranõ, ülkenin geleceği 
bakõmõndan ciddi bir tehlikenin işareti olarak kabul edilmelidir. Mesleki eğitime verilen önem 
ve meslek okulu sayõlarõnõn hõzla artõrõlmasõna rağmen lise eğitimine yönelik talep devam 
etmektedir. Yüksek öğretim kontenjanlarõndaki sõnõrlõlõk ise, lise mezunu gençlerin, hiçbir 
mesleki altyapõya sahip olmaksõzõn emek piyasasõna akmasõna ve ciddi bir işsizlik sorunu ile 
karşõ karşõya kalmalarõna yol açmaktadõr. Ülke genelinde yüzde 7.3 olan işsizliğin yaklaşõk 4 
katõ olan genç işsizliğini, yürürlükte olan eğitim politikalarõndan bağõmsõz olarak ele almak 
mümkün değildir. �Eğitimli genç�in tanõmõ, lise ve üstü eğitim kurumlarõndan mezun olandõr. 
İşsizlerin çoğunluğunu ise, lise mezunlarõ oluşturmaktadõr. Bu durumda ortaöğretimin 
istihdama hazõrlama işlevinin yeniden incelenmesi, alõnmasõ gereken önlemlerin acilen 
plânlanmasõ ve hayata geçirilmesi büyük önem taşõmaktadõr.  

 
Türkiye�de eğitim-istihdam ilişkilerinin sadece meslekî ve teknik öğretimle ilgili bir 

konu olarak ele alõnmasõ, sözü edilen ilişkilerin sağlõklõ gelişmesinin önündeki engellerden 
biridir. Birçok Avrupa ülkesi okul-iş hayatõ ilişkilerinin güçlendirilmesi için ilkokul 
düzeyinde bir yapõ oluşturma çabasõ içerisine girmişlerdir. Bu amaçla projeler hazõrlanmakta, 
öğrenciler daha küçük yaşlarda işletmelere götürülerek iş hayatõ ile tanõştõrõlmaktadõrlar. 
Böylece okul hayatõn bir parçasõ haline getirilmeye çalõşõlmaktadõr. Türkiye�de ise okul, 
öğrenciyi hayata hazõrlama işlevini üstlenmiş görünmektedir. Bu yaklaşõm, okulu hayattan 
koparõp ayrõ bir dünya oluşturmaya zorlamaktadõr. Kõsaca, Türkiye�de meslekî ve teknik 
öğretim kurumlarõ iş hayatõndan ne kadar kopuksa, genel eğitim kurumlarõ da hayattan o 
kadar kopuktur. Bu yapõnõn değiştirilmesine, her tür ve kademedeki eğitim ile iş hayatõ 
arasõnda ilişkilerin kurulup güçlendirilmesine ihtiyaç olduğu söylenebilir. Bunun 
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sağlanmasõyla, eğitim-istihdam ilişkilerinde gözlenen aksaklõklarõn büyük bölümünün 
çözüleceği düşünülmektedir.  
 
 2.3.6. Değerlendirme 
 

Ortaöğretimdeki iç değerlendirmede ciddî sõkõntõlar olduğu bilinmektedir. Bir 
öğrencinin bilgi ve beceri düzeyleri farklõ okullarda farklõ notlarla değerlendirilebilmektedir. 
Kõsaca, öğrencilerin aldõklarõ notlar eğitimi farklõ okullardaki eğitim düzeylerinin 
karşõlaştõrõlmasõ açõsõndan fazla anlamlõ bulunmamaktadõr. Millî Eğitim Bakanlõğõnõn okul, 
ilçe ve il düzeyinde aynõ sorularla sõnav yaparak sağlõklõ verilere ulaşma çabalarõ ise henüz 
istenilen düzeye ulaşmamõştõr.  

 
Değerlendirmeye değer olan şeyin bilinmesi eğitimde çok önemlidir. Ortaöğretim 

kurumlarõmõzda genellikle programlarda amaçlanan tutum ve davranõşlar ölçülmektedir. 
Ancak bunlarõn gerçek hayatta ne kadar anlamlõ olduğu tartõşõlabilir. Bu sebeple eğitimde dõş 
değerlendirme ve uluslar arasõ standartlar ön plâna çõkmaktadõr. 

 
ÖSS sõnavlarõ ortaöğretimin öğrencileri yüksek öğretime hazõrlama işlevinin 

değerlendirilmesi açõsõndan önemli bir dõş değerlendirme kriteri olarak görülebilir. Ancak, 
özel kurslarõn bu sõnavlara etkileri de dikkate alõnmalõdõr. Sözü edilen sõnavlarda öğrencilerin 
doğru cevapladõklarõ soru sayõsõ, ortaöğretimde ciddî bir nitelik sorunu yaşandõğõnõ ortaya 
koymaktadõr.  

 
Meslekî ve teknik liselerdeki eğitimin dõş değerlendirmesinin önemli bir kriteri de  

mezunlarõn istihdam edilme oranlarõdõr. Bu oranlarõn beklenen düzeyde olmadõğõ 
bilinmektedir. Ancak sorunun verilen eğitimin niteliği yanõnda, programlarõn iş hayatõnõn 
beklentilerine uygun olmamasõndan kaynaklanan boyutuna da dikkat çekmek gerekmektedir. 
Öğrenci programa göre çok iyi eğitim almõş olabilir, ancak kazandõğõ bilgi ve beceriler iş 
hayatõnda aranan bilgi ve beceriler değilse, istihdam imkânõ düşük olacaktõr. Ayrõca, 
kazandõrõlan bilgi ve becerilerin iş hayatõndaki standartlarõn üzerinde olmasõnõn da istihdamda 
güçlükler yarattõğõna dikkat çekmek gerekmektedir.  

 
OECD istatistikleri incelendiğinde, eğitimin niteliğine ilişkin göstergelerde 

Türkiye�nin yer almamasõ üzücüdür. Türkiye, eğitimin niteliğine ilişkin uluslar arasõ 
karşõlaştõrmalar yapõlacak nitelikte ölçme ve değerlendirmeler yapmak zorundadõr.  

 
Düşünen, sorgulayan ve yaratõcõ bireyler yetiştirme ilkesinin eğitime yansõtõlmasõnõ 

temel yöntemlerinde bir de, sonuç yerine süreci değerlendiren bir yaklaşõmõn 
benimsenmesidir. Bu konudaki çalõşmalarõn yakõndan izlenmesine ve ortaöğretim sistemimize 
yansõtõlmasõna ihtiyaç duyulmaktadõr. 

  
2.3.7. Eğitim Arz ve Talebi 

Millî Eğitim Temel Kanunu�nun 4�üncü maddesinde eğitimde hiçbir kişiye, aileye, 
zümreye veya sõnõfa imtiyaz tanõnamayacağõ kesin bir ifadeyle belirtilirken; aynõ Kanunun 
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7�inci maddesinde ilköğretim kurumlarõndan sonraki eğitim kurumlarõndan vatandaşlarõn ilgi, 
istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanacaklarõ hükmüne yer verilmektedir. Bu çerçevede, 
ortaöğretim düzeyindeki eğitim fõrsatlarõndan yararlanmada bireyin ilgi, istidat ve kabiliyetleri 
dõşõnda herhangi bir sõnõrlamanõn getirilmesi yasal değildir. Başka bir ifadeyle okullar, 
toplumda var olan eşitsizliğin artõrõlmasõnõn aracõ haline getirilemez. Bu yasal hükümlere ne 
derecede uyulduğunun ortaya konulabilmesi için eğitim arzõnõn nitelik ve niceliği ile eğitim 
fõrsatlarõndan faydalanacaklarda aranõlan formel ve informel şartlarõn incelenmesine ihtiyaç 
duyulmaktadõr.  

Eğitim Arzõ ve Özellikleri: Ortaöğretim kurumlarõnõn ülke geneline dağõlõmõnda 
bölgeler arasõnda dengesizliklerin olduğu doğrudur. Ancak bu dengesizlikler, eğitim talebinin 
oluşmasõndaki bölgeler arasõ farklõlõklarõn ortaya çõkardõğõ doğal bir sonuç olarak 
görülmektedir. Ortaöğretimin zorunlu eğitim kapsamõna alõnmasõ halinde, talebin henüz 
yeterince ortaya çõkmadõğõ bölgelerde daha yoğun bir eğitim arzõ ortaya çõkacaktõr.  

Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarõnõn ülke genelinde dağõlõmõnda da sorun yok 
gibi görülmektedir. Ancak bu dağõlõmõn kurum türünden ziyade program çeşitliliği açõsõndan 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Herhangi bir genel ortaöğretim kurumunda liseler için 
oluşturulmuş alanlarõn çoğu bulunmakta ve öğrenciler bunlar arasõnda seçim 
yapabilmektedirler. Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarõnda ise yüzü aşkõn meslekî 
eğitim programõ uygulanmakta olduğu halde birçok meslek lisesinde sadece birkaç bölüm 
bulunmaktadõr. Okul türü ölçeğinde değerlendirildiğinde birkaç bölümlü meslek liselerinin 
bulunduğu küçük yerleşim birimlerinde yaşayan gençlere meslekî ve teknik eğitim fõrsatlarõ 
sunulmuş sanõlmakta, bu fõrsatlarõn çok sõnõrlõ sayõdaki mesleklerde olduğu gerçeği göz ardõ 
edilmektedir.  

Küçük yerleşim birimlerinde yaşayan gençlere, kapsamlõ bir yatõlõlõk ve bursluluk 
programõ olmaksõzõn  yüzü aşkõn meslekte eğitim fõrsatõ sunmanõn imkansõz olduğu 
bilinmektedir. Sorun, bu tür eşitsizliklerin var olmasõndan ziyade, ileri eğitim fõrsatlarõndan 
yararlanmaya ilişkin düzenlemeler yapõlõrken böylesi eşitsizliklerin yok sayõlmasõdõr. 

Küçük yerleşim birimlerindeki meslekî ve teknik ortaöğretim arzõnõn, kõsa sürede, 
orada yaşayan gençler için dezavantaja dönüştüğüne de dikkat çekmek gerekmektedir. 4-5 bin 
nüfuslu bir ilçedeki endüstri meslek lisesinin tesviye bölümünü düşünelim. Bu bölümden 2-3 
dönemde mezun olacak öğrenciler, ilçenin onlarca yõlda ihtiyaç duyacağõ tesviyeciyi 
yetiştirebilir. Gençlerin bir kõsmõnõn çalõşmak üzere başka yerlere gideceği düşünülse dahi, en 
fazla beş yõlda bu meslekteki eğitim arzõna ihtiyaç kalmayacaktõr. Ancak bina, donanõm ve 
personel bulunduğu için, bu mesleğe öğrenci kaydõna devam edilmektedir. Başka bir ifadeyle 
insan gücü ihtiyacõ olmadõğõ halde var olan eğitim arzõ için talep yaratõlmaya çalõşõlmaktadõr. 
Kõsaca ihtiyacõn ve talebin arzõ belirlemesi gerekirken, yaratõlan arza göre ekonomik ve sosyal 
getirisi çok düşük talep yaratõlmaya çalõşõlmaktadõr. Ne insan gücü ihtiyacõ ne de gençlerin 
ilgi ve istekleri dikkate alõnmamakta; sadece bölüme öğrenci aranmaktadõr. Okul öğrencilere 
değil, öğrenciler okulun varlõğõnõ sürdürmesine hizmet etmektedir. Böylesi eğitim arzõ 
meslekî ve teknik öğretimin etkinlik ve verimliliğinin azalmasõnda önemli rol oynamaktadõr. 
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Ortaöğretim kademesindeki eğitim fõrsatlarõndan yararlanmada hiçbir kişiye, aileye, 
zümreye veya sõnõfa imtiyaz tanõnmadõğõ söylenebilir. Ancak, eğitim arzõnõn niteliğinin bu 
konuda ciddi sorunlar yaratacak boyutlara ulaştõğõna dikkat çekmek gerekecektir. 

