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Bekir S. GÜR
Lisansını ODTÜ Matematik Öğretmenliği Bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını, Florida 
State Üniversitesinde öğretim sistemleri üzerine yaptı. Doktorasını, Utah State Üniversitesinde 
öğretim teknolojisi alanında yaptı. Aynı üniversitede Center for Open and Sustainable 
Learning’de altı ay süreyle doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Halen Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesinde öğretim üyesidir ve SETA Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Direktörüdür.

Zafer ÇELİK
ODTÜ Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını, aynı bölümde, doktorasını 
Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde tamamladı. Chemnitz Teknoloji Üniversitesinde 
ve Berlin Humboldt Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak bulundu. ODTÜ’de araştırma 
görevlisi ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen ve grup başkanı olarak olarak çalıştı. Halen, 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji bölümünde öğretim üyesidir.

İpek COŞKUN
Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi bölümünden 2010 yılında mezun oldu. Aynı 
üniversitenin Sosyoloji bölümünde yan dal yaptı. Yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi 
Sosyoloji bölümünde sürdüren Coşkun, eğitim sosyolojisi alanında tez çalışmalarına devam 
etmektedir. Şubat 2010’dan beri SETA’da Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Direktörlüğünde 
araştırma asistanı olarak çalışmaktadır.

Müberra GÖRMEZ
Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji bölümünden 2012 yılında mezun oldu. Ayrıca aynı 
üniversitenin tarih bölümünde yan dal yaptı. SETA’da Ekonomi ve Toplum Araştırmaları 
Direktörlüğünde araştırma asistanı olarak çalışmaktadır. 

YAZARLAR HAKKINDA
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Milli Eğitimde Bakan Değişikliği
Ömer Dinçer, 24 Ocak 2013’te Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunu Nabi Avcı’ya 
devretmiştir. 

Müfredat Düzenlemesi 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve TÜBİTAK, ilköğretim ve ortaöğretim 
müfredatında bazı değişikliklere gitmiştir. İlköğretim kurumları fen bilimleri, 
İngilizce dersleri; 5., 6., 7. ve 8. sınıf matematik dersi; ortaöğretim matematik, 
biyoloji, fizik ve kimya dersleri müfredatı yenilenmiştir.

Okula Başlama Yaşı ve Üniforma Düzenlemeleri
Önceki yıl 66 aylık bütün çocukların okula başlamasını zorunlu kılan düzenlemede 
2013’te bir esnekliğe gidilmiştir. Böylece, 69 aya kadarki çocukların okula başlayıp 
başlamama kararı veliye bırakılmıştır. Üniforma düzenlemesinde ise her okulda veli 
anketi yapılmasına karar verilmiş, velilerin yüzde ellisinden fazlasının talebine göre 
okulların üniforma düzenlemesine gideceği ifade edilmiştir. Her iki adım da velile-
rin eğitim süreçlerine etkin katılımının sağlanması açısından sevindiricidir. 

Öğretmen Yetiştirme Stratejisi ve Atamalar 
2013 yılında öğretmen adaylarına getirilen alan bilgisi sınavı (ÖABT) eğitimde 
niteliği artırmayı hedefleyen önemli bir adım olmuştur. Fen ve edebiyat fakültele-
ri öğrencilerine yeniden tanınan pedagojik formasyon sertifikası hakkı öğretmen 
havuzu çeşitliliğin artması açısından mühimdir. Ancak mevcut atama bekleyen 
öğretmen adaylarının sayısı, bu adımın başka politikalarla desteklenmesi gerekli-
liğini ortaya çıkarmaktadır. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2014’te 
50 bin öğretmen ataması yapılacağının duyurulması, öğretmen açığının kapatıl-
masına büyük bir katkı yapacaktır.

YÖNETİCİ ÖZETİ
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Ortaöğretime Geçişte SBS Yerine Yeni Düzenleme
Yaklaşık 3 yıldır MEB’in gündeminde olan SBS’nin kaldırılması, yerine getirilecek uygulamanın nasıl 
olacağı konusundaki belirsizlikten dolayı ancak 4 Eylül’de netleştirilebilmiştir. Bakan Avcı’nın yaptığı 
açıklamaya göre yeni getirilen sistemde 8. sınıfta her dönemde altı temel dersten yazılı sınavlarından 
biri merkezi olarak yapılmasına karar verilmiştir. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puanlar ve mezu-
niyet not ortalamaları ile ortaöğretim kurumlarına yerelleşeceklerdir. İlk sınavlar 28-29 Kasım’da, 
telafi sınavları ise Aralık 14-15’te yapılmıştır. Yeni uygulamayla öğrencilerin üzerindeki stresi azaldığı 
görülmüştür. Ancak mevcut ortaöğretim yerleştirme sisteminde bir düzenleme yapılmamıştır. Geçiş 
sistemi üzerindeki baskıyı azaltmak için, MEB’in sınavla öğrenci alan okul sayısını ve kontenjanlarını 
azaltması gerekmektedir. 

Demokratikleşme Paketi ve Eğitimde Düzenlemeler
30 Eylül 2013 tarihinde Başbakan Erdoğan tarafından açıklanan Demokratikleşme Paketinde eğitime 
ilişkin pek çok madde vardı. Pakette andımız kaldırılmış ve özel okullarda anadilde eğitime imkan 
sağlanmıştır. Bunun yanında kamu kurumlarında başörtüsü yasağına da son verilmiştir. Paket Mec-
lis’e gelmeden önce 8 Ekim’de andımız ve başörtüsü yasağı Resmi Gazete’de ilan edilerek kaldırılmış-
tır. Atılan bu adımlar 2013 yılında eğitimdeki en önemli gelişmeler olarak değerlendirilebilir ve eğitim 
sistemini daha demokratik ve çoğulcu hale getireceğine şüphe yoktur. 

Dershanelerin Dönüştürülmesi 
Bir gazetenin 14 Kasım Perşembe günü manşetine taşıdığı MEB’in 2013 yılı sonunda tüm dershane-
leri kapatacağı iddiası, dershane meselesini gündemin ilk sıralarına taşımıştır. MEB iddiaları yalanla-
mış, konu üzerine Bakanlar Kurulundan gelen talep doğrultusunda dershane temsilcileri ile istişare 
toplantıları yaparak sonuçlarını 2 Aralık’ta yeniden Kurula sunmuştur. Toplantı sonrasında yapılan 
açıklamada dershanelerin dönüşümü için Eylül 2015’e kadar bir süre tanınmıştır. Böylece, dersha-
nelerin Ocak 2014’de yeni kayıt alabilecekleri ifade edilmiştir. Bu süreçte özel okula dönüşecek ders-
haneler için bilhassa mekân tahsisi konusunda farklı teşvik mekanizmalarının uygulanacağını belirt-
miştir. Buna ilaveten, Ocak 2014’te dershanelerin dönüşümünü ele alan bir yasa taslağının hazırlanıp 
Meclis’e sunulacağı ifade edilmiştir.

PISA 2012
OECD’nin 2000 yılından beri her üç yılda bir yaptığı PISA’nın 2012 yılı sonuçları 3 Aralık 2013’te 
Paris’te açıklanmıştır. Okuma, matematik ve fen alanlarında Asya ülkelerinin sıralamada başı çektiği 
sonuçlara göre, Türkiye ortalama puanlarını artırmış ancak önceki yıllara benzer şekilde OECD orta-
lamasının altında kalmıştır. Bununla birlikte Türkiye, OECD’ye göre hem ortalama puanlarını artıran 
hem de eğitimde eşitsizliklerini azaltan az sayıda ülkeden biri olmuştur. 

Yükseköğretim Yasa Taslağı 
YÖK tarafından 2012 yılında hazırlanan yeni Yükseköğretim Yasa Taslağı Ocak ayında MEB’e su-
nulmuştur. Bakan Avcı, Ocak ayında taslakla ilgili bir açıklama yapmış ve taslağın derinlikli bir 
şekilde yeniden ele alınacağını ifade etmiştir. Ancak daha sonra konuya ilişkin bir gelişme olmamış-
tır. Hemen her kesim, Türkiye yükseköğretim sistemi için yeni bir yükseköğretim yasasına ihtiyaç 
olduğunu vurgulamaktadır.
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YÖK’ün İlahiyat Fakültesi Kararı 
YÖK’ün 15 Ağustos’ta gerçekleştirdiği toplantıda bütün İlahiyat Fakültelerinin adı İslami İlimler Fa-
kültesine dönüştürülürken, ders çizelge tablolarından da Felsefe Tarihi ve Felsefeye Giriş gibi dersler 
çıkartılmıştı. İlahiyat fakülteleri ve akademisyenlerden gelen eleştiriler neticesinde 19 Eylül’de yapılan 
YÖK Genel Kurulunda karar yürürlükten kaldırılmıştır. 

Akademik Özgürlükler Bildirisi
YÖK’ün 31. yıldönümü olan 6 Kasım 2013’de YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya Türkiye 
yükseköğretiminde bir ilke imza atarak akademik özgürlükler bildirgesi yayınlamıştır. Dokuz madde-
den oluşan bildirgede gerek akademisyenlerin gerekse de öğrencilerin akademik özgürlüklerini garanti 
altına almak hedeflenmiştir. 

Yükseköğretim Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yükseköğretim Disiplin Yönetmeliğinde 7 Kasım 2013’te yayınlanan Resmi Gazete ile bazı değişik-
liklere gidilmiştir. Yeni yönetmelikte suç sayılan eylemleri işleyen veya bir kimseyi veya grubu, cebir 
veya tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya zorlayan kişilere 
soruşturmacıların uygun gördüğü takdirde okuldan uzaklaştırma cezası verilebileceği ifade edilmiştir. 

MEB Yurtdışı Eğitim Burslarında Düzenleme
Yurtdışında lisansüstü eğitim alacak öğrencilerle ilgili 1416 sayılı Kanun’da Kasım’da bir takım 
değişikliklere gidilmiştir. Başvuru için asgari lisans diploma not ortalaması 2.75’ten 2.50’ye çekil-
miştir. Ayrıca başvuruların değerlendirilmesinde, ALES puanı ve not ortalamasının yanında sözlü 
sınav getirilmiştir. 

Akademisyenlerin Özlük Haklarının İyileştirilmesi 
Akademisyenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi için YÖK Başkanı Çetinsaya, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu görüşmüş; 2014’te 
729 TL ve 2015’te de 729 TL olmak üzere toplamda 1458 liralık artışta anlaşmaya varılmıştır. 2014’te 
anlaşmanın Başbakan Erdoğan’a iletilmesi ve maaşları iyileştirmeye doğru bir adım beklenmektedir. 

Yükseköğretime Erişim
Türkiye yükseköğretim sistemi gerek üniversite sayıları ile gerek öğrenci ve akademisyen sayıları ile 
2013 yılında da büyümesini sürdürmüştür. 8 yeni üniversite açılmış, üniversite sınavına başvurularda 
geçen yıla oranla %3,5 artış yaşanmıştır. Bu yıl da kontenjanlar artmıştır. Ancak bazı programlarda 
kontenjanlar doldurulamamıştır. Bu çerçevede, üniversitelerin programlarını güncellemeleri ve me-
zunlarının istihdam edilebilirliklerini izlemeleri oldukça önemlidir.
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GİRİŞ
Eğitim, özellikle son iki yıldır, Türkiye tarihinde 
hiç alışık olmadığımız kadar ülkenin ve hüküme-
tin gündemindedir. 2002’de iktidara geldiğinden 
beri eğitim konusuna özel önem veren ve bu ko-
nuda büyük yatırımlar yapan AK Parti, son iki yıl-
dır eğitim sisteminin toplumsal taleplere daha du-
yarlı olması ve böylece daha demokratik bir hale 
gelmesi adına, cesur ve kararlı adımlar atmaktadır. 
2012’de 4+4+4 ile başlayan eğitim sisteminin ilk 
defa seçilmiş bir hükümet tarafından kapsamlı 
bir şekilde yeniden düzenlenmesi, buna ilaveten 
2013’te “Andımız”ın kaldırılması ve özel okullarda 
anadilde eğitimin önünün açılması eğitim siste-
min sivilleşmesi adına olumlu adımlar olarak de-
ğerlendirilebilir. Hemen bütün gözlemcilerin ka-
bul ettiği üzere, Türkiye eğitim sisteminin bugüne 
kadar süregelen önemli sorunları vardır. Bununla 
birlikte, eğitimde niceliksel ve niteliksel iyileştir-
melerin gerekliliği, hiç olmadığı kadar hükümet 
gündemine girmiştir. Dershanelerin dönüştürül-
mesi konusunda olduğu gibi zaman zaman tartış-
malara yol açsa da, Türkiye’de ilk defa eğitim ni-
teliği bu kadar yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. 
Daha önemlisi, Türkiye eğitim sisteminde on yıl-
lardır biriken sorunları çözme konusunda kararlı 
adımların atıldığı görülmektedir. 

