
T Ü R K İ Y E ’ D E  M İ L L İ 
E Ğ İ T İ M  S İ S T E M İ

1

seta RAPOR
S E T A  |  S i y a s e t ,  E k o n o m i  v e  T o p l u m  A r a ş t ı r m a l a r ı  V a k f ı  |  w w w . s e t a v . o r g  |  E k i m  2 0 0 9

TÜRKİYE’DE MİLLî EĞİTİM SİSTEMİ
YAPISAL SORUNLAR VE ÖNERİLER

BEkir S. Gür - ZAfEr ÇElik



S E T A  
R A P O R

2

BEkir S. Gür - ZAfEr ÇElik

 

No:  1  |   Ek im 2009

TÜRKİYE’DE MİLLî EĞİTİM SİSTEMİ
YAPISAL SORUNLAR VE ÖNERİLER

 

2 0 0 9 © Y a y ı n  h a k l a r ı  m a h f u z d u r

seta RAPOR

BEKİR S. GÜR

Orta Doğu Teknik üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü mezunudur. Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra, florida State 
üniversitesinde öğretim sistemleri üzerine yüksek lisansını yaptı. Doktorasını, Utah State üniversitesinde öğretim teknolojisi alanında 
yaptı. Yüzüncü Yıl üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Halen karabük üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Gür, 
Türkiye’de Yükseköğretim: Karşılaştırmalı Bir Analiz (SETA, 2009) adlı kitabın (Talip küçükcan’la birlikte) ortak yazarıdır. Ayrıca, Matematik 
Felsefesi (kadim, 2004) adlı bir derlemesi yayınlanmıştır. 

ZAFER ÇELİK

Orta Doğu Teknik üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. Yüksek lisansını, aynı bölümde Dil Mühendisliği ve Bir Ulusun Şekillenmesi: 
1932–1938 Yılları Arasında Türkiye başlıklı tezi ile tamamladı. Orta Doğu Teknik üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde araştırma 
görevlisi olarak çalıştı. Hâlen, rehber öğretmenlik yapmakta ve Hacettepe üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitim politikaları üzerine 
doktora çalışmalarına devam etmektedir



T Ü R K İ Y E ’ D E  M İ L L İ 
E Ğ İ T İ M  S İ S T E M İ

3

İÇİNDEKİLER

TABlOlAr   | 4

ŞEkillEr   | 4

kISAlTMAlAr  | 5  

YÖNETiCi ÖZETi  | 6

SUNUŞ  | 8  

ÖNSÖZ  | 9   

I.   ÇAlIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMi   | 10  

II.   MillÎ EĞiTiM SiSTEMiNiN OrGANiZASYONU   | 11 

III.   YAPISAl MüDAHAlElEr VE iSTikrArSIZlIk   | 12 

IV.   OkUl ÖNCESi EĞiTiMiN YAYGINlAŞTIrIlMASI    | 14

V.   TEMEl EĞiTiMDE OkUllAŞMA  | 18   

VI.   SINIf GEÇME  | 19

VII.   ilkÖĞrETiMDEN OrTAÖĞrETiME GEÇiŞ   | 20

VIII.  OrTAÖĞrETiMDE OkUl TürlEri   | 24

IX.   MESlEkÎ liSElEriN OrTAÖĞrETiMDEki PAYI   | 26

X.   OrTAÖĞrETiMDEN YükSEkÖĞrETiME GEÇiŞ   | 29

XI.   YENi MüfrEDAT   | 30

XII.   fiNANSMAN   | 33

XIII.  “MillÎ EĞiTiM”iN UlUSlArArASI DEĞErlENDirilMESi   | 36

XIV.  SONUÇ VE ÖNErilEr   | 39

kAYNAklAr   | 44

TEŞEkkür   | 47



S E T A  
R A P O R

4

TABLOLAR

TABlO 1.  GENEl VE MESlEk liSElEriNE YENi kAYIT OlAN ÖĞrENCi SAYIlArI VE TOPlAM kAYIT 

iÇEriSiNDEki PAYlArI (1994–2008).  | 14

TABlO 2.  TürkiYE’DE OkUl ÖNCESi EĞiTiMiNE iliŞkiN iSTATiSTikÎ VErilEr (2003–2008).  | 16

TABlO 3.  AVrUPA ülkElEriNDE ZOrUNlU EĞiTiME BAŞlAMA YAŞI.  | 18

TABlO 4.  YENi OrTAÖĞrETiME GEÇiŞ SiSTEMiNiN DEĞErlENDirilMESi.  | 22

TABlO 5.  SINAVlA ÖĞrENCi AlAN GENEl OrTAÖĞrETiM OkUl TürlEri VE SürElEri.   | 24

TABlO 6.  OkUl TürlEriNE GÖrE HAfTAlIk TOPlAM DErS SAATlEri DAĞIlIMI.  | 25

TABlO 7.  OECD ülkElEriNDE GENEl VE MESlEk liSElEriNE DEVAM EDEN ÖĞrENCi OrANlArI.   | 27

TABlO 8.  EĞiTiM DüZEYiNE GÖrE, GSMH’NIN Bir OrANI OlArAk OkUl kUrUMlArINA YAPIlAN 

HArCAMAlAr (1995, 2000, 2006).   | 34

TABlO 9.  MEB BüTÇESiNiN kONSOlIDE/MErkEZÎ BüTÇE ilE GSMH iÇEriSiNDEki OrANI (1997–2009).   | 35

TABlO 10.  TIMMS 2003 SONUÇlArINA GÖrE EN BAŞArIlI 10 ülkE.   | 39

ŞEKİLLER

ŞEkil 1.   GENEl VE MESlEk liSEli ÖĞrENCi SAYIlArININ TOPlAM iÇEriSiNDEki PAYlArI (1994-2008).  | 13

ŞEkil 2.   2002 YIlI iTiBAriYlE DiPlOMA TürüNE GÖrE OrTAlAMA SAATlik kAZANÇ (üNiVErSiTE 

MEZUNUNUN OrTAlAMA kAZANCININ YüZDESI OlArAk).  | 28

ŞEkil 3.   OECD ülkElEriNDE ilkÖĞrETiM ÖĞrENCiSi BAŞINA YAPIlAN HArCAMA -USD ($)-  (2006).  | 35

ŞEkil 4.   OECD ülkElEriNDE OrTAÖĞrETIM ÖĞrENCiSi BAŞINA YAPIlAN HArCAMA -USD ($)- (2006).   | 36



T Ü R K İ Y E ’ D E  M İ L L İ 
E Ğ İ T İ M  S İ S T E M İ

5

KISALTMALAR 

AB  : Avrupa Birliği
ABD : Amerika Birleşik Devletleri
AOBP : Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı
DPT : Devlet Planlama Teşkilatı
GSMH : Gayri Safi Millî Hâsıla
MEB : Millî Eğitim Bakanlığı
MYO : Meslek Yüksekokulu
OECD : Ekonomik kalkınma ve işbirliği Örgütü 
   (Organization for Economic Co-Operation and Development)
OGES : Ortaöğretime Geçiş Sistemi
OkS : Ortaöğretim kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı
OYP : Ortaöğretim Yerleştirme Puanı
ÖSS : Öğrenci Seçme Sınavı
PISA : Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı
   (Programme for International Student Assessment)
SBS : Seviye Belirleme Sınavı
STk : Sivil Toplum kuruluşu
TIMMS : Uluslararası Matematik ve fen Bilimleri Araştırması Eğilimleri
   (Trends in International Mathematics and Science Study)
YiBO : Yatılı ilköğretim Bölge Okulları
YÖk : Yükseköğretim kurulu

 



S E T A  
R A P O R

6

YÖNETİCİ ÖZETİ

Türkiye’de izlenen eğitim politikalarına bakıldığında, millî eğitimin bütüncül bir sistem olarak ele 

alınmadığı görülmekte ve dolayısıyla sistemin unsurları üzerinde yapılan değişikliklerin, sistemin diğer 

unsurları üzerindeki etkisinin yeterince analiz edilmeden yürürlüğe konulduğu tecrübe edilmektedir. 

Son on yılda Yükseköğretim kurulu ile Millî Eğitim Bakanlığı arasındaki koordinasyonsuzluk, millî 

eğitimde istikrarlı bir politika geliştirmeyi engellemiştir. Ortaöğretimden yükseköğretime geçiş 

sisteminde yapılan değişiklikler, ortaöğretim üzerinde ve dolayısıyla yükseköğretim üzerinde telafisi 

mümkün olmayan sorunlara neden olmuştur. Örneğin, 1999 yılında üniversite giriş sisteminde yapılan 

değişiklikler sonucunda, meslek liseleri cazip olmaktan çıkmış, pahalı bir yatırım olan meslek liselerine 

kayıt yaptıran yeni öğrenci sayısı azalmış ve genel liselerdeki sınıf mevcutları kalabalıklaşmıştır. 

Benzer şekilde, Ortaöğretim Başarı Puanının ağırlıklandırılması, bireysel başarıyı önemsizleştirmiş 

ve okul türünü ön plana çıkarmıştır. Ortaöğretimde okul türünün ön plana çıkması, ilköğretimden 

ortaöğretime geçiş üzerindeki baskıyı daha da artırmıştır. Ayrıca, meslek liselilerin sınavsız geçiş 

yoluyla, Meslek Yüksekokullarına yerleştirilmesi, yükseköğretimin niteliğinin düşmesine ve toplumsal 

saygınlığının zedelenmesine yol açmıştır. 

Büyük bir merkez teşkilatına sahip olan Türk millî eğitim sistemi oldukça merkeziyetçidir. Her ne kadar 

Bakanlık, bu konuda düzenlemelere gidileceğini ifade etmiş olsa da, hâlâ bir gelişme söz konusu 

değildir. Buna ilaveten, farklı şekillerde öğrenci kabul eden çok çeşitli okul türleri vardır. Ortaöğretim 

okul türlerinin sayısının azaltılması yönünde bazı çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların daha anlamlı 

kılınması ve ortaöğretimin bir bütün olarak ele alınması için, ortaöğretimle ilgili genel müdürlükler 

birleştirilmelidir. Ayrıca, okul türlerinin fazlalığı, ortaöğretim giriş sınavları üzerindeki baskıyı 

artırmaktadır. Bu baskıyı azaltmak için, Anadolu liseleri genel liselere dönüştürülmelidir.

Okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarının artırılması konusu, basitçe bir AB ülkeleri okullaşma 

oranları ortalaması olarak görülmemelidir. Gelişmiş ülkelerde okul öncesi eğitime yapılan yatırımlar 

kadınların işgücüne katılımı ile doğrudan ilişkilidir. MEB okul öncesi eğitimi ülkenin her tarafında 

yaygınlaştırmak yerine, daha çok çalışan anne oranlarının yüksek olduğu yerlerde okul öncesi eğitim 

yaygınlaştırılmalıdır. kaldı ki, okul öncesi eğitimin altyapısı tamamlanmadan gereğinden fazla 

derecede yaygınlaştırılması çabası, uygulamada birçok soruna neden olmaktadır. Dahası, okul öncesi 

eğitim, geleceğin işgücünü oluşturmak ve daha nitelikli beşeri sermaye elde etmek anlayışından çok, 

çocuğun o anını ele alan bir yaklaşım içinde değerlendirilmelidir. 
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Hem ulusal hem de uluslararası değerlendirmeler temelinde, eğitim sistemindeki kalite sorunu sıklıkla 

telaffuz edilmektedir. Eğitimdeki kalite sorunu genellikle öğrencilerin bildiklerini uygulayamamaları 

olarak tanımlanmaktadır. Oysa Türk eğitim sisteminin temel sorunu öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve 

becerileri uygulayamaması/kullanamamasından ziyade, temel bilgi ve becerileri elde edememesidir. 

Bunun temel nedeni, mevcut sınıf geçme uygulamalarının, öğrencilerin temel bilgi ve becerileri 

edinmeksizin bir üst sınıfa geçmelerine izin vermesidir. Sunulan/verilen eğitimin niteliğini arttırmak 

için her bir sınıf için standartlar belirlenmeli ve öğrencilerin bu standartlara erişerek bir üst sınıfa 

geçmeleri sağlanmalıdır

Eğitim sisteminin çok sayıda sorununu çözmesi amacıyla uygulamaya konan yeni ortaöğretime 

geçiş sistemi, kendisine atfedilen anlamları taşımakta yetersiz kalmıştır. Seviye Belirleme 

Sınavlarının uygulanmaya başlaması ile birlikte, öğrencilerin müfredatla ve okulla ilişkileri nispeten 

sağlamlaşmasına rağmen, sınav odaklı eğitim anlayışı gücünü arttırmış ve erken yaşlardan itibaren 

çocukların okul dışı kaynaklara yönelimi de artmıştır. Öğrencilerin daha erken yaşlardan itibaren 

sınavlara alınması, kültürel ve ekonomik sermayesi daha gelişmiş ailelerin çocuklarını avantajlı 

kılmaktadır. Yeni ortaöğretime geçiş sistemi, ilköğretim okulları arasındaki rekabeti artırmış ve 

bu rekabet sınav başarısına indirgenmiştir. Ayrıca, mevcut üniversiteye giriş sisteminden dolayı, 

ortaöğretim okulunun ÖSS başarı ortalaması öğrencin bireysel puanını etkilediği için, öğrenciler ve 

veliler ortaöğretim giriş sınavlarına oldukça fazla anlam yüklemektedirler.

Türk eğitim sistemine dönük tartışmalarda sıklıkla karşımıza çıkan bir diğer konu, meslekî eğitimin 

ortaöğretim içerisindeki payıdır. Gelişmiş ülkelerde meslekî eğitimin ortaöğretim içerisindeki payının 

üçte iki civarında olduğu yaygın olarak zikredilir. Oysa bu pay, ülkeler arasında büyük farklılıklar 

göstermektedir. Örneğin ABD’de meslek liseleri esasında yok iken, Avusturya ve Almanya gibi 

ülkelerde ortaöğretimin önemli bir bölümü meslekî eğitimden müteşekkildir. Meslekî eğitimin 

ortaöğretim düzeyinde yaygın olduğu kıta Avrupası ülkelerinde, iş dünyası, meslek odaları ve 

sendikalar meslek eğitiminde aktif bir rol oynamakta ve anlamlı bir sorumluluk üstlenmektedirler. 

Türkiye’de meslekî eğitime dönük temel sorun, meslek liselerine devam eden öğrenci sayısını artırmak 

değil, meslekî eğitim almış kişilerin piyasada istihdam imkânlarının geliştirilmesidir. 
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SUNUŞ

Türkiye’nin kronik bir eğitim sorunu olduğu üzerine yaygınlık kazanmış bir söylem vardır. Her 

yönüyle büyüyen ve güçlenen bir Türkiye, eğitim sorununa kayıtsız kalamaz. Onlarca yıl “idare” 

edilen bir eğitim sistemiyle Türkiye’nin ne demokratik bir gelişme ne de ekonomik bir atılım yapması 

beklenebilir. Demokrasi, kendisine sunulan seçenekleri değerlendirebilen ve gerekirse yeni seçenekler 

oluşturabilen vatandaşlarla anlamlıdır. kalkınma ve ekonomik büyüme, iyi yetişmiş bir insangücü ile 

iş piyasası arasında bir uyum olduğu zaman gerçekleşir. Dünyada neredeyse bütün ülkeler, eğitim 

sistemlerinde küçük ya da büyük çaplı reformlara gitmektedirler. Özellikle gelişmekte olan ülkeler, “geri 

kalmışlık”larının faturasını –haklı ya da haksız olarak– eğitim sistemlerine çıkarmaktadırlar. Ekonomik 

olarak ileri ülkeler, uluslararası rekabeti önde sürdürebilmek için eğitime önemli roller atfetmektedirler. 

Birçok ülkede hükümet programları, “küresel bilgi ekonomisi” denen sistemde iyi yetişmiş insanlara 

büyük ihtiyaç olduğunu vurgulamıştır. 

Türkiye’de eğitim alanında son yıllarda ciddi bir hareketlilik yaşanmış ve çok sayıda düzenlemeye ve 

değişikliğe gidilmiştir. Buna rağmen, bu düzenlemelerin ne anlama geldiği, ne tür muhtemel sonuçlar 

doğuracağı ve ne gibi yapısal çözümlerin gerekli olduğu konusunda, hem politika yapıcılarda hem de 

bu konuyla ilgilenen kamuoyunda bir zihin berraklığının olduğunu söylemek zordur. 

SETA’nın bu çalışmasının eğitim sistemine dönük tartışmalara ışık tutacağını umuyoruz. Bu çalışmada 

öz bir şekilde ele alınan (üniversiteye giriş sistemi vb.) ve ele alınmayan (eğitimin amaçları, din eğitimi 

vb.) konulara ilişkin ayrıntılı ve özel çalışmalar, SETA tarafından ayrıca yayımlanacaktır.

Taha Özhan

SETA Genel koordinatörü
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ÖNSÖZ

Türkiye’de millî eğitim ideolojisinin değişmezliğinden zaman zaman şikâyet edilmesine rağmen, 

millî eğitim politikalarında bir istikrar ve süreklilik görülmemektedir. Değişik ölçeklerde bir reform 

çabasının varlığı, farklı hükümetler ve Millî Eğitim Bakanları döneminde sürekli gözlenmektedir. 

Özellikle de ilköğretimden ortaöğretime geçiş ve ortaöğretimden yükseköğretime geçişte, 

neredeyse her yıl önemli ve ani değişikliklere gidilmesi, vatandaşların eğitim sistemine olan güvenini 

zedelemektedir. Öğrencilerin eğitim serüvenleri boyunca çok sayıda köklü değişikliğe şahit olmaları, 

“son” yapılan değişikliklere karşı da bir güvensizliğe neden olmaktadır. Dahası, toplumsal bir mutabakat 

aranmaksızın, öğrencilere ve velilere yeterince danışmadan öğrencilerin geleceği üzerine oynamak, 

eğitimin asıl özneleri olan öğrencileri ve velileri kendi meseleleri hakkında karar verme imkânından 

yoksunlaştırmakta ve bu durum da demokrasiye olan güveni sarsmaktadır. 

Millî eğitim sisteminin bir unsurunda yapılan değişikliklerin, sistemin diğer unsurlarını nasıl 

etkileyeceği yeterince değerlendirilmemektedir. Ayrıca yapılan değişiklikler, belirli bir geçiş/

deneme süreci beklenmeden hemen uygulanmaktadır. Gelinen noktada, sistem tasarımı açısından 

bakıldığında, Türkiye’deki “eğitim sistemi” bir sistem görüntüsü arz etmemektedir. Çünkü eğitimin 

amaçları, eğitim-öğretim süreçleri ve ölçme-değerlendirme arasında bir uyum sorunu vardır. Daha 

da önemlisi, tanımlanan amaçların ve planlanan eğitimin, okullar ve sınıflar düzeyinde yeterince 

uygulanmamasıdır. Bu, hem düzenlemelerin ve amaçların pratik gerçekliği ihmal etmesinden hem de 

beşeri sermayenin yaşanan dönüşümleri “takip etme” kapasitesinden kaynaklanmaktadır.

Bu çalışmada, millî eğitim sisteminin genel bir değerlendirmesi ve yapısal bir analizi sunulmuştur. Okul 

öncesi eğitimden ortaöğretime, kademeler arası geçişten uluslararası değerlendirmelere kadar çok 

sayıda konu tematik olarak ele alınmıştır. Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimi ve yükseköğretim gibi 

bazı konulara ise çalışmanın hacmini büyütmemek için girilmemiştir. Çalışmada ele alınan konuların 

sorun alanlarına işaret edildiği için eleştirel bir dil tercih edilmiş, yapısal olarak iyi işleyen hususlara ise 

değinilmemiştir. Çok sayıda kişi çalışmanın hazırlanmasına katkı yapmıştır (bkz. Teşekkür). Çalışma 

hazırlanırken farklı sektörlerden kişilerle görüşmeler yapılmıştır. Taslak rapor oluşturulduktan sonra 

uzmanlardan gelen eleştiriler doğrultusunda raporda bazı düzeltmeler yapılmıştır. Çalışmanın 

sorumluluğu, tabii ki yazarlarına aittir. 

Çalışmanın eğitim sisteminin iyileştirilmesine dönük tartışmalara bir katkı sağlamasını dileriz.

Bekir S. Gür – Zafer Çelik
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I. ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ

Bu çalışmanın amacı, millî eğitim sisteminin yapısına ilişkin genel bir değerlendirme yapmak ve bu değerlendirme 

temelinde öneriler geliştirmektir. Yazarlar, eğitim sisteminin yapısal sorunlarını açığa çıkarmak için literatüre dayalı bir ön 

çalışma yapmış ve ardından eğitim sistemini düzenleyen temel yasal belgeler, kalkınma planları, hükümet programları 

incelenerek, eğitim politikalarının nasıl bir yön takip ettiğini belirlemeye çalışmışlardır. Bu çalışmadan sonra, hem Millî 

Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kamuoyuna sunulan ilgili yönetmelikler, yönergeler ve genelgeler hem de çeşitli rapor 

ve belgeler incelenmiştir. Bütün bu ön çalışmalar ışığında, ilgili paydaşlarla derinlemesine mülakat yapmak amacıyla 

aşağıdaki gibi bir soru listesi hazırlanmıştır:

•	 Okul	öncesi	eğitimin	amacı	nedir?	Zorunlu	eğitim	kaç	yaşında	başlamalıdır?

•	 Kademeler	arası	geçişte	uygulanan	sistemleri	nasıl	değerlendiriyorsunuz?

•	 Türkiye’de	eğitimde	eşitlik	hususunda	ne	düşünüyorsunuz?

•	 Türkiye’nin	diğer	ülkelerle	kıyasla,	eğitimdeki	başarı	durumu	nasıldır?

•	 Eğitim	yönetiminde	ne	tür	sorunlar	vardır?	Yönetim	ne	kadar	katılımcıdır?

•	 Eğitimde	son	yıllarda	ne	tür	yapısal	değişiklikler	ve	dönüşümler	yapıldı?	Gerçekleşen	yapısal	değişikliklerin	

eğitim	sistemine	katkısı	nedir?

Bu sorular görüşülen kişinin ilgisi ve uzmanlığına göre özelleştirilmiş, bazı sorular eklenmiş veya çıkarılmıştır. Mülakat 

listesinde akademisyen, öğretmen, uzman, idareci, sivil toplum kuruluşu (STk) temsilcisi, gazeteci, bürokrat ve karar 

alıcıların temsil edilmesine özen gösterilmiştir. Oluşturulan liste içerisinden görüşmeyi kabul edenlerle, Temmuz 2009–

Eylül 2009 tarihleri arasında yüzyüze görüşmeler ve telefon görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sırasında notlar 

alınmış ve ardından yazarlar bir taslak rapor hazırlamıştır. Taslak rapor uzmanlardan gelen eleştiriler doğrultusunda 

geliştirilmiştir. 