Eğitim arzõnõn niteliği hakkõnda fikir veren temel göstergelerden biri de öğrenci başõna 
yapõlan harcamalardõr. Türkiye�nin Kişi Başõna Gayri Safi Millî Hasõlasõ, eğitime ayõrdõğõ pay 
ve ekonomik güçlükleri dikkate alõndõğõnda, ortaöğretimdeki öğrenci başõna yapõlan kamu 
harcamasõnõn Dolar cinsinden OECD ülkeleriyle karşõlaştõrõlmasõ anlamlõ görülmeyebilir. 
Ancak sorunu gözler önüne serecek başka bir ölçüt vardõr. 

TABLO-23�de OECD ülkelerince, eğitim kademelerine göre kamu kaynaklarõndan her 
öğrenci için yapõlan harcamalar verilmiştir. Tablo hazõrlanõrken, ülkenin ilköğretimdeki bir 
öğrenci için harcadõğõ miktar 100 olarak alõnmõş, diğer kademelerdeki öğrenci maliyetleri 
buna oranlanmõştõr. Bu sebeple, tablodaki bilgilerin ülkelerin gelir düzeyleri ve eğitime 
ayõrdõklarõ kaynak miktarõ ile ilgisi bulunmamaktadõr. Kaynaklarõn eğitim kademelerine göre 
nasõl dağõldõğõ gösterilmektedir. 

TABLO-23�ün incelenmesinden anlaşõlacağõ gibi, OECD ülkeleri arasõnda 
ortaöğretimdeki öğrenci maliyetini, ilköğretimdeki öğrenci maliyetinin altõna indiren tek ülke 
Türkiye�dir. Bu verilerin 1994 yõlõna ait olduğu ve 1997 yõlõnda çõkartõlan 4306 Sayõlõ Kanun 
ile sağlanan gelirlerin tamamõnõn ilköğretime harcandõğõ dikkate alõndõğõnda, sözü edilen 
dengesizliğin daha da büyüdüğü sonucuna varõlabilir. 

Almanya, Belçika ve Fransa gibi becerili işgücünü ortaöğretim düzeyinde yetiştirmeye 
öncelik veren ülkelerde, ortaöğretim ile yüksek öğretimdeki öğrenci maliyetlerinin birbirine 
yakõn olmasõ dikkat çekmektedir. Türkiye gibi becerili işgücünü ortaöğretim düzeyindeki 
örgün eğitim kurumlarõnda yetiştirmeye öncelik veren İtalya�da ise ortaöğretimdeki öğrenci 
maliyeti yüksek öğretimden daha fazladõr. 

Bu verilerin ortaya koyduğu somut gerçek, Türkiye�de ortaöğretimin kabul edilemez 
ölçüde ihmal edildiğidir. Bu ihmal sadece mesleki ve teknik öğretimde değil, aynõ zamanda 
genel ortaöğretim için de söz konusudur. 

Orta öğretimin bu derecedeki ihmali, dar gelirli ailelerin çocuklarõnõn yüksek öğretime 
geçişlerinin engellenmesi anlamõna gelmektedir. Çünkü öğrenciler, yüksek öğretime devam 
edebilmek için felç hâline gelmiş orta öğretim kurumlarõnda kazanamadõklarõ bilgileri özel 
kurslarla tamamlamak zorunda kalmaktadõrlar. Bu durum, yõlda bir milyar liraya varan kurs 
ücretini ödeyemeyecek ailelerin çocuklarõnõn üniversiteye girişlerinin engellenmesi anlamõna 
gelmektedir. Üniversitelere girişte ortaöğretim başarõ puanõnõn etkisinin artõrõlmasõ ise özel 
kurslara olan ihtiyacõ daha uzun bir zaman dilimine yayarak artõrmõştõr. 
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TABLO-23: OECD Ülkelerinde Kamu Kaynaklarõndan Her Öğrenci İçin Yapõlan 
Eğitim Harcamalarõ (1994) 

ÜLKELER İlköğretim Orta öğretim 
Yüksek 
Öğretim 

Amerika Birleşik Devletleri 100 126 293 
Almanya 100 184 250 
Avusturya 100 130 159 
Avustralya 100 161 329 
Belçika 100 173 191 
Çek Cumhuriyeti 100 148 293 
Danimarka 100 128 172 
Finlandiya 100 116 154 
Fransa 100 177 183 
Hollanda 100 135 284 
İngiltere 100 132 226 
İrlanda 100 162 363 
İsviçre 100 124 270 
İtalya 100 118 110 
Kore 100 115 242 
Meksika 100 187 548 
Japonya 100 112 216 
Türkiye 100 72 490 
OECD (Ortalama) 100 141 297 
Kaynak: OECD 
NOT: Her ülke için ilköğretimdeki öğrenci maliyeti 100 birim olarak alõnmõş, diğer kademelerdeki öğrenci 
maliyetleri buna göre oranlanmõştõr. 
 

Özel kurslardaki eğitim arzõ okuldaki eğitimin tamamlayõcõsõ olmaktan çõkmõş, onun 
yerine ikâme edilir hâle gelmiştir. Lise son sõnõf öğrencilerinin, yönetmeliklerin tanõdõğõ her 
esnekliği kullanarak okul yerine kurslara devam etme çabalarõ bunun en belirgin kanõtõdõr. 
Kõsaca öğrenciler sadece formaliteyi tamamlayõp diploma almak için okula devam etmekte, 
kendilerini üniversitelere hazõrlama işlevini kurslardan beklemektedirler. 

 
Eğitim hizmetlerinin sosyal farklõlõklara göre sunulmasõnda özel okullarõn önemli yeri 

bulunmaktadõr. Özel okullar, genelde, malî durumu iyi olan ailelerin çocuklarõna hizmet 
sunarlar ve sosyal farklõlaşmanõn göstergesi olarak algõlanõrlar. Sõnõf farklõlõklarõnõ sosyal 
bütünleşme ile yumuşatma çabasõndaki ülkeler, malî durumu iyi olmayan ailelerin 
çocuklarõnõn da özel okullara girişlerini kolaylaştõrõlacak tedbirler almaktadõrlar. Özel 
okullarõn kâr amaçsõz kuruluşlar tarafõndan işletilmesi, bu tedbirlerin başõnda gelmektedir. 
Ancak, son yõllarda Türkiye�de bunun tam tersi olmuş, kâr amacõ gütmeyen kuruluşlarõn okul 
açmalarõ zorlaştõrõlmõştõr. 
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Devletin resmi politikasõ, öğrencilerin ortaöğretim düzeyinde ağõrlõklõ olarak mesleki 
ve teknik okullara devam etmeleri ve bu okulu tamamlayanlarõn büyük kõsmõnõn iş hayatõna 
atõlmalarõdõr. Ancak uygun nitelik ve nicelikte eğitim arzõ oluşturulamadõğõndan, sözü edilen 
politika uygulamada başarõlõ olamamõştõr. Meslekî ve teknik eğitim kurumlarõna yeterli talep 
oluşturulamamõş, bazõ bölümlere olan talep karşõlanamamõş, sözü edilen okul mezunlarõnõn 
eğitim gördükleri alanlarda istihdamlarõ sağlanamamõştõr. Yetkiler bu olumsuzluklardan; 

♦ çocuklarõnõ meslek okullarõna yönlendirmedikleri için velileri, 

♦ meslek okulu mezunlarõnõ istihdam etmedikleri için işverenleri 

sorumlu tutmaktadõrlar. Eğitim arzõndan kaynaklanan sorunlarõn görülmesini engelleyen bu 
yaklaşõmõn çağdaş eğitim açõsõndan izahõ mümkün değildir. Yetkililer bu tutumlarõyla 
hammadde sõkõntõsõ çekmeyen, ürettiklerini de istediği fiyata satmaya alõşmõş iş adamlarõna 
benzemektedirler. Başka bir ifadeyle eğitime KİT zihniyetinin hakim olduğu söylenebilir. 
Yöneticiler meslek okullarõnõ öğrenciler için cazip hâle getirmenin de, onlarõ işverenlerin 
istihdam edecekleri kişilerde aradõklarõ yeterliliklere sahip olarak yetiştirilmelerinin de kendi 
görevleri olduğunu unutmuş görünmektedirler. Sorunun bu yönüne kõsaca temas etmek 
faydalõ olacaktõr: 

Türkiye, becerili iş gücünü yetiştirmede örgün eğitimi benimsemiş bir ülkedir. Bu 
tercihin doğruluğu elbette tartõşõlabilir, ancak örgün eğitimle becerili iş gücü yetiştirmenin çok 
pahalõ olduğu, tartõşõlmaya gerek duyulmadan herkesin kabul ettiği bir gerçektir. Türkiye, 
böyle bir tercihte bulunmuşsa, bedelini de ödemek zorundadõr. Başka bir ifadeyle, meslekî ve 
teknik öğretime bu tercihin gereği olan yatõrõmõ yapmak zorundadõr. 

Aynõ tercihte bulunan ülkelerden bir de İtalya�dõr. İtalya öğrencilerinin yüzde 65�inden 
fazlasõnõ meslekî ve teknik öğretime yönlendirmeyi başarmõştõr. Türkiye�nin resmî politikasõ 
da böyle bir sonucun elde edilmesi yönündedir. İtalya�da orta öğrenimdeki öğrenci maliyeti, 
yüksek öğretimdeki öğrenci maliyetinden yüzde 7 daha fazladõr. Türkiye�de ise orta 
öğretimdeki öğrenci maliyeti, yüksek öğretimdeki öğrenci maliyetinin 1/7�si kadardõr 
(TABLO-23). Bu durumda Türkiye�deki meslek okullarõnda yeterli bir meslek eğitiminin 
verildiğini söylemek mümkün değildir. 

Millî Eğitim Bakanlõğõ�nõn yaptõrdõğõ bir araştõrmada, meslek liselerinde öğrenci 
başõna yapõlan genel giderlerin yõlda 50 Dolar civarõnda olduğu ortaya çõkmõştõr. Uygulama 
yapabilmek için ihtiyaç duyulan temrinlik malzemelerin bu kalemden harcandõğõ dikkate 
alõndõğõnda öğrencilerin yeterli temrin dahi yapmadan meslek liselerinden mezun olma 
durumu ile karşõ karşõya bulunduklarõ söylenebilir. 

3308 sayõlõ Çõraklõk ve Meslek Eğitimi Kanunu ile meslek lisesi öğrencilerinin beceri 
eğitimlerini yapmalarõ amacõyla oldukça kapsamlõ bir eğitim arzõ yaratõlmõştõr. Sözü edilen 
kanunun 18�inci maddesiyle 50 ve daha fazla işçi çalõştõran işletmeler, çalõştõrdõklarõ işçi 
(personel) sayõsõnõn yüzde beşinden az, yüzde onundan fazla olmamak üzere, meslek lisesi 
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öğrencilerine beceri eğitimi yaptõrmakla yükümlü kõlõnmõşlardõr. Böylece büyük işletmelere, 
meslek lisesi öğrencilerine beceri eğitimi yaptõrma işlevi verilmiştir. 

İşletmeler kâr amaçlõ kuruluşlardõr. Amaçlarõ doğrultusunda ne yapacaklarõnõ 
belirlerler ve sağladõklarõ kâr üzerinden vergi öderler. Kendi amaçlarõna uygun gördükleri 
sosyal işlevleri de yerine getirebilirler. İşletmelere kanunla sosyal işlevler yüklemek, geri 
kalmõş ve gelişmekte olan ülkelerde görülen, ancak hiçbir zaman başarõlõ olamamõş 
politikalardõr. Çünkü birbirini desteklemeyen işlevleri yerine getirmeye çalõştõklarõ taktirde 
verimlilikleri düşer. Bundan sadece işletme değil, vergi geliri düşeceği için devlet de zarar 
görür. Bu durumda olan işletmelerin işlevlerinden birini diğerinin aracõ haline getirme eğilimi 
yüksektir. Bazõ işletmelerin beceri eğitimi yaptõrmak üzere aldõklarõ öğrencileri ucuz işgücü 
gibi değerlendirmeye çalõşmalarõnõn sebebi budur. Bunlardan en fazla zarar görenler de 
öğrencilerdir. 

