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YÖNETİCİ ÖZETİ

Genel olarak bakıldığında, 2012’nin tam manasıyla bir eğitim yılı olduğu ifade edilebilir. Zira bu yıl 
içerisinde eğitim sistemimizi uzun vadede ilgilendirecek çok önemli gelişmeler yaşanmıştır. Şüphesiz 
bu gelişmeler arasında kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen düzenleme gündeme damgasını vurmuştur. 

4+4+4

•	 İlk defa 2010 yılında 18. Milli Eğitim Şurası ile gündeme taşınan ve Türkiye eğitim sisteminin 
4+4+4 şeklinde kademelendirilmesini öngören teklif, 20 Şubat 2012 tarihinde AK Partili Grup 
Başkanvekilleri ve bazı milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına 
sunulmuştur. Yasa teklifi, şiddetli tartışmalara sahne olan TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonunda 11 Mart 2012’de kabul edilmiştir. 29 Mart 2012’de ise TBMM Genel Kurulunda 
kabul edilmiş ve 11 Nisan 2012’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

•	 Düzenlemenin hızlı bir şekilde Meclis gündemine gelmesi ve hemen bu yıl uygulamaya 
geçirilmesi, pek çok ideolojik ve teknik eleştiriyi beraberinde getirmiş olsa da, bu yıl okulların 
açılmasına müteakip yapılan incelemelerde çok büyük teknik sorunların ortaya çıkmadığı 
görülmüştür.

Okula Başlama Yaşı

•	 4+4+4 düzenlemesine ilişkin olarak kamuoyunu en çok meşgul eden konu okula başlama yaşı 
olmuştur. İlgili kanuna göre, 60 ayını tamamlayan çocukların zorunlu olarak ilkokula başlaması 
gerekmektedir. Okula erken başlama konusunda ciddi bir toplumsal talep olmadığı için yeni 
düzenlemenin anlaşılması güç olmuş, yaşanan tartışmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Ömer 
Dinçer, bu hususta bir düzenlemeye gitmiştir. Dinçer, 9 Mayıs 2012 tarihinde “12 Yıllık Zorunlu 
Eğitime Yönelik Uygulamalar” isimli bir genelge yayınlamış ve zorunlu okula başlama yaşını Eylül 
ayı itibariyle 66 ayını tamamlayan çocuklar olarak belirlemiştir. Talim ve Terbiye Kurulu da okula 
başlama yaşının erkene alınması düzenlemesine paralel bir adım atarak, 1. sınıf müfredatında bir 
revizyona gitmiştir. 

Zorunlu Eğitim Süresinin Artırılması

•	 Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması kararı, genel olarak olumlu karşılanmıştır. Bu kararın, 
Türkiye’nin ekonomik büyümesine ve demokratik iyileşmesine bir katkı yapması beklenmektedir.

Seçmeli Dersler

•	 4+4+4 ile birlikte gelen ve eğitim sisteminin demokratikleşmesine dönük en önemli adım, 
getirilen seçmeli dersler olmuştur. Hem Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed’in Hayatının seçmeli 
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ders olması hem de ardından Kürtçenin seçmeli ders havuzuna eklenmesi, eğitim sisteminin 
tektipçi yapıdan kurtulması ve toplumsal taleplere cevap üretebilmesi adına oldukça mühimdir. 

Ders Saatlerinin Yeniden Düzenlenmesi

•	 Eğitim sisteminde niteliği artırmayı hedefleyen Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ders saatlerini 
artırmıştır. Türkiye’deki ders saatlerinin uluslararası ortalamanın altında olmasından hareketle, 
MEB tarafından 5. ve 6. sınıflarda haftalık ders saati sayısı 30’dan 36’ya, 7. ve 8. sınıflarda ise 30’dan 
37’ye çıkarılmıştır. Düzenlemenin okulların fiziksel kapasitesini zorladığı düşünülmektedir.

SBS’nin Geleceği

•	 2010 yılında tüm genel liselerin Anadolu liselerine çevrilmesi ve 2013’te ortaöğretime geçiş 
sınavlarının (SBS) kaldırılması planlarına paralel şekilde Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ve 
ilgili Bakanlık bürokratları, SBS’nin geleceği konusunda açıklamalar yapmışlardır. Sınavın 
kaldırılabileceği veya farklı bir modelde uygulanacağı yönündeki ifadeler basına yansımıştır. 
SBS’nin kaldırılması durumunda yerine ne tür mekanizmaların kurulacağına ilişkin net bir 
açıklama henüz yapılmamıştır. Konuya ilişkin muhtemel alternatiflerin kamuoyuyla paylaşılması 
ve tartışmaya açılması, muhtemel yeni düzenlemenin olgunlaşması ve toplum tarafından 
sahiplenilmesi açısından gereklidir. 

Dershanelerin Kapatılması

•	 Geçiş sınavlarının önemli bir yer tuttuğu Türkiye eğitim sisteminde, dershanelerin durumu 
öteden beri tartışma konusudur. Yıl içinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bu kurumların 
2013-2014’te kapatılacağı yönündeki açıklaması, tartışmaları yeniden başlatmıştır. Dershanelere 
ilişkin ne tür bir yol izleneceğine ilişkin ayrıntılar henüz netleşmiş değildir.

Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği

•	 2012’nin son aylarında, MEB’e bağlı okullarda öğrencilerin kılık ve kıyafetlerine dair yayınlanan 
yeni yönetmelik, basında daha çok önlüklerin ya da okul üniformalarının kaldırılması ve çocukların 
okullara serbest kıyafetlerle gidebilmesi şeklinde yer almıştır. Kararın eğitim sistemine esneklik 
sağlaması doğru olmakla birlikte, Bakanlığın üniforma karşıtı bir tutum izlemesi tartışmaya açıktır. 
Yönetmeliğin Kur’an-ı Kerim derslerinde ve İmam Hatip Okullarında başörtüsüne serbestiyet 
tanıması olumlu olmakla birlikte, diğer ders ve okul türlerinde bu serbestliğin tanınmaması, 
temel hak ve hürriyetlere ilişkin bir kısıtlamadır.
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AOBP

•	 2012 yılında temel eğitimde yaşanan gelişmelere paralel yükseköğretimde de gecikmiş pek çok 
düzenleme hayata geçirilmiştir. Bu çerçevede üniversiteye girişte Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı 
Puanı (AOBP)’nın kaldırılması, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik önemli bir adımdır. 

Harçların Kaldırılması

•	 Devlet üniversitelerindeki öğrencilere uygulanan harç (katkı payı) ödemelerinin, 29 Ağustos 
2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan bir kararla tamamen kaldırılmış olması, hükümetin 
son yıllarda eğitime verdiği önemin devamı olarak atılan olumlu bir adımdır. Bütün dünyada 
yükseköğretime devlet destekleri azaltılırken, Türkiye’de hükümetin mali olarak yükseköğretime 
ayırdığı payı artırması, fırsat eşitliğini sağlama açısından takdir edilmesi gereken bir düzenlemedir.

Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması

•	 Öteden beri, yükseköğretimde yeniden yapılanma ihtiyacı konusunda geniş bir mutabakat vardır. 
Bununla birlikte, şu ana kadar yükseköğretimin yeniden düzenlenmesine ilişkin atılan adımlar, 
sonuç vermemiştir. Nihayet bu yıl yükseköğretimin yeniden yapılandırılması çalışmalarına dönük 
YÖK tarafından yeni bir yükseköğretim yasa taslağı önerisi kamuoyu ile paylaşılmıştır. YÖK’ün 
bu süreçte tüm paydaşlarla masaya oturması ve taslak üzerinde bu doğrultuda düzenlemelere 
gitmesi oldukça önemlidir. Ne var ki, yeni bir yükseköğretim yasasının nasıl olması gerektiğine 
ilişkin çok farklı söylem ve talepler, herkesin üzerinde uzlaştığı yeni bir yükseköğretim yasası 
yapmayı oldukça güçleştirmektedir. 

Genel Değerlendirme

•	 Bu yıl eğitimde iyileşmeyi hedefleyen pek çok adımın cesurca atıldığı görülmektedir. Bu 
düzenlemelerin eğitim sisteminde yaşanan bütün sorunları çözmesi beklenmemelidir. Bununla 
birlikte, eğitim sistemi gittikçe tektipçilikten uzaklaşmakta ve daha fazla toplumsal taleplere 
duyarlı hale gelmektedir. Eğitim sisteminin sorunlarını çözmeye yönelik atılan adımlar, katılımcı 
ve istikrarlı bir şekilde yönetildiği takdirde Türkiye eğitiminde bir bahar yaşanacağından şüphe 
yoktur. 
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2012, eğitim alanında 2000’li yılların en hareketli zaman dilimi olmuştur. Başta 4+4+4 
olarak bilinen ve 11 Nisan 2012’de 28261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürür-
lüğe giren 6287 sayılı kanun olmak üzere, eğitime ilişkin tartışmalar zaman zaman 
ülkenin siyasal ve toplumsal gündeminin merkezini uzun süre işgal etmiştir. Buna ek 
olarak, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan yükseköğretim yasa taslağı 
da, birkaç aydır tartışılmaktadır. Hem milli eğitim hem de yükseköğretim açısından 
bakılınca, Türkiye’de eğitime ilişkin ilk defa bu kadar kapsamlı tartışmaların yapıldığı 
söylenebilir. Bunun temel nedeni, eğitimin vesayetçi anlayıştan gittikçe çıkarılması ve 
ülkedeki genel normalleşme sonucu, toplumun ve sivil temsilcilerinin eğitim konu-
sunda daha cesur adımlar atmaya başlamasıdır. 2012’de eğitime ilişkin öne çıkan ge-
lişmelerin değerlendirilmesi, milli eğitim ve yükseköğretim olmak üzere iki ana başlık 
altında sunulmuştur.