MİLLİ EĞİTİM
2012’de olduğu gibi 2013 yılı, milli eğitim ta-
rihinde önemli kararların alındığı ve tartışıldığı 
bir yıl olmuştur. 4+4+4 düzenlemesiyle milli 
eğitimde yapılan büyük değişiklikler sonrasında 
sistemin etkin çalışması için birtakım düzenle-
melere ihtiyaç söz konusuydu. Yeni sistemin bir 
yıl uygulanmasının ardından sorunlu görülen 
alanlarda (okula başlama yaşı gibi) revizyonlara 
gidilerek sistemin daha esnek ve etkin bir ya-
pıya kavuşması sağlanmıştır. Bununla birlikte, 
2013’te ortaöğretime geçişte Seviye Belirleme Sı-
navı (SBS) yerine her dönem altı dersten merke-
zi sınavın yapılacağı yeni bir sisteme geçilmiştir. 
Bu yıl ilk kez öğretmen adaylarına Öğretmenlik 
Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapılmıştır. 

Milli Eğitimde Bakan Değişikliği
2013 yılı eğitim gündemi, Ocak ayında yapılan 
kabine değişimi ile başlamıştır. Böylece, Hazi-
ran 2011 seçimleri sonrasında oluşturulan 61. 
Hükümet kabinesinde bir değişikliğe gidilmiş-
tir. 24 Ocak 2013’te dört bakanın değiştirildi-
ği kabine revizyonunda dönemin Milli Eğitim 
Bakanı Ömer Dinçer de görevini Nabi Avcı’ya 
devretmiştir. 

Ömer Dinçer’in öğretmenlerle iletişimi ko-
nusunda bazı eleştiriler yöneltilmesine rağmen, 
Dinçer, AK Parti döneminde hatta Cumhuriyet 
tarihi içinde en derin izler bırakan bakanlardan 
biridir. Özellikle 2011 yılında 652 sayılı  Kanun 
Hükmündeki Kararname ile Milli Eğitim Ba-
kanlığı (MEB) merkez teşkilatını yeniden yapı-
landırmıştır. Ayrıca, 4+4+4 olarak bilinen düzen-
leme ile eğitim siteminin yapılanmasında köklü 
değişikliklere neden olmuştur.

Dinçer’in görevden ayrılması, olağan bir ba-
kan değişikliğinin ötesinde sonuçlar doğurmuş-
tur. Örneğin, AK Parti döneminde 5. kez Milli 
Eğitim Bakanının değiştirilmiş olması kamuo-
yunda AK Parti hükümetinin eğitim politikaları 
konusunda istikrarsız olduğu şeklindeki eleştiri-
leri artırmıştır. Ancak, Bakan Avcı, daha önceki 
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AK Parti eğitim bakanlarının başlattığı birçok 
projeyi sahiplenerek sürdürmüştür. 

Müfredat Düzenlemesi
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve TÜBİ-
TAK, yaptıkları çalışmalar neticesinde ilköğre-
tim ve ortaöğretim müfredatında bir takım de-
ğişikliklere gitmiştir. Ömer Dinçer döneminde 
başlatılan ve hızla tamamlanan bu çalışmalar 
Avcı’nın göreve gelmesine müteakip 13 Şubat’ta 
kamuoyuna duyurulmuştur. Avcı, düzenlediği 
basın toplantısında, yeni müfredatın daha kolay 
algılanabilir olduğunu ve öğrenmenin bu saye-
de daha kalıcı hâle getirildiğini belirtmiştir. İl-
köğretimde; fen bilimleri, İngilizce, matematik 
derslerinin; ortaöğretimde matematik, biyoloji, 
fizik ve kimya derslerinin müfredatlarında deği-
şiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerin 
olağan bir revizyondan daha kapsamlı olduğu 
söylenebilir. En temel değişiklik, ortaöğretim 
müfredatından bazı derslerde 10. sınıftan itiba-
ren müfredatın temel düzey ve ileri düzey ola-
rak ayrıştırılmasıdır. Buna ilaveten, 2013 müf-
redatında, 2004 müfredat reformu sürecinde 
müfredatın kurucu unsuru olarak tanımlanan 
yapılandırmacılığa yönelik özel bir vurguda bu-
lunulmamıştır.1 Bu değişikliklerin uygulamada-
ki yansımalarını görmek ve aksayan yönlerini 
görüp gerekli iyileştirmeleri yapmak için etkin 
bir izleme ve değerlendirme sisteminin tesis edil-
mesi gerekmektedir. Ayrıca, müfredatın sahada-
ki uygulamalarına ilişkin akademik araştırmalar 
teşvik edilmeli ve bu araştırma sonuçlarına göre, 
gerekli revizyonlar yapılmalıdır.

Okula Başlama Yaşı, Haftalık Ders 
Saatleri ve Üniforma Düzenlemeleri
Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen 6287 sayılı 
İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 

1. “Öğretim programlarının güncellenmesine ilişkin çalışmalar”, Ta-
lim Terbiye Kurulu Başkanlığı; http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-
programlarinin-guncellenmesine-yonelik-calismalar/icerik/160 .

2012 yılında kabul edilmesi sonrasında eğitim 
sisteminde köklü değişiklikler gerçekleştirilmiş-
ti. Kanunun uygulanması sürecinde MEB, bazı 
ek düzenlemeler yapmıştır. Okula başlama yaşı-
nın 66 aya çekilmesi ve ders saatlerinin ortao-
kullarda 36-37 saate yükseltilmesi kamuoyunda 
oldukça tartışılmıştır.2 

MEB, 9 Mayıs 2012 tarihinde yayımladığı 
“12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulama-
lar” konulu bir genelge ile 30 Eylül 2012 tarihi 
itibarıyla 66 ayını tamamlayan tüm çocukların 
okul kayıt işlemlerinin e-okul sistemi üzerinden 
merkezi olarak yapılacağını, gelişim yönünden 
hazır olduğu anlaşılan 60-66 ay arasındaki ço-
cukların ise velisinin yazılı isteği ile ilkokula 
başlayabileceklerini ifade etmiştir. Bir başka 
ifadeyle, önceki yıllarda Eylül ayı itibariyle 69 
ayını dolduran çocukların başladığı zorunlu eği-
tim, bu düzenleme ile üç ay erkene çekilmiştir.3 
Bu düzenleme ile ilgili olarak kamuoyunda sık-
ça tartışılan husus, ebeveynleri tarafından okula 
başlaması uygun görülmeyen gelişim düzeyi ye-
terli olmayan 66 aydan büyük çocukların ancak 
sağlık raporu ile okula başlamasının bir yıl erte-
lenmesidir. 4+4+4 düzenlemesinin hayata geç-

2. B. Gür, M, Özoğlu, İ. Çoşkun, M. Görmez, 2012’de Eğitim, 
SETA Analiz, no. 58 (Aralık 2012); http://file.setav.org/Files/
Pdf/20130104114533_seta_analiz_2012egitim.pdf

3. B. Gür, M. Özoğlu, Z. Çelik, “Eğitim”, 2011’de Türkiye için-
de, SETA Analiz, no: 48 (Aralık 2011); http://file.setav.org/Files/
Pdf/20130115111739_seta_analiz_2011de_turkiye_web_2.pdf.

Müfredatta yapılan değişikliklerin 
uygulamadaki yansımalarını görmek 
ve aksayan yönlerini tespit edip gerekli 
iyileştirmeleri yapmak için etkin bir 
izleme ve değerlendirme sisteminin  
tesis edilmesi gerekmektedir.
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mesinden sonra yapılan saha araştırmaları da, 
bazı öğretmen ve velilerin okula başlama yaşına 
ilişkin değişikliği eleştirdiklerini teyit etmiştir.4 
2013 eğitim-öğretim yılı başlarken MEB, saha-
dan gelen bu ve benzeri eleştirileri dikkate ala-
rak okula başlama yaşını yeniden düzenlemiştir. 
Yeni düzenleme şu şekildedir: 

Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını 
elde eden çocuklardan 66, 67 ve 68 aylık 
olanları, velisinin vereceği dilekçeyle, 69, 
70 ve 71 aylık olanları ise ilkokula başlama-
ya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık ra-
poruyla okul öncesi eğitime yönlendirebilir 
veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir.5 

Yapılan bu değişiklik ile 66-69 aylık çocukla-
rın okula başlamasının ertelenmesi için sağlık ra-
poru uygulamasının kaldırılması ve velisinin tale-
binin yeterli olması sisteme esneklik kazandırmış 
ve kamuoyunda memnuniyet ile karşılanmıştır. 

Talim Terbiye Kurulunun Haziran 2012 
tarihinde aldığı karar ile birlikte ilköğretimde 
haftalık 30 saat olan toplam ders saati ortaokul 
5 ve 6. sınıflar için 36; 7 ve 8. sınıflar için ise 37 
saat; imam hatip ortaokullarında ise haftalık 40 
saat olarak düzenlenmiştir. 4+4+4 düzenlemesi 
sonrasında en çok eleştirilen hususlardan biri 
haftalık ders saatinin artması ile birlikte özellik-
le ikili öğretim yapan okullarda ciddi sorunların 
yaşanacağı yönündeydi. Uygulamaya yönelik 
yapılan izleme değerlendirme çalışmasında da 
ikili öğretim yapan okullarda haftalık ders sa-
atinin 5. sınıflarda 36 saat olmasının önemli 
sorunlara neden olduğu görülmüştür. Bu tür 
okullarda öğrencilerin okula ya çok erken geldi-
ği ya da çok geç saatlerde okuldan çıktığı; kışın 

4. Z. Çelik, N. Boz, S. Gümüş, F. Taştan, 4+4+4 Eğitim Re-
formunu İzleme Raporu. EĞİTİM-BİR-SEN (Ankara:2013);  
http://www.egitimbirsen.org.tr/ebs_files/files/yayinlarimiz/267-
egitimbirsen.org.tr-267.pdf.

5. “Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetme-
liğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Ga-
zete, no. 28735 (14 Ağustos 2013). http://www.resmigaze-
te.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2013/08/20130814.htm&main=http://www.resmigazete.
gov.tr/eskiler/2013/08/20130814.htm

ise öğrencilerin ve ailelerin zorlandığı ifade edil-
miştir.6 Bu eleştiriler sorasında Talim Terbiye 
Kurulu Mayıs 2013 tarihinde aldığı bir kararla 
ortaokullardaki haftalık ders saatini 35; imam 
hatip ortaokullarında ise 36 saat olarak yeniden 
düzenlemiştir. 

MEB’in 2013 yılında değişikliğe gittiği 
bir diğer düzenleme kılık kıyafet yönetmeliğin-
de olmuştur. 27 Kasım 2012 tarihinde MEB’e 
bağlı okullarda öğrencilerin kılık ve kıyafet-
lerine dair yönetmelik Bakanlar Kurulu kara-
rı ile Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Yapılan 
düzenleme basında daha çok önlüklerin ya da 
okul üniformalarının kaldırılması ve çocukların 
okullara serbest kıyafetlerle gidebilmesi şeklin-
de yer almıştır. Eğitim öğretim döneminin or-
tasında böyle bir karar verilmesi, sürecin etkin 
yönetimini zorlaştırmış ve çeşitli kafa karışıklık-
larına yol açmıştır. Çünkü yönetmeliğin geçici 
1. maddesinin 1. fıkrasında 2012-2013 eğitim-
öğretim yılı sonuna kadar, eski yönetmeliğin 
uygulanmasına devam edileceği ifade edilse 
de, dönemin Milli Eğitim Bakanı Ömer Din-
çer, öğrencilerin 2012-2013 eğitim-öğretim yılı 
içinde serbest kıyafetlerle okullara gidebileceği-
ni açıklamış ve bazı öğrenciler serbest kıyafetle 
okullarına gitmeye başlamıştı. MEB’in 2012’de 
yaptığı düzenleme, üniforma giyip giymeme 
serbestliğinden ziyade, bir tür üniforma karşıtlı-
ğı olarak anlaşılmıştır.7 Uygulamanın başlaması 
ile birlikte serbest kıyafet uygulamasına yönelik 
gerek velilerden gerekse okul yönetimlerinden 
sık sık şikâyetler dile getirilmiş, okullarda ser-
best kıyafet uygulaması ile bilhassa disiplin so-
runları ile kıyafet tercihi yüzünden veli-öğrenci 
ve öğretmen-öğrenci çatışmalarının arttığı ifade 
edilmiştir.8 MEB bu şikâyetleri dikkate alarak 

6. Z. Çelik, N. Boz, S. Gümüş, F. Taştan, 4+4+4 Eğitim Reformunu 
İzleme Raporu, s. 34.

7. B. Gür, M, Özoğlu, İ. Çoşkun, M. Görmez, 2012’de Eğitim, 
s.12-13.

8. “İşte serbest kıyafetle ilgili araştırma sonuçları”, Hürriyet, 30 
Mart 2013; http://www.hurriyet.com.tr/ankara/22928305.asp 
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ilgili yönetmelikte değişikliğe gitmiştir. Buna 
göre okullarda yapılacak veli anketi sonucunda 
serbest kıyafetin uygulanıp uygulanmamasına 
karar verilecektir: 

Öğrenciler, okul, sınıf ve şubelerde tek tip 
kıyafet giymeye zorlanamaz. Ancak, okul 
yönetimi ve okul-aile birliğinin koordina-
törlüğünde, 4 üncü maddede yer alan sı-
nırlamalara aykırı olmamak kaydıyla, veli-
lerin yüzde ellisinden fazlasının muvafakati 
alınarak ilgili eğitim-öğretim yılı için okul 
kıyafeti veya kıyafetleri belirlenebilir. Bu 
fıkranın uygulanmasına dair usûl ve esaslar 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırla-
nan yönerge ile belirlenir.9 

Okulların web sitesi üzerinden yapılabilen an-
ket sonucunda İstanbul ve İzmir gibi büyük illerde 
velilerin büyük çoğunluğu üniformayı tercih et-
miştir.10 Velilerin büyük çoğunluğunun üniforma-
dan yana bir tercih kullanması şaşırtıcı olmamış-
tır. Bu sonuç, MEB’in kılık kıyafet düzenlemesini 
yeniden ele almasının olumlu bir adım olduğunu 
göstermiştir. Ancak öğrencilerin kılık kıyafetini 
düzenleyen yönetmelikte, başörtüsüne sınırlama 
getirilmesi ve başörtüsünün yalnızca imam hatip 
okullarında ve Kuran-ı Kerim derslerinde serbest 
olması, inanç özgürlüğü ve kıyafet serbestliğini 
sınırlamaktadır. İsteyen öğrencilerin başörtüsü 
takmasına izin veren bir düzenleme yapılması, söz 
konusu sınırlılıkları ortadan kaldıracaktır. 