TÜRKİYE’DE MİLLî EĞİTİM SİSTEMİ
YAPISAL SORUNLAR VE ÖNERİLER



T Ü R K İ Y E ’ D E  M İ L L İ 
E Ğ İ T İ M  S İ S T E M İ

11

Çalışmada, sistemin unsurları arasındaki ilişkiler, sistemin yapısından kaynaklanan sorunlar, kademeler arası geçiş ve 

sistemdeki değişikliklerin eğitimsel etkileri üzerinde durulmuştur. Bir başka ifadeyle, sistem yaklaşımı izlenmiştir. Bir 

sistem, teknik olarak, hepsi ortak bir amaca hizmet eden birbiriyle ilişkili parçaların bütünüdür. Sistemin unsurları, girdi 

ve çıktılar açısından birbirine bağımlıdırlar. Sistemci yaklaşımda, değerlendirme yapılarak ve geri beslemeyle, amaçlanan 

hedefe ulaşıp ulaşılmadığına karar verilir. Eğer istenen amaçlara ulaşmada bir sorun varsa, amaçlara ulaşılana dek sistemde 

bazı değişiklikler yapılır. Eğitime ve öğretime sistematik yaklaşım, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren özellikle Amerika 

Birleşik Devletleri (ABD)’nde okul, iş dünyası ve ordu tarafından yaygın olarak kullanılmıştır. Öğrenciler, öğretmenler, 

ders materyalleri ve öğrenme ortamı bir sistem olarak ele alınmakta ve öğrenmenin gerçekleşmesi amaçlanmaktadır. 

Öğrenme sürecinde amaçların gerçekleşip gerçekleşmediğinden emin olmak için, değerlendirme veya test yapılır. Eğer 

öğrencilerin performansı yeterince tatmin edici değilse, öğretim sisteminde bazı değişiklikler yapmak gerekir (Dick ve 

Carey, 1990). Eğitime sistemci açıdan yaklaşıldığında, eğitim sürecine dâhil olan bütün unsurların birbiriyle uyumlu bir 

şekilde çalışmasının önemi görülür. Sistemdeki bir unsurun çok öne çıkarılması yerine, bütün unsurların görevlerinin 

tanımlanması, aksayan yönlerin ve sistemde öngörülen değişikliklerin tespiti mühimdir. Ayrıca sistemci yaklaşım, eğitim 

faaliyetlerinin rastgele değil, planlı bir süreç olduğunu vurgular. 

II.  MİLLÎ EĞİTİM SİSTEMİNİN ORGANİZASYONU

Millî eğitim sistemi, “örgün eğitim” ve “yaygın eğitim” olmak üzere, iki ana bölümden oluşmaktadır. Örgün eğitim, belirli 

yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla okul çatısı altında verilen düzenli 

eğitimdir. Örgün eğitim, okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. 

Yaygın eğitim, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş veya örgün eğitim siteminin herhangi bir kademesinde bulunan ya 

da bu kademelerden birinden ayrılmış olan bireylere, ilgi ve gereksinim duydukları alanda örgün eğitim yanında veya 

dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar. Yaygın eğitim halk eğitimi, çıraklık eğitimi ve uzaktan eğitim 

yoluyla gerçekleştirilmektedir. Halk eğitim merkezlerinde meslek edindirme kursları, ana-çocuk eğitimi ve okuma-

yazma kursları gibi değişik eğitim hizmetleri sunulmaktadır. 

On altı genel müdürlük, çok sayıda müşavirlik ve daire başkanlıklarıyla dev bir yapıya sahip MEB, yürüttüğü faaliyetler 

ve karar alma süreçleri açısından, oldukça merkeziyetçi bir görünüm arz etmektedir. Okul yönetimleri, gerek personel 

gerekse bütçe yönünden merkez örgütüne aşırı derecede bağımlıdırlar.  MEB’e bağlı 45.969 örgün eğitim kurumu ve 

13.013 yaygın eğitim kurumu vardır (MEB, 2009a). MEB’in bu kadar çok sayıda kurumu, sadece mevzuata uygunluk 

açısından denetlemesi bile teknik olarak imkânsızdır. Zaten teftiş ve denetlemeler, genellikle mevzuata uygunluk 

bakımından yapılmakta, eğitim kalitesini artırmaya dönük bir değerlendirme söz konusu olmamaktadır (OECD, 2007b). 

Türkiye’deki genel kamu reformu ihtiyacına paralel olarak, millî eğitimin örgütlenmesinde de yerelleşmeye gidilmesi 

ve daha az merkeziyetçi bir yapının esas alınması gerektiği konusunda önemli bir uzlaşı vardır (DPT, 2000, 2006; 60. 

Hükümet Programı, 2007; OECD, 2007b; TTkB, 2007). Buna göre, eğitim sisteminin genel amaçları, stratejik planlaması, 

yönlendirilmesi ve denetimi merkezden yapılmalı, bazı yetkiler yerel yönetimlere devredilmelidir. Ne var ki, MEB yetki 

devri konusunda şimdiye değin alabildiğine tutucu davranmıştır. Ayrıca MEB merkez teşkilatının uhdesindeki karar 

MEB merkez teşkilatının yetkilerinin bir kısmının paydaşlara 

devredilmesi gerektiği konusunda genel bir uzlaşı vardır. 

Bununla birlikte, hangi yetkilerin kimlere devredileceğine 

dönük somut önerilerin tartışılmasına ihtiyaç vardır.
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verme ve kaynak oluşturma gibi yönetsel yetkilerin hangilerinin MEB taşra teşkilâtına, yerel yönetimlere, özerk ya da yarı 

özerk kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına ve özel kişi veya kuruluşlara aktarılması gerektiği konusunda bir uzlaşının 

olduğunu söylemek güçtür. Bu konuya dönük somut önerilerin tartışılmasına ve olgunlaştırılmasına ihtiyaç vardır.

Eğitim sisteminin genel yapısına bakıldığında, Türkiye’nin kendine has hususlarından biri, yükseköğretimin idaresine 

ilişkindir. Anayasa gereği, Türkiye’de yükseköğretimden MEB değil, Yükseköğretim kurulu (YÖk) sorumludur. Türkiye’de 

Millî Eğitim Bakanının yükseköğretimin yönetimi konusunda doğrudan bir yetkisi yoktur. Yükseköğretimin idaresi 

ile eğitimin sisteminin diğer bölümlerinin idaresinin farklı kurumlara bağlı olması, eğitim sisteminin işleyişinde bazı 

sorunlar doğurmuştur. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel kanunu’nun (1973) 31. maddesine göre, “Hangi yükseköğretim 

kurumlarına, hangi programları bitirenlerin nasıl girecekleri, giriş şartları Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak 

Yükseköğretim kurulu tarafından tespit edilir.” Millî Eğitim Temel kanunu, askeri bir müdahale sonrası, 1973 yılında 

çıkarılmasına ve söz konusu madde 12 Eylül sonrası kanun’a eklenmesine rağmen, bu maddeyi hazırlayanlar millî 

eğitimi bir sistem olarak ele almışlar ve ortaöğretimden yükseköğretime geçişte kurumsal işbirliğini şart koşmuşlardır. 

Millî eğitimi bir sistem olmaktan çıkaran hususlardan biri, bu kanun maddesinin lafzı ve ruhunun yeterince işletilememiş 

olmasıdır. Öteden beri, YÖk ve MEB ortak hareket etme ve karar alma konusunda çekingen davranmaktadırlar. Dahası, 

ortak hareket edilemediği için, ortaöğretimden yükseköğretime geçişte sistem üzerindeki baskı azaltılamamıştır.  Takip 

eden bölümde ele alınacağı üzere, özellikle 1999 ve sonrasında alınan birçok kararda, yükseköğretime giriş sisteminde 

yapılan değişikliklerin ortaöğretim üzerindeki olumsuz etkileri öngörülememiş veya göz ardı edilmiştir.

III.  YAPISAL MÜDAHALELER VE İSTİKRARSIZLIK

Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığının kısa süreli aralıklarla el değiştirmesi ve yeni hükümetlerle birlikte eskisinden farklı 

eğitim politikalarının izlenmesi, eğitimde istikrarsızlığı beraberinde getirmiştir. kendisinden beklenen hizmetleri 

asgari düzeyde yerine getirebilen, oturmuş bir eğitim sistemine sahip olunmadığından, her yeni gelen iktidar/Millî 

Eğitim Bakanı, bazı değişikliklere gitme gereği duymuştur. Buradaki asıl sorun, millî eğitim sisteminin, öteden beri çok 

sayıda değişikliğin, velilere, öğrencilere ve diğer paydaşlara yeterince danışılmadan, plansız ve programsız bir şekilde 

uygulandığı bir alan olmasıdır. Bu tür değişiklikler, öğrenci ve velilerin yaşamlarını önemli ölçüde etkilemekte ve eğitimin 

asıl öznelerini karar verici konumundan uzaklaştırmaktadır (Gür, 2005). Millî eğitimdeki birçok problemin temelinde, 

eğitim politikalarının partizanca veyahut ideolojik tavırların sergilendiği bir alan hâline dönüştürülmesi yatmaktadır. 

Özellikle son on beş yılda eğitim sisteminde yapılan değişikliklerin incelenmesi, eğitime ideolojik nedenlerle yapılan 

yapısal müdahalelerin toplumsal ve pedagojik olarak neden olduğu olumsuz sonuçların ne kadar ciddi boyutta 

olduğunu ortaya koymaktadır. 28 Şubat sonrası 1997 yılında uygulamaya konan temel eğitim reformuyla birlikte, 

sekiz yıllık zorunlu ve kesintisiz eğitime geçilmiştir. Zorunlu eğitimin beş yıldan sekiz yıla çıkarılması, elbette olumlu 

bir gelişmedir. Ancak, ciddi bir planlama yapılmaksızın ve alelacele “reform”a girişilmesi, ciddi bir derslik ve öğretmen 

açığı doğurmuştur. Dahası, imam Hatip liselerinin orta kısımlarının kapatılması adına yapılan bir değişikliğin, sistemin 

diğer uzuvlarını nasıl etkileyeceği hesaba katılmamış ve bu değişikliğin neden olacağı sorunları telafi edici önlemler 

Millî eğitim sistemine ideolojik nedenlerle yapılan yapısal 

müdahaleler, eğitim sisteminde telafisi mümkün olmayan 

sorunlara yol açmış ve eğitimin gerçek özneleri olan 

vatandaşların, demokrasiye ve devlete karşı güvenini 

sarsmıştır.
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alınmamıştır. Örneğin, kesintisiz sekiz yıllık eğitimle birlikte, ülkenin esnaf ve sanatkârlarının insan kaynağı olan çıraklık 

müessesesi ciddi darbe almıştır. Buradaki mesele, çocukların erken yaşta çalıştırılmasına taraftar olma meselesi değil, 

kesintisiz eğitimin çıraklık müessesine olan etkilerinin öngörülmemesi ve telafi edici mekanizmaların kurulamamış 

olmasıdır. Ayrıca imam Hatip liselerinin orta kısımlarının kapatılması, toplumun önemli bir kesimi tarafından ciddi bir 

tepkiyle karşılanmıştır. Benzer şekilde, YÖk’ün 1999 yılında katsayı kararını uygulamaya koymasıyla birlikte, meslek 

liselilerin alanları dışında yükseköğretim talepleri görmezlikten gelinmiş ve eğitim sistemi, esneklikten yoksun ve yatay 

geçişlere izin vermeyen “demir bir kafes”e dönüşmüştür. Dahası, meslek liseli öğrencilerin sistem içerisinde büyüyen 

payı doğal mecrasından çıkarılmış ve on yıl geçmiş olmasına rağmen, hâlâ telafi edilemeyen bir düzeye inmiştir. Sistem 

içerisindeki meslek liseli öğrenci payı 1999’da % 48’lere varmışken, YÖk’ün katsayı uygulamasıyla birlikte bu oran gittikçe 

düşmüş ve 2003 yılında % 36’lara kadar gerilemiştir (Şekil 1). 

Söz konusu düşüş, yeni kayıtlı öğrenci sayılarına bakıldığında çok daha net bir şekilde görülmektedir. 1996–1997 yılında 

öğrencilerin neredeyse yarısı (% 49.4) meslek lisesine kayıt yaptırırken, 2000–2001 yılında bu oran yaklaşık üçte bir 

eriyerek % 34.4’e gerilemiştir (Tablo 1). Bu düşüşün kuşkusuz en temel sebebi, YÖk’ün meslek lisesi mezunlarını mağdur 

eden katsayı kararıdır. YÖk’ün meslek liselilerin yükseköğretim talebini görmezlikten gelmesi üzerine, öğrencilerin genel 

liselere yönelimi artmıştır.

Meslek liselerine olan talebin iyice azaldığı 2002 yılında MEB ve YÖk, meslek lisesi mezunlarının meslek yüksekokullarına 

sınavsız geçişlerine izin veren bir düzenlemeye gitmişlerdir. Ciddi bir pedagojik gerekçesi olmayan, öğrencileri hiçbir 

değerlendirmeye tabi tutmadan yükseköğretime kabul etmeye imkân sağlayan bu uygulama, öğrencilerin hiçbir gayret 

göstermeden, yüksekokula geçmelerine izin verdiği için, yüksekokuldaki niteliği büsbütün sarsmıştır. Sınavsız geçişin 

niteliği düşürdüğü yönündeki yaygın eleştiriyi dikkate alan Yükseköğretim kurulu, 2008 yılı Aralık ayında, sınavsız geçişin 

kaldırılması yönünde bir karar almıştır.1 

Meslek liselerine kayıtların sistem içerisindeki payı, 2003 yılından itibaren yeniden artma eğilimi göstermiştir. 2001–2002 

yılında öğrencilerin % 34.5’i meslek liselerine kayıt yaptırırken, 2007-2008’de bu oran % 46.4’e kadar yükselmiştir (1996-

1997’deki düzeyine hâlâ ulaşamamıştır). Bu artışta halkın 2003 yılında iktidar olan yeni hükümetin katsayı sorununu 

1. YÖk’ün kararı, MEB tarafından uygun görülürse, kanun değişikliği gerektirmektedir. Sınavsız geçişin kaldırılması için, MEB’in kanun değişikliği 
hazırlaması ve Meclis’in değişikliği kabul etmesi gerekiyor. 

Şekil 1. Genel ve meslek liseli öğrenci sayılarının toplam içerisindeki payları (1994–2008).

Kaynak: MEB’den sağlanan verilerle tarafımızdan oluşturulmuştur.
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çözeceğine olan inancı, MEB’in meslekî eğitimi özendirme çalışmaları ve 2002 yılında getirilen sınavsız geçiş gibi 

uygulamaların etkili olduğu düşünülmektedir.

Şu ana kadar sıraladığımız yapısal müdahalelerin eğitimsel sonuçlarına bakıldığında, zaten sorunlu olan eğitim sisteminin 

bu müdahalelerle tümüyle işlevsizleştirildiği görülmektedir. Örneğin, YÖk’ün katsayı kararı sonrası mesleki öğretime 

yönelmede görülen azalma, genel ortaöğretimde sınıf mevcutlarının kalabalıklaşmasına ve mesleki ortaöğretimin de 

kapasite altında çalışmasına neden olmuştur. Dolayısıyla, zaten pahalı bir eğitim türü olan mesleki eğitimde öğrenci 

başına yapılan harcama daha da artmıştır (OECD, 2007b).

IV. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN YAYGINLAŞTIRILMASI

Özellikle son yıllarda okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması hususu, Millî Eğitim Şuralarından devlet kalkınma planlarına 

kadar geniş bir sahada yer bulan önemli bir konu olmuş ve bir devlet/hükümet politikası hâline gelmiştir. Her ne kadar 

okul öncesi eğitimin ülkemizdeki tarihçesi 1900’lü yılların başına kadar uzansa da, bu husustaki kayda değer gelişmeler 

1990’larda görülmeye başlamıştır. Okul öncesi eğitim, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel kanunu’nda (1973) örgün eğitimin 

bir kademesi olarak kabul edilmiş ve “mecburi ilköğretim çağına gelmemiş çocukların eğitimi” olarak tanımlanmıştır. 

Buna göre, okul öncesi eğitim isteğe bağlıdır. Bu tanımda okul öncesi eğitimin hitap ettiği yaş grubu net bir dille ifade 

edilmemiştir. Okul Öncesi Eğitim kurumları Yönetmeliği’nde de benzer bir tanım yapılmıştır. Ancak bu yönetmeliğe 

göre, 36–72 aylık çocuklara eğitim veren kurumlara anaokulu, 60–72 aylık çocukları ilköğretime hazırlayan örgün eğitim 

kurumlarında açılan okul öncesi eğitim kurumlarına anasınıfı, 37–72 aylık çocukların eğitimi amacıyla MEB’e bağlı 

okul öncesi eğitimle ilgili program uygulayan eğitim-öğretim kurumları bünyesinde açılan sınıflara da uygulama sınıfı 

denilmiştir (MEB, 2009c). 

Yeni kayıt Sayısı Yeni kayıt Oranı

Genel Meslekî Genel % Meslekî  %

1945–1995 386.863 287.077 57,4 42,6

1995–1996 370.465 321.922 53,5 46,5

1996–1997 337.533 329.448 50,6 49,4

1997–1998 350.730 315.613 52,6 47,4

1998–1999 366.104 309.548 54,2 45,8

1999–2000 430.014 284.471 60,2 39,8

2000–2001 502.820 264.227 65,6 34,4

2001–2002 582.307 307.211 65,5 34,5

2002–2003 597.422 320.356 65,1 34,9

2003–2004 610.461 356.265 63,1 36,9

2004–2005 593.352 380.123 61,0 39,0

2005–2006 574.572 361.372 61,4 38,6

2006–2007 556.707 402.863 58,0 42,0

2007–2008 501.211 433.752 53,6 46,4

Tablo 1. Genel ve meslek liselerine yeni kayıt olan öğrenci sayıları ve toplam kayıt içerisindeki payları
 (1994–2008).

Kaynak: MEB’den sağlanan verilerle tarafımızdan oluşturulmuştur.
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Okul Öncesi Eğitim kurumları Yönetmeliği –her ne kadar mecburi ilköğretim çağına gelmemiş çocuklar tanımına 

uyuyor olsa da– 0 ila 3 yaş grubuna ilişkin bir sınıflandırma içermemektedir. Bunun temel nedeni, bu yaş gurubunun 

eğitiminin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme kurumu bünyesindeki –çoğunluğu özel– kreşlere verilmiş olmasıdır. 2008 

yılında yapılan yasal düzenlemelerle kreşler de MEB sorumluluğu altına alınmıştır. Belki de bunun bir neticesi olarak 

okul öncesi eğitimin en belirleyici tanımı, Millî Eğitim Bakanlığının 2009 tarihinde yayımladığı 2009/53 sayılı genelgede 

yapılmıştır (MEB, 2009ç). Bu genelgede okul öncesi eğitim, “0–6 yaş grubundaki çocukların bedensel, zihinsel, duygusal 

ve sosyal yönden gelişmelerini destekleyen, onları toplumun kültürel değerleri doğrultusunda yönlendiren ve temel 

eğitim bütünlüğü içinde ilköğretime hazırlayan eğitim süreci” olarak tanımlanmıştır. Bu eğitim sürecinin neleri içerdiğini 

anlamak için okul öncesi eğitimin amacını ve ilkelerini incelemek gerekmektedir. 

Okul Öncesi Eğitim kurumları Yönetmeliği’nin 6 ve 7. maddeleri okul öncesi eğitimin amaçlarını ve ilkelerini tanımlamıştır. 

Genel olarak denilebilir ki, okul öncesi eğitimin amaçları ve ilkeleri, çocuğun ilköğretimden başlayarak ileriki eğitim 

kademelerinde ve hatta yetişkin bir birey olarak kazanması “uygun görülen” sayısız bilgi, beceri ve davranışlar yumağının 

bu aşamada temellendirilmesi üzerine kurulmuştur. Diğer bir ifadeyle, okul öncesi eğitim, hayatın ileriki safhaları için bir 

ön hazırlık olarak kurgulanmıştır. Bu yaklaşımın yanında ikinci bir yaklaşım, fırsat eşitliğiyle ilgilidir. MEB eğitimde fırsat 

eşitliği vurgusu yaparak okul öncesi eğitimin amacını, “elverişsiz şartlarda ve çevrelerde yaşayan çocuklar için ortak bir 

eğitim ortamı oluşturmak” şeklinde tanımlamaktadır. Bu bağlamda amaçlanan farklı nedenlerden dolayı oluşan eşitsizliği 

okul öncesi düzeyde gidermek ve çocukların eğitim hayatlarına daha eşit düzeyde başlamalarını sağlamaktır. 

Her iki yaklaşım da sorunludur. ilk yaklaşım, çocuğu o anki hâliyle kabul edip, o anki ihtiyaçlarına yoğunlaşmak yerine, 

onu gelecekteki toplumsal kalkınmanın ve refahın bir unsuru olarak algılamakta ve eğitsel faaliyetlerini gelecekte 

kazanması “uygun görülen” bilgi, beceri ve davranışlara yoğunlaştırmaktadır (Woodrow ve Press, 2007). Daha açık ifade 

edecek olursak, bu tür yaklaşımlar çocukluğu –kendi başına, yaşamın bir evresi olarak– önemsiz kılmaktadır. ikinci 

yaklaşım ise, farklı nedenlerden dolayı dezavantajlı konumdaki çocuklar üzerine yoğunlaşarak, farkında olmadan onları ve 

daha da ötesinde çevresindekileri ve içinde bulundukları ortamı adeta sosyal sorunların “nesneleri” olarak yansıtmaktadır 

(Woodrow ve Press). Nitekim bazı STk’ların raporlarında, okul öncesi eğitimin önemi vurgulanırken, çocukların eğitim 

hayatına eşit noktalarda başlama olanağına sahip olmaları için, ilköğretime başladıkları zamanki bilişsel, duyuşsal ve 

psikomotor becerilerinin mümkün olduğu kadar ailenin ve içinde bulunduğu topluluğun sosyoekonomik ve eğitimsel 

durumundan bağımsız kılınması gerektiği belirtilmiştir (Eğitim reformu Girişimi, 2008, s. 48).