1. MİLLİ EĞİTİM

11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6287 sayılı kanunla bir-
likte, eğitim sistemi 4+4+4 şeklinde yeniden kademelendirilmiş, zorunlu eğitim 8 yıldan 
12 yıla çıkarılmış, okula başlama yaşı erkene alınmış ve seçmeli derslerin alternatifleri 
artırılarak ortaokuldan itibaren alınabilmesine olanak sağlanmıştır. 2012 yılında gün-
demde geniş yer bulan diğer eğitim konuları ise şunlar olmuştur: öğretmen yetiştirme 
stratejisi ve öğretmen atamaları, SBS ve dershanelerin kaldırılması tartışmaları, ders ki-
taplarının değerlendirmesine ilişkin yönetmelik değişikliği ve okullarda kılık kıyafet yö-
netmeliği değişikliği. Aşağıda milli eğitimde yaşanan bu gelişmeler ele alınmıştır.

1.1 4+4+4

18. Milli Eğitim Şurası ile gündeme taşınan Türkiye eğitim sisteminin 4+4+4 şeklinde 
kademelendirilmesi ve zorunlu eğitimin 8 yıldan 12 yıla çıkarılmasını öngören yasa 
teklifi, 20 Şubat 2012 tarihinde AK Partili Grup Başkanvekilleri ve bazı milletvekilleri 

2012’DE EĞITIM
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Türkiye’de daha 
önce eğitimi 
düzenleyen ana 
aktörler, seçilmiş 
siviller değil, 
askerler ve yargıçlar 
olmuştur. Bundan 
dolayı, eğitim 
sistemi toplumsal 
taleplere cevap 
üretememiştir. 

tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulmuştur. Yasa teklifi, 
şiddetli tartışmalara sahne olan TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyo-
nunda 11 Mart 2012’de kabul edilmiştir. 29 Mart 2012’de ise TBMM Genel Kurulunda 
kabul edilmiş ve 11 Nisan 2012’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Kabul edilen yasayla, eğitim sistemi 4+4+4 şeklinde kademelendirilmiş ve zorunlu 
eğitim 12 yıla çıkarılmıştır. Ayrıca, bazı MHP ve BDP’li milletvekillerinin de desteğiyle, 
seçmeli Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimizin Hayatı dersleri kabul edilmiş, İmam Hatip 
ortaokulları açılmış ve diğer seçmeli derslere izin verilmiştir. Ana muhalefet partisi ya-
sayı, “iptal edilmesi ve yürürlüğünün durdurulması” istemiyle 19 Nisan 2012’de Anaya-
sa Mahkemesine götürmüş, ancak Anayasa Mahkemesi 24 Mayıs 2011 tarihinde iptal 
istemini reddetmiştir. 

Türkiye eğitim tarihi açısından bakıldığında, 4+4+4 yasası ve tartışmaları, birçok açıdan 
oldukça önemlidir. Öncelikle, tartışmaların ve yapılan eleştirilerin ekseninin eğitimle 
ilişkili olduğunu söylemek güçtür. Eğitimsel kaygılardan ziyade daha çok ideolojik ta-
banlı söylemler tartışmaların merkezinde yer almıştır. Esasında Türkiye yakın tarihine 
bakıldığında eğitimle ilgili hemen hemen tüm tartışmalarda ideolojik kamplaşmaların 
yaşandığı görülmüştür. Bununla birlikte, eğitim sisteminde bir takım yeni düzenleme-
lere ihtiyaç olduğu konusunda yaygın bir kanaat vardır. Zaten pek çok ülke, eğitim 
sistemlerini daha fazla rekabet edebilir kılmak için bir takım değişikliklere gitmektedir. 
Eğitim tartışmaları ve sorunları elbette sadece Türkiye’ye has değildir ve esasında bu 
tartışmaların özgürce yapılabilmesi, bütün ideolojik bagajlarına rağmen, sağlıklı bir 
demokrasiye işaret etmektedir (Coşkun, 2012).

Yapılan düzenlemenin hızlı bir şekilde uygulamaya konmuş olması ve yeterli pilot uy-
gulamaların yapılmamış olması, kimi teknik sorunları beraberinde getirmiştir. Bunun-
la birlikte, sekiz yıllık ilköğretimin kademelendirilmesi, çağdaş eğitim sistemleriyle son 
derece uyumludur. Ayrıca, 4+4+4 ile birlikte, eğitim sistemi siviller tarafından bu 
kadar kapsamlı bir düzenlemeye ilk defa tabi tutulmuştur. Türkiye’de daha önce 
eğitimi düzenleyen ana aktörler, siviller değil, askerler ve yargıçlar olmuştur. Bundan 
dolayı, eğitim sistemi toplumsal taleplere cevap üretememiştir. Eğitim sistemini dü-
zenleyen ana aktörler toplumun seçtikleri oldukça, eğitim düzenlemelerinin topluma 
karşı hesap vermeyi içermesi ve zaman içinde toplumun taleplerini daha çok karşıla-
ması mümkündür (Gür, 2012a). Aşağıda 4+4+4’ün ana unsurları kısaca ele alınmıştır.

1.1.1 Okula başlama yaşı

4+4+4’ün en çok tartışılan hususlarından birisi, okula başlama yaşı olmuştur. İlgili 
kanuna göre 60 ayını tamamlayan çocukların zorunlu olarak ilkokula başlaması ge-
reklidir. Gerek konunun muhalefet tarafından siyasi bir kampanyaya dönüştürülmesi 
gerekse de okula başlama yaşının daha erkene alınması yönünde ciddi bir toplumsal 
talebin olmaması, konunun kamuoyu tarafından anlaşılmasını zorlaştırmıştır. Yıllarca 
okula geç başlandığı ve dolayısıyla çocukların daha erken yaşlarda okula alınması yö-
nünde çaba gösteren bazı STK’lar da, okul öncesi eğitime darbe vuracak endişesiyle 
düzenlemeye karşı çıkmışlardır. MEB, birçok Avrupa ülkesinde çocukların okula erken 
başladığını ifade ederek yeni düzenlemeyi savunmuştur. Gelen tepkiler pek çok çeliş-
ki barındırmasına rağmen, toplumsal talepleri dikkate alan Milli Eğitim Bakanı Ömer 
Dinçer, 9 Mayıs 2012 tarihinde “12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar” konulu 
bir genelge yayınlayarak 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla 66 ayını tamamlayan tüm ço-
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Okula başlama  
yaşının erkene 

çekilmesiyle 
birlikte sınıf 

mevcutlarında 
sanılanın aksine 

ciddi bir artış 
olmamıştır. 

cukların okul kayıt işlemlerinin e-okul sistemi üzerinden merkezi olarak yapılacağını, 
gelişim yönünden hazır olduğu anlaşılan 60-66 ay arasındaki çocukların ise velisinin 
yazılı isteği ile ilkokula başlayabileceklerini ifade etmiştir. Bir başka ifadeyle, önceki yıl-
larda Eylül ayı itibariyle 69 ayını dolduran çocukların başladığı zorunlu eğitim, 4+4+4 
kanunu ve ilgili genelge sonrası üç ay erkene çekilmiştir.

Bakanlık, okula başlama yaşında yapılan revizyon sonrasında, ilkokul birinci sınıf müf-
redatında da bir revizyona giderek daha küçük çocukların okula uyumunu kolaylaştır-
mayı amaçlamıştır. Bakanlığın okula başlama yaşını 60 ay yerine 66 ay olarak belirle-
mesi ve ilkokul birinci sınıf müfredatını revizyon etmesi, okula başlama yaşına ilişkin 
tartışmaların azalmasına neden olmuştur. Bu tartışmaların ardından kamuoyunu en 
çok meşgul eden husus, ilkokul birinci sınıf mevcutlarının çok kalabalık olacağı yö-
nündeki haberlerdir. Okulların başlamasını müteakip yapılan ilk gözlemler, özellikle 
çok göç alan ve zaten derslik sayısının yeterli gelmediği iller hariç, sınıf mevcutların-
da okula başlama yaşının üç ay erkene çekilmesinden kaynaklı bir kalabalıklığın söz 
konusu olmadığını ortaya koymuştur. Bunun temel nedeni, ilkokullarda norm fazlası 
durumuna düşen öğretmenlerin mağdur edilmemesi adına yeni şubeler açılması ve 
böylece ortalama sınıf mevcutlarının düşmesidir (Gür, 2012c). 