Öğretmen Yetiştirme Stratejisi  
ve Atamalar 
Son yıllarda öğretmenlerin başarılı bir eğitim 
sistemi için önemi uluslararası alanda ve Türki-

9. “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve 
Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yö-
netmelik”, Resmi Gazete, no. 28718 (24 temmuz 2013). http://
www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.
gov.tr/eskiler/2013/07/20130725.htm&main=http://www.resmi-
gazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130725.htm.

10. “İstanbul’un tercihi üniforma’’, Star, 24 Ekim2013; http://
haber.stargazete.com/egitim/istanbulun-tercihi-uniforma/ha-
ber-800228. “Veliler üniforma dedi’’. Haber 10, 29 Eylül 2013; 
http://www.haber10.com/haber/419828/

ye’de de daha sık bir şekilde tartışılmaktadır. Eği-
tim sistemlerinin kalitesini doğrudan belirleyen 
başlıca etmenlerden birinin öğretmen kalitesi ve 
öğretmenin eğitimdeki rolü olduğu yaygın bir şe-
kilde kabul görmektedir.11 Bundan ötürü Güney 
Kore, Japonya, Finlandiya gibi uluslararası sınav-
larda başarılı olan ülkelerde öğretmen yetiştirme 
stratejilerinin çok güçlü olduğu bilinmektedir.12 
Türkiye de son yıllarda öğretmen niteliğini artır-
mak amacıyla bazı girişimlerde bulunmuştur. 

Şubat 2012’de dönemin Milli Eğitim Ba-
kanı Ömer Dinçer’in başkanlık ettiği Yükseköğ-
retim Kurulu (YÖK) Genel Kurulunda eğitim 
fakülteleri üzerine bir görüşme yapılmış, bu 
görüşmeden iki ay sonra YÖK, uzaktan eğitim 
fakültelerinin öğretmenlik bölümlerini ve (okul 
öncesi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, özel 
eğitim, ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi 
gibi) bazı alanlar dışında eğitim fakültelerinin 
ikinci öğretim programlarını 2012-2013’ten iti-
baren kapatma kararı almıştı. Aynı kararda yeni 
pedagojik formasyon programlarının açılmama-
sına, öncesinde açılanlara da mevcut öğrencileri 

11. Eric A. Hanushek, “The Economic Value of Higher Teacher 
Quality”, Economics of Education Review, v. 30, no. 3 (Haziran 
2011), s. 466-479.

12. Teachers matter: Attracting, developing and retainig effecti-
ve teachers,OECD Education and Training Policy Overview 
2005(http://www.oecd.org/edu/school/34990905.pdf ); M. Bar-
ber, M. Mourshed, How the World’s Best-performing School Systems 
Come Out on Top. (McKinsey and Company, London: 2007); 
Hanushek, “The Economic Value of Higher Teacher Quality”; A. 
Ripley, The Smartest Kids in the World: And How They Got That Way. 
Simon & Schuster, New York:2013). 

Eğitim sistemlerinin kalitesini  
doğrudan belirleyen başlıca  
etmenlerden birinin öğretmen kalitesi  
ve öğretmenin eğitimdeki rolü olduğu 
yaygın bir şekilde kabul görmektedir.
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ile işlemleri bitene kadar süre verilmişti.13 Ancak, 
fen ve edebiyat fakülteleri öğretim elemanları ve 
öğrencilerinden gelen yoğun talep üzerine, 2013 
yılında Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile yapı-
lan YÖK Genel Kurulu toplantısında pedagojik 
formasyona devam kararı alınmıştır.14 Ayrıca, or-
taöğretim alan öğretmenliği programlarına öğre-
ni alımı durdurulmuştur. Ardından, adaylardan 
gelen talep üzerine YÖK, pedagojik formasyon 
programlarında merkezi bir yerleştirme sistemi-
ne geçilmesine karar vermiştir. 21 Kasım 2013’te 
toplanan YÖK Genel Kurulu, ALES puanının 
yüzde 60’ı, diploma notunun ise yüzde 40’ından 
alınacak ortalama ile adaylardan tercih yapma-
larını istemiştir. Aynı toplantıda, yine adaylar-
dan gelen talepler üzerine, pedagojik formasyon 
programlarının ücretlerine de bir tavan sınırı ge-
tirilerek en fazla 2.054 TL olabileceği kesinleşti-
rilmiştir. Daha önce 2,50 olan asgari not ortala-
masına bu defa herhangi bir sınır getirilmezken 
2013-2014 pedagojik formasyon kontenjanı 15 
binden 20 bine çıkarılmıştır.15 

Yapılan bu düzenlemeler ile birlikte fen-
edebiyat fakültesinden mezun öğrenciler için 
öğretmen olma imkanı yeniden ortaya çıkmıştır. 
Fen-edebiyat fakültesi mezunlarının yeniden öğ-

13. B. Gür, M, Özoğlu, İ. Çoşkun, M. Görmez, 2012’de Eğitim, 
s.10.

14. “YÖK’ten formasyon müjdesi’’, Anadolu Ajansı, 18 Nisan 
2013; https://www.aa.com.tr/tr/egitim/163289--yokden-formas-
yon-mujdesi

15. “Çetinsaya’dan ‘pedagojik formasyon’ açıklaması”, Anadolu 
Ajansı, 22 kasım 2013. https://www.aa.com.tr/tr/egitim/254781-
-yok-baskani-cetinsayadan-pedagojik-formasyon-aciklamasi

retmen olabilme imkânı yakalaması, hem öğret-
men aday havuzundaki alan çeşitliliğini artırması 
hem de fen-edebiyat fakültelerinin daha cazip hale 
gelmesi açısından önemlidir. Ancak göz önünde 
tutulması gereken bir diğer önemli husus, mev-
cut atama bekleyen 200 bin civarındaki öğretmen 
adayıdır. Geçtiğimiz son 20-30 yıllık zaman di-
liminde öğretmen ihtiyacı noktasında arz-talep 
dengelerinin çok farklı nedenlerden dolayı bir 
türlü uyumlaştırılamamış olması, alan bilgisine 
ve hatta öğretmenlik meslek bilgisine yeterince 
sahip olamayan çok sayıda üniversite mezunu-
nun öğretmen olarak atanması ile sonuçlanmış-
tır.16 Öğretmenlik alanında yığılmanın bu denli 
fazla olması ve adayların alternatif iş imkânlarının 
sınırlı olması, “atanamayan öğretmenler’’ sorunu-
nun gündemde olmasına ve karar alıcılar üzerinde 
bir baskı unsuruna dönüşmesine yol açmaktadır. 
Nitekim “atanamayan öğretmenler’’ konusu, mu-
halefet partilerinin de gündemindedir.17 

Atama bekleyen öğretmen adayları, hükü-
metin de gündeminde yer almaktadır. Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan, 20 Kasım 2013’te katıl-
dığı bir televizyon programında Şubat 2014’te 10 
bin öğretmen ataması yapılacağını açıklamıştır.18 
Ardından 24 Kasım öğretmenler günü nede-
niyle açıklamalarda bulunan Başbakan, Ağustos 
2014’te de 40 bin öğretmen ataması gerçekleşe-
ceğini ifade etmiştir.19 Bu gelişmeler atanmayı 
bekleyen öğretmen adayları ile hâlâ öğretmen 
eksikliği olan okullar ve öğrenciler için olumlu 
bir gelişmedir. Zira öğretmen eksikliği eğitimde 

16. Murat Özoğlu, Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Sisteminin Sorun-
ları, SETA Analiz, no. 17 (Şubat 2010)

17. “Kılıçdaroğlu: 300 bin öğretmen atama bekliyor’’, Memurlar.
net, 22 Kasım2013 (http://www.memurlar.net/haber/429440/); 
“Bahçeli’den Hükümete ‘atanamayan öğretmen’ tepkisi’’, Mil-
liyet, 24 Kasım, 2013 (http://siyaset.milliyet.com.tr/bahceli-
den-hukumete-atanamayan-ogretmen-tepkisi/siyaset/siyasetde-
tay/24.11.2011/1466923/default.htm).

18. “Şubat’ta 10 bin öğretmen ataması yapılacak’’, Anadolu Ajansı, 
20 Kasım 2013;. http://www.aa.com.tr/tr/haberler/254244--subat-
ta-10-bin-ogretmen-atamasi-yapilacak. 

19. “40 bin öğretmen daha alınacak’’, Anadolu Ajansı, 24 Ka-
sım 2013; http://www.aa.com.tr/tr/politika/255332--11-yilda-
400-bin-ogretmen-aldik.

Fen ve edebiyat fakültesi mezunlarının 
yeniden öğretmen olabilme imkânı 

yakalaması, hem öğretmen aday 
havuzundaki alan çeşitliliğini artırması  

hem de bu fakültelerin daha cazip  
hale gelmesi açısından önemlidir.
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kaliteyi olumsuz etkileyen ve fırsat eşitsizliği ya-
ratan başlıca unsurlardan biridir.20 Bundan dola-
yı, Şubat döneminde yapılan öğretmen ataması 
var olan eksikliği gidermek açısından anlamlıdır. 
Bununla birlikte, toplumsal talep ve baskılar, 
hükümetin öğretmen atamalarında bir istikrar 
yakalamasını zorlaştırmaktadır. Ayrıca, 2011 
yılında yapılan düzenleme ile dönem ortasında 
öğrencilerin öğretmen değişikliği yaşamasının 
olumsuzluklara neden olmaması için eğitim öğ-
retim yılı başlamadan atamaların tamamlanması 
planlanmıştı.21 Bu düzenleme, özünde çok doğ-
ru bir düzenlemedir. Bununla birlikte, özellikle 
halen öğretmen eksikliği yaşayan okullar dikkate 
alındığında, bu okullara Eylül ayını beklemek ye-
rine Şubat ayında yeni öğretmen atanacak olma-
sı, öğrencilerin faydasına olacaktır.

Türkiye’de öğretmen atama rejiminin bir di-
ğer önemli sorunu, nitelikli öğretmenlerin okul-
lar arası dağılımdaki eşitsizliktir. Öğretmenlerin 
okullara eşitsiz dağıtımı eğitim kalitesini doğ-
rudan etkilemektedir.22 Bundan dolayı, kaliteli 
eğitim eşit bir şekilde sunmak için nitelikli öğret-
men dağılımının dengeli bir şekilde gerçekleştir-
mek gerekmektedir. Ancak Türkiye’de öğretmen 
dağılımı konusunda sorunlar açık bir şekilde var-
lığını korumaktadır. Örneğin, fen lisesi ve sosyal 
bilimler lisesi gibi okul türlerine öğretmenler se-
çilerek alınmaktadır. Buna ilaveten, avantajlı böl-
gelerde ise daha tecrübeli öğretmenler çalışırken, 
dezavantajlı bölgelerde ise tecrübeli öğretmen so-
runu yaşanmaktadır. Öğretmen atama sürecinde 
de bu sorun görünmektedir. Öğretmenler Kamu 
Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan üstünlüğü-
ne göre atandığından, puanı yüksek öğretmenler 
avantajlı bölgelere, puanı düşük öğretmenler ise 
dezavantajlı bölgeleri tercih ederek atanmakta-

20. Creating Effective Teaching and Learning Environments: First 
Results from TALIS, OECD Teaching And Learning International 
Survey 2009; http://www.oecd.org/edu/school/43023606.pdf

21. B. Gür, M. Özoğlu, Z. Çelik, “Eğitim”, s. 139.

22. L. Darling-Hammond, The Flat World and Education: How 
America’s Commitment to Equity Will Determine Our Future. Teac-
hers College Press, New York: 2010.

dır. Puan üstünlüğü ilkesi ile gerçekleştirilen bu 
öğretmen istihdam stratejisi, puanı yüksek olan 
nitelikli öğretmenin avantajlı; puanı düşük tec-
rübesiz öğretmenin ise dezavantajlı bölgeye atan-
dığı imgesini oluşturmaktadır. Bunun yerine, 
puan üstünlüğüne göre atanması yapılacak olan 
öğretmenlerin belirlenmesi ve öğretmenlerin 
kura yöntemine göre yerleştirilmesinin yapılma-
sı, başarılı öğretmenlerin daha homojen bir şekil-
de dağılmasına hizmet edecektir. 