ülkemizde okul öncesi eğitimin önemi, farklı kesimlerce değişik şekillerde yorumlanmıştır. MEB, 2009 yılı 53 sayılı 

genelgede okul öncesi eğitimin önemini aşağıdaki şekilde tanımlamıştır:

Çocuğun öğrenmesinin en yoğun olduğu, temel alışkanlıklarının, zihinsel yeteneklerinin en hızlı geliştiği ve 

biçimlendiği okul öncesi eğitim döneminin; çocukların ileri yaşlardaki öğrenme yeteneği ve akademik başarıları 

üzerinde önemli etkilerinin olduğu yapılan bilimsel araştırmalar ve çağdaş eğitime yönelik uygulamalarla 

kanıtlanmış bulunmaktadır. Bu nedenlerle 0–72 ay dönemi, çocuğun gelişiminin en kritik, en ilginç, en çok 

Türkiye’de okul öncesi eğitimin yeterince yaygınlaşmamış 
olmasının nedenini, toplumun okul öncesi eğitimin önemi 
konusundaki bilgi eksikliği gibi nedenlere bağlamak 
doğru bir yaklaşım değildir. Dünyada okul öncesi eğitimin 
yaygınlaşması, kadınların işgücüne katılımından ortaya çıkan 

bir zorunluluktur. 
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dikkat isteyen ve ihmal edilmemesi gereken bir dönemdir. Eğitim ihtiyaçlarımızın önemli ve ağırlıklı bir bölümü 

olan ve eğitim sistemimizin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitimin, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği 

bakımından hayati önem taşıdığı bilinen bir gerçektir.

Bu bilimsel gerçeklere ve son yıllarda Bakanlığımızca gerçekleştirilen önemli atılımlara rağmen; toplumumuzun 

okul öncesi eğitimin gereği ve önemi konusunda bilgi noksanlığı, kamu kaynaklarının sınırlı olması, özel sektörün 

yeterince yönlendirilememesi ve bu hizmetin değişik kurum ve kuruluşlarca dağınık bir şekilde sunulması vb. 

gibi nedenlerle gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşılamamıştır (MEB, 2009ç).

Buradan anlaşılacağı üzere, MEB, 0–72 ay döneminde verilecek eğitimi, hangi ay ve yaş olduğu önemsenmeksizin, hem 

çocuk hem de ülke için kritik önemde sunmaktadır. Bu eğitimin son derece önemli olduğu konusunda da en ufak bir 

kuşkuya yer verilmez. Hem bilimsel hem de çağdaş uygulamalarla bu önemin “ispatlandığı” vurgulanır. MEB burada 

okul öncesi eğitimin önemini -son derece normal olarak- pedagojik nedenlerle ilişkilendirmiştir. Ancak MEB bu genelge 

çerçevesinde okul öncesi eğitimin önemini her ne kadar pedagojik kaygılar üzerinden kurgulasa da, okul öncesi eğitimi 

yaygınlaştırmanın ve zorunlu eğitimi daha erken yaşa çekmenin gerekçesi olarak, AB ve OECD ülkelerinde ulaşılan 

okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarına ulaşmak, bilgi toplumu ve ekonomisine dâhil olmak ve bunun için gerekli 

yeterlilikleri elde etmiş elemanlar yetiştirmek gibi hususlar öne çıkmaktadır. 

Son yıllarda, okul öncesi okullaşma oranı ile derslik ve öğretmen sayılarında hızlı bir artış söz konusudur (Tablo 2). 2007–

2008 öğretim yılında, 3–5 yaş (36–72 ay) çağ nüfusu için okul öncesi eğitime katılım oranı % 17.71’e yükselmiştir.

Türkiye’nin okul öncesi eğitim çalışmalarında eksiklikleri olduğu ve Avrupa Birliğine girme sürecinde okul öncesi 

eğitime katılım oranlarını arttırması gerektiği çeşitli ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından hazırlanan raporlarda 

dile getirilmiştir (Eğitim reformu Girişimi, 2008; OECD, 2007b; The World Bank, 2005). Türkiye, son yıllarda okul öncesi 

eğitime katılımı arttırmayı daha yoğun bir şekilde tartışmaya başlamıştır. Bu süreçte gerek yerel yönetimlerin gerekse 

STk’ların okul öncesi eğitimi yaygınlaştırma adına yoğun çabaları söz konusudur. IX. Beş Yıllık kalkınma Planı’nda okul 

öncesi eğitimin yeteri kadar gelişmediği belirtilmiş ve 2012–2013 eğitim öğretim yılı itibariyle okul öncesi eğitimde 

hedef okullaşma oranı % 50 olarak belirlenmiştir (DPT, 2006). MEB Strateji Planı ise 2014 sonuna kadar okul öncesi 

eğitimde okullaşma oranını % 70’in üzerine çıkarmayı hedef olarak belirlemiştir (MEB, 2009b). Okul öncesi eğitimin 

yaygınlaştırılması amacıyla öğretmen ve fiziki altyapı ihtiyacının karşılanacağı, eğitim hizmetlerinin çeşitlendirileceği 

ve toplumsal farkındalık düzeyinin yükseltileceği, erken çocukluk ve ebeveyn eğitimlerinin artırılacağı öngörülmüştür. 

60. Hükümet programında da, yedi yaşın eğitime başlamak için çok geç olduğu; Adalet ve kalkınma Partisi iktidarı 

döneminde okul öncesi eğitimin okullaşma oranını önemli ölçüde arttırıldığı ve yeni dönemde hedefin % 50 olduğu 

Gösterge 2003–04 2004–05 2005–06 2006–07 2007–08

Öğrenci sayısı 358.499 434.771 550.146 640.849 701.762

Okullaşma oranı (36-72 ay) (%) 8,34 10,31 13,41 16,03 17,71

Okullaşma oranı (48-72 ay) (%) v.y. v.y. 18,83 22,36 25,23

Okullaşma oranı (60-72 ay) (%) v.y. v.y. 30,05 34,42 38,84

Öğretmen sayısı 17.511 22.109 20.91 24.775 25.901

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 20,47 19,66 26,31 25,87 28,43

v.y.: Veri yok. 

Tablo 2.  Türkiye’de okul öncesi eğitimine ilişkin istatistikî veriler (2003–2008).

Kaynak: Eurybase, 2008. 
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ifade edilmiştir (60. Hükümet Programı, 2007). Bu hedef, hükümetin eylem planında da yer almıştır. Bu süreçte yerel 

yönetimlerle ve STk’larla işbirliği yapılması planlanmıştır. Okul öncesinde % 50 okullaşma oranı hedefine ulaşılabilmesi 

için, her yıl yaklaşık olarak 155.000 öğrencinin eğitime katılmasına ve 31 bin dersliğe gerek olduğu ve okul öncesinin 

yaygınlaşması için ikili öğretim, gezici ve yaz anaokulu gibi uygulamaların yaygınlaştırılarak yaygın eğitim imkânlarından 

faydalanılması öngörülmüştür (60. Hükümet Eylem Planı, 2008). 

13–17 kasım 2006 tarihinde gerçekleştirilen 17. Millî Eğitim Şurasında da, 60–72 aylık çocukluk çağını kapsayan okul 

öncesi eğitim döneminin zorunlu hâle getirilmesi için çalışmalara başlanması önerilmiştir (TTkB, 2007, s. 172). MEB, 2009–

2010 eğitim-öğretim yılında 32 ilde 60–72 ay sonrası çocuklar için okul öncesi eğitimi % 100 yaygınlaştırma kararı almış 

ve kararı bu yıl uygulamaya başlamıştır. Millî Eğitim Bakanlığının okul öncesi eğitimi % 100’e çıkarmayı kararlaştırdığı 

32 ile bakıldığında, bu illerin okul öncesi okullaşma oranlarının geçen yıllarda yüksek olduklarından dolayı pilot 

uygulamaya dâhil edildikleri görülmektedir. Uygulamanın başlayacağı illerde beş yaşındaki çocukların okullaşma oranı 

yüzde 51’in üzerindedir. Bu illerin derslik, öğretmen, donanım ve materyal ihtiyaçlarının diğer illere göre daha az olduğu 

belirtilmektedir (Atakan, 2009). Bununla birlikte, fiziki olarak sözkonusu illerdeki okulların bu konuda ne kadar yeterli 

olduğuna dair ciddi bir etüt mevcut değildir. Dahası, okul öncesi eğitim verecek okullarda görevlendirilecek öğretmen 

sorunu hâlâ çözülebilmiş değildir ve ihtiyaç nispetinde bir öğretmen istihdamı sağlanamamıştır. 

Okul öncesi eğitimin önemi, çocuğun o anki gelişimini konu alan pedagojik bir perspektifle ele alınmaktan ziyade, 

çocuğun ileri yaşlardaki akademik başarısı ve ülkenin geleceği ile ilişkilendirilmektedir. Meselenin sadece rakamlar 

ve beşeri sermaye çerçevesinden ele alınması, Türkiye’nin kendine has özelliklerini görmeyi engellemektedir. Tam da 

bundan dolayı, okul öncesi okullaşma oranlarındaki düşüklüğünü, “toplumumuzun okul öncesi eğitimin gereği ve önemi 

konusunda bilgi noksanlığı”yla ilişkilendirmemek gerekir. Öncelikle, gelişmiş ülkelerde okul öncesi eğitime yapılan 

yatırımlar kadınların işgücüne katılımı ile doğrudan ilişkilidir. OECD’nin 1998–2004 tarihleri arasında yirmi ülkenin 

katılımı ile gerçekleştirdiği incelemede, katılımcı ülkelerin okul öncesi eğitime yatırım yapmasındaki en temel gerekçenin 

bu olduğu görülmektedir (OECD, 2006). Yani, Batı toplumlarında çalışan anne yüzdesinin yüksek olması, okul öncesi 

okullaşma oranının yüksek olması sonucunu zorunlu olarak doğurmaktadır. Oysa Türkiye’de çalışan anne oranı, Batı’daki 

kadar yüksek değildir. Buna göre, ülkemizde çalışmayan annelerin çocuklarını (özellikle kırsal kesimdeki özgürce oynama 

ve sosyalleşme imkânına sahip çocuklar için) okul öncesi eğitime göndermelerinde Batı’da var olan türde bir zorunluluk 

yoktur. Bu perspektiften yaklaşılırsa, Türkiye’de özellikle büyükşehirlerde çalışan anne oranları geçmişe nazaran arttığı 

için, MEB’in okul öncesi eğitimi çalışan anne oranlarının arttığı yerlerde yaygınlaştırmasına ihtiyaç vardır. 

Bireyin tüm yaşamı içerisinde “en önemli” ve “en kritik” öğrenme dönemi olarak tanımlanan ve eğitimde eşitsizliğin 

yok edilmesinden ve fırsat eşitliğinin sağlanmasından yana kendisine önemli bir rol atfedilen okul öncesi eğitimin 

zaten başarılı olarak uygulandığı illerde yaygınlaştırılmaya çalışılması, MEB’in bölgeler arası eşitliği sağlama hedefi ile 

açıkça çelişmektedir. Okul öncesi eğitimde bazı bölgelerin kendi haline –ki, bunlar okul öncesi eğitimin yaygınlaşması 

konusunda başarısız olan illerdir– bırakılması ve kaynakların, zaten bu konuda “başarılı” olan bölgelere aktarılması –MEB 

tarafından okul öncesi eğitime atfedilen önem dikkate alındığında– bölgeler arası eşitsizliği daha da derinleştirme riski 

taşımaktadır. 

Son olarak, “çağdaş eğitim yaklaşımları”nın, okul öncesi eğitimi zorunlu tuttuğu dolayısıyla zorunlu eğitim yaşının 

düşürülmesi gerektiği iddiası anlamlı değildir. Türkiye’de zorunlu eğitim zaten altı yaşında (72 ayına girmiş çocuklar) 

başlamaktadır. En son 2003 yılında düzenlenen 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim kanunu (1961), ilköğretimin 6–14 yaş 

çocuklar için zorunlu olduğunu açıkça belirtir. Ayrıca, Avrupa ülkelerinin çoğunda zorunlu eğitim, Türkiye’deki gibi altı 

yaşında başlamaktadır (Tablo 3). PISA değerlendirmelerinde çok iyi sonuçlar alması dolayısıyla MEB’in son zamanlarda 

sürekli örnek gösterdiği finlandiya’da ise zorunlu eğitim yedi yaşında başlamaktadır.
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V. TEMEL EĞİTİMDE OKULLAŞMA

ilköğretim anayasal bir haktır ve hiçbir çocuk bu hakkından mahrum bırakılamaz. Çocuğun okula gönderilmemesi 

durumunda çocuğun velisine ceza verilir. Ne var ki, okula düzenli olarak devam etmeyen ve okulu terk eden çocukların 

tespitinde ve izlenmesinde ciddi sorunlar vardır (Gökşen, Cemalcılar ve Gürlesel, 2008). Öncelikle bu konuda yeterli 

ve güvenilir veriler olmadığını belirtmek gerekir. Bununla birlikte, MEB, e-okul sisteminde açılan yeni bir modül ile 

öğrencilerin devamsızlığının daha etkin olarak takip edileceğini ve okulun erken terkinin azaltılması konusunda daha etkin 

çalışmaların yapılacağını belirtmektedir (MEB, 2009b). Tüm bu gelişmelere rağmen, mevzuata göre, okula devamsızlık 

sürekli hâle gelse bile, öğrenci okulu terk etmiş olarak görülmemektedir. Dahası, çocuk okula fiilî olarak gelmezse bile, 

okul çağ yaşını bitirinceye kadar okula kayıtlı gözükmektedir.

ilköğretimlerde temel hedef, çocuğu kendisine en yakın yerde okula göndermek olarak belirlenmiştir. Ancak bu hedef 

tam olarak gerçekleştirilememektedir. Bunun temel nedeni, Türkiye’nin coğrafi şartları ve nüfusun dağılımının yerleşim 

yerlerine göre farklılık arz etmesidir. Sözgelimi, bazı köylerde çok az sayıda çocuk bulunmaktadır. Birleştirilmiş sınıflar, 

taşımalı ilköğretim ve Yatılı ilköğretim Bölge Okulları (YiBO) ile de ilköğretime erişimi çok güç olan kırsal yerleşim 

birimlerindeki çocuklar için ilköğretim olanağı sağlanmaktadır. Taşımalı eğitimin elverişsiz olduğu yerleşim yerlerinde, 

çocuklar imkânlar ölçüsünde YiBO’lara yerleştirilmektedir. 

ilköğretimde okullaşma oranlarının % 100’e yaklaştırılması konusunda son on yılda iyi bir mesafe kat edilmiş fakat henüz 

bu amaca ulaşılamamıştır. 2008–2009 itibariyle ilköğretimde okullaşma oranı % 96.49 olarak tespit edilmiştir (MEB, 2009a). 

“Haydi kızlar Okula” gibi kampanyalarla kızların okullaşma oranlarının artırılmasında iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Ne 

var ki, eğitim kalitesinde yaşanan hem bölgeler arası hem de okullar arası eşitsizlikler devam etmektedir. ikili öğretim 

yapan okullar ve birleştirilmiş sınıflara katılım devam etmektedir. Türkiye’de ortalama sınıf mevcudu, OECD ülkeleri 

ortalamasına kıyasla hâlâ yüksektir. 2007 itibariyle, Türkiye’de ilköğretim düzeyinde kamu okullarında ortalama sınıf 

mevcutları 27 iken, OECD ortalaması 21,4’tür (OECD, 2009). Benzer şekilde, eğitimin bütün kademelerinde öğretmen 

başına düşen öğrenci sayısında Türkiye, Meksika hariç bütün OECD ülkeleri içerisinde en üst düzeydedir. Bununla birlikte, 

asıl önemli sorun, sınıf mevcutlarının kalabalık olmasından ziyade, kimi bölgelerde sınıf mevcutları yirminin altındayken, 

özellikle bazı büyük şehirlerde –demografik yapısı hızla değişen bölgelerde- sınıf mevcutlarının 50–60’ın üzerinde 

olmasıdır. Elbette bu sorun, sadece MEB’in planlama becerisi ile ilgili olmaktan çok özellikle bölgeler arası kalkınmışlık 

düzeyleri arasındaki farkın, güvenlik sorunlarının ve göçün neden olduğu demografik yapıdaki ani değişimle alakalıdır. 

Demografik yapıdaki hızlı dönüşümler ve bu dönüşümlere dönük planlamanın yetersiz olması, sadece kalabalık sınıflara 

değil, aynı zamanda ülkenin ekonomik kaynaklarının da boşa harcanmasına yol açmaktadır. Örneğin, hâlihazırda atıl 

duran yirmi iki bin civarında ilköğretim okulu vardır (Anadolu Ajansı, 2009). 

Yaş Ülke

4 kuzey irlanda

5 ingiltere, Malta, Hollanda, iskoçya, Galler 

6 Avusturya, Belçika, Güney kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, 
izlanda, irlanda, italya, lihtenştayn, lüksemburg, Norveç, Portekiz, romanya, Slovakya, Slovenya, 
ispanya, Türkiye

7 Bulgaristan, Estonya, finlandiya, letonya, litvanya, Polonya, isveç 

Tablo 3. Avrupa ülkelerinde zorunlu eğitime başlama yaşı.

Kaynak: Eurydice at NfEr, 2009.
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VI. SINIF GEÇME

ilköğretimde verilen eğitimin kalitesinin sorunlu olduğu ve kaliteli eğitimin bölgeler arası dağılımında eşitsizlik olduğu, 

millî eğitim sistemi üzerinde yapılan çalışmalarda ve hazırlanan raporlarda özellikle vurgulanan bir noktadır (The World 

Bank, 2005). Bu kalite sorunu, eski müfredatla ilişkilendirilmiş ve yeni müfredat için bir gerekçe oluşturmuştur. Uluslararası 

bir değerlendirme olan PISA sonuçları da benzer bir gerekçe olarak kullanılmıştır. PISA sonuçlarının nasıl anlaşılması 

gerektiğine dair analizi daha sonra ayrıntılı olarak sunacağız (bkz. XIII. Bölüm). Ne var ki, ilköğretimde verilen eğitimin 

niteliği ve bunun ölçülmesi bağlamında şunu ifade etmek gerekir: Millî eğitim sisteminin öğretim tasarımı açısından en 

zayıf olduğu husus, eğitimin amaçları, öğretim ve ölçme-değerlendirme arasında bir ahenk sağlanamamış olmasıdır (Gür, 

2005). Çünkü bir eğitim sisteminin ne kadar mükemmel amaçları olursa olsun, bu amaçlar ile sınıf içerisindeki öğretim 

ve ölçme-değerlendirme arasında tam bir uyum yoksa, eğitimin etkinliği ve verimliliği konusunda sorunlar baş gösterir. 

Bir okulda amaçlar sınıf öğretimine yansımıyorsa ve ölçme değerlendirmede sınıftaki öğretim esas alınmıyorsa, orada bir 

“eğitim sistemi”nden bahsedilemez. 

Bu genel değerlendirmeden sonra, ilköğretimdeki duruma gelecek olursak, her ne kadar mevcut mevzuat, öğrencilerin 

performanslarının ölçüm ve değerlendirilmesi yapılırken eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, problem 

çözme ve benzeri becerileri ölçen hususların öne çıkarılması gerektiğini belirtse de (MEB, 2008a), bunun uygulandığını 

söylemek zordur. Öncelikle, ilköğretimde neredeyse bütün öğrencilerin, yeterli bilgi ve becerileri edinmeden bir üst sınıfa 

geçirildiği görülmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’de mevcut sınıf geçme uygulaması, verilen eğitimi niteliksizleştirmektedir. 

Çünkü öğrenci temel bilgileri edinemeden bir üst sınıfa geçirildiği için, üst sınıfta verilecek eğitimin genel düzeyi de 

düşürülmektedir. Dolayısıyla öğrencinin hak etmeden bir üst sınıfa geçirilmesi uygulaması, domino etkisi oluşturarak, 

bütün eğitim sisteminin niteliğinin düşmesine neden olmaktadır. Temel bilgileri edinmeksizin bir üst sınıfa ve kademeye 

geçirilen öğrenciler, üst sınıflardaki eğitime karşı motivasyonlarını kaybetmektedirler. Böylece, ilköğretimdeki sorunlar, 

ortaöğretime, ortaöğretimdeki sorunlar yükseköğretime, yükseköğretimdeki sorunlar ise iş piyasasına yansımaktadır. 

Eğitimde böyle bir nitelik düzeyiyle, Türkiye’nin bir gelecek perspektifine sahip olması zordur.

ilgili yönetmelik, ilköğretim okullarında öğrencinin bir üst sınıfa rahatlıkla geçirilmesini kolaylaştıran bir işlev 

görmektedir. Buna göre, “ilköğretim, öğrencilerin derslerdeki başarısızlığına bakılarak elenecekleri bir dönem değil, 

öğretim programlarında öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çalışmalarının ortak katkısıyla ilgi ve yeteneği ölçüsünde 

yetiştirilecekleri bir dönem olarak değerlendirilir.” (MEB, 2008a). Bu madde, çocuğun bütün olarak değerlendirilmesini 

öngördüğünden, öğrencinin bir iki derste başarısız olmasının, onun genel olarak başarısız olduğu anlamına gelmediği 

kabul edilir ve pratikte görüldüğü üzere çocuk bir üst sınıfa geçirilir. Burada temel sorun, çocuğun üst sınıfa geçirilmesi 

değil, çocuğun eksiklerinin telafi edilmeksizin bir üst sınıfa geçirilmesidir. Aynı şey, bir dönem boyunca okula gelmeyen 

öğrencilerin bir üst sınıfa geçirilmesi için de geçerlidir. Öğrencilere sınıf tekrarı yapılması pahalı ve ağır bir uygulamadır. 