İşletmelerin öğrencinin yetişmesinde katkõda bulunmalarõ doğrudur. Türkiye�de 
işletmelerin bu konuda yeterli sorumluluk almadõklarõ da doğrudur. Ancak, bunu sağlamak 
için işletmeleri asõl amaçlarõ (kâr) dõşõndaki işlevlere zorlamak yanlõştõr. Öğrencilere beceri 
eğitimi vermenin işletmenin çõkarõna olduğu da söylenebilir, ancak işletmelerin bu konudaki 
kararõ kanun zoruyla veya yetkililerin baskõsõyla değil, kendi iradesiyle almasõ gerekir. Böyle 
işletildiği taktirde, gerçek anlamda eğitim arzõ yaratõlmõş olacaktõr. Şimdiye kadar yapõlan 
uygulamalardan alõnan sonuçlar da bu görüşü doğrulamaktadõr. 

Bu çerçevede Millî Eğitim Bakanlõğõ�nõn yeterli desteği bulamamasõ sebebiyle meslek 
lisesi öğrencilerine işletmelerde beceri eğitiminin arzu edilen düzeyde gerçekleştiremediği 
söylenebilir. Sözü edilen model meslek liselerinin bina ve donatõma ilişkin ihtiyaç 
programlarõnda önemli değişiklikler meydana getirecektir. Beceri eğitimlerinin önemli 
bölümü işletmelerde verileceği için okullarõn tüm becerileri kazandõrmaya yönelik atelye 
donanõmlarõnõn standartlarõ değişecektir. Teorik ve beceri eğitimi oranlarõ değişeceğinden, 
okul binalarõndaki atelye/derslik oranlarõ da değişecektir. Ancak, Millî Eğitim Bakanlõğõ�nda 
bu ve benzeri hususlar dikkate alõnarak okul ihtiyaç programlarõnõn işletmelerde beceri 
eğitimi uygulamasõ çerçevesinde yeniden belirlenmesine yönelik herhangi bir çalõşma 
yapõlmamõştõr. 

Eğitim Talebi ve Özellikleri: Gelişmiş ülkelerle mukayese edildiğinde, Türkiye�deki 
ortaöğretim talebinin düşük olduğu görülmektedir. Buna karşõn ortaöğretimdeki öğrenci 
sayõsõnõn bazõ dönemlerde plân hedeflerini aştõğõna dikkat çekmek gerekmektedir. Bu hususlar 
dikkate alõndõğõnda, gerçekte düşük olan talebin bile plân hedeflerinin üzerinde olduğu 
söylenebilir. Başka bir ifadeyle, plânlarda ortaöğretim talebinin düşürülmeye çalõşõldõğõndan 
söz edilebilir. 

Üniversite önlerinde meydana gelen yõğõlmalarõn, ortaöğretim talebini düşürmeye 
yönelik politikalarõn destek bulmasõna sebep olduğu düşünülmektedir. �Ortaöğretimdeki daha 
fazla öğrenci, üniversite kapõlarõnda bekleyen daha fazla genç� olarak görüldüğü sürece, bu 
yanlõşõn düzeltilmesi mümkün olmayacaktõr. 
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Türkiye�de 25-64 yaş grubu nüfusun sadece yüzde 8�i yüksek öğretimini tamamlamõş 
olup, bu oran OECD ülkeleri içerisindeki en düşük orandõr. Türkiye, gerçekten çağdaş 
uygarlõk düzeyine yükselmek istiyorsa, bu oranõ en kõsa zamanda yüzde 30�lara yükseltmek 
zorundadõr. Bu açõdan bakõldõğõnda, üniversite önlerinde bekleyen gençler ortaöğretimin 
yarattõğõ bir sorun değil, kapasite yetersizliği sebebiyle üniversitenin çözemediği bir sorundur. 
Çözüm zaten düşük olan ortaöğretimdeki okullaşma oranõnõ azaltmakta değil, yüksek 
öğretimdeki kapasiteyi artõrmakta aranmalõdõr. Eğer gençlerin eğitim talebini azaltacak 
politikalar uygulanõrsa, ileride telafisi imkânsõz sonuçlar meydana gelecektir.  

Ortaöğretimi bitiren gençlerin hemen hemen tamamõnõn yüksek öğretime girebilmek 
için başvuruda bulunmasõndan genellikle şikayet edilir. Burada sorun gençlerin yüksek 
öğretim talebinin aşõrõlõğõ değil, ortaöğretim sisteminin gençlerde bu yönde bir talep 
yaratõlmasõnõ teşvik etmesidir. Sistem, liseyi tamamladõktan sonra bir şekilde iş hayatõna 
atõlmak isteyen gençleri bile yüksek öğretime hazõrlama çabasõ içerisindedir. Meselâ liseyi 
bitirdikten sonra babasõnõn bakkal dükkanõnõ işletmek isteyen gence sistemin önerdiği 
herhangi bir etkin çözüm yoktur. Sistem bu genci de yüksek öğretimi amaçlayan 
arkadaşlarõyla aynõ yeterliliğe ulaştõrmaya çalõşmakta, bazõ derslerden muaf tutmamaktadõr. 
Bu yönlendirmenin ve zorlamanõn sonucunda diploma almaya hak kazanan gencin yüksek 
öğretime başvurmasõ da doğal karşõlanmalõdõr. Açõklanan sebeplerle, ortaöğretim sisteminin 
gençleri yüksek öğretime devama zorladõğõ söylenebilir. 

Yüksek öğretim talebini artõrmaya yönelik politikalarõn yanlõş olduğu söylenemez. 
Bazõ ülkeler bu tür politikalarõ başarõyla uygulamaktadõrlar. Meselâ Kanada�da 25-64 yaş 
grubu nüfusta en az lise mezunu olanlarõn yüzde 63�ü yüksek öğrenimini tamamlamõştõr. 
Başka bir ifadeyle, Kanada ortaöğretimdeki gençlerini yüksek öğretim yapmaya teşvik 
etmektedir. Ancak, Türkiye�de ortaöğretim sistemi böyle bir işlevi yerine getirecek şekilde 
işletildiği halde, gençlerin yüksek öğretim talebinden şikayetçi olmak anlamlõ 
bulunmamaktadõr. Yüksek öğretime talebin azaltõlmasõ için ortaöğretimdeki okullaşma 
oranõnõn düşürülmesi değil, sistemin bu talebi teşvik etmeyecek yapõya kavuşturulmasõ 
gerekmektedir.  

Türkiye�nin de aralarõnda bulunduğu birçok OECD ülkesinde, 25-64 yaş grubu nüfusta 
en az lise mezunu olanlardan yüksek öğrenimini tamamlamõş olanlarõn oranõ yüzde 35 
civarõndadõr. Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve İtalya gibi meslekî ve teknik ortaöğretime 
ağõrlõk veren ülkelerde ise sözü edilen oran yüzde 25�in altõna düşmektedir. Türkiye�nin 
sorunu meslekî ve teknik ortaöğretime öncelik veren politikalar uygulamaya çalõştõğõ halde, 
yüksek öğretim talebini bu politikalarla uygun düzeyde tutamamasõdõr. Başka bir ifadeyle 
meslek ve teknik lise mezunlarõnõn yüksek öğretim talebinin beklenenin üzerinde oluşmasõdõr. 
Sözü edilen okullardaki eğitimin niteliği yükseltilip iş hayatõnõn ihtiyaçlarõna cevap verecek 
yapõya kavuşturulmadõğõ sürece, sorunun çözüme kavuşturulamayacağõ söylenebilir. Son 30 
yõldaki uygulamalar dikkate alõndõğõnda, öğrencilerin yüksek öğrenim haklarõnõ sõnõrlama gibi 
tedbirlerin sonuç vermeyeceği de görülecektir.  

Türkiye�de ortaöğretim talebinin, plân hedeflerinin aksine, genel eğitimde yoğunlaştõğõ 
görülmektedir. Talebin meslekî ve teknik öğretimde yoğunlaştõrõlmasõ için 40 yõldõr 
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uygulanan politikalarõn ve izlenen stratejilerin beklenen düzeyde başarõlõ olduğu söylenemez. 
Ortaöğretimde çözüm aranmasõ gereken temel sorunlardan biri de budur. Çünkü hiçbir eğitim 
sistemi talebi dikkate almadan yapõlandõrõlamaz. Eğer meslekî ve teknik öğretimin teşviki için 
gerekli tedbirler noksansõz alõndõğõ halde böyle bir sonuçla karşõlaşõlmõşsa, o zaman genel 
ortaöğretimin esas alõndõğõ bir yapõlanmaya gidilmesi gerekecektir. Eğer, meslekî ve teknik 
öğretimi güçlendirmeye yönelik politikalar yüzeysel bir kabullenmeyle uygulanmaya 
çalõşõlmõşsa, o zaman bu yanlõş düzeltilecektir.  

Yakõn gelecekte ortaöğretim talebinin genel eğitimde daha da yoğunlaşmasõ sonucunu 
doğuracak iki hususa dikkat çekmek gerekmektedir.  

Sekiz yõllõk zorunlu eğitim uygulamasõyla ortaöğretim talebi artacaktõr. Artan talebi 
karşõlayabilmek için genel liselerin hõzla çoğaltõlmasõ zorunluluk haline gelecektir. Mesleki ve 
teknik lise mezunlarõnõn yüksek öğretime girişlerine getirilen sõnõrlamalar da dikkate 
alõndõğõnda, genel ortaöğretimdeki yõğõlmalarõn daha da yoğunlaşacağõ söylenebilir. 

Eğitim sistemi talebi dikkate almadan yapõlandõrõlamaz. Eğer meslekî ve teknik 
öğretimin teşviki için gerekli tedbirler noksansõz alõndõğõ halde böyle bir sonuçla 
karşõlaşõlmõşsa, o zaman genel ortaöğretimin esas alõndõğõ bir yapõlanmaya gidilmesi 
gerekecektir. Eğer, meslekî ve teknik öğretimi güçlendirmeye yönelik politikalar yüzeysel bir 
kabullenmeyle uygulanmaya çalõşõlmõşsa, o zaman bu yanlõş düzeltilecektir.  

Yakõn gelecekte ortaöğretim talebinin genel eğitimde daha da yoğunlaşmasõ sonucunu 
doğuracak iki hususa dikkat çekmek gerekmektedir.  

2.3.8. Projeler 

Eğitim sisteminin iyileştirilmesi, kalite ve etkinliğinin artõrõlmasõ amacõyla geliştirilen 
önerilerin sisteme uygun olup olamadõğõnõn test edilmesi, sistemde yapõlmasõ düşünülen 
değişiklik veya eklemelerin sonuçlarõnõn denenmesi, bu tür yenilik ve değişikliklerin sistemin 
tümüne yansõtõlõp yansõtõlmayacağõna karar verilmesi amacõyla projeler oluşturulmakta ve 
uygulanmaktadõr. Eğitim sistemi içinde ortaöğretimin geliştirilmesi. kalite ve etkinliğinin 
artõrõlmasõ amacõyla, birçok proje uygulanmõş ve uygulanmaktadõr. 

Türkiye�de eğitime ayrõlan kaynaklarõn kõtlõğõnõn yanõ sõra bu kaynaklarõn etkin ve 
verimli kullanõlmasõnõ büyük ölçüde etkilenmektedir. Söz konusu projeler çoğunlukla yurt 
dõşõndan temin edilen kaynaklardan finanse edilmektedir. Bu kaynaklar uluslararasõ işbirliği 
amaçlõ hibe yardõmlarõ olabileceği gibi, büyük bir kõsmõ ödenmek üzere alõnan krediler 
şeklindedir. 