Benzer bir uygulama mevcut yer değiştirme 
sisteminde de görülmektedir. Öğretmenler sa-
hip oldukları mesleki hizmet puanı üstünlüğüne 
göre yer değiştirmektedir. Bu uygulama ile daha 
tecrübeli öğretmenler avantajlı bölgelerde çalışır-
ken, tecrübesiz ve yeni öğretmenler ise dezavan-
tajlı bölgelerde çalışmaktadır. Eğitimde eşitsizliği 
ortadan kaldırmak için temel önerilerden biri, 
tecrübeli ve nitelikli öğretmenleri dezavantajlı 
bölgelerde çalışmasını sağlamaktır. Ancak Tür-
kiye’de tecrübeli öğretmenleri dezavantajlı böl-
gelere çekmek ya da kalmasını sağlamak güçtür. 
Okulların fiziksel imkânlarının kısıtlılığı, kalaba-
lık sınıflar, öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyle-
rinin düşüklüğü, maaşların yetersizliği ve teşvik 
edici mekanizmaların yokluğu gibi etmenlerden 
ötürü öğretmenler dezavantajlı bölgelerde ça-
lışmayı tercih etmemektedirler. Bundan dolayı, 
Türkiye’de daha tecrübeli öğretmenler daha iyi 
muhitlerde ve okullarda çalışmaktadır.23 2013 
yılında yayımlanan 10. Kalkınma Planı’nda da 
öğretmen istihdamına yönelik olarak bilhassa 
dezavantajlı bölgelerde eğitimin niteliğinin artı-
rılması için deneyimli öğretmenlerin dezavantajlı 
bölgelerde ve okullarda uzun süreli çalışmasının 
teşvik edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Planda yer 
alan bu madde, Türkiye’deki mevcut atama ve 
yer değiştirme sisteminin yeniden ele alınmasını 
gerektirmektedir. Bu çerçevede, öğretmen atama 
ve yer değiştirme sisteminde köklü bir reform 

23. M. Özoğlu, B. S. Gür, A. Altunoğlu, Türkiye’de ve Dünyada 
Öğretmenlik: Retorik ve Pratik. (EĞİTİM-BİR-SEN Yayınları, An-
kara: 2013).
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ihtiyacı vardır. MEB’in bu çerçevede bir hazırlık 
yapması gerekmektedir. 

Pek çok kamu kurumu ve sivil toplum kuru-
luşunun katılımı ile 2011 yılında gerçekleştirilen 
Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayının ardın-
dan hazırlanan Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi 
2012 yılında Bakanlar Kurulu’na sunulmuştur. 
Her ne kadar belge henüz bir resmiyet kazanma-
mış ve kamuoyuna açıklanmamış olsa da etkileri 
kendisini göstermeye başlamıştır. Taslak metinde 
öngörülen ve SETA’nın daha önceki yayınlarında 
da önerilen öğretmenler için alan sınavı uygula-
ması24, ilk defa 2013 yılında 16 alanda hayata 
geçirilmiştir. Sınavın yapıldığı 16 alan, genel-
likle çok sayıda adayın başvurduğu branşlardır: 
Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen 
ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiya-
tı, tarih, coğrafya, lise matematik, fizik, kimya, 
biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil 
(İngilizce, Almanca, Fransızca). Öğretmen ola-
rak atanmak isteyen bütün adayların KPSS Ge-
nel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarına girmesi 
gerekmektedir. Yukarıda belirtilen 16 alandaki 
adayların ise, bunlara ek olarak ÖABT’ye girmesi 
gerekmektedir. ÖSYM tarafından hazırlanan sı-
nava adaylar 2013 yılında Adana, Ankara, Antal-
ya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gazi-
antep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, 
Samsun, Sivas, Trabzon ve Van il merkezlerinde 
girmişlerdir. Her alanda 50 sorunun olduğu sı-
navda adaylara 75 dakika süre verilmiştir. Sınava 
katılan adaylar, çeşitli sosyal medya forumlarında 
soruları zor bulduklarını ifade etmişlerdir. Daha 
sonra açıklanan test ortalamaları da bu kanıyı 
destekler niteliktedir. Örneğin, 50 soruluk Al-
manca testinin ortalaması 11,7; Fen bilimlerinin 
15,0’dır.25 Alan sınavındaki soruların ne derece 
zor olduğu ve sonuçların, mevcut üniversitelerde 

24. Örneğin bkz., M. Özoğlu, Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Siste-
minin Sorunları, s.24.

25. ÖSYM 2013 Kamu Personeli Seçme Sınavı A grubu ve Öğ-
retmenlik Sonuçları, http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdoku-
man/2013/KPSS1/2013-KPSS%20A%20GRUBU%20ve%20
%C3%96%C4%9ERETMENL%C4%B0K.pdf.

verilen eğitimin kalitesiyle ilişkili olup olmadığı 
kapsamlı bir şekilde alan uzmanları tarafından 
araştırılmalıdır. Söz konusu türden araştırma so-
nuçları, özellikle üniversiteler, ÖSYM, YÖK ve 
MEB için politika önerileri geliştirmek açısından 
yol gösterici nitelikte olacaktır. 

Bu yıl ilk kez uygulanan alan sınavının, ni-
telikli öğretmen yetiştirmeye katkısı olup olma-
dığını söylemek için erkendir. Ancak bu tarz bir 
uygulama iyileştirilerek sürdürülürse, öğretmen 
kalitesini ve dolayısıyla eğitim kalitesini artır-
ması beklenmektedir. Dahası, kapsam geçer-
liğinin artırılması durumunda alan sınavının, 
üniversitelerde verilen eğitime de ışık tutma 
potansiyeli vardır.

2013 yılı öğretmen atama takviminde bir 
gecikme yaşanmıştır. Öğretmenlerin ataması 
okulların açılmasına çok kısa bir süre kala 9 Eylül 
2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Ancak MEB, 
ihtiyaç olan alanlarla ve bu alanlardaki adayların 
KPSS puanlarıyla ilgili iyi bir analiz yapmadan, 
sınav sonrasında 60 puanı öğretmen atamasında 
taban puan olarak belirlediğinden 3227 konten-
jan boş kalmıştır.26 23 Eylül’de yani okullar açıl-
dıktan sonra boş kalan 3227 kontenjana taban 
puan 50’ye çekilerek yeniden atama yapılmıştır.27 
Yine kontenjanlarda bir boşluk oluşmuş ve MEB 
750 öğretmen için 28 Kasım’da bir atama daha 
gerçekleştirmiştir. Bu yılki öğretmen atamala-
rında taban puanın 60 olarak belirlenmesinin 
temel gerekçesinin ne olduğu kamuoyuna izah 
edilememiştir. Öğretmen adaylarının asgari bir 
pedagojik bilgiye ve alan bilgisine göre atanma-
sı olumludur ve olması gereken bir durumdur. 
Geçmiş yıllarda görüldüğü gibi 20 puandan dü-
şük birilerinin öğretmen olarak atanması hem 
nitelik açısından hem de oldukça yüksek puan 
alan ama atanamayan adaylar düşünüldüğünde 
oldukça sorunlu bir uygulamaydı. Bundan dolayı 

26. “60 puanı olmayan öğretmen olamayacak’’, Memurlar.net, 3 
Eylül 2013; http://www.memurlar.net/haber/401577/.

27. “Öğretmenlik ek atama duyurusu yayınlandı’’ Memurlar.net, 14 
Eylül 2013, http://www.memurlar.net/haber/404632/57.sayfa
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belirlenen taban puanlarının düşürülmesi, öğret-
men adayları için asgari bir nitelik gerektiği algı-
sını olumsuz etkilemiştir. Ayrıca, bir öğretmenin 
niteliğini belirleyecek en temel unsur kendi ala-
nındaki uzmanlığıdır.28 Bu nedenle, atamaya esas 
puanlar hesaplanırken, alan sınavına daha fazla 
ağırlık verilmesinin avantajları ve dezavantajları 
tartışılmalıdır. 

Ortaöğretime Geçişte SBS Yerine  
Yeni Düzenleme
2010 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Ni-
met Baş tarafından çıkartılan, tüm genel liselerin 
Anadolu Lisesine dönüşümü konusundaki genel-
gede 2013 yılında SBS’nin son kez uygulanacağı 
ifade edilmişti. Nimet Baş’tan sonra Bakanlığa 
gelen Ömer Dinçer döneminde çeşitli çalıştay 
ve toplantılarla ortaöğretime geçişte model ara-
yışı sürdürülmüş, ancak neticelendirilememiştir.29 
2013 yılında Bakanlığa gelen Nabi Avcı da de-
ğişik dönemlerde SBS’nin 2013 yılında son kez 
yapılacağını ifade etmiştir. Konu yaz ayları bo-
yunca gündemdeki yerini korumuştur. Nihayet 4 
Eylül 2013 günü Bakan Avcı’nın açıklamalarıyla, 
SBS’nin kaldırılacağı kesinleşmiş ve yerine geti-
rilecek sistem kamuoyuna sunulmuştur. Kamu-
oyunda TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime 
Geçiş) olarak bilinen yeni sistem, okullarda ya-
pılan sınavların bir kısmının merkezi bir şekil-
de yapılmasından elde edilecek puanlar ile okul 
başarı puanının birlikte değerlendirilmesine da-
yanmaktadır. Buna göre, altı dersten her bir dö-
nemde merkezi bir sınav yapılacak, böylece 8. sı-
nıf boyunca toplam 12 sınav, merkezi bir şekilde 
gerçekleştirilecektir. Merkezi olarak düzenlenen 
sınavların ortalamasının yüzde 70’i; okul başarı 
puanının yüzde 30’u alınarak yerleştirme puanı 
elde edilecektir. Buna ilaveten, sınavlara mazere-

28. Creating Effective Teaching and Learning Environments: First 
Results from TALIS, OECD Teaching And Learning International 
Survey 2009; http://www.oecd.org/edu/school/43023606.pdf

29. B. S. Gür, Z. Çelik, Z., İ. Coşkun, İ. Türkiye’de Ortaöğretimin 
Geleceği: Hiyerarşi mi, Eşitlik mi? SETA Analiz, no. 69 (Ağustos 
2013).

ti nedeniyle giremeyen öğrencilere telafi imkânı 
verilecektir.30 

Yeni sınav sisteminin Eylül gibi nispeten geç 
bir tarihte belirlenmiş olması, sınav güvenliği ve 
sınavların lojistiği konusunda çeşitli tartışmaları 
beraberinde getirmiştir. Fakat, MEB, sınavlarda 
aksaklık yaşanmaması için 7. sınıflara yönelik bir 
pilot çalışma yapmış ve bu çalışma sonucunda ön-
görülen sınav sisteminde bazı revizyonlara gitmiş-
tir. Örneğin, başlangıçta iki oturum arası 50 dakika 
mola tanımlanmışken pilot uygulama sonrasında 
bu süre 30 dakikaya indirilmiştir. Ayrıca, hem 5, 6 
ve 7. sınıf öğrencilerine sınav yapılan iki gün okul 
tatil edilmiş, hem de sınava giren öğrencilere sınav 
sonrasında tatil verilmiştir. Bu karar ailelerin ve öğ-
rencilerin normal takvimlerini etkilemiştir. 

28 Kasım günü Türkçe, matematik ve din 
kültürü derslerinden, 29 Kasım günü ise fen bilgi-
si, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile İngilizce 
derslerinden üç ayrı oturum yapılmıştır. Her bir 
dersten adaylara 20 soru sorulmuş, soruları yanıtla-
mak için ise 40 dakika süre verilmiştir. Öğrenciler 
sınava genellikle kendi okullarında ve hafta içi gir-
mişlerdir. Sınavın hafta içi yapılmasının gerekçesi, 
hafta sonu yapılan sınavların hem öğrenciler hem 
de aileler üzerindeki baskıyı artırmasıdır. Ayrıca, 
14-15 Aralık tarihlerinde telafi sınavı yapılmıştır. 

Sınavlar sonrasında yaptığımız okul ziya-
retleri ve öğretmen görüşmelerinde, sınavın 
geneline ilişkin önemli bir sorun yaşanmadı-

30. MEB’in http://www.meb.gov.tr/sinavlar/dokumanlar/2013/
kilavuz/2013_OGES_Klvz.pdf adresinde yer alan “Ortaöğretime 
Geçiş Ortak Sınavları e-Kılavuzu”ndaki Ortak Sınavların uygulama 
esaslarına ilişkin yapılan güncellemesinden.

Yeni ortaöğretime geçiş sistemi,  
okullarda yapılan sınavların bir kısmının 
merkezi bir şekilde yapılmasından elde 
edilecek puanlar ile okul başarı puanının 
birlikte değerlendirilmesine dayanmaktadır. 
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ğı ifade edilmiştir. Yapılan merkezi sınavların, 
tek bir SBS ile kıyaslandığında öğrenciler üze-
rindeki baskıyı azalttığı belirtilmiştir. Ancak 
görüşme yapılan öğretmenler, oturumlar arası 
verilen otuz dakikalık süreyi uzun bulmuştur. 
Öğretmenler, öğrencilerin mola esnasında din-
lenmekten ziyade diğer arkadaşlarıyla birlikte 
sınavda yaptıkları doğru ve yanlışları hesapla-
dıklarını gözlemlemişlerdir. Pek çok öğrencinin 
bu nedenle sonraki oturuma girerken moralsiz 
olduğu belirtilmiştir. 