Dolayısıyla yapılması gereken şey, her bir sınıf için her derste belli standartların oluşturulması ve bütün öğrencilerin bu 

standartlara erişiminin hedeflenmesidir. Eğitim literatüründe tam öğrenme (mastery learning) olarak bilinen yaklaşımda, 

Öğrenciler temel bilgi ve becerileri edinmeksizin bir üst sınıfa 
geçirilmektedirler. Bu uygulama, öğrencinin sonraki sınıflarda 
eğitime karşı motivasyonlarını kaybetmelerine yol açmakta 
ve ilköğretim ilk sınıflarından itibaren bir nitelik sorunu 
doğurmaktadır. Nitelik sorunu, ilköğretimden yükseköğretime 

ve iş dünyasına artarak yansımaktadır. 
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bir öğrenci bir öğrenme basamağındaki hedefi gerçekleştirmeden bir sonrakine geçirilmez. Öğrenci, sözgelimi ünite 

veya dönem sonunda istenen düzeye ulaşmadıysa, istenen düzeye ulaşması için öğrenciye ekstra zaman ve destek 

verilmelidir. Öğretmenler ve okul yöneticileri, öğrencilerin sınıf tekrarı yapması konusunda oldukça tedirgindirler; çünkü 

öğrencinin gerekli başarıyı sergilememesi hâlinde, yöneticiler ve öğretmenler başarısız kabul edilmektedirler. Başarısız 

etiketi ile karşı karşıya kalmamak için okul yöneticileri ve öğretmenler, kolaycı bir tavır sergilemektedirler. 

ilköğretimde olduğu gibi ortaöğretimde de eğitim sisteminin en kronik sorunlarından birisi, sınıf geçme uygulamalarındaki 

aşırı kolaylaştırıcı tutumdur. Buna göre, neredeyse bütün yıl boyunca hiçbir çalışmada bulunmadan öğrenciler genellikle 

bir üst sınıfa geçirilmektedir. Ortaöğretimde öğrenci, Dil ve Anlatım dersinden başarılıysa ve belli bir ortalamayı 

tutturabilirse (fen liseleri için 3.50, Anadolu liseleri için 3.00, genel liseler için 2.50), kaç dersten başarısız olduğuna 

bakılmaksızın, sınıfı geçmektedir. Öğrenci toplam beş derse kadar (9. sınıfta üç dersten fazla olamaz, 10. ve 11. sınıflarda 

iki dersten fazla olamaz) başarısız olmuşsa, “sorumlu” olarak da üst sınıfa geçirilmektedir (MEB, 2008b). Bu ve bunun gibi 

çok sayıda kolaylaştırıcı uygulama ile eğitim sistemi, her çocuğun başarılı olmasını temin etmektedir(!). Sınıf geçirme 

uygulamaları, merkezi sınavlardaki başarısızlığın en önemli nedenlerinden bir tanesidir. Bilgi ve becerilerin etkin bir ölçme 

ve değerlendirmesi yapılmadan öğrencileri “başarılı” olarak tanımlamak, hem okulu ve öğretmenin değerlendirmesini 

anlamsızlaştırmakta hem de öğrenciyi hayata ve sınavlara hazırlayamamaktadır. Bu yaklaşım ve uygulamanın sonucu 

olarak da MEB idarecileri, sınıf geçirme noktasında her türlü mevzuat kolaylığını yapmakla ve sadece öğretmenleri 

başarısızlığın suçlusu olarak görmekle eleştirilmektedirler. 

VII.  İLKÖĞRETİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ

ilköğretimden ortaöğretime geçişte üç farklı yöntem takip edilmektedir: Doğrudan, yetenek sınavı ve Ortaöğretim 

Yerleştirme Puanı (OYP). liselere ve meslek liselerine (düz olarak tanımlanan) doğrudan başvuru yolu ile Spor liselerine 

ve Anadolu Güzel Sanatlar türündeki liselere ise yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilir. fen liselerine, Sosyal Bilimler 

liselerine, Anadolu liselerine, Anadolu Öğretmen liselerine ve bazı meslek lisesi türlerine (Anadolu Erkek Teknik, 

Anadolu kız Teknik, Anadolu imam-Hatip ve Sağlık Meslek liseleri) öğrenciler, giriş sınavları ve okul başarı puanlarının 

dâhil edilmesiyle oluşan OYP’ye göre merkezi olarak yerleştirilir. 2008 yılına kadar merkezi yerleştirmede Orta Öğretim 

kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OkS) puanı esas alınmaktaydı. OkS, ilköğretim 8. sınıfı bitiren öğrencilere 

tek oturumda uygulanan bir sınavdı. 2008 yılı ile birlikte son OkS gerçekleştirilmiş ve Ortaöğretime Geçiş Sistemi (OGES) 

olarak adlandırılan yeni bir sistem benimsenmiştir. OGES’e göre, her bir Sınıf Puanı (SP) için üç husus değerlendirmeye 

katılacaktı: 1- Seviye Belirleme Sınavı (SBS), 2- Yılsonu başarı puanı (karne notları) ve 3-Davranış puanı. SBS % 70, başarı 

puanı % 25 ve davranış puanı da % 5 oranında etkili olacaktı. Ne var ki, davranış puanı, Danıştay tarafından iptal edilmiştir. 

OYP, 6’ncı sınıfın sınıf puanının % 25’i, 7’nci sınıfın sınıf puanının % 35’i ve 8’inci sınıfın sınıf puanının % 40’ı toplanarak 

elde edilir.

OkS’den SBS’ye geçişi ayrıntılı bir şekilde ele almadan önce, Danıştay’ın davranış puanına ilişkin kararını ele almakta fayda 

var. 2008 yılından itibaren uygulamaya konan Ortaöğretime Geçiş Sistemi, davranış puanını, “öğrencilerin tavır, davranış 

ve yetenekleri ile ilgili olarak belirlenen ölçütlere göre derslerine fiilen giren öğretmenlerin ayrı ayrı verecekleri puanların 

aritmetik ortalamasından sistem tarafından otomatik olarak elde edilen puan” olarak tanımlamaktadır. Danıştay,

… ilköğretimin 6, 7 ve 8. sınıflarında ders yılı sonunda yapılan seviye belirleme sınavlarının aslında öğrencilerin 

başarılarını yıllara yayan bir süreçte ölçerek, bu sonuçlara göre liselere yerleştirmek amacıyla yapıldığı 

düşünülürse, bu sınavlara katılacak olan 11–14 yaş grubundaki yetişme çağındaki çocukların, kişiliklerini 

oturtmaya çalıştıkları ve bu aşamada pek çok faktörden etkilendikleri davranışlarının, başarı ya da başarısızlık 

olarak değerlendirilmesi kamu yararına uygun bulunmamıştır. 
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gerekçesiyle davranış notunun liseye girişte etkili olmasının iptaline karar vermiştir (Danıştay, 2008a, 2008b). Danıştay, 

esasında pedagojik bir meselede “kamu yararı” gibi neyi içerdiği belli olmayan bir gerekçeyle karar vermiştir. Oysa 

öğretmenlerin öğrencilerin ders başarılarını ve davranışlarını değerlendirmeleri, bizatihi okul ve öğretmenlik kavramlarına 

içkin bir şeydir. Eğitimi (terbiye, education), öğretimden (talim, instruction) ayıran en temel husus güzel ahlak, değerler, 

saygı, görgü kuralları ve sorumluluk gibi davranış ve hasletlerin öğrencilere kazandırılmasıdır.

kamuoyunda da yeni sistemde belli bir oranda etkisi öngörülen ilköğretim başarı puanı uygulamasının “suistimaller” 

doğurup doğurmayacağı bir süre tartışılmıştır. Uygulamanın nesnellikten uzak ve sorunlu olacağı yolundaki eleştiriler, 

çeşitli anketlerde en güvenilir ikinci meslek grubuna mensup sayılan öğretmenlerin verdiği notlara karşı güvensizliğin bir 

yansıması olarak da görülebilir. ister öğretmenlere dair bazı önyargıların yansıması olsun ister öğretmenlerin not verme 

konusunda maruz kalacağı baskılara dair olgusal bir tespit olsun, sonuç değişmemektedir: Öğretmenler “profesyonel” 

veyahut “işinin ehli” olarak görülmemekte ve değerlendirmelerine kuşkuyla bakılmaktadır. Oysa öğrencileri üç yıl boyunca 

çok yakından takip eden ve gelişimlerini en iyi bilen ilköğretim 2. kademe (6, 7 ve 8. sınıf ) öğretmenlerinin, öğrencilerin 

bir üst öğrenime geçişleri sırasında değerlendirmelerini dikkate almak, sadece test sınavlarını dikkate almaya nazaran 

çok daha isabetlidir. Türkiye’deki gibi ortaöğretim düzeyinde akademik ve meslekî şeklinde bir ayrıma giden Hollanda ve 

Almanya gibi ülkelerde de, öğretmenlerin değerlendirmeleri ortaöğretime geçişte dikkate alınır. 

Millî Eğitim Bakanlığı, OkS’yi kaldırıp yerine yeni OGES’i getirirken, temel gerekçe olarak, yenilenen müfredatın farklı bir 

ölçme ve değerlendirme yaklaşımını gerektirdiğini vurgulamıştır (MEB, 2007). Ayrıca OkS’nin sadece sınava hazırladığı 

fakat hayata hazırlamadığı, sadece sonucu ölçtüğü oysa yeni müfredatın süreci değerlendirdiği, sınavda sorulmayan 

dersleri önemsizleştirdiği, tek oturumda gerçekleştirilmesi dolayısıyla öğrenci ve veli için ciddi bir stres kaynağı olduğu ve 

okul disiplinini olumsuz etkilediği ifade edilmiştir. Dahası, aileye ek mali yük getirdiği ve öğrencileri okul dışı kaynaklara 

(dershane) yönlendirdiği belirtilmiştir. 

2005 yılından itibaren uygulanmaya başlanan müfredatın uygulamada ne tür etkileri olduğu daha görülmeden, yeni 

müfredatın romantik ve “mesiyanik/kurtarıcı” dili kullanılarak, yeni sınav sistemine gereğinden fazla anlam ve sorumluluk 

yüklenmiştir. Yeni sınav sistemi, yıllardır birikmiş sorunları adeta bir çırpıda çözebilecek sihirli bir formül olarak 

sunulmuştur. Oysa bu yaklaşım gerçekçi değildir. Öncelikle, yeni sistem, okul müfredatını sınavlara yansıtma gayesi 

gütmüş ve okul başarı puanlarını yerleştirme puanlarına dâhil ettiği için, öğrencilerin müfredatla ve okulla ilişkileri 

nispeten sağlamlaştırılmıştır. Ne var ki, Millî Eğitim Bakanlığının en temel vaatlerden olan, yeni sistemle okul dışı kaynaklara 

(dershane) yönelmenin azalacağı ve dolayısıyla daha eşitlikçi bir sistem oluşturulacağı iddiaları gerçekleşmemiştir. 

Yeni sistemle, öğrenciler artık daha erken yaştan itibaren dershanelere gitmeye başlamıştır. Yaptığımız görüşmelere ve 

gözlemlerimize göre hazırladığımız yeni OGES’i değerlendiren Tablo 4 aşağıda sunulmuştur.

Her ne kadar elimizde kapsamlı veriler olmasa da, MEB Özel Öğretim kurumları Genel Müdürlüğü yetkilileriyle, çok sayıda 

dershaneci, ilköğretim öğretmenleri ve idarecileriyle yaptığımız görüşmelerde, dershanelere devam eden ilköğretim 

ikinci kademe öğrenci sayısında, OkS’den SBS’ye geçildiğinde bir artış söz konusudur. Bu artış, özellikle 6 ve 7. sınıf için 

oldukça yüksektir. 6 ve 7. sınıfta dershaneye devam eden öğrenci sayısının artmasıyla birlikte, öğrenci ve ailelerdeki 

stres ve kaygı daha erken yaşlara çekilmiştir. Aileler, çocuklarının hangi liseye ve lise türüne gideceği sorusuyla, çocukları 

çok daha erken yaşlardayken meşgul olmaktadırlar. Okullar ve bölgeler arası eşitsizlik sorununun yeni sistem ile birlikte 

büyüme riski vardır. Çünkü tek sınavlı sistemde aileler arası rekabet daha az iken şimdi ekonomik gücü daha yüksek 

olanlar, çocuklarının daha uzun süre okul dışı destek almalarını sağlamaktadırlar. SBS’de en yüksek puan alan öğrencilere 

bakıldığında, çoğunluğunun özel okul öğrencileri olduğu ve Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 

öğrencilerin performanslarının en düşük olduğu görülmektedir. 

OGES’le birlikte, özel okulların devlet okullarından ve batıdaki illerin doğudaki illerden çok daha başarılı performans 

sergilediği görülmektedir. Örneğin 2008 SBS’de 7. sınıflardaki 61 birincinin 34’ü özel okullardan çıkmıştır. Dahası, 

karadeniz’den iki, Doğu Anadolu’dan iki, istanbul’dan ise 17 birinci çıkmıştır; Güneydoğu Anadolu’dan ise hiç birinci 
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çıkmamıştır. 2009 yılında 8. sınıflarda tam puan alan 45 öğrenciden 37’si özel okul, 8’i kamu okullarından mezundur. 

Ayrıca bu öğrencilerin 24’ü istanbul’dan ve yalnızca bir tanesi Güneydoğu Anadolu Bölgesinden (Gaziantep) çıkmıştır. 

Doğu Anadolu ve karadeniz bölgelerinden birinci çıkmamıştır. 8. sınıf öğrencilerden SBS’de bütün soruları doğru 

cevaplayanların 55’i özel okul öğrencisi 12’si ise kamu okullarındandır. illerin ortalama puanlarına bakıldığında, Doğu 

Anadolu Bölgesinde yer alan Tunceli OYP puan ortalamasına göre dördüncü sırada iken en başarılı öğrencilerin sayıca 

çok olduğu istanbul (60. sırada) Doğu ve Güneydoğu Bölgelerindeki illerden sonra en başarısız il olduğu görülmektedir 

(EĞiTEk, 2009). Ayrıca bu sonuçlar Türk eğitim sisteminin kronik sorunu olan bölgeler arası ve okullar arası eşitsizliğin, 

istanbul’da ne kadar yaygın olduğunu göstermektedir. Sınavlarda tam puan alan öğrencilerin önemli bir çoğunluğunun 

özel okullardan çıkmasının bir nedeninin, başarılı öğrencilerin çeşitli vaat ve mükâfatlarla devlet okullarından özel okullara 

transfer edilmeleri olduğunu da belirtmek gerekmektedir. 

Türkiye’de sınavların belirleyiciliğinin erken yaşa çekilmesi ile birlikte, başarı ile ekonomik ve kültürel sermaye arasındaki 

ilişkinin daha da belirginleşme riski vardır. Çünkü gelir ve eğitim düzeyi arttıkça, ailenin çocuğun eğitimine yönelik 

sorunları ile meşgul olması ve çocuğun eğitim düzeyi doğrudan bir artış sergilemektedir (Eğitim reformu Girişimi, 2009; 

Dinçer ve kolaşin, 2009). Gelir düzeyinin yükselmesi ile birlikte, eğitimdeki ek kaynaklara daha fazla pay ayrılmaktadır. 

Ayrıca, on iki yaşındaki bir çocuğun, SBS’nin hayatındaki belirleyiciliğinin farkında olması beklenemez. Bu farkındalık 

ancak okul veyahut ailenin farkındalığıyla ortaya çıkabilir. Bunun somut bir örneği, ailenin çocuğun SBS sınavı için, bir 

bankaya para yatıracağını bilmesi, parasının olması ve bunu takip etmesi gerektiğidir. Okulun belirleyiciliğinin genellikle 

zayıf olduğu, sınav sisteminin sürekli değiştiği ve karmaşık bir hal aldığı düşünüldüğünde, ekonomik ve kültürel 

Ortaöğretime Geçiş Sisteminin MEB tarafından açıklanan amaçları
Amaçlar 
gerçekleşti mi?

Sadece derslerdeki akademik başarıları değil okul içindeki tüm başarıları puana dönüştürmek o

Öğrencilerin yetenek ve yeterliliklerini daha iyi tespit etmek ×

Yeni müfredatın felsefesine uygun bir değerlendirme yapmak ×

Öğrenciyi tüm özellikleri, ilgi ve yetenekleriyle dikkate alan ve yönlendiren bir yapı (etkin 
yönlendirme) oluşturmak ×

kapsamlı verilerle geleceğe dönük sürdürülebilir ve kalıcı eğitim planlamaları yapmak ×

Eğitime yapılan yatırımların daha etkin kullanılması sağlamak ×

Okulda öğrenme ön plana çıkacak ve okul dışı kaynaklara (özel öğretmen, dershane) yönelmeyi 
azaltmak ×

Öğrencilerin muhakeme ve yorum yapma yeteneklerini geliştirmek ×

Genel liselerin eğitim kalitelerini artırmak ×

Okul kültürü içinde öğretmenin etkinliğini daha güçlü hale getirmek o

Eğitim ve öğretim sınav merkezli olmaktan çıkarmak ×

Eğitim ve öğretimin okul ve öğrenci merkezli olmasını sağlamak ×

Sınavların zamana yayılması ile öğrencilerin ve ailelerinin yaşadığı sınav stresini en alt seviyede 
tutmak ×

Öğrencinin tüm derslere ilgisi ve gayretini artırmak o

Ortaöğretime geçişte objektif bir yerleştirme sistemi getirmek o

 
o : kısmen
× : Hayır

Tablo 4. Yeni ortaöğretime geçiş sisteminin değerlendirilmesi.

Kaynak: Tablo tarafımızdan oluşturulmuştur.



T Ü R K İ Y E ’ D E  M İ L L İ 
E Ğ İ T İ M  S İ S T E M İ

23

sermayeye sahip bazı ailelerin çocuklarının daha avantajlı olduğu açığa çıkar. kültürel sermayenin eğitimde belirleyici 

olmasının nedeni, ailelerin eşit kültürel sermayeye sahip olmayışı ve bu eşitsizliğin öğrencilerin başarısını belirlemede 

etkili olmasıdır. kültürel sermayenin eğitim sisteminde belirleyici olması, eğitimdeki eşitsizliklerin gizliden derinleşmesine 

hizmet edebilmektedir (Bernstein, 1977; Bourdieu, 1986). 

Okulları sınav odaklı anlayıştan kurtarmayı hedefleyen yeni OGES’in bu hedefi gerçekleştirdiğini söylemek maalesef 

mümkün değildir. Okulların performansı, sadece öğrencilerin SBS puanlarına göre değerlendirilmektedir. Okullar da 

daha başarılı olmak için, test tekniklerine yönelik özel çalışmalar yapmakta, öğrencilerin SBS’de daha başarılı olması 

yönünde çaba harcamaktadırlar. Sınav odaklı bir sistemden kurtulma vaadi ve ilköğretimin ilk üç sınıfında ölçme ve 

değerlendirmede test ve sınava başvurulmamasına rağmen, tüm sınıflara yönelik yardımcı kitaplar ve yaprak testler 

hazırlanmaktadır. MEB’in ısrarla bu tür yayınlara gerek olmadığını belirtmesine ve hiçbir öğretmenin bir öğrenciyi ek yayın 

almaya zorlayamayacağını ifade etmesine rağmen, tüm sınıflara yönelik hazırlık kitapları, test kitapları, yaprak testleri gibi 

yayınların birçok yayınevi tarafından basılması, sınav odaklı sistemin millî eğitim sisteminin her tarafına sirayet ettiğini 

göstermektedir. Burada sorun, bir eğitim sisteminde sınavların olması değil, verilen eğitimin bir değerlendirmesi olması 

gereken sınavların, eğitim sisteminin her yönüyle belirleyicisi olmasıdır.

kaldı ki, OGES’in yeni müfredatın ruhuna ve felsefesine uygun olduğu şeklinde sunulması, bazı çelişkiler de içermektedir. 

ilk olarak, her öğrencinin kendi özgünlüğü içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden bir felsefî söylem ile 

bütün öğrencilerin aynı şekilde değerlendirilmesi uygulamasını uzlaştırmak zordur. Dahası, öğrencinin proje yapmasını 

ve böylece sentez yeteneğini geliştirmesini istemek ile öğrenciden çoktan seçmeli soruları cevaplamasını istemek 

aynı şey değildir. Burada eğitimin amaçları ile değerlendirme arasında bir uyumsuzluk sözkonusudur. Çünkü uzun 

zamana yayılmış bir çalışma performansını gözlemek ve böylece değerlendirmek, süreci öne çıkarmakta ve öğretmene 

önemli roller vermektedir. Oysa kısa süreli bir oturumda verilen cevapları değerlendirmek, sonucu öne çıkarmakta ve 

süreci dışlamaktadır. Bununla birlikte, yukarıda işaret edildiği üzere, öğrenci başarı notlarının, ortaöğretime geçişte 

değerlendirilmeye alınması, öğrencinin okula önem atfetmesine neden olması açısından olumludur. 

OkS rekabetçi olduğu gerekçesiyle eleştirilirken acaba SBS hem öğrenciler hem okullar arası rekabetçiliği engelleyebilmiş 

midir?	Bu	soruya	rahatlıkla	“hayır”	yanıtı	verilebilir.	SBS	rekabetçiliği	engelleyememiş	hatta	daha	da	arttırmıştır.	Çünkü	

OkS’de sadece 8. sınıf verilerine göre bir karşılaştırma yapılırken, şimdi öğrenciler ve okullar 6. sınıf verilerine göre de bir 

kıyaslamayla karşı karşıyadırlar. Bir okulun ne kadar başarılı olduğunun, onun sadece SBS ortalaması ile ölçüldüğü bir 

eğitim ortamında rekabetçilik engellenemez. Okulları değerlendirirken okulun bulunduğu bölgenin ve ailelerin sosyo-

ekonomik yapısı dikkate alınmadan sadece sınav sonuçlarının kullanılması, okulları ve öğrencileri sınav merkezli 

bir sistem anlayışından uzaklaştıramaz.  Bu durumda, başarının ölçülmesinde süreç kullanılmamakta sadece sonuca 

bakılmaktadır. MEB, SBS’den elde edilen veriler ile etkin bir değerlendirme yapılacağını ifade etmiştir ama SBS sonuçlarının 

etkin bir şekilde değerlendirdiğini ve buna göre planlar yapıldığını söylemek şimdilik mümkün değildir.