MEB tarafından okula başlama yaşı ile ilgili yayınlanan genelge, bir veli tarafından Da-
nıştay’a götürülmüştür. Danıştay 8. Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığının 9 Mayıs 2012 ta-
rihli “12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar” konulu genelgesinin 66 aylıkların 
ilkokula başlamasını öngören bölümünün yürütülmesinin durdurulması istemini oy 
birliğiyle reddetmiştir. Sonuç olarak, zorunlu eğitime başlama yaşı Eylül ayı itibariyle 
fiilen 69 aydan 66 aya çekilmiştir. Bu hususa ilişkin 13 Ağustos 2012 tarihinde Sağlık 
Bakanlığının aldığı kararla, ilkokul için bedeni veya zihni gelişiminin yeterli olmadığı 
düşünülen 66 ay ve üzeri çocuklara verilecek tıbbi tanılı raporun, çocuk sağlığı ve has-
talıkları uzmanları tarafından düzenlenmesi uygun görülmüş, velilere bu yönde bir es-
neklik tanınmıştır. Kasım 2012 verilerine bakıldığında, 66-72 aylık çocukların yaklaşık 
%10’unun rapor aldığı görülmüştür (“Serter’in raporuna,” 2012). 

1.1.2 Ortaöğretimin yeniden yapılandırılması ve SBS’nin kaldırılması

Gerek 2010 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu (Baş) tarafından üç 
yıl içerisinde sınavla öğrenci alan liselere geçiş için kullanılan SBS’nin kaldırılacağına 
ilişkin başlatılan çalışmalar gerekse de zorunlu eğitim süresinin 4+4+4 ile birlikte 8 
yıldan 12 yıla çıkarılması, sistemdeki mevcut sınavların sorgulanmasına neden olmuş-
tur. Çubukçu’nun hedefi, bütün düz liseleri Anadolu liselerine dönüştürme, ardından 
liselere geçişte sınavların kaldırılması ve öğrencilerin adrese dayalı olarak ortaöğreti-
me devam etmesiydi (“4 yıl sonra Anadolu liselerine,” 2010). Bu adıma temel gerekçe 
olarak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak gösterilmiştir. 61. Hükümette Milli Eğitim 
Bakanlığına gelen Ömer Dinçer, selefi Çubukçu tarafından başlatılan çalışmayı sür-
dürmüş ve önümüzdeki yıldan itibaren SBS’nin kaldırılacağını ifade etmiştir. Eğitim 
politikalarında istikrar adına söz konusu adımların devam ettirilmesi anlamlı olmakta 
birlikte, baştan beri sürdürülen politikaların ne derece isabetli olduğu ayrıca tartışıl-
ması gerekmektedir (Çelik ve Gür, 2010). Ortaöğretime geçiş sınavı kaldırılmadan bazı 
illerde tüm liselerin Anadolu lisesine dönüştürülmüş olması sınavda gerekli puanı 
alamayan öğrencileri alternatifsiz bir şekilde meslek liselerine gitmeye mecbur bırak-
mıştır. Bakan ve Bakanlık bürokratları 2014’te ortaöğretime geçiş sınavının tamamen 
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kaldırılacağını açıkça ifade etmiş, bu süre zarfında tüm düz liselerin Anadolu lisesine 
çevrileceği belirtilerek okulların birbirine eşit hale getirileceği ve öğrencilere eşit eği-
tim sunulacağının üzerinde durulmuştur. Ancak mevcut Anadolu liselerine hâlâ sınav-
la öğretmen alınıyor olması projenin hayata geçirilme sürecindeki eşitlik vurgusuna 
ters olan bir uygulamadır. Bu uygulama, okulları devlet eliyle eşitsiz hale getirmekte-
dir. Sürecin bir diğer belirsiz konusu ise fen ve sosyal bilimler liselerinin geleceğidir. Bu 
okullar ile ilgili Bakanlığın nasıl bir yol izleyeceği bilinmemektedir. 

Ortaöğretimin yeniden yapılandırılmasına ilişkin istikrarlı ve cesur adımların atılması 
olumludur. Ancak, SBS’nin kaldırılması durumunda ne tür bir düzenlemenin getirilece-
ği ve bu yeni düzenlemenin ne tür potansiyel ve riskleri taşıdığı ayrıntılı olarak analiz 
edilmelidir. Bakanlık bu konudaki çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmadığından, şu an 
için bu konuya ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapmak mümkün değildir. Bununla 
birlikte, herkesin kendi mahallesinde okula gitmesi tercih edilirse şayet, nispe-
ten zengin bir muhitteki okula o muhitteki ailelerin çocukları, nispeten fakir bir 
muhitteki okula ise bu fakir muhitteki ailelerin çocukları gidecektir. Ayrıca, imkânı 
olan ailelerin çocuklarını istedikleri özel okula göndermesi mümkün olduğundan, dev-
let okulları ile özel okullar arasındaki eşitsizliğin nasıl giderileceği de belirsizdir. Fırsat 
eşitliği sağlamak adına atılan adımların, eşitsizliği daha da artırabilecek yönlerinin or-
tadan kaldırılması gereklidir. Potansiyel eşitsizliğe sebep olabilecek bu uygulamanın 
getireceği risklerin, Bakanlık tarafından ne tür tedbirlerle bertaraf edileceği belirsizdir. 
Halen uygulanan ve yüzbinlerce öğrenciyi sınavla seçen mevcut sistem yerine, az sayıda 
okula yeni bir merkezi sınavla öğrenci almanın faydaları tartışılmalıdır. Bakanlık, SBS 
yerine getirilecek sistem konusunda karar vermeden önce alternatifleri kamuo-
yuyla paylaşmalı ve katılımcı bir yöntemle nihai kararı vermelidir.

1.1.3 Seçmeli dersler ve ders saatleri 

Milli eğitim sistemi, öteden beri tektipçi birey yetişirmesiyle eleştirilmiştir. Bu çerçevede 
sunulan seçmeli dersler de, toplumsal talepleri yeterince karşılayamamıştır. 4+4+4 eği-
tim düzenlemesiyle birlikte atılan en demokratik adımlardan biri, Kur’an-ı Kerim ve Hz. 
Muhammed’in Hayatının seçmeli ders olmasıdır. Nitekim din eğitimi yönünde ciddi bir 
toplumsal talep var olagelmiştir. Ayrıca Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kürtçe’nin 
seçmeli ders olarak okutulacağı açıklaması ve ardından bu konuda somut adımla-
rın atılarak Kürtçe’nin seçmeli ders havuzuna eklenmesi, yine bir toplumsal tale-
bin karşılık bulması adına oldukça önemli bir gelişme olmuştur (Gür, 2012b).

Süreçte yaşan bir diğer önemli gelişme ise, eğitim sisteminin niteliğini artırmaya yö-
nelik bir adım olan ders saatlerinin artırılmasıdır. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, ara-
larında AB ülkeleri, Kuzey Amerika ülkeleri ve OECD ülkelerinden oluşan 43 ülke ile 
kıyaslama yaptıklarını ve eğitimde başarılı olan bütün ülkelerin yapılarını inceledikle-
rini açıklamıştır. 8 yıllık eğitim içinde, 43 ülkenin ortalamasına göre, Türkiye’de yaklaşık 
olarak 674 saat daha eksik ders verildiğinin ortaya çıktığını dile getiren Bakan Dinçer, 
küresel düzeyde çocukların ihtiyaç duyduğu eğitimi verebilmek için 8 yıllık süre içinde 
ders saatlerinin artırılması gerektiğini ifade etmiştir (MEB, 2012). Ardından yapılan dü-
zenlemeye göre, 5. ve 6. sınıflarda haftalık ders saati sayısı 30’dan 36’ya, 7. ve 8. sınıflar-
da ise 30’dan 37’ye yükselmiştir. Bazı okulları fiziksel kapasite açısından ciddi anlamda 
zorlayan bu yeni düzenlemelerin temel gerekçesi, yukarıda işaret edildiği üzere, Türki-
ye’nin ders saatleri toplamının uluslararası ortalamaların çok altında olmasıdır. Ortao-
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kul düzeyince haftalık sekizinci ders saati seçmeli ders olarak tanımlanmıştır. Din eği-
timi derslerinin yanında matematik, fen, sosyal ve sanat gibi alanlardan seçmeli ders-
ler sunulmuştur. Buna ilaveten ilk üç sınıfın haftalık akademik ders yükü hafifletilmiş, 
fiziksel etkinliklere daha fazla yer verilmiştir (Gür, 2012c). Genel olarak, 4+4+4’ün 
getirdiği yeniliklerin ne derece amacına ulaştığına dair çalışmalar yapılması ve 
varsa sorunların ve muhtemel önerilerin raporlanması oldukça önemlidir.