Sonuç olarak, yeni geçiş sisteminin ilk uy-
gulaması sonrasında, kamuoyuna yansıyan her-
hangi bir büyük sorun yaşanmamış; yapılan bu 
sınavlarda Bakanlığın sıkça dile getirdiği öğren-
cilerin üzerinden stresin azaltılması hususu kıs-
men başarılmış görünmektedir. Ancak yeni sis-
temin geliştirilmesi gereken alanları vardır. Bu 
anlamda yeni sistemin en büyük eksiği, sınavla 
öğrenci alan okulları olduğu gibi korumasıdır. 
2013 itibariyle Türkiye’de liseye başlayan öğren-
cilerin yaklaşık yarısı sıralanıp puanlarına göre 
bir okula yerleştirilmektedir. Böylece, okullar en 
başarılıdan en başarısıza doğru sıralanmakta, ve-
liler de haklı olarak çocuklarını en iyi okullara 
göndermek için ellerinden geleni yapmaktadır. 
Bu konunun yeniden ele alınması için eğitim 
politikalarıyla ilgili araştırmalar yapan SETA, 
Eğitim Reformu Girişimi ve Türk Eğitim Derne-
ği, yapmış oldukları açıklamalarda, hiyerarşinin 
azaltılması ve okullar arasında daha heterojen bir 
dağılım için, sınavla öğrenci alan okul sayısının 
yaklaşık yüzde 50’lerden yüzde 1-5’lere çekilme-

si gerektiğini ifade etmişlerdir.31 MEB’in seçici 
okulların sayısını artırmaya yönelik bir çalışma 
yapması, yeni sınav sistemiyle amaçlanan hedef-
lerin erişilmesine büyük bir katkı sağlama po-
tansiyeline sahiptir.

Demokratikleşme Paketi  
Kapsamındaki Düzenlemeler 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 
Eylül’de açıklanan Demokratikleşme Paketi’nde 
eğitime ilişkin oldukça önemli hususlar yer al-
mıştır: Andımızın kaldırılması, özel okullarda 
anadilde eğitim verilebilmesi ve kamu kurumla-
rında başörtülü çalışmaya yönelik yasağın kaldı-
rılması. Paketin açıklanmasından bir hafta sonra 
8 Ekim tarihinde yapılan yönetmelik değişiklik-
leri ile andımız kaldırılmış ve kamuda başörtüsü 
yasağına son verilmiştir.32 Özel okullarda ana-
dilde eğitimin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin 
şimdiye kadar herhangi bir düzenleme yapılma-
mıştır. Ancak bu konudaki çalışmaların başladı-
ğı bilinmektedir.

Andımızın kaldırılmasına ilişkin olarak pek 
çok sivil toplum kuruluşundan ve toplumun 
farklı kesimlerinden önceden beri bir talebin ol-
duğu bilinmekteydi.33 Bu amaçla pek çok imza 
kampanyası ve anket düzenlenmiş ve andımızın 
kaldırılmasına yönelik güçlü bir toplumsal talep 
ortaya konmuştur. Hükümetin, toplumsal talep-
leri dikkate alarak zorunlu andımızı sonlandır-

31. Bekir S. Gür, “Yeni Lise Giriş Sistemi”, Star, Ekim 2013 
(http://haber.stargazete.com/yazar/yeni-lise-giris-sistemi/yazi-
795979); Yeni Ortaöğretim Geçiş Sistemi Üzerine Değerlendirmeler, 
Eğitim Reformu Girişimi Politika Notu, 20 Eylül 2013 (http://erg.
sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/ERG_OrtaO_ge-
cis_politika_notu.pdf ).

32. “Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetme-
liğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Ga-
zete, no. 28789 (8 Ekim 2013); http://www.resmigazete.
gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eski-
ler/2013/10/20131008.htm&main=http://www.resmigazete.gov.
tr/eskiler/2013/10/20131008.htm

33. Hilal Kaplan, “’Andımız’ kaldırılsın mı?”. Yenişafak, 11 Eylül 
2013 (http://yenisafak.com.tr/yazarlar/HilalKaplan/andimiz-kaldi-
rilsin-mi/39500); “Andımız kaldırılsın eylemi’’, Milliyet, 15 Eylül 
2013 (http://gundem.milliyet.com.tr/-andimiz-kaldirilsin-eylemi-/
gundem/detay/1763128/default.htm).

Hükümetin, toplumsal talepleri dikkate 
alarak zorunlu andımızı sonlandırması, 

eğitim sisteminin sivilleşmesi ve  
daha çoğulcu bir hal almasına katkı 

sağlaması açısından oldukça anlamlıdır.
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ması, eğitim sisteminin sivilleşmesi ve daha ço-
ğulcu bir hal almasına katkı sağlaması açısından 
oldukça anlamlıdır.34 

Kamuda başörtüsü yasağının kaldırılması 
konusunda, iktidara ilk geldiği yıllardan itibaren 
AK Parti hükümetlerine ciddi anlamda bir bas-
kı vardı. Nitekim üniversitelerde yasağın kaldı-
rılması için AK Parti Meclis’te MHP ile birlikte 
2004, 2007 ve 2008 yıllarında yaptıkları çalış-
malar Anayasa Mahkemesinden geri dönmüş ve 
uygulamaya konulamamıştı. Üniversitelerde ba-
şörtüsü yasağı ancak 2010 yılında aşılabilmiştir. 
Üniversite öğrencileri için yasak kaldırılmışken 
akademisyenlere ve kamu kurumlarında çalışan 
memurlara yasağın devam etmesi çelişkili bir du-
rum oluşturmuştu.35 Özellikle toplumsal gerilim-
lere neden olmaması amacıyla bu konuda kararın 
alınması geciktirilmiş ve ancak 2013’te netleşti-
rilebilmiştir. Karardan önce, bazı sivil toplum 
kuruluşları ve sendikalar sivil itaatsizlik eylemleri 
adı altında Mart 2013’ten itibaren kamu kurum-
larında başörtüsü ile çalışmayı desteklemişlerdir. 
Özellikle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar-
daki öğretmenler, başörtülü olarak Mart ayından 
itibaren derslerine başörtü ile girmişlerdir.36 8 
Ekim tarihi ile birlikte bazı meslek grupları ha-
riç, kamuda başörtüsü yasağı kaldırılmıştır. Söz 
konusu düzenlemede yasak kaldırılırken bazı 
meslek gruplarında çalışan memurların istisna 
tutulması, çeşitli insan hakları örgütleri tarafın-
dan eksik bulunmuş ve istisnaların kaldırılması 
savunulmuştur.37 Bu yasağın kalkmasının eğitim 

34. Bekir S. Gür, “Demokratik eğitim paketi”, Star, 1 Ekim 2013; 
http://haber.stargazete.com/yazar/demokratik-egitim-paketi/yazi-
793919.

35. İ. Coşkun, M. Soleimanieh, “The Anatomy of a Socipolitical 
Challenge: Paradoxical Situation of Hijab in Turkey and Iran”, 
Harvard Law School’da 4-5 Ekim 2013 tarihlerinde düzenlenen 
International Junior Faculty Forum’da sunulan bildiri.

36. “Okullarda sivil itaatsizlik’’, CNN Türk, 2 Ocak 2013; http://
www4.cnnturk.com/2013/guncel/01/02/okullarda.sivil.itaatsiz-
lik/690930.0/.

37. “Mazlumder’den Paketle İlgili Başörtülü Yorum’’, 30 Ey-
lül). Haber 7, 30 Eylül 2013; http://www.haber7.com/guncel/
haber/1080169-mazlumderden-paketle-ilgili-basortulu-yorum

açısından önemi ise; ilerleyen yıllarda kadınların 
öğretmenlik mesleğine olan ilgisini daha da artır-
ması beklenmektedir.

Demokratikleşme Paketi’nde yer alan bir 
diğer husus ise, özel okullarda farklı dil ve leh-
çelerde eğitim verilmesine imkân tanınmasıdır. 
2012-2013 öğretim yılında ilk kez seçmeli ders 
olarak, Yaşayan Diller ve Lehçeler dersi adı al-
tında Kürtçe ve Çerkezce okullarda öğretilmeye 
başlanmıştır. Bu yıl bu dillere Lazca da eklenmiş-
tir. Özellikle 4+4+4 eğitim reformu ile birlikte 
uygulanmaya başlanan Kürtçe, Çerkezce, Lazca 
gibi yaşayan dil ve lehçelerin seçmeli ders olarak 
okutulması ve ardından Demokratikleşme Paketi 
ile birlikte özel okullarda anadilde eğitimin veri-
lecek olması anadilde eğitim konusundaki top-
lumsal talebin karşılanması ve eğitim sisteminin 
demokratikleşmesi adına önemli adımlar olmuş-
tur.38 Atılan bu adımların sağlıklı bir şekilde ha-
yata geçirilebilmesi için MEB’in, anadilde eğitim 
verecek öğretmenlerin yetiştirilmesi ve istihdamı, 
müfredatı, ders kitapları ve öğretim materyalleri 
gibi hususları ele alması gerekmektedir39. Ayrıca, 
anadilde eğitimin şimdilik sadece özel okullarda 
verilecek olmasından dolayı anadilde eğitim ta-
lep eden, fakat sosyoekonomik durumu yetersiz 
aileler için, bu ailelerin veya bu düzenlemeye tabi 
olacak özel okulların kamu tarafından desteklen-
mesi gibi toplumsal talebin karşılamaya yönelik 
arayışlar sürdürülmelidir.40

Dershanelerin Dönüştürülmesi
14 Kasım 2013 Perşembe günü Zaman gazete-
sinin manşetine taşıdığı “Eğitime Darbe Planı’’ 
başlığı, Türkiye’de yoğun bir dershane tartışması-
nı başlatmıştır. Haberde, MEB’e ait olduğu iddia 
edilen bir taslak planında Bakanlığın 2013-2014 

38. Bekir S. Gür, “Demokratik eğitim paketi”.

39. Zafer Çelik, Anadilde Eğitim: Dünyada Yaygın Uygulama Model-
leri, SETA Perspektif, no. 3 (Ekim 2013); http://file.setav.org/Files/
Pdf/20131009123554_anadildeegitim.pdf.

40. Müberra Görmez, , “Dil Özgürlüğü ve Normalleşme Süreci”, 
SETA Atölye, 11 Ekim 2013; http://odak.setav.org/page/dil-ozgur-
lugu-ve-normallesme-sureci/12096.
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eğitim-öğretim yılı sonunda bütün dershane 
ve etüt merkezlerini kapatacağı iddia edilmiş-
tir. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda 
iddiaların asılsız olduğu, dershaneleri kapatma 
projesinin olmadığı, asıl amacın dershaneleri 
dönüştürmek olduğu belirtilmiştir. Açıklamalar-
da dershanelerin dönüşümüne ilişkin en çok ön 
plana çıkan husus, dershanelerin özel okula dö-
nüştürülmesidir. Bu süreçte, Bakanlık, özel okula 
dönüşme kapasitesi olmayan dershanelerine açık 
lise veya ücretsiz etüt merkezine dönüşebileceğini 
ve devletin bu kurumlardan hizmet satın alabile-
ceğini belirtmiştir.

14 Kasım’dan itibaren dershanelerin dö-
nüşümü üzerinden, MEB ve hükümet aleyhine 
yoğun bir medya kampanyası başlatılmıştır. Tar-
tışmalar, kısa süre içerisinde bir eğitim tartışması 
olmaktan çıkmış ve doğrudan siyasi kamplaşma-
nın malzemesi haline gelmiştir. Konuya eğitim 
açısından bakıldığında, dershanelerin dönüştü-
rülmesi konusu, zaten uzun süredir MEB’in res-
mi olarak gündemindedir. Örneğin, “Dokuzuncu 
Kalkınma Planı (2007-2013)’nda dershanelerin 
özel okula dönüştürüleceği belirtilmiştir.41 2009 
yılında hazırlanan 2010-2014 MEB Strateji Pla-
nı’nda “Ortaöğretim ve yükseköğretime hazırlık 
dershanelerinden özel okula dönüştürülebile-
ceklerin tespit edilerek 2014 yılı sonuna kadar 
%70’inin özel okula dönüştürülmesinin teşvikini 

41. “Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)”, Resmi Gazete, s. 
26215 (1 Temmuz 2006); http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan9.pdf.

sağlamak” ifadeleri yer almıştır.42 Bütün bu çalış-
maları yakından izleyen SETA da, 2011 yılında 
konuya ilişkin bir analiz hazırlamıştır.43 Ayrıca, 
2012 yılında Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu-
nun (BTYK) Ağustos ayında yaptığı toplantıda 
da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dershaneleri 
dönüştürme hedeflerinin olduğunu ifade etmiş-
tir.44 Yani dershanelerin dönüşümü, Türkiye’de 
son bir ayda gizli bir şekilde ele alınan bir konu 
değildir. Aksine, eğitim sistemini iyileştirmeyi 
önemli bir politika önceliği haline getiren ve eği-
time yatırımları sürekli artıran hükümetin uzun 
zamandır gündemindedir.