Ortaöğretime geçişte kullanılan yeni sistemle birlikte sınavların 
daha erken yaşlara çekilmesi sonucu, sosyo-ekonomik 
statüsü daha iyi ailelerin çocuklarının daha avantajlı olmaları 
muhtemeldir. Yeni geçiş sistemi, okul dışı kaynaklara yönelimi 

erken yaşlara çekerek artırmıştır.
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VIII. ORTAÖĞRETİMDE OKUL TÜRLERİ

Türkiye’de ortaöğretim genel ve mesleki olmak üzere iki gruba ayrışmaktadır. Genel ortaöğretim okulları, öğrencileri 

temelde yükseköğretime hazırlarken, meslekî okullar öğrencileri iş dünyasına veya yükseköğretime hazırlar. Ortaöğretim 

kurumları Millî Eğitim Bakanlığı örgüt yapısı içerisinde altı ayrı genel müdürlük bünyesinde yer almaktadırlar. Ayrıca, 

ortaöğretim düzeyinde 79 adet okul türü vardır. Bu durum, ortaöğretimin bir birlik ve bütünlük içerisinde planlanmasını 

engellemektedir. Mevcut yapının verimsizliğini gören MEB, kalkınma planları ve hükümet programlarını dikkate alarak, 

ortaöğretimdeki program ve okul çeşitliliğini azaltmak yönünde bazı çalışmalar başlatmış ve “tek yönetim çok program” 

temelinde okul türü sayısını kademeli olarak 15’e indireceğini belirtmiştir (MEB, 2008c). Ne var ki, “tek yönetim” ilkesi 

benimsenmiş olsa da, ortaöğretim kurumları hâlâ altı adet genel müdürlüğe bağlıdırlar. 

lise eğitimi alabilmek için, ilköğretimi tamamlamak şarttır. Ancak çok farklı okul türlerinin olduğu Türkiye’de bu okullara 

öğrenci seçiminde de farklı yöntemler takip edilmektedir. Genel liseler, ticaret meslek liseleri, endüstri meslek liseleri, kız 

meslek liseleri, imam-hatip liseleri, çok programlı liseler, mesleki ve teknik eğitim merkezleri, doğrudan başvuru yoluyla 

öğrenci kabul etmektedirler. Her okulun tanımlanmış belirli bir hizmet alanı (bölgesi) vardır. fen, Sosyal ve Anadolu liseleri 

gibi lise türlerine gidecek öğrenciler merkezi olarak uygulanan sınav sisteminin sonucuna göre ve öğrenci tercihine göre 

belirlenir. Ayrıca Güzel Sanatlar liselerine ve Spor liselerine öğrenciler yetenek sınavı sonucuna göre kabul edilirler.

Genel ortaöğretim okulları kategorisinde Genel lise, fen lisesi, Anadolu lisesi, Sosyal Bilimler lisesi, Anadolu Öğretmen 

lisesi, Spor lisesi ve Anadolu Güzel Sanatlar lisesi bulunur. Tanımlanan lise türleri arasında açık hiyerarşi olduğu, 

kamuoyu tarafından da bilinmektedir. Bu hiyerarşi, okul türleri arasındaki giriş puan farkına doğrudan yansımaktadır. 

Sınıflardaki öğrenci sayıları okul türüne göre farklılık göstermektedir. Sınavla öğrenci alan okullarda bir sınıfta bulunması 

gereken öğrenci sayısı 24 ile 30 arasında değişmektedir ve kabul edilen öğrenci sayısı hususunda bir düzenleme vardır 

(Tablo 5). fakat genel liselerde böyle bir düzenleme veya sınırlama yoktur. Bazı genel liseler hem çok kalabalıktır hem 

de bu liselerde ikili öğretim uygulanmaktadır. Sınavla öğrenci alan okulların tüm imkânları –fiziksel altyapı, yüzölçümü, 

teknoloji vb.– genel liselerden daha iyidir hem de öğrenciler bu imkânlardan daha fazla (zaman ve öğrenci başına düşen 

oranlar olarak) faydalanmaktadırlar. 

Okul türü Hazırlık 
sınıfı

Süre Sınıf mevcudu için bir 
düzenleme var mı?

2009 yılında 
kabul edilen 
öğrenci sayısı 

Okul 
sayısı

Okul başına 
ortalama kabul 
edilen öğrenci 
sayısı

Anadolu lisesi - 4 ≤ 30 122.860 1.019 120–180*
fen lisesi - 4 ≤ 24 7.772 96 48–96

Sosyal Bilimler lisesi 1 4 ≤ 24 1.056 16 48–96

Anadolu Öğretmen 
lisesi 

- 4 ≤ 30 19.740 217 60–150

Anadolu Güzel 
Sanatlar lisesi 

- 4 ≤ 24 - 62 48

Spor lisesi - 4 ≤ 24 - 22 ≤96

* Çok az sayıdaki Anadolu lisesi 180’den fazla öğrenci almaktadır.

Tablo 5. Sınavla öğrenci alan genel ortaöğretim okul türleri ve süreleri.

Kaynak: Ortaöğretim Genel müdürlüğü ve Ortaöğretime Geçiş Sistemi web sayfalarındaki verilerden tarafımızca derlenmiştir.
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Sınavla öğrenci alınan okulların öğretmenleri de bir seçme sınavı sonucuna göre belirlenir. Amaçları, esasında öğrencileri 

yükseköğretime hazırlamak olan bu kadar okul türü ve okulun, öğrenci ve öğretmenlerini sınavla almaları, Türk eğitim 

sistemindeki tabakalaşmanın nasıl yeniden üretildiğinin çok önemli bir göstergesidir. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul 

türleri arasında öğrenci ve öğretmen niteliği açısından farkların bulunması, “mahallemizdeki lise”yi anlamsızlaştırmakta 

ve sosyal devletin bütün vatandaşlarına kaliteli bir eğitim hizmeti sağlayacağı inancını kökten sarsmaktadır. 

Ayrıca, artık yabancı dilde eğitim yapmayan Anadolu liseleri ile genel liseler arasında ortaöğretimin amaçları açısından 

bir fark kalmadığı hâlde, iki farklı okul türünü koruma ve birine sınavla öğrenci alma, ortaöğretime geçiş sınavlarını 

gereğinden fazla önemli kılmaktadır. Anadolu liselerinin genel lise olarak isimlendirilmesi ve öğretmenlerinin adil bir 

şekilde bütün genel liselere dağıtılması, devletin nerede yaşarsa yaşasın bütün vatandaşlarına kaliteli bir genel lise imkânı 

sunduğu imajını verme potansiyeline sahiptir. 

Okulların haftalık ders saatlerine ilişkin 11.09.2009 tarihli Talim ve Terbiye kurulu kararına göre, zaten oldukça yüksek olan 

ortaöğrenimde haftalık ders saatleri toplamı, daha da arttırılmıştır (TTkB, 2009). Daha da önemlisi, okulların açılmasından 

iki hafta önce alınan ve 17.09.2009 tarihinde duyurulan yeni ders çizelgesinin 2009–2010 eğitim ve öğretim yılında 

uygulanması istenmektedir. Ders yükünün arttırılması, öğretmenlerin yeniden dağılımını gerektirecektir. Bu kararın, 

norm kadroları belirlenmiş okulları nasıl etkileyeceği çok fazla dikkate alınmadan verildiği anlaşılmaktadır. Yeni karara 

göre liselerin ders yükü aşağıdaki gibidir (Tablo 6).

Sınıflar

Hazırlık 9 10 11 12
Genel Liseler

lise 30 30 30 30

Anadolu lisesi 37 37 37 37

Anadolu lisesi (Hazırlık sınıfı 
olan)

36 40 40 40 40

fen lisesi 36 36 36 36

 Sosyal Bilimler lisesi 37 38 40 40 40

Anadolu Güzel Sanatlar lisesi 36 36 36 36

Anadolu Öğretmen lisesi 38 38 38 38

Spor lisesi 36 36 36 36

Meslekî ve Teknik Liseler

Meslek lisesi 30 40 40 40

Anadolu Meslek lisesi 37 45 45 45

Teknik lise 30 45 45 45

Anadolu Teknik lisesi 37 45 45 45

imam Hatip lisesi 40 40 40 40

Anadolu imam Hatip lisesi 44 44 44 44

Anadolu Sağlık Meslek lisesi 45 45 45 45

Sağlık Meslek liseleri 40 43 43 43

Tablo 6. Okul türlerine göre haftalık toplam ders saatleri dağılımı.

Kaynak:  ilgili düzenlemenin verilerinden faydalanılarak tarafımızdan oluşturulmuştur.
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liselerin ders yoğunluğunun ve akademik içerikli ders sayısının fazlalığı oldukça belirgindir. Bu ders yoğunluğunun 

üzerine, Türkiye’de öğrencilerin üniversiteye giriş için dershanelerde harcadıkları zamanı dâhil ettiğimizde, öğrencilerin 

sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler için zaman ayırmadıkları/ayıramadıkları gözlenmektedir. Zaten Türkiye’de okul dışı 

aktivite olarak algılanan genel itibariyle etütler, hafta sonu kursları ve dershaneler yani akademik başarıları geliştirmeye 

yönelik çalışmalardır. Ayrıca okullardaki ders yükü ne kadar artırılsa artırılsın, okul başarılarının ağırlıklı olarak ÖSS ya 

da SBS’de alınan sonuçlara göre değerlendirilmesi ve bu değerlendirmelerde okul not ve etkinliklerinin payının düşük 

olması, okulları da sınavlara hazırlığa ağırlık vermeye itmekte ve okullarda verilen dersleri (özellikle özel beceri derslerini) 

öğrencilerin gözünde anlamsız kılmaktadır. 

IX. MESLEKÎ LİSELERİN ORTAÖĞRETİMDEKİ PAYI

Meslekî ortaöğretimin temel amacı, öğrencileri doğrudan iş dünyasına hazırlamaktır. Ne var ki, bu okullarda 

yükseköğretime hazırlık, öğrencileri iş dünyasına hazırlamak amacının önüne geçmiştir. Bunun çok çeşitli nedenleri 

vardır. Öncelikle, öğrenciler meslek liselerini tercih ederken, hem meslek edinme hem de yükseköğretime hazırlanma 

amaçlarını birlikte gütmektedirler. Dahası, meslek lisesi mezunu olarak piyasada çalışma cazip kılınmadığı için, öğrenciler 

yükseköğretime devam etmek istemektedirler. Eğitim sistemine dair yapılan en sık tartışmalardan biri, toplam lise 

öğrencileri arasında meslek liselilerin payıdır. Daha önce değindiğimiz üzere, mesleki ve teknik eğitimdeki öğrenci 

oranı, eğitim politikalarındaki ani değişimlerden ciddi oranda etkilenmektedir. Bunun sonucu olarak 1995 ile 1999 yılları 

arasında % 45–50 arasında değişen mesleki eğitimdeki öğrenci oranı, 1999 yılından sonra ani bir inişe geçmiş, 2004 ile 

2009 arasında ise tedrici bir artış göstermiştir (bkz. III. Bölüm).

Cumhuriyet kurulduğundan beri neredeyse bütün hükümetlerin programlarında ve planlı döneme geçildiğinden beri 

de tüm kalkınma planlarında, mesleki ve teknik eğitime önem verileceği belirtilmiştir. Türkiye’de sürekli tekrar edilen 

tezlerden biri, gelişmiş ülkelerde meslek liselilerin payının toplam lise öğrencileri arasında % 65–70 civarında olduğudur. 

lise düzeyinde mesleki eğitimin OECD ülkelerindeki payı Tablo 7’de görülmektedir.2 Avusturya, Almanya, lüksemburg, 

Hollanda, isviçre, Avustralya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, finlandiya, italya, Norveç, Slovakya, isveç ve Slovenya’da, lise 

çağındaki öğrencilerin % 55’i veya daha fazlası mesleki eğitime hazırlık okulları veya meslek liselerine devam etmektedirler. 

fakat kanada, Yunanistan, Macaristan, izlanda, irlanda, Japonya, kore, Meksika, Portekiz, Türkiye, Brezilya, Şile, Estonya ve 

israil’de lise çağındaki öğrencilerin % 60’ı veya daha fazlası genel liselere devam etmektedir (OECD, 2009). ABD’de meslekî 

lise esasen yoktur, bütün liseler genel lise niteliğindedir. ABD, Hindistan, Çin ve kanada gibi ülkelerde meslek eğitimi 

yükseköğretim düzeyinde verilir. 

2. Tablodaki genel eğitim liseleri, öğrencileri doğrudan belirli bir mesleğe hazırlamayan liselerdir (mesleki eğitim programın % 25’inden azdır). 
Meslek eğitimine hazırlık okulları, öğrencilere iş dünyasını tanıtır ve öğrencileri ileri düzeyde (yükseköğretim) meslek eğitimine hazırlar (mesleki 
eğitim programın % 25’inden fazladır). Meslekî veya teknik liseler, yükseköğretime gerek kalmaksızın öğrencilerini doğrudan iş dünyasındaki 
belli bir mesleğe hazırlar. Bununla birlikte, bir programın meslekî veya genel bir yöneliminin olması, o programın yükseköğretime öğrenci ha-
zırlayıp hazırlamadığı hakkında kesin bir fikir vermez. Bazı OECD ülkelerindeki mesleki programlar, öğrencilerini yükseköğretime hazırlar; ayrıca 
bazı ülkelerde, genel eğitim doğrudan yükseköğretime geçiş imkânı sunmaz.  

Ortaöğretim okul türleri arasında, öğrenci ve öğretmen 
niteliği ile fizikî koşullar açısından tam bir hiyerarşik bir yapı 
bulunması, devletin her vatandaşına nitelikli bir eğitim hizmeti 
sunmadığını göstermekte ve sıradan bir devlet okulunu 

anlamsızlaştırmaktadır. 
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Genel Lise % Meslek Eğitimine 
Hazırlık %

Meslekî Lise % Birleştirilmiş Okul 
ve İşyeri Eğitimi %

1 2 3 4

Avustralya 39,6 - 60,4 v.y. 

Avusturya 22,7 x(3) 70,7 34,3 

Belçika 30,4 - 69,6 3,4 

kanada 94,5 5,5 - 

Çek Cumhuriyeti 24,7  - 75,2 34,0 

Danimarka 52,3 - 47,7 47,2 

finlandiya 33,3 - 66,7 11,5 

fransa 56,2 - 43,8 12,1 

Almanya 42,6 - 57,4 42,2 

Yunanistan 68,3 - 31,7 - 

Macaristan 76,4 10,4 13,2 13,2 

izlanda 66,2 1,4 32,4 15,7 

irlanda 66,5 31,3 2,2 2,2 

italya 40,2 33,2 26,5 - 

Japonya 75,7 0,9 23,4 - 

kore 73,2 - 26,8 - 

lüksemburg 37,7 - 62,3 14,0 

Meksika 90,6 - 9,4 - 

Hollanda 32,4 - 67,6 18,5 

Norveç 42,5 - 57,5 14,9 

Polonya 55,7 - 44,3 6,4 

Portekiz 68,4 16,7 14,8 v.y. 

Slovakya 26,8 - 73,2 29,8 

ispanya 56,6 0 43,4 1,9 

isveç 42,9 1,0 56,2 0 

isviçre 35,2 - 64,8 59,0 

Türkiye 63,3 - 36,7 0 

Birleşik krallık 58,6 x(3) 41,4 v.y. 

ABD 100,0 x(1) x(1) x(1) 

OECD ortalaması 54,3 3,9 43,8 14,4

Partner ülkeler

Brezilya 90,6 - 9,4 - 

Şili 64,9 - 35,1 - 

Estonya 68,7 - 31,3 31,3 

israil 66,1 - 33,9 3,9 

rusya federasyonu 54,2 15,0 30,8 v.y. 

Slovenya 35,1 0 64,9 1,6 
 

a: böyle bir kategori yok.

v.y.: veri yok

x(n): n nolu sütunun içerisinde.

Tablo 7. OECD ülkelerinde genel ve meslek liselerine devam eden öğrenci oranları.

Kaynak:  OECD, 2009.



S E T A  
R A P O R

28

Şimdiye kadar sunulan verilerden görüldüğü üzere, meslek liselilerin eğitim sistemi içerisindeki payı, ülkeden ülkeye 

büyük değişiklikler göstermektedir. ABD’de genel liselere devam eden öğrenci oranı % 100 iken, bu oran Avusturya’da % 

22,7 olabilmektedir. Bir ülkede bu oranı belirleyen husus, eğitim ve istihdam arasındaki ilişki ve o ülkenin eğitim sisteminin 

genel yapısıdır. Almanya gibi sanayinin gelişmiş olduğu ülkelerde meslekî ve teknik liselerden mezun olanlar için istihdam 

olanakları oluşturulabilmiştir; dolayısıyla bu liselerin belli bir çekiciliği vardır. Yükseköğretimde üç-dört yıl gibi uzun bir 

süre geçirmeksizin iş hayatına atılıp, iş bulabileceğini düşünen gençler meslek liselerini tercih etmektedirler. Bu nedenle, 

Türkiye’de meslek liselilerin oranını belirlemesi gereken şey, OECD ülkeleri ortalaması değildir. Birincisi, OECD ülkelerinin 

eğitim sistemleri ve dolayısıyla meslek liselilerin sistemdeki oranı arasında ciddi farklılıklar vardır. ülkeler arasındaki büyük 

farkı görmeksizin, ülkelerin ortalamasına bakmak yanıltıcıdır. ikincisi, OECD oranı, ülkelerin veyahut eğitim sistemlerinin 

büyüklüklerini hesaba katmamakta, bütün ülkeleri eşit sayarak, oranları toplayıp ülke sayısına bölmektedir. Dolayısıyla 

nüfusu 310 milyonu bulan ABD (mesleki eğitim % 0), 200 milyonu bulan Brezilya (mesleki eğitim % 9,4) ve 10 milyonu 

bulan Avusturya (meslekî eğitim % 70,7) eşit miktarda ağırlıklandırılmaktadır. üçüncüsü ve en esas olan husus, meslek 

eğitimi ile istihdam arasında sağlam bir ilişki kurabilmektir. iş dünyasının meslek lisesi mezununa olan talebi artırılmadığı 

sürece, meslek liseli oranını artırmak sosyal adaletsizlikleri artırmaktan öte bir anlam ifade etmeyecektir. Çünkü böyle 

bir senaryoda, ağırlıklı olarak alt ve orta sınıf ailelerden gelen meslek liseli öğrenciler, hem yükseköğretime yeterince 

hazırlanma fırsatını kaçıracak hem de istihdam edilme sorunu yaşayacaklardır. kaldı ki, Türkiye’de meslek lisesi ve genel 

 Şekil 2. 2002 yılı itibariyle diploma türüne göre ortalama saatlik kazanç (üniversite mezununun 
ortalama kazancının yüzdesi olarak).

Kaynak:  The World Bank, 2005
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Türkiye’de meslek liselerinin ortaöğretim içerisindeki payı-
nın, gelişmiş ülkelerdeki gibi %65-70’lere çıkarılması gerektiği 
şeklinde sıklıkla tekrarlanan tez, oldukça sorunludur. Gelişmiş 
ülkelerde meslekî ortaöğretimin payı, ülkeden ülkeye çok bü-
yük farklılıklar göstermektedir. Ayrıca, meslekî ortaöğretim 
mezunlarının istihdamı artırılmadığı sürece, meslekî ortaöğ-

retimin payının artırılması pek anlamlı değildir. 
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lise mezunlarının ortalama kazançları arasında ciddi bir fark olmaması (Şekil 2) durumu devam ederse, meslek liselerinin 

cazibesini artırmak gittikçe zorlaşacaktır.

ülkemizde meslekî eğitimin geleceği, ekonomimizin nasıl seyir izleyeceği veyahut ülke olarak ekonomimizi nasıl 

şekillendireceğimiz ile yakından ilişkilidir. Dolayısıyla Türkiye’nin işgücü projeksiyonları yapması ve buna uygun bir 

planlamaya gitmesi zorunlu görünmektedir.

X. ORTAÖĞRETİMDEN YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ

Yükseköğretim talep edenlerin sayısıyla yükseköğretim kontenjanı arasında önemli bir fark olduğu zaman, öğrenciler 

arasında bir seçme ve eleme işlemi zorunlu hâle gelmektedir. Bu seçme ve eleme işlemini gerçekleştirmek amacıyla 

dünyada çok çeşitli giriş sistemleri kullanılmaktadır (Günay ve Gür, 2009). Yükseköğretimin bireysel faydaları dolayısıyla 

kimlerin yükseköğretime seçileceği çok önemsenen bir konudur. Türkiye’de üniversiteye girişte, merkezî giriş sınavı/

sınavlarında alınan puanlar ve lise notları belirleyici olmaktadır. Ne var ki, Türkiye’de üniversite giriş sistemi sürekli 

tartışılmakta ve sıklıkla değişikliklere gidilmektedir. Giriş sistemindeki sorunların yıllardır çözülememiş olmasının 

altında yatan temel neden, üniversitenin/üniversiteye girişin eğitim sisteminin bir parçası olduğu gerçeğinin yeterince 

anlaşılmamasıdır. Aşağıda ele alınacağı üzere, giriş sistemine bütüncül olmaktan uzak parçalı birtakım müdahaleler 

yapılmıştır. 

Yükseköğretim kurulunun kararıyla, 1999 yılından itibaren iki aşamalı giriş sistemine son verilmiş, bilgi ve başarı ölçen 

ÖYS kaldırılmıştır. Uygulamaya konan tek aşamalı ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı), daha ziyade bir genel yetenek testi 

gibi düşünülmüş ve yetenek testiyle üniversiteye öğrenci alma uygulamasının gelişmiş ülkelerde yaygın olduğu YÖk 

tarafından vurgulanmıştır (YÖk, 1999). Oysa bu uygulamanın gelişmiş ülkelerde yaygın olduğu iddiası, doğru değildir 

(Günay ve Gür, 2009). üniversiteye girişte yetenek testi, bir tek ABD’de yaygındır, zira eyaletler kendi eğitim sistemlerini 

belirlemekte özgürdür ve ortak bir müfredat yoktur. kaldı ki ABD’de bile yetenek testinin tam bir alternatifi olan başarı 

testi (ACT) vardır ve yaygındır. Ayrıca ABD’de üniversite başvurularında genel yetenek testlerinin ağırlığı, bize oranla çok 

daha düşüktür ve başvuru değerlendirmelerinde öğrencilerin lisedeki başarıları ile birlikte başvurdukları alana olan ilgi 

ve alakaları da, lise düzeyinde aldıkları seçmeli dersler ve ders dışı faaliyetler gibi farklı ölçütlerle değerlendirilmektedir. 

Yine Avrupa’nın neredeyse bütün ülkelerinde yetenek testinden ziyade başarı ölçen lise bitirme sınavları yaygındır. 

YÖk’ün daha sonra itiraf ettiği gibi, 1999’dan sonra uygulamaya konan ÖSS, zaten sorunlu olan lise eğitimini büsbütün 

önemsizleştirmiş, öğrencileri dershanelere itmiş ve öğrencilerin üniversiteye oldukça hazırlıksız gelmelerine yol açmıştır 

(YÖk, 2007). YÖk’ün 1999’da getirilen sistemdeki yanlışları görüp bunları ancak kısmen düzeltmesi için 2005 yılına kadar 

beklemek gerekmiştir. Dolayısıyla, YÖk’ün 1999’daki söz konusu kararı verirken, ulusal ve uluslararası tecrübeleri pek 

dikkate almadığı anlaşılmaktadır. 