1.2 Öğretmen Yetiştirme Stratejisi ve Atamalar

MEB’i son birkaç yıldır yoğun olarak meşgul eden konuların başında öğretmen atama-
ları gelmektedir. 2012 yılında ve özellikle 4+4+4 düzenlemesi sonrasında atanamayan 
öğretmenler konusu gündemi yeniden belirlemiştir. MEB, 4+4+4 sonrası oluşan ihtiya-
cı karşılamaya dönük olarak Eylül ayında 40 bin öğretmen ataması yapmıştır. Hüküme-
tin öğretmenlere 40 bin gibi ciddi bir kadro ayırması genel olarak olumlu karşılanmış 
olmakla birlikte, eğitim sendikaları ve atanamayan öğretmen adayları bu sayının ye-
tersiz olduğunu ve Şubat 2013’te yeniden bir atama yapılmasını talep etmişlerdir. Öğ-
retmen yetiştirmede arz-talep dengesinin yıllarca gözetilmemesi Türkiye’de eğitimin 
en önemli sorunlarından birisi olmuştur. 2000’li yılların öncesinde yeterli sayıda öğ-
retmen yetiştirilmediği için birçok alanda öğretmen ihtiyacı sorunu ile karşılaşılmıştır. 
Son yıllarda ise bu durum tam tersine dönmüş ve ihtiyaç fazlası öğretmen yetiştirildiği 
için birçok alanda sayıları on binleri bulan öğretmen atanmayı bekler duruma gelmiş-
tir. Bugün atanmayı bekleyen öğretmenlerin sayısı 300 bine yaklaşmıştır. Bu sorunun 
çözümüne ilişkin bazı girişimler olmasına rağmen 2012 yılına kadar somut adımlar 
atılamamıştır. Hatırlanacak olursa, 2011 yılı Şubat ayında dönemin Milli Eğitim Bakanı 
Nimet Çubukçu, YÖK Genel Kurulu toplantısına katılmıştır. Bu toplantıda atanamayan 
öğretmenlerin ve eğitim fakültelerinin durumu, özellikle de eğitim fakültelerinin ar-
tan kontenjanların tartışıldığı basına yansımıştır (“YÖK’te fakültelere,” 2011). Ancak bu 
toplantıya rağmen, 2011 yılında eğitim fakültelerinin kontenjanları yine artırılmıştır.

YÖK Genel Kurulu, yaklaşık bir yıl sonra 9 Şubat 2012 tarihinde bu kez Milli Eğitim 
Bakanı Ömer Dinçer başkanlığında yine aynı konuyu görüşmek üzere toplanmıştır. 
Toplantı sonrasında Bakan Dinçer “Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaç duyduğu öğret-
menlerin yetiştirilmesi fikri üzerinden hareketle konuyu tartıştık” şeklinde açıklamada 
bulunmuştur. 2011 yılından farklı olarak, 2012 yılında yapılan bu toplantının eğitim 
fakülteleri kontenjanları üzerinde etkisi olmuştur. YÖK bu toplantıdan yaklaşık 2 ay 
sonra 5 Nisan 2012 tarihli Genel Kurul toplantısında, uzaktan eğitim fakültelerinin öğ-
retmenlik bölümleri ile öğretmen ihtiyacı olan okul öncesi öğretmenliği, rehberlik ve 
psikolojik danışmanlık, özel eğitim bölümü öğretmenlikleri, ilköğretim din kültürü ve 
ahlak bilgisi öğretmenliği ikinci öğretim programları hariç eğitim fakültelerinin diğer 
ikinci öğretim programlarını 2012-2013 yılından itibaren kapatma kararı almıştır. Ay-
rıca, aynı toplantıda yeni pedagojik formasyon sertifika programları açılmamasına ve 
daha önce açılmasına izin verilen programların da mevcut öğrencilerin işlemleri bit-
tikten sonra kapatılmasına karar verilmiştir.

Dinçer, göreve geldikten sonra hem atanamayan öğretmen adayları sorununa kalıcı 
bir çözüm bulmak hem de öğretmen niteliğini artırmak üzere çalışmalara başlamış ve 
2011 yılında Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı düzenlemiştir. Ardından yayınlanan 
Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi’nde belirtilen ilk stratejik amaç, her sınıfa en nitelikli 
öğretmenin ulaşmasını sağlamaktır (MEB, 2011). 2012 yılında da MEB, konuyla ilgili 
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çalışmalarını yürütmüş ve üzerinde çalıştığı öğretmen stratejisine ilişkin belgeyi ta-
mamlayarak Bakanlar Kuruluna sunmuştur. Basına yansıdığı kadarıyla, yeni öğretmen 
stratejisine göre, mesleğe aynı basamaktan başlayacak öğretmenler basamak atlamak 
için sınava girecekler. Ayrıca, öğretmenlere ödenecek ücretler, sorumluluk ve statü-
leri aldıkları puana göre artacaktır. Ancak Bakanlar Kuruluna nasıl bir strateji belgesi 
sunulduğu ve haberlerin belgenin içeriğini ne derece yansıttığı kamuoyu tarafından 
bilinmemektedir. MEB tarafından yürütülen öğretmen stratejisi çalışmalarının en 
büyük eksikliği, konuyla ilgili paydaşların ve kamuoyunun çalışmalardan haber-
dar edilmemesi ve konuya ilişkin nasıl adımlar atılacağının kamuoyu tarafından 
bilinmemesidir. Öğretmen yetiştirmeye ilişkin önemli bir değişiklik de, öğretmen alı-
mında, bundan sonra KPSS genel kültür ve eğitim bilimleri sınavlarına ek olarak 15 
branşta alan sınavının yapılacak olmasıdır. Öğretmenlerin niteliğini artırma potansi-
yeli olan bu adım, öğretmen adaylarının kendi alanlarında daha donanımlı bir şekilde 
göreve başlamalarına yol açması açısından oldukça olumludur (Özoğlu, 2010).

1.3 Dershanelerin Kaldırılması 
Özel dershanelerle ilgili tartışmalar 1970’li yılların sonlarından itibaren başlamış ve za-
man zaman alevlenerek tekrar gündeme gelmiştir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
24 Mart 2012 tarihinde Güney Kore’ye yaptığı seyahat esnasında gazetecilere özel 
dershaneler ve özel okullardan hizmet alımına ilişkin yaptığı açıklamalarla birlikte özel 
dershanelerle ilgili tartışmalar tekrar gündeme gelmiştir. Tartışmalar sürerken Başba-
kan Erdoğan, dershanelerin kaldırılacağı yönündeki açıklamasını, bu kez tarih vererek 
ve kararlılık vurgusu yaparak yenilemiştir. Ardından Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, 14 
Kasım 2012 tarihinde basına verdiği demeçte, dershanelerin kaldırılmasıyla ilgili çalış-
maların yılbaşında tamamlanacağını ifade etmiştir (“Dershaneler,” 2012). Özel dersha-
nelerin kapatılması ile ilgili bu kararlı tutum karşısında, özel dershane sahipleri ciddi 
manada tedirgin olmuş ve birlikte hareket etmek suretiyle kamuoyunda dershanelerin 
olumlu yanlarını anlatan açıklamalarda bulunmuşlardır.

MEB özel dershanelerin kapatılması ile ilgili nasıl bir yol izleneceğine henüz bir açıklık 
getirmemiştir. İlgili bürokratlar tarafından şimdiye kadar ortaya konan öneriler, orta-
öğretim ve yükseköğretime geçiş sistemlerinde değişiklik yapılmasını ve özel ders-
hanelerin bir takım teşviklerle kendilerinden hizmet alınan özel okullara dönüştürül-
mesini kapsamaktadır. MEB ortaöğretime geçişte SBS’nin 2012-1013 yılında son kez 
uygulanacağını ve önümüzdeki yıldan itibaren de kaldırılacağını açıklamıştır (“SBS,” 
2012). Bu değişiklik hem öğrenci ve veliler üzerindeki sınav baskısını hem de özel 
dershanelere yönelimi azaltabilir. Ancak, yukarıda da değinildiği üzere, SBS kaldırıl-
dıktan sonra adrese dayalı kayıt yöntemi benimsenecek olursa bunun beraberinde 
getireceği bir takım riskler mevcuttur. 

Özel dershanelerin özel okula dönüştürülmesi, ilk olarak Dokuzuncu Kalkınma Planın-
da, sonrasında ise Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planında birer hedef olarak ortaya 
konmuştur. İlgili belgelerde, bu dönüşümün hem özel okullardan hizmet alımı hem 
de özel okulculuğu teşvik eden farklı teşvik mekanizmaları ile gerçekleştirileceği be-
lirtilmektedir. Ancak, özel dershane sahiplerinin de belirttiği gibi, özel dershaneler 
ile özel okullar farklı hedef kitleleri olan ve farklı amaç ve işlevlere hizmet eden 
farklı kurumlardır. Özel okullara giden öğrencilerin birçoğunun beraberinde 
özel dershaneye de gitmesi bu durumu çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 
Dolayısıyla, dershanelere yönelik talebi azaltacak tedbirler alınmadan bu dönüşümün 
gerçekleştirilmesi istenen sonucu vermeyebilir (Özoğlu, 2012).