Ortaöğretimin kalite ve etkinliğinin artõrõlmasõna yönelik uygulanmõş  ya da halen 
uygulanmakta olan veya planlanan projelerin sonuçlarõnõn ve sisteme sağladõklarõ katkõlarõn 
değerlendirilmesi bu raporun konusu dõşõndadõr. Ancak, mevcut sistemlerin geliştirilmesi 
veya yeni sistemlerin uygulanmaya konulmasõ girişimlerinde , sõkça başvurulan, proje 
geliştirme ve uygulama yönteminin genel mahiyette ele alõnmasõnda yarar görülmektedir.  
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Yeni fikirlerin ve sistem önerilerinin tüm sisteme yaygõnlaştõrõlmadan  önce, proje 
kapsamõnda sõnõrlõ bir kesimde ve alanda denenmesi, sistemin tümünü söz konusu yeniliğin ya 
da değişikliğin olumsuz etkilerden korumak bakõmõndan büyük önem taşõmaktadõr. Ayrõca, 
proje koşullarõnda denenen yenilik veya değişiklerin elde edilecek sonuçlar ve edinilen 
tecrübeler õşõğõnda yeniden ele alõnmasõ ve ülke koşularõna daha uygun hale getirilmesi proje 
uygulamalarõnõn temelini oluşturmaktadõr. Türkiye gibi coğrafyasõ geniş  nüfusu genç, 
merkezi sistem ağõrlõklõ ve kaynaklarõn kõt yada yeterli olmadõğõ bir ülkede sistemin tümünde 
bir değişiklik yapmadan veya yeni bir sistemi tüm ülke sathõnda uygulamaya koymadan önce 
proje kapsamõnda denemek ve elde edilen sonuçlara göre hareket etmek her bakõmdan en 
doğru yaklaşõm olacaktõr. 

Ancak ülkemizde uygulanmõş ya da uygulanmakta olan projelerin çoğunda bu temel 
yaklaşõm göz ardõ edilmiştir. Projelere ayrõlan kaynaklar , Projelerin kapsamlarõ, hedefleri, 
tanõnan ve sonra defalarca uzatõlan süreler yukarõda anlatõlan proje oluşturma ve uygulamanõn 
temel ilkeleriyle uyuşmamaktadõr. Bu manada birçok proje, yeni düşüncelerin ve 
yaklaşõmlarõn denenmesinden ziyade, mevzuat düzenlemeleri, bürokratik engeller ve kaynak 
yetersizliği sebebiyle mevcut sistem içinde yapõlmasõ mümkün olmayan çalõşmalarõn yapõlma 
yolu olarak görülmüştür. Aksi taktirde yurt dõşõ kaynaklardan kredi olarak alõnan milyonlarca 
Dolarõn, okullarõn donatõmõ için harcanmasõnõn yeni bir fikrin denemesi ya da sistem 
geliştirme ile açõklanmasõ oldukça zor görünmektedir. 

Proje uygulamalarõ, yukarõda anlatõlan çerçevede olmak kaydõyla eğitimin her 
kademesindeki sistemlerin geliştirilmesi için bundan sonra da izlenmesi gereken yollardan 
birisi olmalõdõr. Proje uygulamalarõ için kullanõlan kaynaklar yurt dõşõndan ve üstelik kredi 
olarak sağlanõyorsa bunun çok pahalõ bir kaynak kullanõm yolu olduğunun unutulmamasõ 
miktarõ, kullanõm biçimi vb. hususlarõnda ayrõca hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.  

Proje geliştirme ve uygulama konusunda ülkemizde sõkça rastlanan bir yanlõş 
anlaşõlmanõn altõnõn çizilmesinde de yarar görülmektedir. Proje geliştirmek ve uygulamak, 
kaynak bulmak veya yaratmaktan ziyade, uygulama şansõ yüksek olan, mevcut sistemi 
geliştiren veya sorunlarõn çözümüne õşõk tutan yeni ve değişik fikir üretme ve bunu deneme 
yoludur. Oysa ülkemizde proje denilince, yabancõ kaynaklardan hibe veya kredi olarak temin 
edilmiş olan bir miktar paranõn belli bir amaç için kullanõldõğõ anlaşõlmaktadõr. Bugün dahi, 
geliştirilen fikir veya önerilere göre değil, bulunan kaynağa göre şekillendirilmiş veya 
şekillendirilen projeler mevcuttur. Ancak projeler konusunda yukarõda anlatõlanlarõn sadece 
orta öğretime mahsus bir durum olduğu düşünülmemelidir. Bu durum, proje oluşturma ve 
uygulama anlayõşõmõzla ile ilgili, genellikle bütün projelerde karşõmõza çõkan ortak bir 
durumdur.  

Diğer taraftan mevcut proje yaklaşõmõmõzõn yeniden değerlendirilmesine ve proje 
oluşturma fikrinin sadece yöneticilerin başvurduğu bir yöntem olmaktan çõkarõlarak bütün 
ortaöğretim sürecindeki öğrencilere kazandõrõlmasõ gereken bir araştõrma, sorun çözme, bilgi 
toplama ve kullanma yöntemidir. 
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2.3.9. Öğretmen ve Diğer Eğitim Personeli  

Eğitimin en önemli unsuru öğretmendir. Okullarõn fonksiyonlarõnõ yerine getirmesinde 
öğretmenin rolü ve önemi tartõşõlmaz. Okullarõn fonksiyonunu daha iyi icra edebilmesi için 
öğretmenin yanõnda diğer eğitim personeline de ihtiyaç duyulmaktadõr. XI. Milli Eğitim 
Şurasõnda öğretmene yardõmcõ personel, eğitim yöneticisi, eğitim denetmeni (müfettiş) eğitim 
plânlama uzmanõ, program geliştirme uzmanõ, ölçme ve değerlendirme uzmanõ, eğitim 
teknolojisi uzmanõ, rehberlik uzmanõ (okul danõşmanõ), özel eğitim uzmanõ ve halk eğitim 
uzmanõ ve beslenme uzmanõ olarak belirtilmiştir.  

Ülkemizde öğretmen, 1982 yõlõna kadar Milli Eğitim Bakanlõğõna bağlõ olarak ilk 
öğretmen okulu, köy enstitüsü, eğitim enstitüsü, erkek teknik, kõz teknik, ticaret turizm 
yüksek öğretmen okulu ve yüksek öğretmen okulu gibi kurumlarda yetiştirilmiştir. 

Bilindiği gibi öğretmen yetiştirme görevi 1982�de, Milli Eğitim Bakanlõğõndan 
üniversitelere devredilmiştir. Böylece öğretmen yetiştirme sistemi, yeni bir yapõ statü ve 
işleyişe kavuşmuştur. Bu tarihten itibaren öğretmen üniversitede, okul öncesi kurum 
öğretmenleri ile sõnõf öğretmenleri iki yõllõk programlarda, ortaöğretim öğretmenleri de 4 
yõllõk programlarda, eğitim yüksek okulu ile eğitim,mesleki eğitim, teknik eğitim 
fakültelerinde yetiştirilmeye başlanmõştõr.  

1982�den sonra da öğretmen yetiştirme sistemimizde önemli değişiklikler olmuştur. 
1992�de çõkarõlan 3837 sayõlõ kanun ile, okulöncesi ve sõnõf öğretmenlerinin hizmet öncesi 
eğitim süresi 4 yõla çõkarõlmõştõr. Fakat öğretmen yetiştirmede son önemli değişiklik 1998�de 
gerçekleştirilerek, eğitim fakülteleri yeniden yapõlandõrõlmõştõr. Bu yapõlanmada bölümler ve 
öğretmenlik programlarõ Milli Eğitim Bakanlõğõnõn öğretmen ve diğer eğitim personeli 
ihtiyacõ dikkate alõnarak aşağõdaki gibi düzenlenmiştir. 

İlköğretim Bölümü: Okul öncesi öğretmenliği, sõnõf öğretmenliği, fen bilgisi 
öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği, ilköğretim matematik öğretmenliği,  

Türkçe Eğitim Bölümü: Türkçe öğretmenliği, 

Yabancõ Diller Eğitim Bölümü: İngilizce, Almanca, Fransõzca, Arap�ça ve Japonca 
öğretmenlikleri, 

Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü: Müzik, Resim-iş öğretmenliği, 

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü: Beden eğitimi ve spor öğretmenliği, 

Özel Eğitim Bölümü: İşitme engelliler, Zihin engelliler, Görme engelliler, Çok 
engelliler ve Üstün zekalõ öğretmenlikler, 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Bölümü: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
öğretmenliği 
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Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlarõ Eğitimi Bölümü: Matematik, Fizik ,Kimya ve 
Biyoloji öğretmenlileri (3.5+1.5 ve 4+1.5) 

Ortaöğretimin Sosyal Alanlar Eğitim Bölümü: Tarih, Coğrafya, Felsefe gurubu, Türk 
dili ve edebiyatõ öğretmenlikleri (3.5+1.5 ve 4+1.5) 

Eğitim Bilimleri Bölümü: Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlamasõ ve Ekonomisi 
Anabilim Dalõ, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalõ, Eğitim Programlarõ ve 
Öğretim Anabilim Dalõ, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalõ. 

Görüldüğü gibi bu düzenlemede öğretmenlik programlarõ Eğitim Fakülteleri şemsiyesi 
altõnda ve ilgili bölümlerde toplanmõştõr. Düzenleme yapõlõrken de, öğretmenlerin istihdam 
alanlarõ ve özellikle ilköğretim okullarõnõn öğretmen ihtiyacõ dikkate alõnmõştõr. Bu 
düzenlemenin en ayõrt edici yanõ, fen-matematik ve sosyal alan öğretmenlik programlarõnõ, 
alan fakültelerinin 7 ve 8. yarõyõl öğrencilerine açarak, hizmet öncesi öğretmenlik eğitimini 
(3.5+1.5 ve 4+1.5) şeklinde tezsiz yüksek lisans düzeyine çõkarmõş olmasõ ve eğitim bilimleri 
bölümüne lisans düzeyinde, eğitimde psikolojik hizmetler ana bilim dalõ dõşõnda öğrenci 
alõnmasõna son verilmesidir. 

Eğitim fakülteleri bugünkü yapõsõ ile ilköğretim bölümünde görüldüğü gibi okullara 
göre ilgili öğretmenlik programlarõnõ belli bir bölümde toplamasõ, bazõ öğretmenlik 
programlarõnõn öğretim süresini lisans üstüne çekerek, öğretmenlik mesleğinin kapõsõnõ alan 
fakültelerinin başarõlõ öğrencilerine de açmasõ yönünden olumlu görülebilir. 

Ancak bu yapõlanmanõn bazõ olumsuz yönleri de yok değildir. Bunlardan en önemlisi, 
bazõ öğretmenlik alanlarõ için de olsa, alan fakültelerinden alõnacak öğrencilerin, bir buçuk 
yõlda öğretmen olarak yetiştirilebileceğinin düşünülmüş olmasõdõr. Bütün meslekler liseden 
sonra seçilerek yüksek öğretim kurumlarõnõn birinci sõnõfõndan itibaren yetiştirilmeye 
başlandõğõ halde, ortaöğretimdeki bazõ öğretmenlik dallarõ için, bu işe fakültenin son yarõ 
yõlõnda başlanõlmasõnõ anlamak mümkün değildir. Bu uygulama öğrenciyi daha fakülte birinci 
sõnõftan itibaren öğretmenliğe motive etmediği gibi, öğretmeliği fakülte son sõnõfõna gelen ve 
iş bulamama korkusuna kapõlan öğrencilerin seçeceği bir meslek durumuna düşürecek ve 
ayrõca aynõ okulda yanõ görevi yapan öğretmenlerin öğrenim düzeylerinde farklõlaşmalara yol 
açacaktõr. 

Eğitim fakültelerindeki yeni düzenlemenin getirdiği bir diğer önemli sorun da eğitim 
bilimleri bölümü içerisinde yer alan eğitimde psikolojik program dõşõndaki diğer programlara 
lisans düzeyinde öğrenci alõnmamasõdõr. Bu durumda okullarda eğitim ve öğretime yardõmcõ 
olacak nitelikli bir eğitim için öğretmen kadar gerekli XI'inci Milli Eğitim Şurasõ�nda 
belirlenen uzman personeli yetiştirmek nerede ve nasõl mümkün olacaktõr sorusu cevapsõz 
kalmaktadõr. 

Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarõnõn öğretmen ihtiyacõ meslekî eğitim, meslekî 
yaygõn eğitim, teknik eğitim, ticaret ve turizm eğitimi fakültelerinde yetiştirilmektedir. Bu 
fakültelerin öğretmen yetiştirme sistemindeki yeni yapõlanmada yerlerinin ne olacağõ ve nasõl 
yapõlandõrlacaklarõ bilinmemektedir. Ancak, mevcut durumda dahi öğretmen yetiştirme 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                  Ortaöğretim: Genel Eğitim, Meslek Eğitimi, Teknik Eğitim ÖİK Raporu 

   http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/oik589.pdf    73

programlarõyla ortaöğretimdeki meslekî ve teknik programlarõ arasõnda uyumsuzluklar 
bulunduğuna dikkat çekmek gerekmektedir.  

Öğretmen yetiştirmede uygulanmaya başlanan yeni modelin Türk millî eğitimine neler 
kazandõracağõ konusunda söylenenlerin şimdilik birer varsayõm olduğu düşünülmektedir. 
Ancak, ortaöğretim açõsõndan diğer bazõ sorunlarõ da dile getirmek mümkündür.  

Okullarda istihdam edilecek öğretmen dõşõndaki diğer eğitim personeli konusunda 
temel politikalar oluşturulmasõna ihtiyaç duyulmaktadõr. ABD�de sözü edilen personelin 
toplam personel içerisindeki oranõ oldukça yüksektir. Fransa�da ise çok düşüktür. Bu konuda 
doğru veya yanlõş değil, sisteme uygun politika önem taşõmaktadõr.  

Eğitim bilimlerinin giderek geliştiği düşünüldüğünde, bu gelişmelerin sisteme 
aktarõlmasõ için tüm sorumluluğu öğretmene vermenin etkin bir çözüm olup olamayacağõ 
tartõşõlmaktadõr. Başka bir ifadeyle öğretmenin eğitim bilimlerine ilişkin dallarõn tamamõnda 
uzman olabileceğini sanmak oldukça güçtür. Öğretmenlerin sorumluluğunu 
başarabilecekleriyle sõnõrlandõrmak ve ona uzman desteği sağlamak daha etkin bir çözüm 
olarak görülmektedir.  

Türk millî eğitiminde eğitim uzmanlarõndan yararlanõlmasõna yönelik, şimdiye kadar 
yapõlan çalõşmalardan pek de başarõlõ sonuç alõnabildiği söylenemez. Ancak, ortaya çõkan 
sorunlarõn, özellikle kurumlarda meydana gelen yetki çatõşmalarõnõn sebeplerini somut 
biçimde ortaya koyan yeterli çalõşma olmadõğõna da dikkat çekmek gerekir.  

Ortaöğretimde program çeşitliliğinin öngörülmesi halinde, eğitim uzmanlarõna 
duyulacak ihtiyacõn daha fazlalaşacağõ söylenebilir. 

Ortaöğretimde personel istihdam politikalarõ da sistemin işleyişini büyük ölçüde 
etkilemektedir. Kadrolu personel istihdamõ, öğrencinin ilgi ve yeteneklerine uygun alan, 
bölüm veya dersleri seçmesini önemli ölçüde sõnõrlandõrmaktadõr. Öğrenci, seçmek istedikleri 
yerine kadrolu öğretmenlerin okutabileceği dersleri almak zorunda kalmaktadõr. Ayrõca, 
bugün dahi her dersin branş öğretmeni olmadõğõ bilinmektedir. Gelecekte bu farklõlaşmanõn 
daha da belirgin hale gelmesi kaçõnõlmaz gibi görülmektedir. Talebin yoğun ve ülke geneline 
yayõlmadõğõ alanlarda kadrolu personel istihdamõnõn, verimliliği (öğretmenlerin okutacağõ 
dersin olmamasõ) düşürdüğü de bilinmektedir.  

2.3.10. Finansman 

1960-1980 yõllarõ arasõnda  Gayri Safi Millî Hasõladan eğitime ayrõlan payõ; gelişmiş 
ülkeler yüzde 4�ten yüzde 6�ya, gelişmekte olan ülkeler ise yüzde 2,5�ten yüzde 4�e 
yükseltmişlerdir. Bu dönemde, ortalama olarak GSMH�nõn gelişmiş ülkeler yüzde 5,3�ünü, 
gelişmekte olan ülkeler ise yüzde 3,2�sini eğitime harcamõşlardõr. Aynõ dönemde Türkiye�nin 
GSMH�den eğitime ayõrdõğõ payõn ortalama olarak yüzde 2,5 civarõnda olduğu dikkate 
alõndõğõnda, bugün yaşanan sorunlarõn tesadüfen ortaya çõkmadõğõ anlaşõlmaktadõr. 
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Türkiye�nin 1989-2000 yõllarõ arasõnda konsolide bütçeden eğitime ayõrdõğõ ödenekler 
ve bunlarõn GSMH içindeki paylarõ da aşağõdaki tabloda gösterilmiştir. 

TABLO-24: OECD Ülkelerinde Eğitime Yapõlan Kamu Harcamalarõnõ 
                      Gayri Safi Milli Hasõla İçerisindeki Oranõ (%) 

ÜLKELER 1970 1975 1980 1985 1990 1994 
Almanya 3,7 5,1 4,8 4,6 4,1 4,7 
ABD 6,0 5,7 4,9 4,6 5,2 4,9 
Avustralya 4,6 6,2 5,6 5,4 4,6 5,3 
Avusturya 4,6 5,7 5,7 5,8 5,4 5,4 
Danimarka  6,9 7,4 6,2 6,3 8,0 
Finlandiya   5,8 5,7 6,0 7,3 
Fransa  5,6 5,1 5,7 5,1 5,9 
Hollanda 7,5 7,4 7,1 6,6 5,7 5,2 
İngiltere 6,2 6,8 5,7 4,9 4,9 5,2 
İrlanda 6,2 6,5 6,4 6,0 5,0 5,5 
İspanya    3,6 4,4 4,9 
İsveç 7,9 7,1 8,5 7,0 5,6 7,7 
İsviçre 3,9 5,3 5,2 5,1 5,2 5,7 
İtalya  4,8 4,5 5,0 5,2 4,8 
Japonya     3,6 3,8 
Kanada 10,2 8,5 7,7 6,9 6,2 6,7 
Meksika 2,4 3,9 4,6 3,8 4,0 4,6 
Norveç  6,4 5,8 5,6  8,1 
Portekiz  3,3 3,7 4,0 4,3 5,5 
Yeni Zellanda  6,5 6,7 5,1  6,4 
Yunanistan 2,8 3,4 3,2 4,0  2,4 
Kaynak: OECD 
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TABLO-25: Gayri Safi Millî Hasõladan Eğitime Ayrõlan Paylar 
 

Eğitim Bütçesinin GSMH İçindeki Payõ (%)  
Yõllar 

Gayri Safi Millî 
Hasõla (Milyon TL) 

Eğitim Bütçesi 
(Milyon TL) MEB YÖK Yurt-Kur Toplam 

1989 230 369 900 4 126 841 1,29 0,46 0,05 1,79 
1990 397 177 500 11 265 055 2,14 0,63 0,06 2,84 
1991 634 392 800 20 075 530 2,36 0,74 0,07 3,16 
1992 1 103 604 900 40 380 105 2,75 0,83 0,08 3,66 
1993 1 997 322 600 76 076 485 2,88 0,83 0,10 3,81 
1994 3 887 902 900 128 693 410 2,41 0,80 0,09 3,31 
1995 7 854 887 200 187 956 045 1,73 0,58 0,07 2,38 
1996 14 978 067 300 363 075 900 1,71 0,61 0,09 2,41 
1997 29 054 455 000 742 286 445 1,76 0,79 0,11 2,66 
1998 49 078 785 000 1 682 284 899 2,53 0,80 0,10 3,43 
1999 78 806 000 000 2 880 208 000 2,70 0,84 0,10 3,64 
2000 124 967 000 000 4 543 940 700 2,70 0,84 0,12 3,65 
Kaynak: MEB 

 

Yukarõdaki tabloda yer alan bilgiler OECD ülkeleriyle karşõlaştõrõldõğõnda, Türk millî 
eğitiminde ciddi bir kaynak sõkõntõsõ olduğu görülmektedir. Türkiye yõllardõr eğitimi ihmâl 
etmiş, bu sektöre gereken yatõrõmõ yapmada, gelişmekte olan ülkelerin dahi arkasõnda 
kalmõştõr.  

Konsolide bütçeden eğitime ayrõlan payõn azlõğõ, sorunun sadece bir yönüdür. Bu 
kaynaklarõn eğitim kademeleri ve harcama kalemlerine göre dengesiz dağõlõmõ ve etkin 
kullanõlmamasõ da diğer yönleridir.  

Aşağõdaki tabloda bazõ OECD ülkelerinde eğitim kademelerine göre her öğrenci için 
yapõlan kamu harcamalarõ Dolar cinsinden gösterilmiştir. 
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TABLO-26: OECD Ülkelerinde Eğitim Kademelerine Göre 
Her Öğrenci İçin Yapõlan Kamu Harcamalarõ (1994) (USA $) 

 

ÜLKELER İlköğretim Ortaöğretim 
Yüksek 

Öğretim 
Almanya 3 350 6 160 8 380 
ABD 5 300 6 680 15 510 
Çek Cumhuriyeti 1 810 2 690 5 320 
Hollanda 3 010 4 060 8 540 
İngiltere 3 360 4 430 7 600 
İspanya 2 580 3 270 4 030 
İtalya 4 430 5 220 4 850 
Türkiye 710 510 3 460 
OECD Ortalamasõ 2 980 3 310 4 340 
Kaynak: OECD 
 

Yukarõdaki tablonun incelenmesinden anlaşõlacağõ gibi Türkiye�nin yüksek 
öğretimdeki her öğrencisi için yaptõğõ kamu harcamasõ Dolar cinsinden  OECD ülkeleri 
ortalamasõnõn yüzde 80�i kadardõr. Bu oran ortaöğretim için sadece yüzde 15�tir. 
Ortaöğretimin ne kadar ihmal edildiğini açõkça ortaya koyan bu rakamlar düşündürücüdür.  

Ortaöğretimde öğrencilerden eğitime katkõ payõ alõnmasõ, finansman yetersizliğinden 
kaynaklanan sorunlarõn çözümü için, zaman zaman gündeme getirilen konulardan biridir. İlk 
bakõşta gerçekçi görülen bu önerinin ortaöğretime ilişkin politikalarõn bütünlüğü içersinde 
değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Ülkeler, zorunlu eğitim sürelerini kaynaklarõ ile beklentilerini dengeleyerek belirlerler. 
Çünkü zorunlu eğitimde zorunluluk derecesi öğrenci ve veli için değildir. Konuya ilişkin 
kararõyla devlet, belirlenen süredeki eğitim bütün vatandaşlarõ için erişebilir kõlmayõ ve 
hizmeti ücretsiz sunmayõ taahhüt etmiş sayõlõr. 

Özellikle gelişmekte olan ülkeler, kaynak yetersizliği sebebiyle zorunlu eğitim süresini 
istedikleri süreye çõkarmamaktadõrlar. Mesela Türkiye�de zorunlu eğitim süresi 8 yõldõr, ancak 
sürenin 12 yõla çõkartõlmasõ yönünde kamuoyu oluşturmaktadõr. Bu gibi durumlarda 
politikalarõn zorunlu eğitim süresinin uzatõlmasõnõ engellemeyecek şekilde oluşturulmasõ 
gerekmektedir. 