Yine YÖk’ün 1999’da verdiği katsayı kararı, meslek liselerini cazip olmaktan büsbütün çıkarmıştır. katsayı, toplumsal 

tabakalaşma ve kastlaşmanın yolunu açmıştır (Aktay, 2006; Gür, 2009). katsayı uygulaması sonucu, meslek liselerini tercih 

eden öğrenci kalitesinde “trajik” bir düşüş yaşanmış ve zaten hastalıklı bir yapıda olan Türkiye’deki meslek eğitimi “tam 

anlamıyla bitkisel hayata girmiştir” (Türk Eğitim Derneği, 2005, s. 51–2). Yine 1999 yılından itibaren uygulanan Ağırlıklı 

Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) ile birlikte, bir öğrencinin lise notu, öğrencinin öğrenim gördüğü lisedeki öğrencilerin 

ÖSS’de aldıkları puanların ortalamasıyla ağırlıklandırılmaktadır. Yani, bir öğrencinin AOBP’sini belirleyen şey, sadece 

öğrencinin bireysel başarısı ve gayreti değil, aynı zamanda öğrencinin örenim gördüğü okuldaki öğrencilerin giriş sınavında 

aldıkları puanlardır. Açıkçası AOBP, rekabet eşitsizliğini pekiştirmektedir (Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği, 2008). Bu 

uygulamayla birlikte “iyi lise”lerde okumak, çok önemli olmuş ve sınavla öğrenci almayan liselere ve daha önce başarısız 

ilan edilmiş liselere yapısal bir darbe vurulmuştur. Çünkü Millî Eğitim Bakanlığına bağlı herhangi bir devlet okulunda 
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eğitim almak, AOBP’nin düşük olacağı anlamına gelmektedir. katsayı uygulamasıyla birlikte AOBP, Türkiye Cumhuriyeti’nin 

alışık olmadığı bir toplumsal tabakalaşmanın önünü açmış ve eşitlikçi bir eğitim sisteminin sonunu getirmiştir. Dahası, 

geleneksel olarak ortaöğretimden yükseköğretime geçişte yaşanan baskı, AOBP dolayısıyla iyi bir lisede okumanın 

getirdiği avantajların baskısıyla, ilköğretimden ortaöğretime geçişe taşınmıştır. Böylece iyi bir üniversitenin yolu, yapısal 

olarak, iyi bir liseden geçer hâle gelmiştir. Daha kötüsü, bu uygulamanın hiçbir şekilde telafisinin bulunmamasıdır. Girdiği 

üniversite giriş sınavında düşük sayıda soruyu doğru cevaplayan bir öğrenci, sonraki yıl çalışarak doğru sayısını artırma 

imkânına sahiptir. Oysa lise mezunu bir öğrenci, geçmişe gidip kendi lisesindeki öğrencilerin mezun oldukları yıl ÖSS’de 

aldıkları notları değiştiremez.

Millî Eğitim Bakanlığı, giriş sisteminde yapılan değişikliklerin, ortaöğretim üzerine etkisini yeterince araştırmamış ve acil 

tedbirler üretememiştir. MEB, daha önce işaret edildiği üzere, öğrencilerin bir üst sınıfa geçişlerine hiçbir kalite filtresi 

koymamakta ve üst sınıfa geçişi alabildiğince kolaylaştırmaktadır. Bu uygulama, öğrencilerin akademik olarak hazırlıksız 

bir şekilde lise son sınıfa gelmelerine yol açmaktadır. Böylece hem öğrenciler eksikliklerini okul-dışı kaynaklardan 

giderme yoluna gitmekte hem de üniversite kapısında bir yığılma meydana gelmektedir. ÖSS’de net ortalamalarının 

düşük olmasının altında yatan temel neden de budur.

Türkiye’nin yükseköğrenim talebiyle yükseköğretim sisteminin arzı (kontenjanlar) arasında büyük bir uyumsuzluk 

vardır (YÖk, 2007). YÖk ve üniversiteler, büyüyen Türkiye’nin artan yükseköğretim talebini yeterince okuyamamış ve 

kontenjan artırımı konusunda oldukça yavaş davranmıştır (küçükcan ve Gür, 2009). Ayrıca lisans öğrenci sayısı hızlı bir 

şekilde artırılırken, özellikle doktora mezun sayısında ciddi bir artış sağlanamadığından, öğretim üyesi sayısı yeterince 

artırılamamıştır. 

XI. YENİ MÜFREDAT

2004–2005 eğitim ve öğretim yılında dokuz il ve 120 okulda pilot uygulaması başlayan yapılandırmacı3 yaklaşım ile 

biçimlendirilen yeni ilköğretim programı (müfredatı), 2005–2006 öğretim yılı ile birlikte tüm ilköğretim okullarında 

uygulanmaya başlanmıştır. Yapılandırmacılık, öğretimin nasıl yapılacağından çok öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ile 

ilgilidir. Bu yaklaşıma göre, öğrenmenin gerçekleşebilmesi için birey öğrenme sürecine aktif olarak katılır ve bilgiyi 

inşa eder (TTkB, 2005). Talim Terbiye kurulu tarafından hazırlanan İlköğretim 1-5. Sınıf Programları Tanıtım El Kitabı’nda, 

son yıllarda üniversitelerce ve Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan araştırmalarda, eğitim sorunları ile ilgilenen tarafların 

3. MEB ve bir kısım akademisyenler tarafından, ingilizce constructivism kelimesinin karşılığı olarak kullanılan bu kelime, bize göre, yanlış bir 
çeviri ürünüdür. kelimenin doğru çevirisi “inşacılık”tır. kaldı ki, yapılandırma kelimesi pasif çağrışımlar yapan anlamlarla yüklüdür ve ingilizce 
configuration kelimesinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Türk Dil kurumu da konfigürasyon karşılığı olarak, “yapılandırma”yı önermektedir. 
“inşacılık”taki (constructivism) aktif vurgu, bu kelimenin eğitimde kullanılmasının yegâne sebebidir ve bu aktif vurgu “yapılandırma”da yoktur. 
Burada MEB’in yaklaşımını değerlendirdiğimiz için, çeviri tercihimizi değil, yaygın kullanımını esas aldık.

üniversite giriş sisteminde sürekli köklü değişikliklere gidilme-
sinin altında yatan temel neden, üniversitenin/üniversiteye gi-
rişin eğitim sisteminin bir parçası olduğu gerçeğinin yeterince 
anlaşılmamasıdır. Giriş sisteminde yapılan değişiklikler, orta-

öğretiminde öngörülemeyen çok sayıda soruna yol açmıştır.
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raporlarında mevcut sistemin ciddi sorunlarının olduğunun tespit edilmesi ve mevcut sistemden duyulan toplumsal 

rahatsızlık nedeniyle ilköğretim müfredatında değişikliğe gidildiği belirtilmektedir. El Kitabı’nda neden ilköğretim 

programlarında değişikliğe gidildiği şu şekilde ifade edilmektedir: 

Değişik bilim alanlarındaki araştırma bulgularının ve eğitim bilimlerindeki öğretme/öğrenme anlayışındaki 1. 

gelişmelerin yöntem ve içerik olarak öğretim programlarına yansıtılması,

Eğitimde kaliteyi arttırmak ve eşitliği sağlamak,2. 

Ekonomiye ve demokrasiye duyarlı eğitim ihtiyacı,3. 

Bireysel ve ulusal değerlerin küresel değerleri de dikkate alarak geliştirilmesi ihtiyacı,4. 

Mevcut öğretim programları uygulamaları kapsamında öğrencilerin çoğunlukla okula, öğrenmeye, okumaya 5. 

tepki düzeyinde isteksizlik olması,

Mevcut öğretim programlarında konuların çok kapsamlı ve ezbere dayalı bilgi yoğunluklu olması nedeniyle, 6. 

konuların zamanında bitirilememesi ve çoğu zaman sıkıştırılıp öğrenilmeden bitirilmesinin tercih edilmesi, 

Programda yer alan konuların birçoğunun çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun olmaktan, onların 7. 

merak ve ilgilerini karşılamaktan uzak olması,

Okulda kazandırılmaya çalışılan yaşantı biçimleri ile gerçek dünyanın çoğu kez uyum içinde olmaması,8. 

Sekiz yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretim uygulaması ile ilkokul ve ortaokul programları üst üste eklendiği için 9. 

temel eğitimde program bütünlüğünün olmaması, 

Dikey eksende, temel eğitimde birinci sınıftan-sekizinci sınıfa her bir dersin kendi içinde kavram bütünlüğünün 10. 

olmaması, 

Yatay eksende, dersler arasında yeterli paralelliğin sağlanmamış olması,11. 

Ekonomik ve toplumsal gelişmelerin bir sonucu olarak, bireylerin yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem 12. 

çözme, karar verme, işbirliği yeterliliklerini kazanmalarının daha bir önem kazanmış olması,

kendini ifade edebilen, iletişim kurabilen, girişimcilik ruhuna sahip vatandaşlar yetiştirme gerekliliğinin daha 13. 

baskın konuma gelmesi,

Çocukların, ülke çapında ya da uluslararası değerlendirmelerde beklenen düzeyde başarı gösterememesi 14. 

(TTkB, 2005: s. 14–15).

Son maddeyle, PISA, TIMMS, PIrlS vb. uluslararası sınavlarda elde edilen kötü sonuçların mevcut müfredat ve pedagojinin 

başarısızlığını ortaya çıkardığı kastedilmektedir. Dönemin Talim Terbiye kurulu Başkanı Ziya Selçuk ve ilköğretim Genel 

Müdürü Servet Özdemir, küresel bir dünyada sürdürülebilir bir kalkınma ve rekabet gücü oluşturmak için öğretim 

programlarının yeniden tasarlanması zaruretinin ortaya çıktığını belirtmişlerdir (TTkB, 2005: s. 8–9). Ayrıca, devamlı bir 

değişim içinde olan dünyayı takip edebilmek, üretilen bilgi ve birikime ulaşabilmek ve kullanabilmek, üretim becerilerine 

sahip olabilmek için ve ayrıca bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülebilmesi için ezbere değil bilgi üretimine 

dayalı çağdaş bir sisteme gereksinim olduğu vurgulanmıştır (TTkB, 2005: 6). Yeni programla birlikte Türkiye’nin daha 

çağdaş, daha üretici, kendine daha çok güvenen insanların yaşadığı bir yer olacağı belirtilmiştir (TTkB, 2005: 7–8). 

Programın vizyonu ise şu şekilde tanımlanmıştır: 

Atatürk ilkeleri ve inkılâplarını benimsemiş, temel demokratik değerlerle donanmış, bireysel farklılıkları ne olursa 

olsun, araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri gelişmiş; yaşam boyu 

öğrenen ve insan haklarına saygılı, mutlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yetiştirmektir (TTkB, 2005: 16).

Türkiye’nin eğitim sistemini iyileştirme, öğrencileri daha üretken kılma ve üst düzey düşünme becerilerini kazandırma 

adına girişilen çalışmaları elbette takdir etmek gerekir. Ne var ki, bu çabaların ne derece anlamlı olduğu ve nasıl sonuç 

vereceği konusu da değerlendirilmelidir. Yeni ilköğretim müfredatını tanıtan resmi metinler incelendiğinde, dikkat 

çeken en önemli husus, eğitim konularının sloganlara teslim edilmesidir. Örneğin hizmet içi seminerlerde, müfredatın 

dayandığı temelleri tanıtmak adına “doğrusal nedensellik yerine, karşılıklı nedensellik ilkesi ve çoklu sebep-çoklu sonuç 

anlayışı,” “Newton mekaniğinin ötesine geçme,” “kuantum mekaniksel düşünme,” “determinizmin terk edilmesi,” “lineer 
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düşüncenin terk edilmesi,” “Aristo mantığı yerine bulanık mantık” gibi ifadeler sıklıkla kullanılmıştır. Bu tür ifadeler, ya 

serbest çağrışım yöntemiyle yanlış kullanılmıştır ya da büsbütün anlamsızdır (Erzan, 2005). Program tanıtımındaki süslü 

cümleler eleştirel bir dil kurmayı ve sorunlarla yüzleşmeyi engellemiştir. Dahası, Talim ve Terbiye kurulu, bilimsel ve pratik 

açıdan öğrencilere faydasının ne olacağını yeterince incelemeden, birçok psikoloji ve eğitim kuramını ve yaklaşımını 

yeni müfredata rahatlıkla “monte” etmiştir. Bu bağlamda, çoklu zekâ kuramı gibi kuramsal yetkinliği hâlen sorgulanan 

ve “teorilerden bir teori” olmanın ötesinde de bir anlamı olmayan bir “psikoloji” kuramı, “pedagojik” bir zorunluluk ve 

aksiyom/mütearife olarak sunulmuştur (Gür, 2006; klein, 1997). 

Yeni müfredatın planlanması ve hayata geçirilmesindeki en temel problem, müfredatın, eğitimin temel bileşenlerinden 

bağımsız olarak kurgulanmasıdır. Özellikle uygulama noktasında öğretmen ve öğrenme-öğretme ortamları gibi eğitimin 

diğer temel bileşenlerinin bu uygulamaya ne derece hazır ve elverişli olduğu göz ardı edilmiştir. Öğrenciyi daha aktif 

kılmayı amaçlayan yeni müfredat, her bir öğrenci ile bireysel olarak ilgilenmeyi ve farklı öğrenme düzeyine sahip 

öğrencilerin farklı eğitsel yöntemler kullanılarak öğrenmelerini sağlamayı hedefler. Bu ideal bir yaklaşımdır. Ancak teorik 

düzlemde ideal olan bu yaklaşımın uygulama düzleminde de ideal sonuçlar doğurabilmesi için hem uygulayıcıların 

(öğretmen) hem de uygulanacak ortamın (okul/sınıf ortamı) bu uygulama için hazır hâle getirilmesi gerekmektedir. 

Son yıllarda eğitimdeki en önemli iyileşmelerin başında, derslik sayılarının artırılması gelmektedir. Derslik ve okul 

yapımı konusundaki çalışmaların sonucunda (vatandaş-devlet birlikteliğiyle) son altı yılda 130 bin civarında yeni derslik 

yapılmıştır (MEB, 2009b). Ne var ki, mevcut sınıf ortalamaları, yeni müfredatın uygulanabilmesi için gereken ideal sınıf 

büyüklüğünden hâlâ fazladır. Ayrıca, öğretmenlerin yeni müfredata hazırlığı noktasında yürütülen hizmet içi eğitimlerin 

etkinliği konusunda da kuşkular vardır. Bir diğer sorun, eğitim fakültelerinin mezun profiliyle MEB’in istediği öğretmen 

profili arasında tam bir uyum olmamasıdır. Ayrıca yeni müfredatın uygulamaya konulacağı okul ve sınıf ortamlarının 

yeterince hazır olmadığı yaygın olarak kabul edilmektedir. ülkemizde özellikle büyük şehirlerdeki kalabalık sınıflarda ve 

kırsal bölgelerdeki birleştirilmiş sınıflarda, yapılandırmacılığın nasıl uygulandığı ve uygulanacağı belirsizdir. 

Yeni ilköğretim müfredatının pilot uygulaması sonrasında Bakanlıkça yapılan açıklamada, 2005–2006 yılında tüm 

ilköğretim okullarında yeni programın uygulanmaya konulacağı ifade edilmiştir. Nitekim pilot uygulama sonucu yeterince 

analiz edilmeden, program uygulamaya konmuştur. Pilot uygulamaya ilişkin, öğretmen, okul müdürü ve müfettişlerin 

yıllarca devam ettirdikleri pratiklerin bir anda yanlış ilan edilerek, bir anda değişmesini beklemek gerçekçi olmamıştır. 

Dolayısıyla uygulamalar esnasında sayısız aksaklıklar yaşanmıştır. Ancak pilot çalışmada görülen aksaklıkların yeterince 

dikkate alınmadığı, bazı öğretmenler tarafından dile getirilmiştir. Dahası, bu aksaklıklar neticesinde bir özeleştiri yapması 

beklenen MEB, öğretmenlerin programı yeterince benimsemediğinden yani öğretmenlerden şikâyetçi olmuştur. MEB, 

öğretmenlerin pratikteki sorunlara ve ayrıntılara takılmamalarını, yeni müfredatı “coşkuyla” kucaklamalarını istemiştir 

(TTkB, 2005, s. 12). Zaten MEB de uygulamada karşılaşılan sorunlarla muhatap olmak istemediğini, yeni programın 

uygulandığı ilk yıl Bakanlık web sitesinde yer alan ankette, yeni müfredatın “en çok hangi kısmının sevildiğini” ölçmesinden 

de anlamak mümkündür.

Eğitim sistemini içine girdiği “krizden” kurtarması ve küresel 
dünya ile rekabeti sağlayacak bir eğitim sistemini kurmak adı-
na gerçekleştirilen yeni müfredat sloganik bir dile teslim ol-
muştur. Beş yıldır uygulanmakta olan yeni müfredatı ele alan 
çeşitli akademik çalışmalar olmasına rağmen, henüz  kapsamlı 

bir değerlendirme yapılmamıştır.
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Yeni müfredatın uygulanmaya başlanmasının üzerinden beş yıl geçmiştir. Her ne kadar bazı akademik çalışmalar yapılmış 

olsa da, bir bütün olarak müfredatın kapsamlı bir değerlendirmesi MEB tarafından henüz yapılmamıştır. Müfredatın 

işleyen ve aksayan yönlerinin tespiti, bundan sonra yapılacak düzeltmelere temel teşkil edecektir. Ayrıca müfredat ile ders 

kitapları arasında ne derece bir uyum olduğu, bağımsız araştırmacılarca yeterince araştırılmamıştır. Daha da önemlisi, 

müfredatın amaçları ile SBS’ler arasında ne derece bir uyum olduğu MEB tarafından ortaya konmamıştır. 

XII.  FİNANSMAN

OECD verilerine göre, 2006 yılı itibariyle, eğitime yapılan toplam (kamu ve özel) harcamalar, izlanda, kore ve ABD gibi 

ülkelerde GSMH’nın % 7’sine tekabül etmekteyken, Türkiye % 2,7’lik harcamayla OECD ülkeleri arasında sonuncudur 

(Tablo 8). Ne var ki, OECD verileri, Türkiye için sadece kamu kaynaklı harcamaları temel almıştır. Türkiye’de özel kaynaklı 

harcamaların toplam ne olduğuna dair kesin bir veri olmamakla birlikte, Devlet istatistik Enstitüsünün “2002 Yılı Türkiye 

Eğitim Harcamaları Araştırması” sonuçlarına göre, özel kaynaklı harcamalar dâhil edildiğinde Türkiye’de eğitime yapılan 

toplam harcamanın, GSMH’nın % 7’sini bulduğu tahmin edilmektedir. kamu teşebbüsleri ve özel şirketler de son 

yıllarda eğitime desteklerini artırmışlardır. Bu tahminlere ve son yıllardaki eğilimlere göre, eğitim harcamalarının OECD 

ortalamasına yaklaştığı söylenebilir. Bununla birlikte, özel harcamaların toplam harcama içerisindeki oranının bu derece 

yüksek olmasının, eğitim sistemindeki mevcut eşitsizliği artırdığı yönünde kuşkular bulunmaktadır. Özel harcamaların 

daha çok özel dershanelere yapıldığı ve fırsat eşitliğini zedelediği düşünülmektedir (Gök, 2005). Oysa dershanelerin 

fırsat eşitsizliği doğurduğundan bahsetmekten ziyade, zaten var olan eşitsizliklerin dershaneler yoluyla aşılmasından 

da bahsedilebilir. Dershaneler ücretsiz olmadıkları için, herkese hizmet sunmamaktadırlar. Bununla birlikte, yaygın 

olmaları ve özellikle özel okullara ve derslere kıyasla ucuz olmaları, dershaneleri yoksul ve orta gelirli kesim için bir umut 

kapısı kılmaktadır. Yoksul kesimin nitelikli liselere erişiminin sınırlı olduğu düşünüldüğünde, lise yoluyla ve özel eğitim 

sunulamayan yükseköğretime erişim fırsatının kısmen de olsa dershaneler yoluyla sunulduğu söylenebilir. liseler benzer 

kalitede eğitim ve fırsat eşitliği sunmadığı sürece, bu tür alternatiflerin, halkın büyük çoğunluğu için cazip olmaya devam 

edecekleri kesindir.

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin konsolide ve merkezî bütçe içerisindeki oranının yıllara göre değişimine bakıldığında 

önemli bir artış görülür (Tablo 9). 2005 yılından itibaren merkezi bütçede eğitime ayrılan pay, savunmaya ayrılan payı 

geride bırakmıştır. Her ne kadar eğitime ayrılan kamu kaynaklarında son yıllarda sevindirici bir gelişme söz konusu olsa 

da, Türkiye hâlâ kamu kaynaklarından öğrenci başına yaptığı harcama açısından OECD ortalamasının çok gerisindedir. 