S E T A  
A N A L I Z

12

Zorunlu üniforma 
uygulamasının 

terk edilmesi genel 
olarak olumludur, 
ancak sonrasında 

yapılan resmi 
açıklamalar ile 
yönetmeliğin 
başörtüsüne 

ilişkin hükümleri 
tartışmayı hak 

etmektedir.

1.4 Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi

12.9.2012 tarihinde yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları 
Yönetmeliği (MEB, 2012b), tüm okullarda okutulan ders kitaplarının inceleme ve de-
ğerlendirme yönteminde radikal bir değişiklik gerçekleştirmiştir. Bu yönetmelik önce-
sinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının bir birimi olan Öğretim Materyallerini Ge-
liştirme İnceleme Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü daimi personeli veya gö-
revlendirilmiş öğretmenler tarafından gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirmenin, 
yönetmelik ile birlikte panel sistemi ile gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Öncesinde 
tüm kitapların belirli sayıda sabit kişi tarafından incelenmesinin yapıldığı bir sistem-
den, tüm Türkiye çapında 10 yıldan fazla öğretmenlik yapan ya da doktora derecesine 
sahip öğretmenler ile öğretim üyelerinin inceleme yaptığı bir sisteme geçilmiştir. Ak-
ran değerlendirmesi anlayışına dayalı bu yeni sistemde, ders kitaplarının incelenmesi 
panelistlerin bulunduğu yerde gerçekleştirilecek ve ardından tüm panelistlerin katı-
lımı ile ortak bir rapor hazırlanacaktır. Yeni yaklaşım, hem uzmanların birikimlerinden 
faydalanma hem de öğretmenlerin tecrübelerini ders kitaplarına yansıtma potansiyeli 
açısından oldukça önemli bir adımdır.

1.5 Okullarda Kılık Kıyafet Yönetmeliği

27 Kasım 2012 tarihinde MEB’e bağlı okullarda öğrencilerin kılık ve kıyafetlerine dair 
yeni yönetmelik Bakanlar Kurulu kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik 
değişikliği, basında daha çok önlüklerin ya da okul üniformalarının kaldırılması ve ço-
cukların okullara serbest kıyafetlerle gidebilmesi şeklinde yer almıştır. Eğitim-öğretim 
döneminin ortasında böyle bir karar verilmesi, sürecin etkin yönetimini zorlaştırmıştır. 
Her ne kadar ilgili yönetmelikte Geçici 1. Maddenin 1. Fıkrasında 2012-2013 eğitim-öğ-
retim yılı sonuna kadar, eski yönetmeliğin uygulanmasına devam edileceği ifade edilse 
de, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, öğrencilerin şimdiden serbest kıyafetlerle okullara 
gidebileceğini açıklamış ve bazı öğrenciler serbest kıyafetle okullarına gitmeye başla-
mıştır. Toplumun bir kısmının zorunlu üniformaya karşı olduğu ve serbestlik talep ettiği 
bilinmektedir. Bundan dolayı, zorunlu üniforma uygulamasının terk edilmesi genel 
olarak olumludur nihayetinde isteyenlerin üniforma giymeyi sürdürmesi müm-
kündür. Ne var ki, kararın alınma biçimi ve sonrasında yapılan resmi açıklamalar 
ile yönetmeliğin başörtüsüne ilişkin hükümleri tartışmayı hak etmektedir.

Yönetmelik sonrası yapılan tartışmalar, daha ziyade, üniformanın öğrencilerin sosyo-
ekonomik durumlarını örttüğü ve böylece eşitlikçi bir işlev gördüğü üzerinden ilerle-
miştir. Öğrencilerin kılık kıyafet farklarının üniformanın kaldırılmasıyla birlikte daha 
fazla görünür olacağı doğrudur. Ne var ki, üniformaların öğrenciler arasındaki gelir 
farklarını kapattığı tezi zayıftır çünkü öğrenciler ayakkabı, silgi, defter ve çanta gibi bir-
çok hususta zaten ayrışmaktadır. Tartışmalarda, üniforma zorunluluğunun kaldırılma-
sını destekleyenler, yeni uygulamanın, tektipçi birey yetiştirilmesinin önüne geçmede 
bir adım olduğunu ifade etmişlerdir. Resmi açıklamalar da bunu destekler mahiyette-
dir. Yeni yönetmelik hakkında konuşan Dinçer, serbest kıyafetle birlikte öğrencilerin 
özgüveninin artacağını ve çocukların artık otoriter bir yapıda ezilmeyeceğini savun-
muştur. Dinçer’in açıklamasının ardından konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 
üniformanın gelir farkını kapattığı tezinin geçerli olmadığını vurgulamıştır. Erdoğan, 
serbest kıyafete karşı çıkanların daha önce ikna odalarında öğrencilerin kıyafetlerine 
müdahale ettiğini belirterek yapılan eleştirilerin ideolojik olduğunu belirtmiştir.
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Üniformalara ilişkin yukarıda işaret edilen tartışmalar bir kenara koyularak, dünyadaki 
uygulamalara bakıldığında, bazı eğitimcilerin üniformanın öğrencilerin disiplini, grup 
kimliği ve okuldaki dayanışma açısından olumlu bir işlev gördüğünü düşündükleri ve 
bundan dolayı üniformayı savundukları görülmektedir. Dünyada güçlü eğitim gele-
neği olan saygın okullar genellikle üniforma uygulamaktadır. İngiltere gibi ülkelerde 
üniforma halen yaygın olarak uygulanmaktadır ve bakanlık okullara üniformayı ısrar-
la tavsiye etmektedir (UK Department of Education, 2012). ABD’de devlet okullarının 
çoğunda serbest kıyafet uygulanırken, New Orleans (%95), Cliveland (%85), Chicago 
(%80), Boston (%65) ve Miami (%60) gibi bazı şehirlerde devlet okullarının büyük ço-
ğunluğunda öğrenciler üniforma giymek zorundadırlar. Görüldüğü üzere, bazı okul-
lar üniforma kullanmayı tercih etmektedirler. Bunun arkasında yatan temel neden, 
okullardaki disiplini sağlamaktır. ABD’de 1999-2000 eğitim yılında okul müdürlerinin 
%12’si okullarında üniforma talep ederken, 2009-2010 eğitim yılında bu talepte bulu-
nan okul müdürlerinin oranı %19’a çıkmıştır (Robers, Zhang ve Truman, 2012).

Okullarda serbest kıyafet uygulamasına geçilmesinde yaşanabilecek sorunlardan biri, 
velilerin her sabah çocukları için ayrı bir kıyafet belirlemesi ve çocuklara kıyafet be-
ğendirmesidir ki bu durum çocuklar ve veliler arasında çatışma konusu olabilir. Öğ-
retmenler ve okul yönetimi için de uygulamada sorunlarla karşılaşılması muhtemel-
dir zira mevcut üniforma uygulamasında bile zaman zaman öğrenciler kendilerinden 
beklenen şekilde giyinmeyi reddetmektedirler. Bununla birlikte, toplumun bir kısmı-
nın serbest kıyafet talep ettiği dikkate alındığında, zorunlu üniformaya karşı çıkılması 
olumlu bir adımdır. Ne var ki, serbest kıyafet savunusunun, zaman zaman üniforma 
karşıtı açıklamalara dönüşmesi sorunludur. Zorunluluğun kaldırılması ile üniforma 
karşıtlığını birbirinden ayırt etmek gereklidir. Bakanlığın, zorunluluğu kaldırmasına 
paralel olarak, üniformanın olumlu taraflarına da vurgu yapması ve üniformayı sürdür-
mek isteyenlerin de tercihine saygı duyduğunu ifade etmesi, hem üniformayı destek-
leyenlerin hem de üniformaya karşı çıkanların taleplerinin dikkate alınması anlamında 
daha olumlu bir işlev görebilir. Nihayetinde veliler ve eğitimciler, üniformanın zorun-
luluğu hakkında bir uzlaşıya sahip değillerdir. Bundan sonra, Bakanlığın bu konuda 
bir taraf olması ve üniforma karşıtı bir tutum izlemesi yerine, hem üniformayı 
destekleyen hem de üniformaya karşı çıkanların taleplerinin karşılanabildiği bir 
düzenlemeye vurgu yapması daha anlamlıdır.