Zorunlu eğitim süresinin 8 yõlõn üzerine çõkartõlmasõ isteniyorsa, ortaöğretime eğitime 
katkõ payõ almak bir çözüm olarak görülemez. 15�inci Milli Eğitim Şurasõnda konuya ilişkin 
alõnan kararda getirilen sõnõrlõklar dikkate değer görülmektedir. Karar şöyledir: 

 �Kaynaklarõn etkin kullanõmõ ve kamu eğitim bütçesinin artõrõlmasõna karşõn, 
kaynaklarõn eğitim gereksinimini karşõlayamamasõ durumunda ailelerin eğitim giderlerine 
Katõlõmõ (zorunlu eğitim dõşõnda) gündeme getirilmeli� 
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Kamu eğitim bütçesi artõrõlamamõş, kaynaklarõ verimli kullanõmõ sağlanamamõş, 
bunlara karşõn zorunlu eğitim kapsamõna alõnmasõ düşünülen ortaöğretimde eğitim giderlerine 
katõlõm payõ gündeme getirilmiştir. 

Ailelerden eğitime katõlõm payõ istenmesinin destek bulmasõnõn başlõca sebebi, eğitim 
maliyeti konusundaki bazõ gerekçelerin yeterince bilinmemesidir. Eğitim maliyetinin en 
önemli kalemlerinden biri vazgeçme maliyetidir. Aile çocuğunu ortaöğretim kurumuna 
gönderirken, onun çalõşmak suretiyle sağlayacağõ gelirden vazgeçmiş sayõlõr. İlköğretim 
düzeyinde vazgeçme maliyetinin düşük olduğu söylenebilir. Ancak, çalõşma yaşõna gelmiş 
çocuklarõn okula gönderilmesiyle ailenin katlandõğõ gelir kaybõ için aynõ şeyler söylenemez. 
Basit bir hesaplamayla ailenin vazgeçme maliyetinin öğrenci için yapõlan kamu 
harcamasõndan çok yüksek olduğu söylenebilir. Ayrõca, çeşitli ihtiyaçlarõn karşõlanmasõ için 
ailelerin gönüllü bağõş adõ altõnda kaynak sağladõğõ da bilinen bir gerçektir. Özetle, 
ortaöğretim finansmanõ, için ailelerin katlandõğõ maliyet, sanõlanõn aksine çok yüksektir. 
Bunun daha da artõrõlmaya çalõşõlmasõ, dar ve orta gelirli aile çocuklarõnõn eğitimini 
güçleştirecektir.  

Türkiye�de eğitimin finansmanõna ilişkin konularõn duygusal boyutta ele alõndõğõ ve 
fayda-maliyet analizlerine dayalõ bir finansman yapõsõ oluşturulamadõğõ görülmektedir. Her 
tür ve kademedeki eğitimin �kamu hizmeti� olarak kabul edilip giderlerinin tümünün kamu 
kaynaklarõndan karşõlanmasõ ciddî sakõncalar meydana getirebilir. Bu yaklaşõm verilen 
hizmetin kalitesinin düşmesine de sebep olabilmektedir. 

Her eğitimin topluma, bireye ve işletmelere fayda sağladõğõ kabul edilmektedir. Ancak 
eğitimin tür ve kademesi ile ülkenin durumuna göre, taraflarõn eğitimin faydasõnõ tüketme 
oranlarõ değişebilmektedir. Zorunlu eğitimin faydasõ yüksek olduğundan, bu eğitimin paralõ 
olmasõ düşünülemez. �Bir çocuğun eğitilmesinden elde edilen, yalnõzca çocuk ve ana-babasõ 
için değil, toplumun öteki üyeleri için de bir kazanõmdõr. Benim çocuğumun eğitimi, istikrarlõ 
ve demokratik bir toplumun ilerlemesini sağlayarak sizin refahõnõza katkõda bulunur. Bundan 
yararlanan belli bireyleri (ya da aileleri) saptamak mümkün olmadõğõndan, verilen hizmetler 
için ücret talep edilemez�  

1980�li yõllardan itibaren eğitime kaynak sağlamak amacõyla fonlarõn oluşturulmasõ 
önemli bir gelişme olarak görülmektedir. Ancak fon kaynaklarõnõn kullanõmõnda ciddi 
aksamalarõn olduğuna da dikkat çekmek gerekmektedir.  
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TABLO-27: Çõraklõk, Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygõnlaştõrma 
Fonundan Genel Bütçeye Aktarõlan Miktar 

(Milyon TL) 
Genel ve Katma Bütçeye Aktarma 

YILLAR 
Fon 

Gelirleri Miktar Yüzde 
1987 17 645   
1988 44 672 12 533 28 
1989 118 218 35 370 30 
1990 228 650 83 860 37 
1991 388 061 188 551 49 
1992 447 772 326 452 73 
1993 1 055 610 753 010 71 
1994 1 699 557 1 373 321 81 
1995 3 046 405 2 513 720 83 
1996 5 929 909 5 032 424 85 
1997 11 371 744 9 376 812 82 
Kaynak: MEB 
 

3308 sayõlõ Çõraklõk ve Meslek Eğitimi Kanunu ile önemli gelirleri olan bir Fon 
kurulmuş ve Fon kaynaklarõnõn hangi hizmetlerde kullanõlacağõ kanunda madde madde 
sayõlmõştõr. Ancak uygulamada, Fon gelirlerinin Millî Eğitim Bakanlõğõna aktarõlmasõnda 
aksamalar olmuş, Fon kaynaklarõ Genel Bütçeye aktarõlmõştõr. 3308 Sayõlõ kanun ile kurulan 
Fon gelirlerinin Genel Bütçeye aktarõlan miktarlarõ yukarõdaki tabloda gösterilmiştir. Sözü 
edilen Fon gelirlerinin yüzde 80�inden fazlasõnõn genel ve katma bütçeye aktarõlmasõ önemli 
bir sorun olarak görülmektedir.  

Devletin meslekî ve teknik öğretimin geliştirilmesi için kullanacağõnõ söyleyerek 
topladõğõ gelirleri bu hizmetlere tahsis etmemesi kabul edilebilir bir tutum değildir. Bu gibi 
yanlõş uygulamalar sürdükçe, eğitime katkõ sağlamasõ için kişi, kurum ve kuruluşlarõ ikna 
etmek mümkün olmayacaktõr. 
 

2.3.11. Eğitim Ortamlarõ ve Teknolojileri 
 
Nitelikli eğitimin gereği olan ortamlarõn hazõrlanmasõ konusunda ciddî gayretler 

gözlenmektedir. Ancak hazõrlanan ortamlarõn etkin kullanõmõnõn sağlanamadõğõ söylenebilir.  

Genel ortaöğretim kurumlarõnõn çoğunda laboratuvar bulunmamakta, mevcut 
laboratuvarlarõn önemli bir bölümü de etkin kullanõlamamaktadõr. Özellikle ayniyat mevzuatõ 
ve sarf malzemeleri için yeterli ödenek olmamasõ, bu olumsuzlukta önemli rol oynamaktadõr. 
Ayrõca laboratuvarlarõn sürekli hizmete hazõr bulundurulmasõna yönelik düzenlemelerde de 
sõkõntõlar bulunmaktadõr. Bu durumda sözü edilen kurumlarda ağõrlõklõ olarak sözlü anlatõma 
dayalõ bir öğretim yapõldõğõ söylenebilir.  

Genel ortaöğretim kurumlarõnda ders kitabõ sõkõntõsõ olmadõğõ görülmektedir. Ancak, 
bunlarõn niteliğinin yükseltilmesine yönelik çalõşmalara ihtiyaç vardõr.  
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Sözü edilen kurumlarda bilgisayar laboratuvarlarõnõn kurulmasõ sevindiricidir. 
Bunlarõn yaygõnlaştõrõlmasõ ve etkin kullanõmlarõ için gerekli önlemlerin acilen alõnmasõ 
gerekmektedir. 

Meslekî ve teknik liselerin inşaat ve donanõmlarõ uzun sürmekte, bu okullarõn 
binalarõna ait onarõm işleri ödenek yetersizliği sebebiyle zamanõnda yapõlamamaktadõr.  

Yaşanan hõzlõ gelişmelerin sonucu olarak, meslekî ve teknik lise atölyeleri kõsa sürede 
teknolojinin gerisinde kalmaktadõr. Bu atölyeleri sürekli yenilemenin maliyeti ise çok 
yüksektir.  

Eğitimde bilgisayar kullanmaya erken başlayan meslekî ve teknik liseler, erken 
başlamanõn dezavantajlarõnõ yaşamaya başlamõşlardõr. Bu okullardaki bilgisayar 
laboratuvarlarõnõn önemli bir bölümü artõk üretimden kaldõrõlan modellerle doludur.  

Meslekî ve teknik liselerde ders kitabõ sõkõntõsõ çekilmektedir. Millî Eğitim 
Bakanlõğõnõn genel eğitim kurumlarõnõ esas alarak oluşturduğu ders kitabõ modeli ve 
politikalarõnõn sözü edilen okullar için ne derecede uygun olduğu tartõşõlmaktadõr. 

Program çeşitliliği sebebiyle meslekî ve teknik liseler için hazõrlanacak ders 
kitaplarõnõn hedef kitlesi küçülmektedir. Bu sebeple özel sektör sözü edilen okullar için ders 
kitabõ hazõrlamaya yanaşmamaktadõr. 

Ortaöğretimde öğrenci/derslik, öğrenci/öğretmen oranlarõnda bir iyileşme 
görülmektedir. Ancak bu iyileşmede özellikle Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Plânõ döneminde 
ortaöğretimdeki öğrenci sayõsõnda beklenen gelişmelerinin önemli rolüne dikkat çekmek 
gerekecektir.  
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3. ULAŞILMAK İSTENEN AMAÇ ve HEDEFLER 

3.1. KISA DÖNEMDE (2001-2005) 

3.1.1. Amaç ve İlkeler 

• Türk millî eğitimi �herkes için hayat boyu öğrenme� yaklaşõmõyla ve sistem bütünlüğü 
içerisinde yeniden düzenlenmelidir. Bu çerçevede; 

• Ortaöğretim sistemi içerisindeki tutarsõzlõklar kaldõrõlmalõdõr. 

• Ortaöğretim, örgün-yaygõn, genel, mesleki, teknik ve çõraklõk eğitimini kapsayacak 
şekilde bir sistem bütünlüğü içerisinde yeniden tanõmlanmalõdõr. 

• Ortaöğretim düzeyindeki genel ve meslekî eğitim kurumlarõ birbirine yakõnlaştõrõlacak; 
örgün, yaygõn ve çõraklõk eğitimi kurumlarõ arasõndaki yatay ve dikey geçişlerin önündeki 
tüm engeller kaldõrõlacaktõr. Yatay ve dikey geçişlerde sadece devam edilecek programõ 
izleyebilme yeterliliği aranmalõdõr. 

• Ortaöğretimde genel eğitim de dahil olmak üzere, okul ile iş hayatõ arasõndaki işbirliğinin 
daha da gelişmesi sağlanmalõdõr. 

• Ortaöğretimin yapõ, işleyiş ve donatõmõ; toplam kalite yönetimi ilkelerine göre 
şekillendirilmelidir. 

• Ortaöğretim, uygulayanlarõn ve yararlananlarõn taleplerine duyarlõ hale getirilecektir. 
Taleplerin sisteme yansõtõlmasõnõ sürekli hale getirmek amacõyla, mekanizmalar 
oluşturulmalõdõr. 

• Öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda yönelmelerine yardõmcõ 
olacak hizmetler yeterli düzeye yükseltilecek, ortaöğretim süresince programlar arasõnda 
yatay geçişlere işlerlik kazandõrõlmalõdõr. 

• Öğrencilere öğrenme hõzlarõ ve derinliklerine uygun programlarõ seçme esnekliği 
tanõnmalõdõr.  

• Öğrencilere, kayõtlõ olduklarõ okulun dõşõndaki ortaöğretim kurumlarõndan ders alarak 
programlardan mezun olma fõrsatõ verilmelidir. 