Hükümeti dershanelere yönelik bir düzen-
leme yapmaya iten en temel neden, dershanele-
rin haklı bir gerekçeyle yola çıkmasına rağmen, 
öngörülemeyen olumsuz sonuçlar üretmesidir. 
Bir başka ifadeyle, dershaneler, öğrencilere eksik-
lerini kapatma, yani telafi imkânı sunmaktadır. 
Ancak telafi eğitimi verme hedefi ile kurulmuş 
dershanelerin zamanla milli eğitim sistemine pa-
ralel ya da gölge bir sistem halini almış olması bu 
kurumlara yönelik olarak bir takım tedbirlerin 
alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu hususta hü-
kümetten eylemsizlik beklenmesi, kamu yararına 
uygun değildir.45 

Dershanelerin dönüşüm süreci, dershanele-
re atfedilen pozitif rolü, yani öğrencilerin eksik-
liklerini giderme ve sınavlara hazırlama işlevini 
görecek bir mekanizmayı da tesis etmelidir. Bu 
açıdan; genel olarak eğitim sisteminin kalitesinin 
artırılmasına paralel olarak okul içinde ve okul 

42. MEB 2010-2014 Strateji Planı, (Milli Eğitim Bakanlığı Strateji 
Geliştirme Başkanlığı Yayını, Ankara: 2009) s. 112; http://sgb.meb.
gov.tr/Str_yon_planlama_V2/MEBStratejikPlan.pdf.

43. Murat Özoğlu, Özel Dershaneler: Gölge Eğitim Sistemi ile Yüz-
leşmek, SETA Analiz, no. 36 (Mart 2011); http://file.setav.org/
Files/Pdf/ozel-dershaneler-golge-egitim-sistemiyle-yuzlesmek.pdf.

44. Murat Özoğlu, “Sınavsız ve dershanesiz bir öğrencilik müm-
kün”, Star Açık Görüş, 15 Eylül 2012; http://haber.stargazete.com/
acikgorus/sinavsiz-ve-dershanesiz--bir-ogrencilik-mumkun/ha-
ber-689224.

45. Bekir S. Gür, “Paralel Eğitimden Telafi Eğitimine”, Star, 26 
Kasım 2013; http://haber.stargazete.com/yazar/paralel-egitimden-
telafi-egitimine/yazi-809880.
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dışında (ücretsiz kurs/ halk eğitim kursları/etüt 
merkezleri) sunulan telafi eğitimi hizmetlerinin 
güçlendirilmesi şarttır.46 Böylelikle tartışmalarda 
sık sık gündeme getirilen yoksul vatandaşların 
çocuklarına eğitimde eşit imkânlar sağlanması 
hedeflenmelidir. Özetle paralel eğitim kurumla-
rından ziyade telafi eğitimi kursları amaçlanma-
lıdır. Ayrıca, genel olarak, dershaneleri doğuran 
nedenlere yönelik adımlar atılması gerekmekte-
dir. Örneğin, geçiş sisteminde okul notlarının 
belirleyiciliğinin çok az olması ve merkezi sınav-
ların belirleyiciliğinin ise çok fazla olması, doğal 
olarak öğrencileri ve velileri, okul dışı kaynaklara 
yönlendirmektedir.47 

Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde sınav 
sistemlerinde de bir takım değişiklikler yapılması 
gerekmektedir. Zaten Ağustos 2012’de Başbakan 
Erdoğan başkanlığında toplanan BTYK kararı 
gereği, YÖK koordinasyonunda MEB, ÖSYM 
ve TÜBİTAK gibi konuyla ilgili kurumlar bir ça-
lışma başlatmışlardır. Paralel olarak, okullar ara-
sındaki kalite farklarına ilişkin çalışmaların ya-
pılmasına ihtiyaç vardır. Son olarak, dershanelere 
olan bağımlılığı azaltma ve böylece okulu merke-
ze almaya yönelik politikalar; katılımcı bir süreç-
le belirlenmeli, alınan kararların uygulanması bir 
sürece yayılmalı ve eğitim sisteminde yapılması 
muhtemel değişiklikler önceden kamuoyuyla 
paylaşılmalıdır. Hükümetin dershane konusunda 
aldığı kararlarda da bir dönüşüm sürecini öngör-
mesi olumlu olarak değerlendirilmektedir.

PISA 2012 
2000 yılından beri OECD tarafından her üç yıl-
da bir uygulanan PISA (Uluslararası Öğrenci Ba-
şarısı Değerlendirme Programı), son olarak 2012 
yılında 65 ülkeden yaklaşık yarım milyon öğren-
cinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin 

46. Bekir S. Gür, “Dershaneler ve Eğitim Sisteminin Rehabilitasyo-
nu”, Star, 3 Aralık 2013; http://haber.stargazete.com/yazar/dersha-
neler-ve-egitim-sisteminin-rehabilitasyonu/yazi-812132.

47. Bekir S. Gür, “Dershaneler ve Eğitim Sisteminin Rehabilitasyo-
nu”, Star, 3 Aralık 2013; http://haber.stargazete.com/yazar/dersha-
neler-ve-egitim-sisteminin-rehabilitasyonu/yazi-812132.

de yer aldığı sınava 15 yaşındaki öğrenciler katıl-
maktadır. 2012 yılında yapılan sınavın sonuçları 
3 Aralık 2013’te Paris’te açıklanmıştır. Türkiye, 
2003 yılında ilk kez girdiği PISA’da matematik, 
okuma ve fen bilimleri alanında OECD ortala-
masının altında kalmıştı. 2012 yılına da bakıl-
dığında matematik, fen ve okuma alanlarının 
tamamında Türkiye’nin OECD ortalamasının 
altında yer aldığı görülmektedir. Ortalama ba-
şarısı, OECD ortalamalarının hâlâ altında olan 
Türkiye’nin PISA skorlarına ilişkin dikkat edil-
mesi gereken husus, her sınavda düzenli bir ar-
tış göstermesidir. Örneğin Türkiye 2009’da 445 
olan PISA matematik skorunu, 2012’de 448’e; 
454 olan fen skoru, 463’e; 464 olan okuma sko-
ru, 475’e yükselmiştir. Türkiye PISA 2003’ten 
PISA 2012’ye kadar, yıl bazında skorlarını orta-
lama olarak matematikte 3,2, fende 6,4 ve oku-
mada 4,1’lik puan artırmıştır.48

PISA verilerine göre Türkiye’de son on 
yılda en alt sosyo-ekonomik grupta yer alan 
öğrencilerin başarılarında önemli bir ilerleme 
görülmüştür. En alt ve en üst sosyo-ekonomik 
çeyrekte yer alan öğrenci başarıları arasındaki 
fark matematik testinde 30 puan azalmıştır. Bu 
sonuç, eğitimde eşitsizliğin azalması konusun-
da bir iyileşmenin gerçekleştiğini göstermekte-
dir. Diğer olumlu gelişme ise temel yeterlilik 
düzeyinin altındaki öğrenci oranlarında yaşan-
mıştır. Örneğin, PISA 2003’te okuma bece-
rileri testinde öğrencilerin yüzde 36,8’i temel 
yeterlilik düzeyinin altında iken bu oran PISA 
2012’de yüzde 21,6’ya; fen bilimleri testinde 
yüzde 38,6’dan yüzde 26,4’e; matematik testin-
de ise, yüzde 52,3’ten, yüzde 42,2’ye inmiştir. 
Bu sonuçlar, tüm alanlarda temel yeterlilik dü-
zeyinin altındaki öğrenci oranlarının azaldığı-

48. PISA 2012 Assessment and Analytical Framework: Mathematics, 
Reading, Science,
Problem Solving and Financial Literacy, (OECD Publishing, 2013); 
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/PISA%202012%20fra-
mework%20e-book_final.pdf
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nı göstermektedir.49 Yaşanan iyileşmeler MEB 
tarafından memnuniyetle karşılanmıştır, ancak 
medyaya sınavın yansıması bir hayli olumsuz 
olmuştur.50 Ulusal basında PISA’da Türkiye’nin 
durumu bir hayli olumsuz yansıtılmıştır. Türki-
ye’nin OECD ortalamasının altında kalmış ol-
ması elbette eğitim sisteminin iyileştirilmesi ve 
daha eşitlikçi bir hale getirilmesi için yapılacak 
şeylerin çok olduğunu göstermektedir.

49. Zafer Çelik, “PISA sonuçları ne anlatıyor?”, Star Açık Görüş, 15 
Aralık 2013; http://haber.stargazete.com/acikgorus/pisa-sonuclari-
ne-anlatiyor/haber-816430#ixzz2nbmhAz00.

50. Örneğin bkz., “Türkiye eğitimde 65 ülke arasında 44. Sırada’’, 
Zaman, 4 Aralık 2013; http://www.zaman.com.tr/dunya_turkiye-
egitimde-65-ulke-arasinda-44-sirada_2177043.html.

YÜKSEKÖĞRETİM
2013 yılı yükseköğretim alanında önemli değişim 
ve tartışmalara şahit olmuştur. Bu çerçevede öne 
çıkan konular, yükseköğretim yasa taslağı, ilahi-
yat fakültelerinin yeniden yapılandırılması kara-
rı, akademik özgürlükler bildirisi, yükseköğretim 
öğrenci disiplin yönetmeliği, akademisyenlerin 
maaşlarına zam yapılması taleplerine yönelik ça-
lışmalar ve MEB yurtdışı burs programına ilişkin 
yönetmelik değişiklikleri olarak sıralanabilir. 

Yükseköğretim Yasa Taslağı
YÖK, 2012 yılında yoğun bir mesai harcaya-
rak, çeşitli çalıştay ve toplantılar sonucunda bir 

KRONOLOJİ - MİLLİ EĞİTİM

24 Ocak Yapılan kabine revizyonu neticesinde dönemin Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer görevini Eskişehir Milletvekili 
Nabi Avcı’ya devretti.

13 Şubat İlköğretim ve ortaöğretim müfredatında revizyon yapıldı.

28 Mart Bakan Avcı, Gökçeada’da Rum azınlık okulunun açılması talebinin onaylandığını belirtti. 

03 Temmuz  Bakan Avcı, 2013-2014 eğitim öğretim yılı itibariyle Seviye Belirleme Sınavı’nın (SBS) kaldırılacağını açıkladı.

25 Temmuz MEB’e Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Velilere anket yapılma-
sına karar verildi.

14 Ağustos  MEB’in İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik ile 66-69 aylık çocukların okula başlaması velilerin ter-
cihine bırakıldı.

04 Eylül MEB tarafından yeni ortaöğretime geçiş sistemi kamuoyuna açıklandı. 

30 Eylül Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Demokratikleşme Paketi” açıklandı. Pakete göre, özel okullarda 
Kürtçe eğitimi mümkün hale getirildi. Ayrıca ilkokullarda okutulan “Andımız” uygulamasına son verildi.

08 Ekim Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “demokratikleşme paketi” çerçevesinde kamuda başör-
tüsü yasağının kaldırılması ve ilkokullarda “Andımız”ın artık okutulmaması ile ilgili karar Resmi Gazete’de ya-
yınlandı.

20 Kasım Başbakan Erdoğan katıldığı bir televizyon programında Şubat 2014’te 10 bin öğretmen ataması yapılacağını 
açıkladı.

24 Kasım Başbakan Erdoğan, Ağustos 2014’te 40 bin öğretmen atamasının gerçekleşeceğini ifade etti.

02 Aralık  Bakanlar Kurulu sonrasında yapılan açıklamaya göre, dershanelerin Eylül 2015’e kadar dönüşümlerinin ta-
mamlanacağı belirtildi. 

03 Aralık  PISA 2012 sonuçları OECD tarafından Paris’te açıklandı. 
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yükseköğretim yasa taslağı hazırlamış ve bunu 
2012 Kasım ayında kamuoyuyla paylaşmıştır.51 
Gelen eleştiri ve önerilerle 2013 Ocak ayında 
YÖK’ün son şeklini verdiği taslak, MEB’e ile-
tilmiştir. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Ocak 
ayında yaptığı açıklamada YÖK’ün hazırladığı 
yeni tasarı ile ilgili çalışmayı bitirdiklerini ifade 
etmiştir. Taslak ile birlikte eleştiri ve önerileri 
Başbakanlık’a gönderdiklerini belirten Bakan 
Avcı, Başbakanlıkta konu ile ilgili bir çalışma 
grubu oluşturulacağını ve tüm paydaşların görüş 
ve önerileri değerlendirilerek taslağa çok bağlı 
olmayan yeni bir tasarı hazırlanacağını açıkla-
mıştır. Bakan Avcı’nın açıklamaları sonrasında 
taslağın önemli ölçüde değişeceği yönünde bir 
beklenti oluşmuştur. Ancak yapılan açıklama-
larda YÖK’ün hazırlamış olduğu taslağın hangi 
noktalarının sorunlu bulunduğu açıkça belir-
tilmemiştir. SETA’nın daha önce kamuoyuna 
açıkladığı üzere, YÖK’ün yasa taslağının çeşit-
li yönlerden eksiklikleri söz konusudur.52 Yasa 
taslağında bundan sonra yapılacak değişiklikler, 
hem söz konusu eksiklikleri kapatmayı amaçla-
malı hem de YÖK’ün taslağın hazırlanması sü-
recinde izlemiş olduğu şeffaf ve katılımcı süreci 
devam ettirilmelidir.

Şunu ifade etmek gerekir ki AK Parti ta-
rafından son olarak 2004 yılında kapsamlı bir 
şekilde yeni bir yükseköğretim yasası hazırlığı 
çalışmaları yapılmış ve dönemin şartları dola-
yısıyla bu çalışmalar sonuçsuz kalmıştı.53 Şimdi 
ise gerek YÖK, gerek Cumhurbaşkanı ve hükü-
met, gerekse de toplumun genel olarak yükse-
köğretim sisteminin reform edilmesi yönünde 
bir ortak kanaate sahip olması, kapsamlı bir 
reform için uygun bir zeminin olduğunu gös-
termektedir. Ancak yaklaşık son bir yıl içerisin-

51. Yeni Yükseköğretim Yasasına Doğru, http://yeniyasa.yok.gov.tr/.

52. YÖK Tarafından Hazırlanan Yükseköğretim Kanun Taslağı Üze-
rine. SETA Perspektif, no. 11 (30 Kasım 2012); http://file.setav.
org/Files/Pdf/20121217134210_yok_perspektif.pdf. 