Genel bir değerlendirme yapacak olursak, önceki yönetmelikle karşılaştırıldığında, 
yeni yönetmeliğin içerik itibari ile daha az detaylı ve esnek olduğu ifade edilebilir. 
Ancak aynı yönetmelikte ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında başörtüsü yasağını 
sürdüren bir ifadenin yer alması, özgürlükleri önceleyen ve öğrencilere özgüven aşı-
lamayı amaçladığı ifade edilen bu yönetmeliğin en büyük çelişkisidir. Kız çocuklarının 
özellikle ortaöğretim düzeyinde okullaşma oranlarının arzu edilen düzeyde olmadığı 
Türkiye’de, kendi tercihiyle başını örten bir öğrenciye sadece İmam Hatip Okullarının 
kapısının açık olması, insan hakları bağlamında değerlendirilip yeniden gözden geçi-
rilmesi gereken bir konudur. Zaten yönetmelik sonrası yapılan tartışmalarda öne çı-
kan en önemli hususlardan biri, başörtüsü serbestliğinin bütün okullara getirilmemiş 
olmasıdır. Toplumun taleplerinin eğitim sistemine yansıtılabilmesi ve böylece eğitim 
sisteminin demokratikleşmesi ve normalleşmesi için, bu konuda yeni bir düzenleme 
ihtiyacı bulunmaktadır.
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KRONOLOJİ

12 Ocak 2012 Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, 81 ilin milli eğitim müdürlüklerine 
gönderdiği yazı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde farklı 
etkinliklere yer verilmemesi, kutlamaların sadece okullarda yapılması talebinde bulundu.

24 Ocak 2012 2011-2012 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde bazı pilot illerde uygulamaya 
başlanacak FATİH Projesi’nin tanıtımı, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ile Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın katıldığı basın toplantısıyla 
gerçekleştirildi.

20 Şubat 2012 AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli ve bazı milletvekillerinin, milli eğitimin 4+4+4 
şeklinde yeniden kademelendirilmesini ve zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmasını içeren 
yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

11 Mart 2012 4+4+4 yasası TBMM Milli Eğitim Komisyonunda kabul edildi.

24 Mart 2012 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore’ye yaptığı seyahat esnasında, gazetecilere 
özel dershanelerin kapatılacağına ilişkin açıklama yaptı. 

30 Mart 2012 Zorunlu eğitimi kademelendirerek 12 yıla çıkaran ve kamuoyunda ‘’4+4+4’’ olarak bilinen 
yasa teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

11 Nisan 2012 4+4+4 olarak bilinen 6287 sayılı kanun, 28261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.

19 Nisan 2012 CHP, kamuoyunda “4+4+4” olarak bilinen ve zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran yasayı, “iptal 
edilmesi ve yürürlüğünün durdurulması” istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

9 Mayıs 2012 Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, “12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar” konulu 
genelge yayımladı. Buna göre, 30 Eylül itibarıyla 66 ayını tamamlayan tüm çocukların 
okul kayıt işlemlerinin yapılması; 60-66 ay arasındaki çocukların ise velisinin yazılı isteği 
ile ilkokula devamlarının sağlanması kararlaştırıldı.

24 Mayıs 2011 Anayasa Mahkemesi, CHP’nin 4+4+4’ün şekil bakımından iptali ve yürürlüğünün 
durdurulması talebini reddetti.

12, 19 ve 26 Mayıs 
2012

YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde rektörler, 
akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Çetinsaya, Yükseköğretim 
Kanunu’nun yenileneceğini açıkladı.

8 Haziran 2012 CHP, 4+4+4’ün içerik yönünden iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle tekrar 
Anayasa Mahkemesine başvurdu.

13 Haziran 2012 YÖK, eğitim fakültelerinin ikinci öğretimleri ile uzaktan eğitim fakültelerinin öğretmenlik 
bölümlerini bu seneden itibaren kapatma kararı aldı.

20 Haziran 2012 ÖSYM Başkanı Ali Demir, öğretmenlik alan sınavlarının 2013’te yapılacağını açıkladı.

25 Haziran 2012 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının tarihli ve 69 sayılı Kurul Kararı ile 1 ve 5 inci 
sınıflardan başlamak üzere İlkokul ve ortaokullarda uygulanacak olan Haftalık Ders 
Çizelgesi belirlendi. Ortaokullarda haftalık ders saati sayısı ve seçmeli derslerin sayısı 
artırıldı. Kuran-ı Kerim, Hz. Peygamberin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler, seçmeli dersler 
listesine eklendi. 

4 Temmuz 2012 Eğitim ile ilgili bazı değişiklikler içeren 6353 sayılı torba kanun, TBMM Genel Kurulu’nda 
kabul edildi. Kanuna göre, AOBP’nin 2012 yılında da uygulanması hüküm altına alınmıştır.

10 Temmuz 2012 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 98 sayılı Kurul Kararı ile İmam Hatip Ortaokulu 
Haftalık Ders Çizelgesi belirlendi.

14 Ağustos 2012 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 124 sayılı Kurul Kararı ile ortaöğretim kurumlarında 
uygulanacak olan Haftalık Ders Çizelgesi belirlendi. Seçmeli derslerin sayısı artırıldı. 
Kuran-ı Kerim, Hz. Peygamberin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler, liselerin ikinci grup seçmeli 
dersler listesine eklendi.

17 Ağustos 2012 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nda dershanelerin 
kapatılmasına ilişkin çalışmanın bir an önce tamamlanması talimatını verdi.

29 Ağustos 2012 Yükseköğretim öğrencilerinden alınan öğrenci katkı payını düzenleyen 2012/3584 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazetede yayımlandı. Açıköğretim ve birinci öğretimde 
harçlar kaldırıldı.

29 Ağustos 2012 MEB, üzerinde çalıştığı öğretmen stratejisini tamamlayarak Bakanlar Kurulu’na sunuldu.

9 Eylül 2012 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada dershanelerin kapatılacağını 
tekrarladı. 

10-13 Eylül 2012 MEB, 40 bin öğretmen kadrosu için atama yaptı. 

12 Eylül 2012 Milli Eğitim Bakanlığı’nın ders kitapları ile eğitim araçlarının belirlenmesini düzenleyen 
yönetmelik yenilendi. Böylece, daimi personel tarafından yapılan incelemelere son 
verilmiş ve panel değerlendirmesi sistemi getirilmiştir.

4 Ekim 2012 Yeni eğitim sisteminde yapılan değişiklikler nedeniyle yeniden düzenlenen Mesleki 
ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.

5 Kasım 2012 YÖK tarafından hazırlanan Yükseköğretim Kanun Taslağı kamuoyu ile paylaşıldı.

27 Kasım 2012 MEB’e bağlı okul öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmeliğin yürürlüğe 
konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

4 Aralık 2012 Ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencileri seçmeli “hukuk ve adalet” dersi almalarına yönelik Milli 
Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.
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2. YÜKSEKÖĞRETİM

2012, milli eğitimde olduğu gibi yükseköğretimde de son derece hareketli bir yıl ol-
muştur. 2012 yılında yaşanan önemli gelişmeler arasında yükseköğretimde harçların 
kaldırılması, üniversite giriş sınavında başarılı okullardan mezun olan öğrencilere 
avantaj sağlayan Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP)’nın kaldırılması, son birkaç 
yıldır devam eden yükseköğretimin yeniden yapılandırılması çalışmalarının neticesin-
de yeni bir yasa taslağı önerisinin kamuoyu ile paylaşılması ve tartışmaya açılması, 
eğitim fakültelerinin ikinci öğretim programları ile uzaktan eğitim fakültelerinin öğ-
retmenlik bölümlerinin kapatılması ve yükseköğretim kontenjanlarında yaşanan bü-
yümenin devam etmesi gibi konular yer almaktadır. Aşağıda yükseköğretimde yaşa-
nan bu gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yer almıştır. 

2.1 Yükseköğretimde Harçların Kaldırılması

2012 yılında yükseköğretim ile ilgili en önemli gelişmelerden birisi, 29 Ağustos 2012 
tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan ve yükseköğretim öğrencilerinden alınan öğ-
renci katkı payını düzenleyen 2012/3584 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi olmuş-
tur. Bu kararname ile 2012-2013 eğitim-öğretim yılında öğrenimine devam eden veya 
yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencileri öğrenci katkı payın-
dan muaf tutulmuştur. Diğer taraftan, ikinci öğretime veya üniversitelerin uzaktan öğ-
retim programlarına devam eden veya yeni kayıt yaptıracak öğrencilerden ve kendi 
imkânları ile Türkiye’de yükseköğrenim görmeye gelen yabancı öğrencilerden “öğre-
nim ücreti” adı altında öğrenci katkı payı alınmaya devam edilmiştir. Ayrıca, hazırlık 
sınıfı veya yabancı dil geliştirme programı hariç olmak üzere, ön lisans, lisans ve lisan-
süstü düzeydeki yükseköğretim programlarından program süreleri sonunda mezun 
olamayan öğrencilerden de katkı payı alınmaya devam edilmiştir. 