• Öğrencilerin özel kurslarda veya kayõtlõ olduklarõ okulun dõşõndaki eğitim kurumlarõndan 
aldõklarõ dersler değerlendirilmelidir. 

• Okuldan iş hayatõna ve iş hayatõndan okula geçişler kolaylaştõrõlmalõdõr. 

• Ortaöğretim, okul türü yerine program türüne göre yeniden yapõlandõrõlmalõdõr. 
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• Ortaöğretim, üniversite giriş sistemini şekillendirecek bir yapõya kavuşturulmalõdõr. 

• Program gerekliliği esas alõnmak ve en az üç yõl olmak üzere, ortaöğretim kurumlarõ farklõ 
sürelerde eğitim verebilmelidirler. 

• Ortaöğretimini tamamlamõş gençlerin istihdamõna yardõmcõ olmak üzere düzenlenecek ek 
eğitim fõrsatlarõ sistemin bir parçasõ haline getirilmelidir.  

• Meslek yüksek okullarõ ile meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarõ arasõnda program 
bütünlüğünü esas alan bir iş bölümü ve işbirliği sağlanmalõdõr. 

• Özel eğitim gerektiren bireylerin normal akranlarõyla birlikte eğitim göreceği kaynaştõrma 
okullarõ, tüm öğrencilerin ihtiyaçlarõna yeterli düzeyde cevap verecek yapõ, donanõm, 
personel ve program esnekliğine kavuşturulmalõdõr. 

• Ortaöğretim kurumlarõnda lise mezuniyetine denk olmakla beraber sadece ön lisans 
programlarõna geçişe imkan veren programlar oluşturulmalõdõr. 

• Mesleki ve teknik öğretim programlarõnõn hazõrlanmasõnda meslek standartlarõ esas 
alõnmalõdõr. 

• Ortaöğretim programlarõ gelişmiş ülkelerin aynõ kademe ve türdeki programlarõ ile 
uyumlu hale getirilmelidir. 

• Ortaöğretimde Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarõ ile dil ve tarih birliğinin 
sağlanmasõ amacõyla ortak Türkçe, Dil Bilgisi, Tarih ve Coğrafya programlarõ 
geliştirilmelidir. 

• Meslekî ve teknik öğretim programlarõ, istihdam edilebilme becerilerine öncelik ve ağõrlõk 
verilecek şekilde yeniden hazõrlanmalõdõr. 

• Genel ortaöğretim kurumlarõnda öğrencilere istihdam edilebilme genel bilgi ve becerileri 
kazandõrõlmalõdõr. 

• Meslekî ve teknik öğretim programlarõ modüler yapõda ve geniş tabanlõ olarak 
yapõlandõrõlmalõdõr. 

• Genel ortaöğretim kurumlarõnda uygulanan programlar, yüksek nitelikli işgücü gerektiren 
meslek alanlarõ gruplandõrõlmak suretiyle yeniden düzenlenmelidir. 

• Ortaöğretim programlarõnda öğrencilere teknoloji kültürü kazandõrmak amacõyla teknoloji 
eğitimi verilmelidir. 

• Ortaöğretim kurumlarõnõn ulusal ve uluslar arasõ düzeyde benzer kurumlarla işbirliği 
kurmalarõ teşvik edilmelidir. 
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• Eğitim bir yatõrõm olarak değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, ortaöğretime ayrõlan 
kaynaklarõn dağõlõmõnda eğitimin sağladõğõ bireysel ve toplumsal getiri ile maliyetine 
dayalõ analiz yöntemleri geliştirilerek uygulamaya konulmalõdõr. 

• Meslekî ve teknik öğretim arzõ, istihdamõn yapõsõnda meydana gelen değişime uyum 
sağlayacak esnek bir yapõya kavuşturulmalõdõr. 

• Eğitim ortamlarõnõn sürekli hizmete hazõr bulundurulmasõnõ sağlamak amacõyla eğitim 
kurumlarõ için esnek bir finansman kullanõm yapõsõ oluşturulmalõdõr. 

• 4306 Sayõlõ Kanunda gerekli düzenlemeler yapõlarak, fon kaynaklarõna süreklilik 
kazandõrõlmalõ ve bu kaynaklarõn ortaöğretimin nitelik ve niceliğinin geliştirilmesinde  
kullanõlmasõ sağlanmalõdõr. 

• Eğitime katkõ amacõyla oluşturulan fon gelirleri toplanma amacõ dõşõnda 
kullanõlmamalõdõr. 

• Ortaöğretim mezunlarõna kendi işlerini kurmayõ kolaylaştõrmak amacõyla ucuz kredi, vergi 
muafiyeti vb. teşvikler sağlanmalõdõr. 

• Yeterli kaynak ayrõlmak suretiyle eğitimdeki araştõrma ve geliştirme faaliyetleri 
desteklenmelidir. 

• Eğitim giderleri kendisi ve ülkesince karşõlanan yabancõ öğrencilerin öğrenim gördüğü 
okullar, sağladõklarõ getirilerle orantõlõ biçimde teşvik edilmelidir. 

• Yabancõ dil öğrenme fõrsatlarõ çeşitlendirilerek bireye maliyeti düşürülmelidir. 

• Ortaöğretimdeki taraflarõn (eğitim, yönetim, denetim ve diğer personel ile gönüllü 
kuruluşlar, öğrenci, veli vb.) rolleri ile yetki ve sorumluluklarõ sistemin diğer unsurlarõna 
paralel olarak yeniden tanõmlanmalõdõr. 

• Ortaöğretimdeki insan ve insan dõşõ kaynaklarõn işlevleri ve kullanõm amaçlarõ 
tanõmlanmalõdõr. 

• Ortaöğretimde sözleşmeli eğitim personeli istihdamõ teşvik edilmelidir. 

• Eğitim sistemindeki insan kaynaklarõnõn hizmet içi eğitimleri, özlük haklarõna yansõtõlarak 
etkin hâle getirilmelidir. 

• Eğitim personelinin sendikalaşma hakkõnõ düzenleyecek olan kanun çõkartõlmalõdõr. 

• Ortaöğretim kurumlarõnõn başarõ değerlendirmesi için performans ölçümüne dayalõ bir 
model geliştirilmelidir. 
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• Eğitim ortamlarõnõn sürekli hizmet vermelerine yardõmcõ olmak amacõyla esnek bir 
finansman yapõsõ oluşturulmalõdõr. 

• Ortaöğretim kurumlarõnõn bina yapõm ve onarõmõ ile donanõmlarõnõn plânlanan sürede 
tamamlanabilmesi için ödeneklerin zamanõnda serbest bõrakõlmasõ sağlanmalõdõr. 

• Eğitimde insan ve insan dõşõ kaynaklarõn etkin ve verimli kullanõlmasõnõ kolaylaştõrmak 
amacõyla ilgili mevzuatta gerekli düzeltmeler yapõlmalõdõr. 

• Öğretimde öğrenci başarõsõnõn ölçülmesinde süreç değerlendirme yönteminin 
uygulanabilmesi için gerekli çalõşmalar başlatõlmalõdõr. 

• Eğitimin nitelik ve niceliğine ilişkin veriler, OECD göstergeleri esas alõnarak 
toplanmalõdõr. 

• Ortaöğretimin dõş verimliliğinin ölçülmesini sürekli hale getirmek amacõyla bir model 
geliştirilecek ve uygulamaya konulmalõdõr. 

3.1.2. Hedefler 

• 15, 16 ve 17 yaşõndaki gençlerin okullaşma oranõ yüzde 80�e yükseltilmelidir. Plan 
dönemi sonunda ortaöğretimdeki öğrenci sayõsõ (15-17 yaş grubundaki) 3 170 bine 
ulaşmalõ, bu öğrencilerin 1 744 bini genel ortaöğretim, 1 426 bini mesleki ve teknik 
ortaöğretim kurumlarõnda öğrenim görmelidir. 

• Ortaöğretimdeki öğrenciler içerisinde kõzlarõn oranõ yüzde 45�in üzerine çõkarõlmalõdõr. 
Kõzlarõn meslekî ve teknik ortaöğretim programlarõna katõlmalarõnõ  özendirecek tedbirler 
alõnmalõdõr. 

• Ortaöğretim kurumlarõna devam eden ve eğitim giderleri kendisi veya ülkesi tarafõndan 
karşõlanan öğrenci sayõsõ, toplam öğrenci sayõsõnõn binde 5�ine ulaşmalõdõr. 

• Ortaöğretim düzeyinde kaynaştõrma eğitimi vermek üzere 50 kurum, bu eğitimin başarõyla 
yürütülmesi için gerekli yapõ, işleyiş ve donanõma kavuşturulup yeterli personel ile 
desteklenmelidir.  

• Gayri Safi Millî Hasõladan eğitime ayrõlan pay, OECD ülkeleri ortalamasõnõn bir puan 
üzerinde olmalõdõr. 

• Eğitim bütçesinden ortaöğretime ayrõlan pay OECD ülkelerindeki oranlara eşdeğer hale 
getirilmelidir. 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                  Ortaöğretim: Genel Eğitim, Meslek Eğitimi, Teknik Eğitim ÖİK Raporu 

   http://ekutup.dpt.gov.tr/egitim/oik589.pdf    84

3.2. UZUN DÖNEMDE (2001-2023) 
 
3.2.1. Amaç ve İlkeler 

• Ortaöğretim zorunlu eğitim kapsamõna alõnmalõdõr. 

• Gençlere sunulan ortaöğretimde eğitim ve öğretim fõrsatlarõnõn nitelik ve niceliği, gelişmiş 
ülkelerle rekabette onlara avantaj sağlayacak düzeye yükseltilmelidir. 

• Gençlerimiz, iş yaşamlarõnõ sadece Türkiye�de değil, aynõ zamanda tam üyesi olmaya 
çalõştõğõmõz Avrupa Birliği ülkeleri ile diğer ülkelerde de sürdürebilecek şekilde 
yetiştirilmelidir. 

• Ortaöğretim, öğrencileri yetişkinlik dönemlerinde ülkemizin kaynaklarõ ile 
küreselleşmenin sunacağõ fõrsatlarõ değerlendirebilecek ve sorumluluk yüklenebilecek 
nitelikte yetiştirilmelidir. 

• Ortaöğretimin yapõ ve işleyişi öğrenci merkezli eğitim yaklaşõmõna göre düzenlenmelidir. 

• Ortaöğretim sistemimiz diğer ülkelerin gençlerine de hizmet verebilecek nitelik, yapõ ve 
işleyişe kavuşturulmalõdõr. 

• Eğitim ve öğretim hizmetlerinde bilgiye ulaşmada zaman ve mekan sõnõrlamalarõ asgari 
düzeye indirilecek, ve bilgiye ulaşmanõn yollarõ çeşitlendirilerek maliyeti düşürülmelidir. 

• Ortaöğretimin yapõ, işleyiş ve finansmanõ; gencimizin(tüm dezavantajlõ gruplar dahil) 
yetenekleri çerçevesinde ulaşabilecekleri yaşam standardõna erişmelerine imkan verecek 
şekilde oluşturulmalõdõr. 

• Genel ve mesleki ortaöğretim, yaşam boyu öğrenme yaklaşõmõyla iş dünyasõnõn da katkõ 
ve katõlõmõ alõnarak, herkese ulaşan ve herkes tarafõndan erişilebilir bir yapõya 
kavuşturularak; öğrenen, düşünen, bilimsel ölçütlere dayalõ olarak sorgulayan, kendine 
güvenen, yaratõcõ, bilinçli, milli kültürünü özümsemiş ve evrensel düzeyde farklõ kültürleri 
yorumlayabilen toplumun oluşmasõna katkõ sağlayacak bireyleri yetiştirmeyi 
amaçlamalõdõr. 

• Yukarõda belirtilen kurumsal ve sistematik yapõyõ gerçekleştirebilmek için, 1739, 3308, 
3797, 4359, 3418, 4306 ve 2547 sayõlõ kanunlarda gerekli düzenlemeler yapõlmalõdõr.  