OECD (2009) verilerine göre, 2006 yılı itibariyle ilköğretim düzeyinde Türkiye’de öğrenci başına kamu kaynaklarından 

yapılan harcama 1,130 dolar iken, (bazı ülkeler için özel harcamalar dâhil) öğrenci başına yapılan harcamanın OECD 

ülkeleri ortalaması 6,517 dolardır. Bir başka ifadeyle, Türkiye’de ilköğretim düzeyinde kamu kaynaklı öğrenci başına 

harcama, OECD ortalamasının beşte biri kadardır. Ortaöğretim düzeyinde ise, Türkiye’de kamu kaynaklarından öğrenci 

Eğitime yapılan kamu harcamaları açısından Türkiye eğitime 
en az kamu kaynağı ayıran OECD ülkesidir.  2006 verilerine 
göre  Türkiye’de ilköğretim düzeyinde kamu kaynaklı öğrenci 
başına harcama, OECD ortalamasının beşte biri kadardır. Or-
taöğretim düzeyinde ise, Türkiye’nin yaptığı harcama, OECD 

ülkeleri ortalamasının yaklaşık dörtte biridir.
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OECD ülkeleri          

Avustralya 4,0 1,6 5,7 4,0 1,5 5,6 3,6 1,6 5,3 
Avusturya 3,7 1,3 5,5 3,9 1,1 5,5 4,3 1,2 6,2 
Belçika 4,1 1,3 6,1 4,1 1,3 6,1 v.y. v.y. v.y. 
kanada1, 2 3,7 2,7 6,5 3,3 2,3 5,9 4,3 2,1 6,7 
Çek Cumhuriyeti 3,0 1,2 4,8 2,8 0,8 4,2 3,5 0,9 5,1 
Danimarka2 4,4 1,7 7,3 4,1 1,6 6,6 4,0 1,6 6,2 
finlandiya 3,8 1,7 5,8 3,6 1,7 5,6 4,0 1,9 6,3 
fransa 3,9 1,3 5,9 4,3 1,3 6,4 4,5 1,4 6,6 
Almanya 3,1 1,1 4,8 3,3 1,1 4,9 3,4 1,1 5,1 
Yunanistan2 v.y. v.y. v.y. 2,7 0,8 3,6 2,0 0,6 2,6 
Macaristan 3,4 1,1 5,6 2,9 1,1 4,9 3,5 1,0 5,3 
izlanda2 5,3 1,1 8,0 4,8 1,1 7,1 v.y. v.y. v.y. 
irlanda 3,5 1,2 4,7 2,9 1,5 4,5 3,8 1,3 5,2 
italya 3,5 0,9 4,9 3,2 0,9 4,5 3,5 0,7 4,6 
Japonya2 2,8 1,5 5,0 3,0 1,4 5,0 3,1 1,3 5,0 
kore 4,3 2,5 7,3 3,6 2,3 6,4 v.y. v.y. v.y. 
lüksemburg2, 3 3,3 v.y. v.y. v.y. v.y. v.y. v.y. v.y. v.y. 
Meksika 3,8 1,1 5,7 3,5 1,0 5,0 3,7 1,0 5,1 
Hollanda 3,7 1,5 5,6 3,4 1,4 5,1 3,4 1,6 5,4 
Yeni Zelanda 4,3 1,5 6,3 v.y. v.y. v.y. v.y. v.y. v.y. 
Norveç3 3,7 1,2 5,4 3,8 1,2 5,1 4,3 1,6 5,9 
Polonya 3,7 1,3 5,7 3,9 1,1 5,6 3,6 0,8 5,2 
Portekiz 3,6 1,4 5,6 3,9 1,0 5,4 3,6 0,9 5,0 
Slovakya2 2,7 1,0 4,3 2,7 0,8 4,1 3,1 0,7 4,7 
ispanya 2,9 1,1 4,7 3,2 1,1 4,8 3,8 1,0 5,3 
isveç 4,1 1,6 6,3 4,3 1,6 6,3 4,1 1,5 6,0 
isviçre3 4,2 1,4 5,9 4,2 1,1 5,7 4,6 0,9 6,0 
Türkiye3 1,9 0,8 2,7 1,8 0,8 2,5 1,2 0,5 1,7 
Birleşik krallık 4,3 1,3 5,9 3,5 1,0 4,9 3,6 1,1 5,2 
ABD 4,0 2,9 7,4 3,9 2,7 7,0 3,8 2,3 6,6 
OECD ortalaması (1995, 2000 
ve 2006 verileri olan 24 ülke) 3,6 1,4 5,5 3,5 1,3 5,2 3,7 1,3 5,4 
Partner ülkeler          
Brezilya3 3,8 0,8 4,9 2,6 0,7 3,7 2,6 0,7 3,7 
Şili4 3,4 1,7 5,7 4,4 2,0 6,7 3,2 1,7 5,1 
Estonya3 3,5 1,1 4,9 3,9 1,0 5,4 4,2 1,0 5,8 
israil 4,4 1,8 7,8 4,5 1,9 7,9 4,9 1,8 8,4 
rusya federasyonu3 2,0 0,8 3,9 1,7 0,5 2,9 v.y. v.y. v.y. 
Slovenya 4,2 1,3 6,1 v.y. v.y. v.y. v.y. v.y. v.y. 
1. 2005 yılı verileri. 
2. Bazı eğitim düzeyleri diğerleriyle birlikte ele alınmıştır.
3. Sadece kamu harcamaları (isviçre için, sadece yükseköğretimde).  
4. 2007 verileri.
v.y.: veri yok.

Tablo 8. Eğitim düzeyine göre, GSMH’nın bir oranı olarak okul kurumlarına yapılan
harcamalar (1995, 2000, 2006)

Kaynak: OECD, 2009.
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başına yapılan harcama 1,834 dolar iken, (bazı ülkeler için özel harcamalar dâhil) öğrenci başına yapılan harcamaların 

OECD ülkeleri ortalaması 7,966 dolardır. Yani, Türkiye’nin yaptığı harcama, OECD ülkeleri ortalamasının yaklaşık dörtte 

biridir. Türkiye, ilköğretim ve ortaöğretimde öğrenci başına yapılan harcamalarda OECD ülkeleri arasında sonuncudur 

(Şekil 3 ve Şekil 4). Zaten okullara ayrılan ödeneklerle, okulların temel ihtiyaçları karşılanmamaktadır. Örneğin, birçok 

okulda temizlik masrafları, okul aile birlikleri tarafından karşılanmaktadır. kamu okullarına yeterli ödeneğin ayrılmaması 

ve okulların birçok temel ihtiyaçlarını kendilerinin karşılamaya çalışması, okullar arası farkları arttırmaktadır. 

MEB bütçesinin

GSMH içerisindeki oranı % konsolide bütçe içerisindeki oranı %

1997 1,74 8,02
1998 1,77 8,41

1999 2,04 7,82

2000 2,01 7,15

2001 1,68 8,34

2002 2,13 7,60

2003 2,24 6,91

2004 2,30 8,53

2005 2,29 9,53

MEB bütçesinin

GSMH içerisindeki oranı % konsolide bütçe içerisindeki oranı %

2006 2,18 9,47
2007 2,50 10,42

2008 2,30* 10,30

2009 2,51* 10,64

*: Gerçekleşme tahminidir.

Tablo 9. MEB bütçesinin konsolide/merkezî bütçe ile GSMH içerisindeki oranı (1997–2009).

Kaynak: MEB, 2009a.

Şekil 3. OECD ülkelerinde ilköğretim öğrencisi başına yapılan harcama -USD ($)- (2006).

Kaynak:  OECD, 2009.
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XIII. “MİLLÎ EĞİTİM”İN ULUSLARARASI DEĞERLENDİRİLMESİ

Millî eğitim sistemi hakkındaki değerlendirmelerde sıklıkla karşımıza çıkan bir husus, uluslararası kıyaslamalardır. Örneğin, 

gerek resmi rapor ve akademik yayınlarda gerekse güncel basında, OECD’nin PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme 

Programı) adlı değerlendirme sonuçlarına göre, Türkiye’deki eğitimin çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu ifade 

edilmektedir (Eğitim reformu Girişimi, 2007; Gürüz, 2008; TTkB, 2005; YÖk, 2007). PISA 2003’e göre, Türkiye’nin skorları, 

AB ülkelerinin oldukça gerisindedir. Türkiye’nin 15 yaş öğrencilerinin %28,3’ünün matematik bilgi ve becerileri temel 

düzeyin altında çıkmıştır. Bu oran, Polonya ve ispanya’da %10 civarında, Portekiz’de ise %16,4’tür. PISA 2003 sonuçlarında 

Türkiye, her alanda OECD ortalamasının oldukça gerisindedir: OECD ortalamaları 500 olan problem çözme, matematik 

ve fen bilgisi alanlarında Türkiye’nin skorları sırasıyla 408, 423 ve 432’dir. 2004 yılında Türk eğitim sitemini analiz eden 

OECD ekibi, PISA 2003 performansına bakarak, Türk eğitim sisteminin kalitesinin uluslararası alanda oldukça geride 

kaldığını ve rekabetçilik anlamında oldukça kötü sonuç sergilediğini belirtmiştir (OECD, 2007b). 2006 PISA sonuçlarına 

göre, fen alanında Türkiye, değerlendirmeye alınan OECD ülkeleri arasında sadece Meksika’dan önce yer almış ve 30 ülke 

arasından 29. olabilmiştir. Benzer şekilde, okuma alanında Türkiye, değerlendirmeye alınan 29 OECD ülkesi arasından 

sadece Meksika’yı geçerek 28. olmuştur. Aynı şekilde, matematik alanında Türkiye, 29 OECD ülkesi arasından yine sadece 

Meksika’yı geçerek 28. olmuştur (OECD, 2007a).

PISA sonuçları, eğitim sistemindeki eşitsizliğin ne kadar derin olduğunu da göstermektedir. PISA verilerine göre, okul içi 

başarıda öğrenciler arası eşitsizlik, OECD ortalamasının altında iken, Türkiye’de okullar arası eşitsizlik oldukça derindir. 

Okul içi başarıda, öğrencilerin birbirlerine yakın performans göstermeleri ve okullar arası performans farkı bulunmasında 

şaşılacak bir şey yoktur; zira ortaöğretime geçişte kullanılan sınav sistemi dolayısıyla ortaöğretim kurumlarında başarı 

açısından birbirine yakın öğrenciler aynı okullarda kümelenmektedir. Ne var ki, bölgeler arası duruma bakıldığında 

durum dikkat çekicidir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden Batı’ya doğru gidildiğinde ve okulun bulunduğu 

idari mahallin nüfusu büyüdükçe PISA performansı artmaktadır (Dinçer ve kolaşin, 2009; OECD, 2007). Ayrıca 2006 PISA 

sonuçlarına göre, ebeveynleri çalışan çocuklar daha başarılıdır; çünkü bu ailelerin çocuklarının eğitimine aktardıkları 

kaynak ve eğitime verdikleri önem daha fazladır. 

 Şekil 4. OECD ülkelerinde ortaöğretim öğrencisi başına yapılan harcama -USD ($)- (2006).

Kaynak:  OECD, 2009.
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PISA sonuçlarının Türkiye açısından anlamı hakkında karşımıza çıkan değerlendirmelerdeki en temel sorun, genellikle 

Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında kaçıncı olduğunun öne çıkarılması ve bu tür değerlendirmelerin PISA hakkında 

ayrıntılı bir analiz içermemesidir. Dolayısıyla tartışma PISA’nın ne ölçüp ne ölçemediğinden ziyade, Türkiye’deki eğitimin 

içler acısı hâlinin ilan edilmesine dönüşmektedir: “Türkiye, ürdün’ün bile gerisinde kaldı!” (Tabii ki bu tür manşetlerdeki 

oryantalist bakış açısını da gözden kaçırmamak gerekir; çünkü Türkiye’nin izlanda veya finlandiya’nın gerisinde kalması 

ana-akım medya tarafından gayet “makul” karşılanmaktadır.) PISA’da Türkiye’nin kaçıncı olduğunun bir süre manşetlerden 

inmemesi, kamuoyunun Türk eğitim sistemi hakkındaki olumsuz kanaatinin pekişmesine yol açmıştır. Buna göre, 

çocuklarımız diğer ülkelerdeki çocuklara göre oldukça başarısızdır; eğitimimiz kaliteli değildir, müfredatımız ezbercidir ve 

yeni bir müfredat gereklidir. Bir başka ifadeyle, PISA sonuçlarına göre, Türkiye diğer ülkelerden geri kaldığına göre, bizim 

eğitim sistemimizde bir sorun vardır! Böylece PISA, Türk millî eğitim sisteminin bir kalite-ölçeri olarak kullanılmış ve PISA 

sonuçları millî eğitimin gerçek, nesnel ve uluslararası karşılaştırmalı bir resmini çıkarıyor diye kabul edilmiştir. Tabii ki bu 

değerlendirmelerde Türkiye yalnız değildir. PISA sonuçlarının açıklanması üzerine, örneğin ABD ve Almanya’da da benzer 

tartışmalar	görülmektedir.	Almanya’da	da,	Alman	eğitimci	ve	öğrenciler,	“Dummkopf!”,	“Alman	öğrenciler	aptal	mı?”	ve	

“Okul sizi ahmaklaştırıyor” gibi manşetlerle nitelendirilmiştir (Bracey, 2008). 

Türkiye’deki eğitim sistemini değerlendirirken PISA’nın çok öne çıkarılması dolayısıyla, aslında, PISA hakkında da ayrıntılı 

bir analiz yapılması gerekir. OECD’nin yürüttüğü PISA, öğrencilerin yaşamda (bilgi toplumunda) kullanacakları bilgi ve 

becerileri ölçmek amacındadır ve PISA ölçtüğü bilginin “önemli” olduğunu iddia etmektedir (OECD, 2007a). Buna göre, 

PISA, akademik bilgiden ziyade, bilgi ve becerilerin günlük hayata uygulanmasını ölçmeye çalışır. Bir başka deyişle, 

okullarda temelde akademik bilgi öğretilir ve test edilir; oysa PISA bu öğretilme ve test edilme biçimiyle ilgilenmez, 

okulun bir tür çıktısını ölçmeye çalışır. Aslında, tam da PISA’nın bizatihi kendi amacından dolayı, PISA okuldaki çocukların 

başarısı veya okuldaki eğitimin niteliği hakkında bize çok fikir vermez. Daha net bir ifadeyle, “günlük hayatı” temsil 

eden problemleriyle PISA, eğitim politikalarını yönlendirme anlamında bize pek bir şey sunmaz (Prais, 2003). Yani, biz 

öğrencileri değerlendirirken onlara sunduğumuz müfredatı değil de, başka bir şeyi esas alırsak, bu, adil olmayacağı gibi 

çocuklara sunduğumuz müfredatın hangi kısımlarını çocuklara kazandırmakta sorun yaşadığımızı da öğrenemeyiz. 

Akademik bilgiyi ölçmek ile bu bilgilerin uygulanmasını ölçmek arasındaki farkı daha iyi anlamak için, 1999 yılında 

uygulanan ve temelde akademik bilgiyi ölçmeyi amaçlayan TIMMS sonuçları ile 2000 yılında uygulanan PISA sonuçları 

kıyaslandığında ilginç hususlar ortaya çıkmaktadır (Prais, 2003). 1999 TIMMS sonuçlarına göre ingiltere, diğer bazı 

ülkelerden (fransa, isviçre, Belçika, Macaristan, vs.) ortalama 40 puan daha düşük bir skor almıştır; 2000 PISA’da ise 

ingiltere bu ülkelerden ortalama 20 puan fazla almıştır. Yaklaşık iki standart sapma büyüklüğündeki bu skor farkı, sadece 

bir yılda meydana gelmiştir. Daha da ilginç olanı, bu iki değerlendirmeye katılan çocuklar aynı grup öğrencilerdir. Çünkü 

TIMMS 1999 yılında ingiltere’de 14 yaşında olanları, PISA ise 2000 yılında 15 yaşındaki çocukları test etmiştir.

kaldı ki, PISA, kendi amaçladığı “yaşam için bilgi ve beceriler”in ölçülmesini bile yeterince uygulayamamakta ve ancak 

“değerlendirme durumları için bilgi ve beceriler”i ölçmeye çalışmaktadır (Dohn, 2007). Dahası, değerlendirme durumları 

PISA gibi uluslararası değerlendirmelerin sonuçları sıklıkla 
yanlış yorumlanmakta ve Türkiye’de eğitim sorunu, öğrencile-
rin bildiklerini uygulayamamaları ile dolayısıyla eski müfredat-
la ilişkilendirilmektedir. Oysa temel sorun, öğrencilerin temel 
bilgi ve becerilerden yoksun olmaları ve dolayısıyla müfreda-
tın sınıf içerisinde uygulanmaması ve mevcut sınıf geçme uy-
gulamalarıdır. 
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içinde yani test ortamında bile amaçladığı şeyi tam olarak ölçememektedir; çünkü PISA’ya dâhil olan sorular bu amaca 

yeterince	hizmet	etmez.	Pekâlâ,	PISA	neyi	ölçer?	Dohn’un	deyişiyle	“PISA,	belli	bir	güvenilirlik	derecesiyle,	PISA	için	gerekli	

bilgi ve becerileri ölçer. Ne biraz fazlası, ne de biraz eksiği.” (s. 10). Ayrıca, bir kısım bağımsız ölçme ve değerlendirme uzmanı 

araştırmacılar, PISA’nın kendi iddialarıyla ne derece örtüştüğünü incelediklerinde, PISA’nın kendi güvenilirlik, geçerlilik 

ve önemlilik iddialarıyla örtüşmediğini görmüşlerdir (Hopmann ve Brinek, 2007). PISA’nın ülkelerdeki örneklem seçimi, 

soruların kültürel değerlerle yüklü olması, ülkeler arası örneklemin değerlendirmeye katılım oranları, değerlendirmeye 

katılan 15 yaşındaki çocukların kaçıncı sınıfta olduğunun uluslararası dağılımı ve soruların yanlış çevrilmesi gibi çok 

sayıda metodolojik sorunlar, PISA’yı bir uluslararası karşılaştırma aracı olarak şüpheye düşürmektedir (Bracey, 2004, 2008; 

Hopmann ve Brinek). 

PISA’nın yukarıda sıralanan bütün metodolojik kusurları ortadayken, PISA sonuçlarını kullanarak, Türk eğitim sisteminin 

kalitesiz olduğu kanaatine varmak ve bu kalitesizlikten müfredatı sorumlu tutmak sağlıklı bir yaklaşım değildir. Öncelikle, 

yukarıda açıklandığı üzere, PISA kendi amaçları içerisinde ve sınırlılıklarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Dolayısıyla 

PISA, eğitim sistemimizde çocuklara verilen akademik bilgiler hakkında bize bir fikir vermediği gibi, hangi konuda ne 

tür eksikliğimiz olduğunu da belirtmemektedir. Okullarımızda verilen eğitimdeki aksaklıklar hakkında fikir vermesi 

açısından, SBS ve ÖSS gibi müfredatla nispeten örtüşen ulusal sınavları, TIMMS gibi akademik ilgiyi ölçen uluslararası 

değerlendirmeleri incelemek gerekir. Eğitimin niteliğinin bir göstergesi olarak Öğrenci Seçme Sınavı 2009 verilerine 

baktığımızda, 11 ya da 12 yıl eğitim görmüş kişilerden yaklaşık % 2’sinin Türkçe testinden, % 23’ünün ise Matematik–1 

testinden bir netten daha az net yaptıklarını görmekteyiz (ÖSYM, 2009). Bu sonuçlar, öğrencilerin temel bilgi ve 

becerilerden yoksun bir şekilde liseyi tamamladıklarını göstermektedir.

Uluslararası bir değerlendirme olması açısından TIMMS’e bakacak olursak, TIMMS değerlendirmeye katılan ülkelerin 

matematik ve fen müfredatlarıyla olabildiğince paralel sorular içermektedir. TIMMS, dördüncü ve sekizinci sınıflardaki 

çocukların matematik ve fen alanlarındaki bilgi ve becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır. TIMMS 1999’da Türkiye, sekizinci 

sınıfların değerlendirilmesinde matematikte 429 puan, fende ise 433 puan almıştır –uluslararası ortalamalar sırasıyla 487 

ve 488‘dir (Gonzales, vd., 2000). TIMMS 2007’de ise Türkiye, sekizinci sınıfların değerlendirilmesinde matematikte 432, 

fende ise 454 almıştır –uluslararası ortalamalar 500’dür (Gonzales, vd., 2008). TIMMS sonuçlarına göre, Türkiye ortalaması, 

hem matematik hem de fende uluslararası ortalamanın altındadır. Türkiye’nin skorları 1999’dan 2007’ye biraz iyileşme 

göstermişse de uluslararası ortalamayı geçememiştir. 

TIMMS sonuçlarının gösterdiği gibi, Türkiye’de öğrenciler temel akademik bilgi ve becerilerden yoksundurlar. Bu 

yoksunluğun elbette birçok nedeni vardır ve bunlar akademik araştırmalara konu olmalıdır. Bununla birlikte, bu 

yoksunluğun en temel sebebi, müfredatın çok iyi olup olmamasından ziyade, müfredatın sınıf içerisinde uygulanmaması 

ve mevcut sınıf geçme uygulamalarıdır. Daha önceden tartıştığımız üzere, öğrencilerin hiçbir ciddi değerlendirmeye 

tabi tutulmadan ve alabildiğince kolaylaştırıcı bir tavırla üst sınıflara geçirilmesi, eğitim sistemini işlevsizleştirmektedir. 

Bu hususa dönük bazı değişiklikler yapılmadığı sürece, müfredat değişikliği anlamsız olacaktır. Dahası, öğrencilerin 

temel bilgi ve becerilerden yoksun olduğu bir ülkede, “öğrenciler ezberci, bildiklerini yaşama aktaramıyorlar, yaşam 

becerilerinin verildiği bir müfredatı esas alalım” şeklinde bir politika izlemek, beklenen olumlu sonuçları vermeyecektir. 

Türkiye’deki öğrencilerin performanslarının artırılması için öncelikli husus, asgari akademik bilgi ve becerilerin öğrencilere 

sağlanmasıdır. Bütün öğrenciler temel bilgi ve beceriler konusunda iyi bir performans sağlamış ve bu bilgilerini gerçek 

hayatta uygulama konusunda sorun yaşamış olsalardı, o zaman müfredatta uygulamaya ağırlık vermek makul olabilirdi. 

Genel olarak, uluslararası kıyaslamalar yaparken ülkeler arasındaki farklara dikkat etmek gerekir. Sözgelimi, bundan 

önceki bölümde ele alınan finansman konusundaki uluslararası rakamlara bakarak, başarı ve harcama arasında bir 

ilişki kurmayı ele alabiliriz. Türkiye’de öğrenci başına yapılan harcamaların artırılmasında muhakkak fayda vardır; zira 

çocukların yaşadıkları fiziki mekânların iyileştirilmesi, akademik başarıdan bağımsız olarak çocuğun gelişimi için iyi bir 

şeydir. Bununla birlikte, öğrenci başına yapılan harcama ile öğrenci başarısı arasında doğrudan bir ilişki kurmak kesinlikle 
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yanlış olur. Amacı akademik başarıyı ölçmek olan TIMMS 2003 sonuçlarına göre, Singapur matematik dersinde diğer 

bütün ülkelere göre oldukça iyi durumdadır (Tablo 10). 

Bununla birlikte, Singapur’un öğrenci başına harcaması, gelişmiş ülkelerin ortalamasının altındadır. iyi bir eğitim sistemi 

kuran finlandiya ve Singapur gibi ülkelerin bazı ortak özellikleri şunlardır: Doğru insanları öğretmen yapmayı başarmak, 

bu insanları etkili ve iyi performanslı öğretmenlere dönüştürmek ve her bir çocuğun iyi bir eğitim görmesini sağlamak 

(Barber ve Mourshed, 2007). ülkeler başarılarını da farklı unsurlara bağlamaktadırlar. Singapur, başarısını merkezi 

yönetimle ilişkilendirirken, Hollanda merkezi olmayan yönetimle ilişkilendirmektedir. Özetle, uluslararası kıyaslamalar 

dikkatle incelenmeli ve aceleci yorumlardan kaçınılmalıdır; aksi takdirde, uluslararası değerlendirmelerden hareketle 

geliştirilen politikalar etkisiz olacaktır ve hatta daha farklı sorunlara neden olacaktır. 