Harçların kaldırılması ile ilgili bu karar yükseköğrenim gören öğrenciler tarafından bü-
yük bir sevinçle karşılanmıştır. Bütün dünyada yükseköğretime kamu destekleri aza-
lırken ve üniversitelerde finansal kriz yaşanırken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
almış olduğu harçların kaldırılması kararı, yeni üniversitelerin kurulması ve konten-
jan artışları sayesinde elit bir hizmet olmaktan çıkarılan ve kitlesel bir hâl alan yük-
seköğretimin evrenselleşmesine bir katkı sağlayacaktır. Üniversite harçlarını kaldıran 
Türkiye artık Finlandiya, İsveç, Norveç ve Danimarka gibi harç almayan çok az sayıda 
ülkenin arasında anılacaktır. Harçların kaldırılmasına ilişkin karar sonrası bazı uzman 
ve yazarlar arasında en çok tartışılan husus, alınan kararın fırsat eşitliğini bozup boz-
mayacağına ilişkin olsa da, öğrenciler kararı büyük bir memnuniyetle karşılamış ancak 
II. öğretim öğrencileri kendilerinin kapsam dışında tutulmasını eleştirmiştir. Devle-
tin II. öğretim öğrencilerinden hiç harç almaması, esasında öğrencilerden sağlanan 
ücretlerle yürüyen bir hizmetin sürdürülemeyeceği anlamına gelir. Bununla birlikte, 
önümüzdeki yıllardan itibaren II. öğretim öğrencilerine de, I. öğretim harç ücreti 
kadar indirim yapılması önerisi tartışılmalıdır. 

2.2 Yükseköğretimin yeniden yapılandırılması

2011 yılı Aralık ayında YÖK Başkanlığı görevini Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’dan devralan 
Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya yönetimindeki YÖK, Özcan döneminde başlatılan yükse-
köğretimin yeniden yapılandırılması çalışmalarına hız vererek devam etmiştir. Çalış-
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malar, önceki yıl olduğu gibi katılımcı bir yaklaşımla sürdürülmüştür. Bu bağlamda 
farklı toplantı ve çalıştaylarla ilgili paydaşların görüşüne başvurulmuştur. 2012 yılının 
ilk yarısında farklı zamanlarda sekiz ayrı ilde bölge toplantıları yapılmış ve 165 üniver-
site rektöründen ve öğrenci temsilcilerinden görüş alınmıştır. Yine Mayıs ayı içinde 
YÖK’ün paydaşlarıyla üç farklı çalıştay gerçekleştirilmiş ve paydaşlardan yükseköğre-
tim sisteminin sorunları ve bu sorunlar üzerine olası çözüm önerileri ile ilgili görüş 
alınmıştır. Çalıştaylardan ilki, 12 Mayıs 2012 tarihinde devlet ve vakıf üniversitelerinde 
görev yapan rektörlerin katılımıyla; ikincisi, 19 Mayıs 2012’de üniversite idari persone-
li, akademisyenler ve öğrenci temsilcilerinin katılımlarıyla; üçüncüsü ise 26 Mayıs 2012 
tarihinde medya, ilgili sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum kuruluşlarının katılımla-
rıyla gerçekleştirilmiştir (YÖK, 2012).

Bu çalışmaların neticesinde, YÖK tarafından yeni bir yasa taslağı önerisi hazırlanmış ve 
5 Kasım 2012 tarihinde tartışılmak üzere kamuoyu ile paylaşılmıştır. Taslak açıklandık-
tan sonra, taslak ile ilgili görüşleri almak üzere, YÖK bünyesinde araştırma görevlileri, 
yardımcı doçentler, doçentler, profesörler, üniversite idari personeli, kamu kurum ve 
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, öğrenci temsilcileri ile ayrı ayrı toplantılar gerçek-
leştirilmiştir. Ayrıca, herkesin görüşünü ifade edebileceği bir web sitesi kurulmuş ve 
gelen bütün görüşler sitede ilan edilmiştir. Bu katılımcı ve şeffaf tutum, toplumu ku-
caklayan bir yükseköğretim sistemi inşa etme adına anlamlı bir girişim olmuştur. Bu-
nunla birlikte, taslak kamuoyunda yoğun olarak tartışılmakta ve taslağa ilişkin birbiriy-
le uzlaştırılması güç öneri ve talepler gelmektedir. Taslak, yükseköğretimin üst yöneti-
minden sorumlu kuruluş olarak Türkiye Yükseköğretim Kurulu (TYK)’nu tanımlamış ve 
üyelerinin Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Rektörler Kurulu ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından belirlenmesini öngörmüştür. Ayrıca, bazı üniversiteler için konseyli 
bir yönetim yapısı öngörmüştür. Yükseköğretimin üst yönetiminden sorumlu TYK 
üyelerinin, yürütme ve yasama organları tarafından belirlenmesi dünya örnek-
leriyle uyumludur; fakat Rektörler Kurulunun bu üst yapıya üye seçmesi hesap 
verebilirlik ilkesiyle çelişen bir yapı doğurma riski taşımaktadır (SETA, 2012). Ayrı-
ca, üniversite yönetimini belirleyecek konseyin üye yapısının ağırlıklı olarak o üniversi-
tedeki öğretim üyelerinden olması da benzer bir risk taşımaktadır. Yeni yükseköğretim 
yasa tasarının gelen öneri ve eleştiriler sonrası yeniden ele alınması ve ayrıca yasa-
laşması için gönderileceği TBMM tarafından da önemli ölçüde değişiklikler yapılması 
beklenmektedir.

2.3 AOBP’nin Kaldırılması

SETA tarafından daha önce yayımlanan birçok rapor ve analizde, Ağırlıklı Ortaöğre-
tim Başarı Puanı (AOBP)’nın üniversite giriş sınavında başarılı olan okullardan mezun 
olan öğrencileri ödüllendirdiği, başarısız okullardan mezun olanları ise cezalandırdığı 
gerekçesi ile eşitsizliğe sebep olduğu ve bu uygulamaya son verilmesi gerektiği vur-
gulanmıştır (Gür ve Çelik, 2009; Çavuşoğlu, 2011). 2012 yılındaki en önemli gelişme-
lerden bir tanesi de AOBP’nin kaldırılması olmuştur. Eğitim sistemini 4+4+4 şeklinde 
yeniden yapılandıran, 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
narak yürürlüğe giren 6287 sayılı kanunla AOBP uygulamasına son verilmiştir. Ancak 
hem bu kararın kendisi hem de 2012 yılı üniversite giriş sınavında uygulanıp uygulan-
mayacağına ilişkin belirsizlikler tartışmaları beraberinde getirmiştir. Ölçme, Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2012-ÖSYS Kılavuzunu 6287 Sayılı Kanun’a göre yeniden 
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düzenlemiş ve 29 Mayıs 2012 tarihinde web sitesinde yayımlamıştır. Kılavuzda AO-
BP’nin bu yıl uygulanmayacağı belirtilirmiştir. Kılavuzun, 6287 sayılı kanun yayımlan-
dıktan yaklaşık bir buçuk ay sonra, LYS sınavından 2 hafta önce yayımlanması, özellikle 
Fen ve Anadolu Liseleri gibi başarılı okullarda okuyan öğrenciler ve ailelerince tepkiyle 
karşılanmıştır.

LYS öncesinde başlayan tartışmalar sınav sonrasında da devam etmiştir. Bu tartışma-
ları sonlandırmak üzere, 4 Temmuz 2012 tarihinde yayımlanan 6353 sayılı torba ka-
nununa, AOBP’nin önümüzdeki yıldan itibaren uygulanmasını öngören geçici madde 
eklemiştir. Ancak, 12 Temmuz 2012 günü toplanan YÖK Genel Kurulu, AOBP’nin bu 
yıl da dâhil olmak üzere kaldırılacağını duyurmuştur. Bu karardan birkaç gün sonra 
Danıştay, LYS kılavuzundaki ilgili hükmün iptali için kendisine başvuran bir adayın 
başvurusunu “OBP, zaten bu yılki sınav sonuçlarında etkili olmayacak” diyerek reddet-
miştir. Danıştay’ın ilgili kararında, 6287 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine dikkat çeki-
lerek, OBP’nin bundan sonra yapılacak üniversite giriş sınavları için geçerli olduğu, bu 
yılki hesaplamada, YÖK Genel Kurulu’nun 1 Aralık 2011’deki kararında belirtildiği gibi 
AOBP’nin esas alınacağı kaydedilmiştir. Üniversite yerleştirme puanlarının açıklanması 
beklenirken, Danıştay’ın bu kararı ile YÖK Genel Kurulu 18 Temmuz 2012 tarihinde 
tekrar toplanmış ve 2012 yılına münhasır AOBP’nin uygulanacağı yönünde yeni bir 
karar almış ve böylece ÖSYM sınav sonuçlarını AOBP’yi esas alarak hesaplamıştır. Do-
layısıyla, AOBP 2012 yılında son kez uygulanmıştır.