• Genel ve mesleki eğitim, hõzlõ gelişim ve erişim teknolojileri ortamõnda, klasik kalõplardan 
sõyrõlarak bilmeyi, yapmayõ ve birlikte başarmayõ öğreten evrensel bir yapõya 
kavuşturulmalõdõr. 
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3.2.2. Hedefler 

• 25 ve daha yukarõ yaş grubundaki nüfusun ortalama eğitim süresi 10 yõlõn üzerine 
çõkartõlmalõdõr. 

• Ortaöğretimdeki gençlerin matematik ve fen başarõsõnda Türkiye, dünyanõn ilk üç ülkesi 
arasõna girmelidir. 

• Ortaöğretimdeki gençlerin kültür, sanat ve beceri başarõ sõralamasõnda Türkiye dünyanõn 
ilk üç ülkesinden biri haline getirilmelidir.  

• Ortaöğretimin nitelik ve niceliğine ilişkin temel göstergelerde Türkiye, OECD ülkeleri 
arasõnda ilk üçe girmelidir. 

• Ortaöğretim kurumlarõna devam eden ve eğitim giderleri kendisi veya ülkesi tarafõndan 
karşõlanan yabancõ öğrenci sayõsõ, toplam öğrenci sayõsõnõn yüzde 5�ine ulaşmalõdõr. 

• Ortaöğretim kurumlarõndaki öğrenci-derslik, öğrenci-öğretmen oranlarõ OECD ülkeleri 
ortalamasõ ile eşdeğer hale getirilmelidir.  
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DPT VIII BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 
ORTAÖĞRETİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

RAPORUNA KARŞI GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 
 

Prof. Dr. S. Çetin Özoğlu 
 
 Eğitim sistemlerindeki düzeylere dayalõ gruplamada (Secondary Education) ikinci 
düzeydeki eğitim, bizim sistemimizde Ortaöğretim olarak isimlendirilmiştir. Ortaöğretim 
olarak isimlendirmede temel kasõt "Ortaeğitim" olmak durumundadõr. Bu düzeyde yapõlan 
etkinlikler yalnõz öğretim, öğretme etkinlikleri olarak sõnõrlõ olmamak durumundadõr. 
Ortaöğretim (Ortaeğitim) genelde ergenlik döneminde bulunan gençlerin-bireylerin 
gelişmelerinin sağlanmasõna yönelik çeşitli eğitim etkinliklerini kapsar. 
 
 Tüm vatandaşlarõnõ ortaöğretimden geçirmeyi ve böylece çağdaş yaşama hazõrlamayõ 
amaçlayan ve hedefler belirleyen Milli Eğitim Sistemimizin bugünkü işleyişinden farklõ bir 
duruma ve statüye kavuşturulmasõnõn gereği ortadadõr. 16. Milli Eğitim Şurasõnda, 
ortaöğretimin yeniden yapõlandõrõlmasõna yönelik çalõşmalarda ve alõnan kararlarda bir deyiş 
dikkati çekmektedir. "Öğrenci Merkezli Eğitim" "Öğrenciye Yönelik Eğitim" Milli Eğitim 
Bakanlarõnõn beyanatlarõnda, bazõ resmi raporlarda bu söylemin yer aldõğõnõ görmekteyiz. 
Çağdaş yaklaşõmõ bir ölçüde tanõmlayan bu söylemi esas alõr isek 2023 yõlõ hedefine yönelik 
Ortaöğretim yapõ ve uygulamalarõnõ nasõl biçimlendirebiliriz? Bu sorunun yanõtlarõna ilişkin 
görüşler şöyle özetlenebilir: 
 
a) Ortaöğretimin parçalõ yapõdan kurtarõlarak, eğitim bütünlüğü ve birlikteliği içinde, 

Öğretim Birliği Yasasõna uygun olarak, çeşitliliği yansõtan, kaynak kullanõmõnda 
verimliliği getiren, yeteneğe ve yeterliliğe dayalõ çok amaçlõ bir yapõlanmaya 
dönüştürülmelidir. Okul türleri yerine, farklõ amaçlara göre düzenlenmiş program 
çeşitliliğine ve türlerine dayalõ ortaöğretim kurumu oluşturmalõdõr. 

b) Öğrenci merkezli ve öğrenciye yönelik çağdaş, demokratik, laik ve Atatürkçü düşünce 
doğrultusundaki ortaöğretim uygulamalarõnõn kapsamõnda; öğrencilerin sistem içinde 
çağdaş ve bilimsel yaklaşõmlarla yönlendirilmeleri, bir diğer deyişle yönlenmelerine 
olanak sağlanmasõ temel bir gerekliliktir. Yönlendirme, temelde öğrencinin eğitim süreci 
içinde bireysel ve toplumsal gereksinmeleri çerçevesinde yönelmesine yardõmcõ olmak, 
kendisini bütünlüğü içinde tanõmasõna, meslek gelişimine ilişkin davranõşlarõ 
kazanmasõna, kararlar vermesine ve geleceğini planlamasõna yönelik bilimsel hizmetleri, 
süreklilik içinde öğrenciye vermek amacõyla düzenlenen etkinliklerin tümü olarak kabul 
edilmelidir. Bu anlamda yönlendirme, öğrenci merkezli eğitimin temel işlevi olmaktadõr. 
Yönlendirme bir süreç olarak, öğrenci hakkõnda öğrenimi boyunca yapõlacak sürekli 
gündem, iletişim ve etkilerin ve değerlendirmelerin birikimine göre öğrenciyi merkeze 
alan yaklaşõm ve uygulama olarak yapõlõr. 

c) Ortaöğretimde yönlendirmeyi sağlayõcõ hizmetler, temelde öğrencinin kendisini 
tanõmasõna yardõmcõ olan her türlü ölçme ve değerlendirme, eğitim programlarõ, okulda, 
meslekler ve iş dünyasõ hakkõnda bilgi iletişimi, eğitsel ve mesleksel rehberlik, 
danõşmanlõk hizmetleri olarak kavramlaştõrõlõr. 
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d) Yönlendirmeyi sağlamada kullanõlacak yöntemlerden birisi 8 yõllõk kesintisiz ve zorunlu 
ilköğretim programõnõ izleyen programlar olup, ortaöğretimde birden çok program 
uygulayan bir eğitim kurumunu gerekli kõlmaktadõr. Böyle bir ortaöğretim kurumu, birden 
çok programõn bir mekanda ve tek yönetim altõnda veya bir kampüs anlayõşõ ve havasõ 
içinde değişik mekanlarda ve tek yönetim altõnda değişik programlardan oluşur. Bu 
kurumda programlardan herhangi birine giren öğrenimin bir programdan diğerine geçişi 
(yatay geçiş) sağlanõr, programlanõr. 

e) Öğrenci merkezli ortaöğretim kurumunda yönlendirmeyi sağlamada kullanõlacak diğer 
yöntem Rehberlik ve Psikolojik Danõşma Hizmetleriyle yönlendirme olmaktadõr. Bu 
hizmetler bu alanda yetişmiş ve kendi kadrolarõnda görevlendirilmiş elemanlar tarafõndan 
(okul psikoloğu, psikolojik danõşman, rehberlik uzmanõ gibi) öğrenciyi tanõma, öğrencinin 
kendisini tanõmasõna yardõm ile bilgi vermek olarak gruplandõrõlabilir. Bilgi verme 
hizmetleri, uzun veya kõsa süreli psikolojik danõşma yardõmõ ile tamamlanma 
durumundadõr. 

f) Yönlendirmede kullanõlmasõ gereken araçlarõn başõnda psikolojik ölçme araçlarõ 
gelmektedir. Bu araçlarõn geliştirileceği bir Psikolojik Ölçme Araçlarõ Geliştirme 
Merkezinin kurulmasõ gerekmektedir. Ayrõca bilgisayar ve internet programlarõ ile 
Mesleki Rehberlik programlarõnõn geliştirilerek uygulanmasõ söz konusudur. 

g) Ortaöğretim kurumu, çok programlõ bir kurum olarak ve öğrencinin yönlenmesini 
sağlamayõ amaçlayan etkinliklerini gerçekleştirmesi için sistem içinde öğrenci akõşõnõ ve 
gelişmesini "sõnõf düzeni" yerine, yönlendirmenin ve öğrenci merkezli yaklaşõmõn ayrõlmaz 
bir parçasõ olan "ders geçme ve kredi toplama" düzenini uygulamak durumundadõr. 

h) Öngörülen ortaöğretim sistemi kavramsal düzeyde, yakõn bir gelecekte gerçekleştirilmesi 
düşünülen 11-12 yõllõk zorunlu eğitim uygulamasõ dikkate alõnarak planlanmalõdõr. 
Mevcut MEB merkez ve taşra teşkilatõ, ortaöğretimde bu yeni yaklaşõmõ yansõtacak şekilde 
yeniden yapõlandõrõlmalõdõr. Tüm bu düzenlemeler için, mevcut yasa ve yönetmelikler 
yeniden gözden geçirilerek gerekli uyarlamalar sağlanmalõdõr. Örneğin; Öğrenci 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Psikolojik Ölçme Araçlarõ Geliştirme Merkezi, Metargem 
vb. hizmete yönelik birimler kurularak örgüt yapõsõ oluşturulmalõdõr. Yönlendirme 
hizmetlerinin gerekli kõldõğõ personel, (eğitim uzmanlarõ), öğretmenlerin yanõsõra, 
yetiştirilerek ve ayrõ kadrolarõ oluşturularak istihdam edilmelidirler. 

i) Sanayi Sonrasõ Toplumun, genelde eğitim kurumunu, özelde ortaöğretim ve yaygõn eğitim 
uygulamalarõnõn resminin belli başlõ özellikleri şöyle sõralanabilir: 

 
• Öğretmenliğe üstün yetenekli kimseleri çekecek, plan, program, yatõrõm ve 

uygulamalara yer vermek. 
• Öğretim ve eğitim için çevre-ortam değişimini sağlamak. 
• Okul sistemi bürokratik otoriteye dayalõ olmaktan çõkarõlarak, otorite öğretmenin ve 

eğitim uzmanõnõn profesyonel kapasitesinden oluşturulmalõdõr. 
• Öğretmenler ve eğitim uzmanlarõ performanslarõnõ artõrmak uğraşõsõ içinde ve 

profesyonel meslek adamlarõ gibi çalõşmalõdõrlar. 
• Eğitim yatõrõmlarõnda artan maliyet, artan öğrenci performansõ ile karşõlanacaktõr. 
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• Öğretmenlerin ve eğitim uzmanlarõnõn örgütlenmesi ve mesleğin standartlarõnõn 
oluşturulmasõ ve yükseltilmesi sağlanacaktõr. (Emeğin örgütlenmesi - sendika, 
mesleğin örgütlenmesi-meslek odasõ)  

• Profesyonel otonomi, özerklik temel koşul olmaktadõr. Eğer eğitim (okul) tõp, 
mimarlõk, muhasebe, işletme gibi alanlarda eleman için yarõşacak ise, toplumda 
öğretmenler ve eğitim uzmanlarõ yaptõklarõ iş, verdikleri hizmet konularõnda benzer 
otorite ve yetkiye sahip olmalõdõrlar. 

• Örneğin; Öğretim yöntem ve donanõmõ, kadrolara atama, okul süresini organize etme, 
öğrencileri yönlendirme, sõnõflandõrma; danõşmanlarõ ve uzmanlarõ kullanma, okula 
ayrõlan kaynaklarõ kullanma gibi konularda yetki ve otoriteye sahip olmalõdõrlar. 

• Milli Eğitim sisteminin ve uygulamalarõnõn bilimsel ve eğitsel hazõrlõklarõnõ yapma ve 
kararlar üretme durumunda olan Talim ve Terbiye Kurulu'nun özerk ve bazõ kurum ve 
bilim insanlarõnõn da üye olarak katõlacağõ bir "Eğitim Konseyi" olarak yeniden 
yapõlandõrõlmasõ sağlanmalõdõr. 
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