XIV. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada, millî eğitimin okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar birbiriyle ilişkili bir sistem olarak ele alınması 

gerektiği ve sistemin diğer unsurları dikkate alınmadan herhangi bir unsurunda gerçekleştirilen düzenlemelerin, sistemin 

diğer unsurları üzerindeki olumsuz etkilerinin neler olduğu veya olabileceği ortaya konmuştur. Eğitim sistemindeki 

sorunların sürüp gitmesi ve hatta artması, “eğitim reformu”nun her karar alıcı tarafından adeta bir zorunluluk olarak 

addedilmesine neden olmaktadır. Ancak yeterince etüt edilmeden, değerlendirilmesi tamamlanmadan yapılan 

reformların, eğitimin kalitesine artı bir değer getirmediği ve tarafları (öğrenci, öğretmen, veli, işgücü piyasası vb.) memnun 

etmediği şimdiye kadar yeterince tecrübe edilmiştir. Eğitim reformu gerçekleştirenlerin, reformun eğitim sisteminde ne 

tür bir değişime neden olacağını hesaba katmadıkları gibi, ülke ve toplumun geleceğini nasıl etkileyeceğini de yeterince 

öngöremedikleri anlaşılmaktadır. 

Türk millî eğitim sisteminin amaç ve ilkelerinin nasıl bir toplum ve ülke istendiği konusunda bir netliği yoktur. Amaçlar, 

oldukça eklektik bir yapı sergilemektedir. Eğitim bürokrasisi, net bir hedef ve strateji yokluğu dolayısıyla, günü 

kurtarmaya dönük çabalara girişmekte ve uzun vadede eğitim sisteminin kalitesini artıracak çalışmalara girişmemektedir. 

Dolayısıyla eğitimde yapılması gerekenler, bazı istatistiksel göstergelere indirgenmektedir. Ayrıca eğitimde yapılması 

Sıralama Matematik 
(4. Sınıf)

Matematik 
(8. Sınıf)

1 Singapur Singapur
2 Hong kong Güney kore

3 Japonya Hong kong

4 Tayvan Tayvan

5 Belçika Japonya

6 Hollanda Belçika

7 letonya Hollanda

8 litvanya Estonya

9 rusya Macaristan

10 ingiltere Malezya

Tablo 10. TIMMS 2003 sonuçlarına göre en başarılı on ülke.

Kaynak: Gonzales & v.d., 2004
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gerekenleri çeşitli süslü sözlerle anlatmaya çalışmak, meselelerin anlaşılmasına yardımcı olmadığı gibi, gayet somut ve 

değerlendirmeye açık meseleler bulanıklaşmakta ve hesap verme mekanizmaları işletilememektedir. retorik, bütün 

rasyonel değerlendirmeleri ipotek altına almakta ve reform eleştirileri “inançsızlıkla” tanımlanmaktadır. 

Türk eğitim sisteminin en temel sorunlarından biri, eğitimde eşitsizliğin gün geçtikçe artıyor olmasıdır. Bu artış, toplumsal 

tabakalaşmayı derinleştirmektedir. Özellikle eğitime yapılan son on yıldaki yapısal müdahaleler, eğitimde eşitsizliği 

derinleştirmiş ve toplumu kastlaştırmıştır. Buna karşılık, eğitime erişim konusundaki eşitsizliği çözme adına önemli bir 

gelişme sağlandığı görülmektedir. Dahası, erişimdeki eşitsizliğin çözülmesi politika yapıcılar tarafından öncelikli bir 

mesele olarak ele alınmıştır. Bu olumlu gelişmelere rağmen, eğitim sisteminin neden olduğu toplumsal tabakalaşmayı 

engellemeye dönük ciddi adımlar henüz atılmamıştır. Ekonomik ve kültürel olarak avantajlı ailelerin çocukları, bu 

avantajlarını mevcut eğitim sistemi sayesinde artırarak kullanmaktadırlar. liselerin hiyerarşik olarak sıralanması, iyi lisenin 

üniversiteye girişte AOBP dolayısıyla avantaj sağlaması ve öğrencilerin hangi liselere gideceğinin 6. sınıftan itibaren 

tayin edilmesi, bu tabakalaşmayı derinleştirmekte ve Türkiye’nin sosyal devlet olma vasfını hızla yitirmesine neden 

olmaktadır.

Son olarak, Türkiye’de verilen eğitimin kalitesinde ciddi sorunlar olduğunu belirtmek, sıradan bir tespit haline gelmiştir. 

Hem uluslararası değerlendirmeler hem de ulusal değerlendirmeler ve sınavlar, verilen eğitimin kalitesinin göstergeleri 

olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, bu göstergelerin ne anlama geldiği konusunda aceleci yorumlardan sakınılması 

gerektiği önerilmiştir. Türkiye’de eğitimin kalitesindeki sorunların temelinde, mevcut sınıf geçme uygulamaları 

yatmaktadır. Öğrenciler temel bilgileri elde edemeden bir üst sınıfa geçirilmekte ve mezun edilmektedirler. Bu olgu, 

hem üst kademelerdeki eğitimi niteliksizleştirmekte hem diplomayı piyasada değersizleştirmekte hem de Türkiye’nin 

uluslararası değerlendirmelerde düşük performans sergilemesine yol açmaktadır. 

Bu çalışmada ele alınan başlıklara dönük önerilerimizi şu şekilde sıralayabiliriz:

Millî eğitim, bir sistem olarak görülmeli ve yapılan bütün düzenlemelerin, sistemin diğer parçaları üzerindeki 1. 

etkisi gözetilmelidir. Özellikle, ilköğretimden ortaöğretime ve ortaöğretimden yükseköğretime geçişle ilgili 

düzenlemelerde, yapılan değişikliklerin sistemin bütün bileşenleri üzerine muhtemel etkileri çok iyi çalışılmalı 

ve değişiklikler bu etkiler hesaba katarak yapılmalıdır. Bununla birlikte, sistemde köklü ve ani düzenlemelerden 

kaçınılmalı, değişiklikler kademeli olarak gerçekleştirilmeli ve böylece kimsenin mağdur olmasına izin verilmemeli, 

öğrenci ve velilerin eğitim sistemine olan güveni pekiştirilmelidir. 

Eğitim politikaları düzenlenirken, süreklilik ve toplumsal mutabakat esas alınmalı ve partizanca tutumlardan 2. 

kaçınılarak evrensel amaç ve uygulamalara dönük düzenlemeler yapılmalıdır.

Çeşitli resmi strateji belgelerinde ve raporlarda vurgulanan, MEB’in organizasyon yapısının sadeleştirilmesi 3. 

ve yerel paydaşların aktifleştirilmesi konusunda somut adımlar atılmalıdır. Özellikle, ortaöğretimle ilgili genel 

müdürlüklerinin sayısı bir veya ikiye indirilmeli ve ortaöğretimde bir birlik sağlanmalıdır.

MEB’in organizasyon yapısının daha az merkeziyetçi kılınması için atılacak adımlar, genel kamu reformunun bir 4. 

parçası olarak görülmeli ve eşgüdüm içerisinde yürütülmelidir. Yerel paydaşların hangi konularda yetkili kılınacağı 

konusunda ortak bir zeminin sağlanmasına dönük, çalıştay ve toplantılar düzenlenmelidir. MEB’in bazı yetkilerini 

yerel paydaşlarla paylaşması, kendisinden beklenen işlevleri verimli bir şekilde yapabilmesi için teknik bir 

zorunluluktur. 

Millî Eğitim Temel kanunu’nun 31. maddesinde belirtilen yükseköğretime öğrenci seçiminde YÖk ile MEB’in işbirliği, 5. 

eğitim sisteminin birliği ve bütünlüğünü korumak açısından aktif ve sürekli hale getirilmelidir.

Eğitim sisteminin genel örgütsel yapısı içerisinde hayat-boyu öğrenim fırsatları sunan kurumlar desteklenmeli ve 6. 

yaygınlaştırılmalıdır. Ayrıca değişen dünyanın ihtiyaçlarına uygun yeni kısa süreli ve esnek programlar geliştirilmeli, 

bu programlar yaygınlaştırılmalı ve katılım sayısını arttırıcı çalışmalar yapılmalıdır. 
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Müfredatın en ince ayrıntısının dahi Ankara’dan belirlendiği bir eğitim sistemi yerine, her öğrencinin 7. 

erişmesi gereken asgari standartların belirlendiği ve öğrencilerin belirlenen standartlara ulaşıp ulaşmadıklarının 

değerlendirilmesinin yapıldığı bir sisteme geçilmelidir. Bu sistem, hem öğretmenlere standartlar temelinde 

müfredatın belirlenmesinde özerklik sağlayacak ve onları daha profesyonel olmaya zorlayacak hem de öğrencilerin 

ne öğrendiklerinin takibi kolaylaşacaktır. 

Eğitim teknik ve yöntemlerinde de çeşitliliğe izin vermelidir. “Öğrenci-merkezli eğitim” ile “geleneksel eğitim”i karşı 8. 

karşıya konumlandırmak ve tek bir yaklaşımı esas almak yerine, öğretilecek konuların içeriğine, dersin amacına, 

öğrencilerin seviye ve ihtiyaçlarına göre, öğretim yöntemleri seçilmelidir. 

Tartışmalı öğretim teknikleri ve yaklaşımları (örneğin, “çoklu zekâ kuramı” ve “öğrenme stilleri”) hemen bütün 9. 

devlet okullarında uygulamaya çalışılmamalı, müfredat ve öğretim teknikleri konusunda deneysel çalışmaların 

yürütüldüğü okullarda bu çalışmaların orta ve uzun vadeli sonuçları görülmelidir. 

Eğit10. im sisteminin, toplumdan geri kalmaması ve toplumsal ihtiyaç ve ilgilerin çeşitliliğine cevap üretebilmesi için, 

alternatif eğitim arayışları ve yenilikleri hem devlet okullarında hem de özel okullarda desteklenmelidir. 

Okul öncesi eğitim konusu, basitçe bir OECD ülkeleri ortalamasına yetişme meselesi olarak görülmemelidir. OECD 11. 

ülkeleri ortalamasını belirleyen yapısal etmenlerin Türkiye örneğindeki farklılaşması (çalışan anne oranı, çocuk 

sayısı, kentleşme oranları, aile yapısı vs.) dikkatle incelenmeli ve bu çerçevede aşamalı ve bölgesel bir politika 

geliştirilmelidir. 

Okul öncesi eğitimin temel amacı, çocuğu geleceğe hazırlamaktan ve gelecekteki refahın bir unsuru olarak 12. 

görmekten ziyade, çocuğun bugününü esas almalı ve bedensel ve zihinsel gelişimindeki ihtiyaçlarını karşılamayı 

gözetmelidir. Dolayısıyla çocuğun zihnine belirli kalıpları yerleştirmeyi esas alan mevcut mevzuatta gerekli 

düzenlemeler yapılmalıdır.

Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, tek başına kamu kaynaklarıyla gerçekleştirilebilecek bir şey olmadığı için, 13. 

özellikle belli bir sayının üzerinde istihdam sağlayan işletmelerin kreş ve okul öncesi eğitim kurumları açmaları 

zorunlu hale getirilmelidir.

MEB’in öğrenci devamsızlığını ve okulu erken terk etmeyi azaltmaya dönük çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmesi 14. 

gereklidir. Bu konuda mevzuattan kaynaklanan eksiklikler giderilmelidir. 

Çok fazla saat ders yükü ile etkili eğitimin aynı şey olmadığından hareketle, altı yaşındaki çocuk ile 14 yaşındaki 15. 

çocuğu günün aynı saatlerinde derse başlatma ve aynı sayıda haftalık ders yüküyle (30 saat) sorumlu tutma 

uygulamasından vazgeçilmelidir. Ders yükü, çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak belirlenmelidir. 

Özellikle, okulun ilk yıllarında daha az ders yükü konulmalıdır. 

Temel eğitimin kalitesini artırmak ve böylece bütün eğitim sistemini iyileştirmek amacıyla, her öğrencinin bir üst sınıfa 16. 

geçmesi için gereken asgari standartlar belirlenmelidir. Veliler ve öğrenciler, bu standartların ciddiyetle uygulanacağı 

konusunda önceden uyarılmalıdır. Ders bazında bu standartlara ulaşamayan öğrencilere, okul döneminde ve 

sonrasında destek eğitimi verilmelidir. istenen standartlara ulaşamayan öğrenciler, üst sınıfa geçirilseler bile ilgili 

dersteki eksiklerinin tamamlanması için okulda fazladan eğitim almalıdırlar. Belirlenen bu standartlar temelinde 

hem veliler hem de idareciler, öğrencilerin gelişimi hakkında daha sık aralıklarla bilgilendirilmelidirler. Standartlar 

temelinde yapılan değerlendirmeler, öğrenciyi yargılamak veyahut bir üst kademede nereye yerleştirileceği 

amacıyla kullanılmamalı, öğrenci ve eğitim sisteminin düzeyini belirleme ve eksiklikleri kapatmaya dönük bir 

mekanizma olarak kurgulanmalıdır.

Eğitimin amaçları, dersteki öğretim ve ölçme-değerlendirme arasında bir ahenk kurulmalıdır. Dolayısıyla yeni 17. 

müfredatın amaçları ve dersteki öğretim ile özellikle SBS’lerde ölçülen bilgiler arasında bir uyum gözetilmelidir. 

Örneğin, kendini yazılı ifade etme ve karmaşık düşünme becerileri ölçme adına çoktan seçmeli test yapmak yerine, 
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klasik yöntemle sorular sorulmalıdır. TOEfl ve benzeri uluslararası sınavlarda uygulandığı üzere, klasik formattaki 

bir metni iki veya üç bağımsız öğretmene notlandırma ile gayet nesnel değerlendirmeler yapılabilmektedir. 

Mevcut SBS’lerin sonuçları, sadece öğrencileri ortaöğretime yerleştirmek amacıyla değil, öğrencinin seviyesini 18. 

belirleme ve eksiklerini tespit etme amacıyla da kullanılmalıdır. Dolayısıyla soru temelli ayrıntılı istatistikler 

öğretmenlerle paylaşılmalı ve öğrencilerin eksikleri telafi edilmelidir. 

ilköğretimin zorunlu ve ücretsiz kabul edildiği sosyal bir devlette, öğrencilerin geleceğini belirleyen SBS’lerin 19. 

ücretsiz ve zorunlu yapılması gerekir. 

Öğrencileri erken yaşta sınavlarla değerlendirme ve böylece okullara yerleştirme, eşitsizlikleri artırma riski taşıdığı 20. 

için, sınavlara atfedilen önemi azaltmaya dönük bazı değişikliklere ihtiyaç vardır. Özellikle, ortaöğretim okul türü 

çeşidi azaltılmalıdır ve böylece öğrencilerin kendi yakınındaki bir ortaöğretim okuluna gitmesi özendirilmelidir. 

Sadece fen ve Sosyal Bilimler liseleri gibi az sayıdaki okula sınavla öğrenci alımına devam edilebilir. 

Haftalık 45 saati bulan bazı ortaöğretim okullarındaki ders saati yükü, azaltılmalıdır. 21. 

Özellikle artık yabancı dilde eğitim yapmayan Anadolu liseleri ile genel liseler arasında bir fark kalmadığı hâlde, iki 22. 

farklı okul türünü koruma ve birine sınavla öğrenci almak, ortaöğretime geçiş sınavlarını gereğinden fazla önemli 

kılmaktadır. Anadolu liselerinin genel lise olarak isimlendirilmesi ve öğretmenlerinin adil bir şekilde bütün genel 

liselere dağıtılması, devletin nerede yaşarsa yaşasın bütün vatandaşlarına kaliteli bir ortaöğretim imkânı sunması 

için bir gerekliliktir.

MEB’in mesleki eğitim konusunda iş dünyası ile kurduğu yakın ilişkiler geliştirilmeli ve iş dünyasının mesleki eğitime 23. 

verdiği destek artırılmalıdır. Ayrıca iş piyasasının ihtiyacı olan ve gelecekte olması muhtemel yeni meslek alanlarına 

uygun programlar başlatılmalıdır. Mesleki eğitimin işyeri/işletme boyutuna ağırlık verilmelidir. Dahası, işletmeler, 

meslek odaları ve sendikalar, her şeyi okullardan beklememeli, yeni işe alınanların gerekli becerilerle donatılması 

için, sürekli eğitim faaliyetlerine önem vermelidirler.

Ortaöğretimde meslekî eğitimin rolü bağlamındaki tartışmalarda, bir başına meslek liselilerin genel ortaöğretim 24. 

içerisindeki payının artırılmasını vurgulamak yerine, mesleki eğitim ile istihdam arasındaki ilişkinin kurulmasının ve 

dolayısıyla mezunların istihdam edilebilirliğinin arttırılması gerektiği vurgulanmalıdır. Bütün öğrencilerin meslekler 

ve kariyer imkânları konularında bilgilendirilmelerine önem verilmelidir.

Mesleki ortaöğretim mezunlarının kendi alanlarında istihdam edilebilirlikleri artırılmalıdır; buna rağmen, farklı bir 25. 

alanda yükseköğretime devam etmek isteyen mezunların önü açık olmalıdır. 

2006 yılında yapılan 17. Millî Eğitim Şurası’nda da önerildiği üzere, lisede verilen eğitimin niteliğini ve lise mezunu bir 26. 

öğrencinin saygınlığını artırmak için, ortaöğretim müfredatıyla tam olarak uyumlu bir olgunluk sınavı getirilmelidir. 

Olgunluk sınavında başarılı olmak üniversiteye giriş için zorunlu tutulmalıdır. Dolayısıyla üniversite giriş sınavında 

baraj niteliğindeki birinci aşama kaldırılmalıdır.

Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) uygulamasına son verilmelidir. fırsat eşitliği ve nesnellik sağlamak adına 27. 

ağırlıklandırılmış ortaöğretim başarısı yerine, olgunluk sınavı sonuçları kullanılmalıdır. 

üniversite giriş sisteminde bundan sonra yapılacak her türlü değişiklikle ilgili olarak YÖk, aldığı kararların ortaöğretim 28. 

üzerindeki muhtemel sonuçları üzerinde önemle durmalıdır. MEB ve YÖk, ortaöğretim ve yükseköğretim arasındaki 

uyumu artırmaya dönük bir eğitim stratejisi hazırlamalıdırlar. 

Meslek Yüksekokullarının itibarını ve kalitesini artırmak için, sınavsız geçiş uygulamasına son verilmeli ve MYO 29. 

mezunlarının dört yıllık programlara geçmek için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kontenjanları ciddi ölçüde 

artırılmalıdır. 
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Yeni müfredatın niteliğini artırmak adına kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır. Bu değerlendirmede, amaçların 30. 

gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, ders bazında müfredatların ve ders kitaplarının işleyen ve aksayan yönleri ele 

alınmalıdır. 

Öğrenme-öğretme ortamı olan sınıf ve okullarda sınıf mevcudunu azaltma, eğitsel araç gereçleri artırma vb. türden 31. 

iyileştirmelere gidilmelidir. 

kamu kaynaklarından eğitime ayrılan bütçe artırılmalıdır. Bütçenin artırılması meselesi de, basitçe bir OECD ülkeleri 32. 

ortalamasını yakalama meselesi olarak görülmemeli, sosyal devletin bir vazifesi olan fırsat eşitliğini sağlama adına 

okullardaki altyapı ve fiziksel ihtiyaçların asgari düzeyde karşılanması ve böylece öğrencilerin nezih ortamlarda 

eğitim alması olarak görülmelidir. Öğrencilerin sadece zihinsel olarak değil, diğer açılardan da iyi yetişebilmeleri 

için, spordan edebiyata çeşitli sosyo-kültürel etkinliklerle meşgul olabilecekleri mekânların sayısı artırılmalıdır. 

Bölgeler arası ve okullar arası eğitim kalitesindeki farkı azaltma konusunda acil önlemler alınmalıdır. Okul türleri 33. 

arasında kaynakların daha eşit dağılımı sağlanmalıdır.

Daha ayrıntılı istatistikler toplanmalı ve toplanan veriler kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Okul türleri ve yerleşim yerine 34. 

göre öğrenci sayısı, öğretmen sayısı, derslik sayısı ve ortalama sınıf mevcutları gibi veriler derlenmelidir.

Gerek akademik bilgiyi ölçmeyi amaçlamaması gerekse de metodolojik sorunları dolayısıyla PISA sonuçlarının 35. 

Türkiye için ne anlama geldiği hususunda indirgemeci analizlerden kaçınılmalıdır. kendi müfredatımızı esas 

alan değerlendirmelerin ortaya koyduğu üzere, öğrenciler temel akademik bilgi ve becerilerden yoksundurlar. 

Türkiye’nin uluslararası performansını artırması adına yapması gereken, bütün öğrencilerin üst sınıfa geçebilmeleri 

için gerekli asgari akademik düzeyi elde etmesini sağlamaktır.
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Türkiye’de eğitim alanında son yıllarda ciddi bir hareketlilik yaşanmış 

ve çok sayıda düzenlemeye ve değişikliğe gidilmiştir. Buna rağmen, bu 

düzenlemelerin ne anlama geldiği, ne tür muhtemel sonuçlar doğuracağı ve 

ne gibi yapısal çözümlerin gerekli olduğu konusunda, hem politika yapıcılarda 

hem de bu konuyla ilgilenen kamuoyunda bir zihin berraklığının olduğunu 

söylemek zordur. 

Sistem tasarımı açısından bakıldığında, Türkiye’deki “eğitim sistemi” bir sistem 

görüntüsü arz etmemektedir. Çünkü eğitimin amaçları, eğitim-öğretim 

süreçleri ve ölçme-değerlendirme arasında bir uyum sorunu vardır. Dahası, 

tanımlanan amaçlar ve planlanan eğitim, okullar ve sınıflar düzeyinde 

yeterince uygulanmamaktadır. Bu raporda, millî eğitim sisteminin genel bir 

değerlendirmesi ve yapısal bir analizi sunulmuştur. Okul öncesi eğitimden 

ortaöğretime, kademeler arası geçişten uluslararası değerlendirmelere kadar 

çok sayıda konu tematik olarak ele alınmış ve öneriler geliştirilmiştir.
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