Son olarak, 17 Aralık 2012 tarihinde ÖSYM Başkanı Ali Demir tarafından yapılan açık-
lamayla, kanunda öngörülen Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)’nın 2013 yılı için adayın 
diploma notunun beş ile çarpımı sonucu elde edileceği belirtilmiştir (Uzun ve Aktaş, 
2012). Genel olarak bakıldığında, oldukça teknik ve karmaşık olan AOBP hesaplaması-
nın sonlandırmış olması ve bunun yerine diploma notlarından ibaret basit bir hesap-
lama yönteminin benimsenmesi, hem eşitlik hem de rehberlik açısından olumlu bir 
adım olmuştur. Bununla birlikte, öğretmen notlarında keyfiliğin önüne geçmek için 
birtakım yeni mekanizmaların (ör. akran değerlendirmesi, ortak sınavlar, etik kurul) 
kurulması faydalı olacaktır (Kurt ve Gür, 2012). Ayrıca, öğrencilerin motivasyonunu 
olumsuz yönde etkilememesi açısından sınav takvimine dikkat edilmesi ve alınan ka-
rarların ilgili paydaşlara önceden duyurulması faydalı olacaktır.

2.4 Yükseköğretimde Arz ve Talep Durumu

Yükseköğretim arzında son yıllarda yakalanan büyüme ivmesi, 2012 yılında da devam 
etmiştir. Her ne kadar 2012 yılında sadece üç yeni vakıf üniversitesi kurulmuş olsa 
da, daha önceki yıllarda açılan ancak henüz faaliyete geçmemiş birçok üniversitenin, 
2012-2013 akademik yılında öğrenci kabul etmeye başlamasıyla birlikte kapasite ge-
nişlemesi devam etmiştir. 2012 yılında üniversitelerin yüz-yüze eğitim veren yükse-
köğretim programlarında toplam 721 bin 925 kontenjan yer almıştır. 2011 yılı konten-
janları ile kıyaslandığında, 2012 yılında lisans ve ön lisans programlarının toplam kon-
tenjanında yaklaşık % 10’luk bir artış yaşanmıştır. 2012 yılında eğitim fakültelerinin 
toplam kontenjanları 10 binin üzerinde olan ikinci öğretim programlarının kapatıldığı 
göz önünde bulundurulunca, bu artışın oldukça önemli olduğu anlaşılmaktadır. Öte 
yandan, 2011 yılı ile kıyaslandığında, 2012 yılında boş kalan kontenjan sayısı da art-
mıştır. 2011 yılında ilk yerleştirme sonrasında 58 bin 433, ek yerleştirme sonrasında ise 
66 bin 859 kontenjan boş kalırken, 2012 yılında bu sayılar sırasıyla 80 bin 228 ve 89 bin 
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397 olmuştur. Boş kalan kontenjanlar devlet ve vakıf üniversitesi ayrımı gözetilerek 
incelendiğinde, ilk yerleştirme sonuçlarına göre, vakıf üniversitelerinin kontenjanları-
nın % 18,9’unun, devlet üniversitelerinin kontenjanlarının ise % 8,4’ünün boş kaldığı 
görülmektedir.

Bir başka açıdan değerlendirildiğinde, ilk yerleştirmede, (açıköğretim hariç) toplam 
721.925 kontenjanın 641.697’si dolmuştur. Böylece, kontenjanların %89’u dolmuş-
tur; yerleşenlerin ise yine %89’u kayıt yaptırmış, %11’i kayıt yaptırmamıştır. 
Yani, kayıt hakkı kazanan adayların 72.501’i kayıt yaptırmamıştır. Bu veriler toplu ola-
rak değerlendirildiğinde, adayların tercihleri ile mevcut programların eşleştirilmesi 
açısından ciddi uyumsuzluklar olduğu görülmektedir. Kazanan adayların onda birinin 
kayıt bile yaptırmaması adayların tercihlerinin de yeterince bilinçli olmadığını orta-
ya koymaktadır. Ek yerleştirme verilerine göre, (açıköğretim hariç) toplam 171.165 
kontenjanın neredeyse yarısı olan 81.768 kontenjan dolmuştur. Bir başka ifadeyle, ek 
kontenjanların %48’i dolmuştur. Bu çerçevede mevcut seçme ve yerleştirme sis-
teminin iyileştirilmesi ile arz ve talebin dengelenmesi adına, tercih edilmeyen 
programlar ile aday tercihlerini ve kayıt davranışlarını dikkate alan bir çalışma-
nın YÖK tarafından yapılmasına ihtiyaç vardır.

TABLO 1. ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ BAŞVURU SAYILARI (2010-2012).

2012-YGS 2011-YGS 2010-YGS

Sınava Başvuran Aday Sayısı 1.895.479 1.692.144 1.512.519

Sınava Girmeyen Aday Sayısı 57.742 43.509 24.893

Sınavı Geçerli Aday Sayısı 1.837.344 1.648.240 1.487.493
Kaynak: ÖSYM, 2012.

2012 yılında yükseköğretim arzında olduğu gibi talepteki büyüme de devam etmiştir. 
2012 yılında üniversite sınavına başvuran öğrenci sayısı 2011 yılına göre yaklaşık % 11 
artış göstermiştir (Tablo 1). 4+4+4 ile birlikte zorunlu eğitim süresinin 12 yıla çıka-
rılmasıyla, önümüzdeki yıllarda talebin artarak devam etmesi beklenmektedir. 
Çünkü bu yıl sınava giren yaklaşık 780 bin lise son sınıf öğrenci sayısı, zorunlu eğitimin 
tam olarak uygulanmaya konması durumunda 2016 sonrası kademeli olarak yaklaşık 
1 milyon 200 bine ulaşacaktır. Dolayısıyla yükseköğretimdeki arzın nitelikli bir şe-
kilde büyütülmesine devam edilmelidir.
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SONUÇ

Türkiye’de eğitim sistemi geleneksel olarak, oldukça tektipçi bir yapı arz etmiş ve top-
lumsal talepleri görmezden gelmiştir. 2012 yılı, eğitim sisteminde ciddi bir paradig-
ma değişiminin başlangıcını işaret etmektedir. Bu yıl eğitimde iyileşmeyi hedefleyen 
pek çok adımın cesurca atıldığı görülmektedir. Bu düzenlemelerin eğitim sisteminde 
yaşanan bütün sorunları çözmesi beklenmemelidir. Bununla birlikte, eğitim sistemi 
gittikçe tektipçilikten uzaklaşmakta ve daha fazla toplumsal taleplere duyarlı hale 
gelmektedir. Eğitim sisteminin sorunlarını çözmeye yönelik adımlar, katılımcı ve is-
tikrarlı bir şekilde yönetildiği takdirde Türkiye eğitiminde bir bahar yaşanacağından 
şüphe yoktur. 2012 yılı, Türkiye’de eğitim tartışmalarının daha gerçekçi ve rasyonel bir 
zeminde yürütülmesi anlamında da bir milat teşkil etmektedir. Bu süreç sonrasında 
eğitim üzerine yapılan tartışmalar ve düzenlemeler, rejim ya da ideoloji ekseninden 
çıkarak, eğitim sisteminin Yeni Türkiye toplumunun talepleri ve dünya ile uyumluluğu 
bağlamında ele alınacaktır. 2012 yılı, eğitimde eşitliğe ve niteliğe hizmet edecek pek 
çok reformun yaşandığı bir yıl olmuştur. Eğitim sisteminde fırsat eşitliğinin sağlanma-
sı ve niteliğin artırılması, önümüzdeki yıllarda da önemli gündem maddeleri olmaya 
devam edecektir.  Neredeyse bütün ülkelerin eğitim sistemlerini reform ettikleri ve 
Türkiye’de hâlâ eğitim sistemine ilişkin çok temel sorunların bulunduğu dikkate alın-
dığında, Türkiye’de önümüzdeki yıllarda da ciddi eğitim tartışmalarının yapılacağı ve 
yeni düzenlemelere gidileceği anlaşılmaktadır. Ancak bu reform ve yeni düzenlemele-
rin başarılı olması, mevcut sorunların iyi analiz edilmesi ile değişim sürecinin eğitime 
ilişkin beşeri ve fiziksel altyapı, kaynak, toplumsal talep ve algı gibi temel unsurları 
dikkate alarak iyi yönetilmesine bağlıdır. 
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2012 yılı, eğitim sisteminde ciddi bir paradigma değişiminin başlangıcını işa-
ret etmektedir. Bu yıl eğitimde iyileşmeyi hedefleyen pek çok adımın cesurca 
atıldığı görülmektedir. Bu düzenlemelerin eğitim sisteminde yaşanan bütün 
sorunları çözmesi beklenmemelidir. Bununla birlikte, eğitim sistemi gittikçe 
tektipçilikten uzaklaşmakta ve daha fazla toplumsal taleplere duyarlı hale gel-
mektedir. Eğitim sisteminin sorunlarını çözmeye yönelik adımlar, katılımcı ve 
istikrarlı bir şekilde yönetildiği takdirde Türkiye eğitiminde bir bahar yaşanaca-
ğında şüphe yoktur. Neredeyse bütün ülkelerin eğitim sistemlerinin reform et-
tikleri ve Türkiye’de eğitim sistemine ilişkin hâlâ çok temel sorunlar bulunduğu 
dikkate alındığında, Türkiye’de önümüzdeki yıllarda da ciddi eğitim tartışmala-
rının yapılacağı ve yeni düzenlemelere gidileceği anlaşılmaktadır.
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