53. B. S. Gür ve Z. Çelik, YÖK’ün 30 Yılı, SETA Rapor, no. 4 
(Kasım 2011); http://file.setav.org/Files/Pdf/20121126134636_se-
ta-seta-yokun_30_yili.pdf. 

de taslağın akıbetine ilişkin herhangi bir somut 
gelişme olmaması, reform beklentilerinin azal-
masına yol açmaktadır. Gelinen noktada, hem 
Türkiye’nin mevcut ihtiyaçları hem de 2023 
vizyonunda belirlenen yükseköğretim hedefle-
ri dikkate alındığında, yeni bir yükseköğretim 
yasasına ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu yüz-
den yasa taslağına ilişkin çalışmaların bir an ev-
vel neticelendirilmesi ve taslağın kamuoyunda 
tartışmaya açılması, hem toplumsal taleplerin 
karşılanması hem de hedeflere somut adımlarla 
ilerlemek açısından önemlidir.

YÖK’ün İlahiyat Fakültesi Kararı
2013 yılında YÖK Genel Kurulunda alınan en 
tartışmalı karar, şüphesiz ilahiyat fakültelerinin 
hem isminde hem de ders çizelgelerinde düzen-
lemeye gitmesiydi. İlahiyat Çalışma Grubu’nun 
hazırlamış olduğu rapora binaen YÖK’ün 15 
Ağustos’ta gerçekleştirdiği toplantıda bütün 
İlahiyat Fakültelerinin ismi “İslami İlimler 
Fakültesi”ne dönüştürülürken, ders çizelge tab-
lolarından da Felsefeye Giriş ve Felsefe Tarihi 
dersi çıkartılmıştı. YÖK’ün ilahiyat fakültele-
rine ilişkin aldığı bu kararlar, kamuoyunda yo-
ğun tartışmalara neden olurken, kararın alındığı 
YÖK Genel Kurulu’nda da görüş ayrılıkları ya-
şanmıştır. Üyelerden Prof. Dr. Durmuş Günay 
karara şerh düşerek dinin, felsefe olmaksızın 
“evren niçin yaratıldı”, “varoluşumuzun anlamı” 
gibi temel varlık sorulara tatmin edici cevaplar 
veremeyeceğini, isim değişikliğinin üniversite 
özerkliğine aykırı olduğunu ve ilahiyat fakülte-
lerinin ilköğretim kurumu düzeyinde görüldüğü 
anlamı taşıdığını belirtmiştir.54

Birçok yazar ve akademisyen de karara tep-
ki göstermiş, ilahiyat müfredatı için aklî-felsefî 
alanların vazgeçilemez ilimler olduğunu; bunlar 
olmadan (özellikle dil felsefesi ve mantık ağırlıklı 
Tefsir, Kelâm, Fıkıh Usulü, Tasavvuf gibi) temel 

54. “Felsefesiz İlahiyat Kararı Geri Çekildi’’, Radikal, 19 Eylül 
2013; http://www.radikal.com.tr/politika/felsefesiz_ilahiyat_kara-
ri_geri_cekildi-1151649
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İslâmî ilimlerin bile üst düzeyde anlaşılamayaca-
ğını ifade etmişlerdir.55 SETA Vakfı ve Marmara 
Üniversitesinin işbirliği ile 12 Eylül’de Marmara 
Üniversitesi Göztepe Kampüsünde gerçekleş-
tirilen Akademik Özgürlükler Çalıştayında ka-
tılımcılardan din eğitimcisi ve eski YÖK üyesi 
Prof. Dr. Halis Ayhan, YÖK’ün ilahiyat kararını 
akademik özgürlükleri kısıtlayıcı bir karar olarak 
değerlendirmiş, kararın ilahiyat fakülteleri açı-
sından oldukça sorunlu neticeler doğuracağına 
dikkat çekmiştir. Yıllarca ilahiyat fakültelerinde 
hocalık yapan Prof. Dr. İsmail Kara da, karara 
ilişkin olarak zaten sorunlu olan mevcut ilahiyat 
fakültelerinin kuruluş ideolojisinin ve yapısının, 
YÖK’ün verdiği kararla içinden daha da çıkıl-
maz bir hale sokulduğunu ifade etmiştir.56 İlahi-
yat kararına bir diğer önemli tepki Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’den gelmiş-
tir. Bir gazeteye karara ilişkin demeç veren Gör-
mez, kararın ilahiyat fakültelerinden gelen bir 
talebe veya ihtiyaca binaen alınmadığına dikkat 
çekmiştir.57 Görmez’in açıklamasından anlaşıla-
cağı üzere, söz konusu karar, ilgili paydaşlar tara-
fından hem kararın alınma biçimi hem de içerik 
olarak sorunlu bulunmuştur. 

Kararın alınmasının üzerinden geçen bir 
aylık sürede gelen tepkileri değerlendiren YÖK 
Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, önce sos-
yal medya hesabından yaptığı açıklamada, kara-
rın geri çekilmesi için YÖK Genel Kurulu’na tek-
lif götüreceğini duyurmuştur. Ardından, YÖK 
Genel Kurulu 19 Eylül’de yaptığı toplantıda, 
15 Ağustos 2013 tarihinde aldığı kararı yeniden 
değerlendirmiştir. Toplantı sonrasında “İlahiyat 

55. Rasim Özdenören, “YÖK’ten tuhaf bir karar”, Yenişafak, 1 
Eylül 2013; (http://yenisafak.com.tr/yazarlar/RasimOzdenoren/yokten-tuhaf-
bir-karar/39353); Yusuf Kaplan, “İlahiyatlardan Felsefe Derslerinin 
Kaldırılması Cinayettir!”, Yenişafak, 6 Eylül 2013 (http://yenisafak.
com.tr/yazarlar/YusufKaplan/il%C3%A2hiyatlardan-felsefe-ders-
lerinin-kaldirilmasi-cinayettir/39424).

56. İsmail Kara, “İlahiyat Fakültelerini Kim Nasıl Tartışacak?”, Star 
Açık Görüş, 7 Eylül 2013 (http://haber.stargazete.com/acikgorus/
ilahiyat-fakultelerini-kim-nasil-tartisacak/haber-787282).

57. “İlahiyat fakülteleri felsefesiz olamaz!”, Star, 15 Eylül 2013; 
http://haber.stargazete.com/politika/ilahiyat-fakulteleri-felsefesiz-
olamaz/haber-789465.

camiasından ve kamuoyundan gelen görüşler ve 
öneriler üzerine Genel Kurulumuz, 15.08.2013 
tarihli toplantısında alınan İlahiyat fakülteleri 
ile ilgili kararların yeniden görüşülmesini gün-
demine alarak, İlahiyat fakültelerinin isimlerine 
ve müfredatına ilişkin Genel Kurul kararlarının 
yürürlükten kaldırılmasına karar vermiştir” şek-
linde bir açıklama yapılmıştır.58 Böylelikle, ilgili 
paydaşlar tarafından oldukça sorunlu olan bir 
karardan geri dönülmüştür. İlahiyat fakültesine 
ilişkin kararlar dolayısıyla yaşanan süreç, çok sa-
yıda üniversiteyi, öğretim elemanını ve öğrenciyi 
yakından ilgilendiren bir konuda alınan kararla-
rın nasıl alınması gerektiğine ilişkin oldukça öğ-
retici olmuştur. Çünkü kararların katılımcı bir 
şekilde alınması ve ilgili paydaşların eleştiri ve 
önerilerinin dikkate alınması, alınan kararların 
sürdürülebilir olması açısından elzemdir. 

Akademik Özgürlükler Bildirisi 
YÖK’ün 31. yıldönümü olan 6 Kasım 2013’de 
YÖK Başkanı Çetinsaya Türkiye yükseköğreti-
minde bir ilke imza atarak Akademik Özgürlük-
ler Bildirisi yayınlamıştır.59 Her yıl aynı tarihler-
de YÖK karşıtı eylemlere sahne olan Türkiye’de 
bu yıl da benzer protestolar sokaklarda ve üni-
versitelerde yürütülürken Çetinsaya’dan özgür-
lükleri vurgulayan böyle bir açıklama gelmesi 
bir hayli şaşırtıcı olmuştur.60 Kurulduğu 1980’li 
yıllardan bu yana daha çok yasakçı ve müda-
haleci uygulamaları ile üniversitelerin hareket 
alanını kısıtlayan YÖK’ün 2007 yılında Yusuf 
Ziya Özcan ile birlikte toplumsal taleplere daha 
duyarlı politikalara yönelmeye başlaması top-
lumda YÖK algısını daha pozitif bir yöne çevir-
meye başlamıştır. Yasakçı politikalara kampüs-

58. “Felsefesiz İlahiyat Kararı Geri Çekildi’’, Radikal, 19 Eylül 
2013; http://www.radikal.com.tr/politika/felsefesiz_ilahiyat_kara-
ri_geri_cekildi-1151649.

59. Akademik Özgürlükler Bildirisi, http://www.yok.gov.tr/web/
guest/ozgurluk.

60. İpek Coşkun, “Turkey’s First Academic Freedom Decleration”, 
Hürriyet Daily News, 11 Kasım 2013; http://www.hurriyetdaily-
news.com/turkeys-first-academic-freedom-declaration.aspx?pageI
D=449&nID=57702&NewsCatID=396
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lerde son verilmesi ve getirilen öğrenci afları bu 
dönüşümün ilk önemli adımları olmuştur. Öz-
can’ın halefi Çetinsaya da bu dönüşümün sür-
dürülmesi konusunda kritik adımlar atmıştır. 
Akademik Özgürlükler Bildirisi daha demokra-
tik bir üniversite adına atılan önemli adımlar-
dan biridir. Dokuz maddeden oluşan bildiride 
gerek öğretim görevlilerinin gerek öğrencilerin 
akademik özgürlüklerinin garanti altına alınma-
sı için öğrenci, öğretim üyesi ve üniversite yö-
netimlerinin hak, ödev ve sorumlulukları hatır-
latılmaktadır. Bildiri, üniversitelerdeki özgürlük 
kültürünü geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. 
Bundan dolayı, üniversitelerin bu bildiriyi sa-
hiplenmesi ve kökleştirmesi için çaba harcaması 
oldukça önemlidir. 

Dünyada (Harvard Üniversitesi, Yale Üni-
versitesi, Princeton Üniversitesi, Oxford Üniver-
sitesi ve Cambridge Üniversitesi gibi) pek çok 
saygın üniversitenin en öncelikli alanlarından 
biri olarak akademik özgürlükleri gösterdikleri; 
öğrenci ve öğretim üyelerine ilişkin el kitapla-
rında konuya ilişkin ilkelere yer verdikleri görül-
mektedir. Türkiye üniversitelerinin de YÖK’ün 
atmış olduğu bu önemli adımı takip ederek, 
akademik özgürlükler konusunda farkındalık 
oluşturmaya yönelik çalışmalar yapması olduk-
ça önemlidir. Ayrıca, üniversiteler, akademik 
özgürlüklerin önündeki muhtemel engelleri 
araştırmalı ve bunlara ilişkin çözüm önerileri ge-
liştirmelidirler. Bu konuda atılacak adımlar hem 
öğretim üyelerinin hem öğrencilerin akademik 
verimliliklerini artıracak, üniversitelerde farklı 
fikirlerin serbestçe tartışılmasına katkı yapacak 
ve böylece bilimsel kültürün kökleşmesine yar-
dımcı olacaktır. 

Yükseköğretim Disiplin  
Yönetmeliğinde Değişiklik 
12 Eylül ürünü olan Yükseköğretim Disiplin 
Yönetmeliği, 2012 yılında YÖK tarafından kap-
samlı bir değişikliğe tabi tutulmuştur. 7 Kasım 
2013’te Yükseköğretim Disiplin Yönetmeliğinde 
bazı değişikliklere gidilmiştir. Yapılan değişik-

liklerle birlikte, yükseköğretim kurumu içinde 
izinsiz olarak bildiri dağıtan, afiş ve pankart 
asan kişilere kınama cezası getirilmiştir. Ayrıca 
suç sayılan eylemleri işleyen veya bir kimseyi 
veya grubu, cebir veya tehditle suç sayılan bir 
eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katıl-
maya zorlayan kişilere soruşturmacıların uygun 
gördüğü takdirde okuldan uzaklaştırma cezası 
verilebilmesi hükmü yönetmelikte yer almıştır.61 
Kararla ilgili olarak bir gazeteye konuşan YÖK 
Başkanı Çetinsaya, disiplin yönetmeliğindeki bu 
değişikliği YÖK’ten değil üniversitelerden gelen 
yoğun talep üzerine alındığını ifade etmiştir. 
Başkan Çetinsaya yaptığı röportajda paydaşları 
olan üniversite rektörlüklerinden gelen yoğun 
talebi daha somutlaştırmak adına şu ifadeleri 
kullanmıştır: “Bu değişikliği isteyenler, şu argü-
manı gerekçe gösterdiler: Bir fakülte düşünün, 
mesela Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi… Öğ-
renci arkadaşını silahla tehdit etmiş, bıçakların 
karıştığı kavga olmuş. Bu öğrencinin ertesi gün 
okula gelmeye devam etmesi eğitim-öğretimi 
[aksatır], olayları tetikler”.62 

Akademik Özgürlükler Bildirisinin ardın-
dan böyle bir düzenlemeye gidilmiş olunması 
bazı çevreler tarafından özgürlüklerin kısıtlandı-
ğı gerekçesiyle eleştirilmiştir. Dahası, Akademik 
Özgürlükler Bildirisi yayınlayan bir YÖK Başka-

61. “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetme-
liğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Ga-
zete, no. 28814 (7 Kasım 2013); http://www.resmigazete.
gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eski-
ler/2013/11/20131107.htm&main=http://www.resmigazete.gov.
tr/eskiler/2013/11/20131107.htm.

62. “18 yaşı aşanın yaşamına müdahale olmaz’’, Radikal,12 Kasım 
2013; http://www.radikal.com.tr/yazarlar/deniz_zeyrek/18_yasi_
asanin_yasamina_mudahale_olmaz-1160285. 

Üniversitelerin kampüslerdeki özgürlük 
kültürünü geliştirme amacıyla
yazılan Akademik Özgürlükler Bildirisini 
sahiplenmeleri gereklidir.
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nı açısından da çelişkili bulunmuştur.63 Ancak, 
bahsi geçen yönetmelik değişikliği, - bildiri da-
ğıtma hariç - öğrencilerin eğitim ortamlarında 
güvenliklerini sağlamaya yönelik ve akademik 
özgürlüklerin rahatça uygulanabilmesi amacına 
matuftur. Zaten dünyada birçok saygın ülkede 
de üniversitelerin misyonunu ve öğrencilerin 
öğrenme ortamını korumaya yönelik benzer dü-
zenlemeler söz konusudur.64

MEB Yurtdışı Eğitim  
Burslarında Düzenleme
İlk kez 1929 yılında çıkarılan 1416 sayılı Ecne-
bi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında 
Kanun, lisans eğitimini tamamlamış öğrencilerin 
lisansüstü eğitimlerini yurt dışında almalarına 
imkân sağlamaktadır. Yaklaşık seksen yıldır uy-
gulaması süren bu kanun, pek çok bilim insanı-
nın yetişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. 
2006 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve 
Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in girişimle-
ri ile başlatılan 5 yılda 5 bin öğrenci projesi ile 
2012 yılı sonuna kadar her yıl yurtdışına bin öğ-
renci gönderilmesi hedeflenmiştir. Ancak, plan-
lama ve koordinasyon konusunda yapılan bazı 
hatalardan dolayı kontenjanların tamamının 
doldurulması mümkün olmamıştır.65 MEB’in 

63. Taha Akyol, “Üniversite”, Hürriyet, 13 Kasım 2013; http://
www.hurriyet.com.tr/yazarlar/25105506.asp.

64. W. G. Bowen, Higher Education in the Digital Age, (Princeton 
University Press, New Jersey: 2013).

65. Sedat Gümüş ve Veysel Gökbel, 2023 için Akademisyen Yetiştirme 
Çabaları: MEB ve YÖK Yurtdışı Lisansüstü Bursları, SETA Analiz, no. 
56 (Aralık 2012); http://file.setav.org/Files/Pdf/20121211114222_
meb-ve-yok-yurtdisi-lisansustu-burslari.pdf. 

2012 verilerine göre, burs kapsamında yurtdı-
şında eğitimlerine devam eden toplam 2.226 
öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerden 420’si 
dil eğitimine, 1.048’i yüksek lisans eğitimine ve 
751’i ise doktora eğitimine devam etmektedir.66 

8 Kasım 2013’te Resmi Gazete’de yayım-
lanan Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerdeki 
Öğrenimleri Hakkındaki Yönetmelik’te yapılan 
değişiklik ile, yurtdışına gönderilecek öğrencile-
rin belirlenmesinde kullanılan yöntemde önem-
li birtakım değişikliklere gidilmiştir. Buna göre, 
daha önce başvurularda asgari 2,75 olarak be-
lirlenen lisans not ortalamalarının 4 üzerinden 
en az 2,50, 100 üzerinden ise en az 65 olma-
sına karar verilmiştir.67 Yönetmelikte belirlenen 
bir diğer önemli değişiklik yine değerlendirme 
kriterleri ile ilgili olmuştur. Bu yıl değerlen-
dirmeye, lisans diploma notu ve ALES puanı 
dışında sözlü sınav eklenmiştir. Bu çerçevede, 
ALES puanına göre en yüksek puandan başla-
narak ilan edilen kontenjan sayısının en fazla 
üç katı adayın sözlü sınava çağrılması ve toplam 
değerlendirmede yüzde 40 ALES puanı, yüzde 
40 sözlü sınav puanı ve yüzde 20 lisans diploma 
notu etkili olması kararlaştırılmıştır. 

Yeni yönetmelikle birlikte, yurtdışına burs-
lu öğrenci seçiminde mülakatın değerlendirme 
kriterlerine eklenmiş olması, sadece bir sınava 
göre değerlendirme yerine, birden çok kriterle 
motivasyonu yüksek öğrencilerin belirlenip yurt 
dışında lisansüstü eğitim almalarını sağlamak 
açısından ehemmiyetlidir. Ancak mülakatlara 
yönelik tarafsızlık ve nesnellik eleştirileri dikkate 
alınarak etkin izleme ve kontrol mekanizmaları-
nın oluşturulması ve bu konuda adayların güve-
ninin kazanılması elzemdir. Ayrıca bu süreçlerin 

66. MEB 2011 Faaliyet raporu 2011 (MEB Strateji Geliştirme Baş-
kanlığı Yayını, Ankara: 2012), s. 45.

67. “Türk öğrencilerin yabancı ülkelerde öğrenimleri hak-
kında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik”, 
Resmi Gazete, no. 28815 (8 Kasım 2013); http://www.resmi-
gazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eski-
ler/2013/11/20131108.htm&main=http://www.resmigazete.gov.
tr/eskiler/2013/11/20131108.htm.

MEB yurtdışı eğitim burslarına  
ilişkin pek çok esneklik getirilmiş  

olsa da 1416 sayılı kanun ile ilgili bazı  
köklü sorunlar devam etmektedir.
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son derece şeffaf ilerletilmesi uzun vadede uygu-
lanabilirliği açısından kritik olacaktır. Bununla 
birlikte yeni yerleştirme sisteminin iyileştirme-
ye ihtiyacı olduğunu söylemek gerekir. Çünkü 
yeni getirilen sistem, puan üstünlüğüne göre bir 
kontenjana başvuran en nitelikli üç kişiyi mü-
lakata seçmek ve ardından ikisini elemek üzeri-
ne kuruludur. Örnek vermek gerekirse, iyi bir 
üniversiteye başvuran en başarılı üç adayın ikisi 
elenmekte ve burslardan faydalanması mümkün 
olmamaktadır. Oysa eski yerleştirme sisteminde, 
söz konusu üniversiteye yerleştirilmeyen bir ki-
şinin, ikinci veya üçüncü tercih ettiği bir yere 
yerleştirilmesi mümkündü. Özetle, yeni yerleş-
tirme sistemi, en yüksek puanları öğrencilerin 
dezavantajına çalışması muhtemel bir sistemdir. 
Bundan dolayı, MEB, yeni sistemi izlemeli ve 
riskleri değerlendirerek gerekirse önümüzdeki 
yıl revizyonlar yapmalıdır. Ayrıca, programın 
daha iyi bir şekilde koordine edilebilmesi için 
YÖK’e devri tartışılmalıdır. 

Son olarak, yönetmelik değişikliğiyle pek 
çok esneklik getirilmiş olsa da 1416 sayılı kanun 
ile ilgili bazı köklü sorunlara hâlâ kesin çözüm 
sunulmadığı görülmektedir. Örneğin bazı kon-
tenjanlar için başvurabilecek alanlar hâlâ çok dar 
tutulmakta ve bursu kazananlara cazip imkânlar 
sunulmamaktadır; ayrıca özlük hakları ve statü 
problemleri, resmi işlemlerden kaynaklanan yo-
rucu süreç ve zorunlu görev süresindeki uzunluk 
gibi hususların çözümüne ilişkin bir değişiklik 
yapılmamıştır. Örneğin burs, öğrencinin eğitim 
aldığı yer, evli ve çocuklu olup olmadığı gibi 
hususlara göre esneklik göstermemektedir; bu 
konuda yeni yönetmelikle bir değişikliğe gidil-
memiştir.68 Bu ve bunun gibi sorunlara çözüm 
sağlandığı takdirde 1416 sayılı kanun Türkiye 
yükseköğretimi için önemli bir hizmet görmeye 
devam edecek ve daha faydalı olacaktır. Gereken 
iyileştirmeler yapılmadığı takdirde cazibesi zaten 

68. Bekir S. Gür, “MEB Yurtdışı Bursları”, Star, 19 Kasım 2013; 
http://haber.stargazete.com/yazar/meb-yurtdisi-egitim-burslari/
yazi-807698.

azalan yurtdışı burslarının öğrenciler için anla-
mını tamamen yitirme riski muhtemeldir.

Akademisyenlerin Özlük  
Haklarının İyileştirilmesi 
Türkiye yükseköğretimi son on yılda ciddi ma-
nada bir genişleme yaşamıştır. Her ilde devlet 
üniversiteleri açılmış; vakıf üniversitelerinin ku-
rulması ve yükseköğretim sisteminde yer alması 
için teşvikler sağlanmıştır. Böylelikle yükseköğ-
retim alan öğrenci sayısında da hızlı bir artış 
söz konusu olmuştur. Yükseköğretim okullaşma 
oranları halen OECD ortalamasının altında 
olsa da, Türkiye’deki yükseköğretim öğrenci sa-
yısı her geçen yıl istikrarlı bir şekilde artmak-
tadır. Akademisyen sayılarında ise öğrenci sayı-
larına paralel bir iyileşme göstermekle birlikte 
istenen düzeyde bir artış olmamıştır.69 Öğretim 
üyesi sayısının istenen ölçüde artmamasının se-
beplerinden biri, Türkiye’de akademisyenliğin 
yeterince cazip olmamasıdır. Tekin Akgeyik’in 
kaleme aldığı ve SETA tarafından yayınlanan 
Ulusal ve Uluslararası Karşılaştırmalarla Öğretim 
Üyeliği Maaşı raporu yükseköğretim sisteminde 
yaşanan bu çıkmaza dikkat çekmek ve politi-
ka yapıcıları konuya ilişkin atacakları adımlara 
ilişkin öneri sunmak amacıyla hazırlanmıştır. 
Raporda da ifade edildiği üzere Türkiye, akade-
miye giriş düzeyindeki maaşlar açısından kar-
şılaştırma grubunda yer alan ülkeler arasında 
17. sırada yer almaktadır. Türkiye, sıralamada 
Malezya, Arjantin ve Hindistan gibi ülkelerin 
gerisinde kalmaktadır. Kıdemli öğretim üyesi 
maaşı açısından ülkemizin konumu belirgin şe-
kilde daha dezavantajlıdır. Ülkemizdeki kıdem-
li akademisyenler 28 ülke arasında en düşük 
maaşı alan 8. ülke konumundadır. Türkiye’de 
kıdemli öğretim üyelerine, Meksika, Rusya, Lit-
vanya, Ermenistan ve Çinli öğretim üyelerine 
göre daha yüksek, Malezya, Arjantin, Brezilya 

69. OECD Education Policy Outlook: Turkey (Ekim 2013); http://
www.oecd.org/edu/EDUCATION%20POLICY%20OUTLO-
OK%20TURKEY_EN.pdf.
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ve Güney Afrikalı öğretim üyelerine göre daha 
düşük maaş ödenmektedir. Ayrıca, Türkiye’de 
akademisyen maaşlarında diğer kamu çalışanla-
rındaki iyileşmelere kıyasla son on yılda göreli 
bir kayıp söz konusudur.70

SETA raporuna benzer şekilde, Üniversite-
lerarası Kurul da konuya ilişkin bir rapor hazır-
lamış ve akademisyenlerin maaşlarındaki göreli 
kayıpların telafi edilmesi istenmiştir.71 YÖK Baş-
kanı Çetinsaya da konuyu sürekli gündemde tut-
muştur. Çetinsaya’nın açıklamaları ve söz konusu 
raporlarla birlikte, 2013 yılı ikinci yarısında ka-
muoyunda akademisyenlerin özlük hakları daha 
fazla tartışılır hale gelmiştir. Kasım ayı sonunda 
Memur-Sen Başkanı Ahmet Gündoğdu, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve YÖK 
Başkanı Çetinsaya konuya ilişkin bir toplantı 
yapmıştır. Gündoğdu, sosyal medya hesabından 
yaptığı açıklamada, toplantı sonrasında akade-
misyen maaşlarında 2014’te 729 TL ve 2015’te 
de 729 TL olmak üzere toplamda 1458 liralık ar-
tışta anlaşılmış olduğunu, konunun Başbakan’a 
en yakın zamanda sunulacağını ifade etmiştir. 
Bu artış gerçekleşirse, iki yıl içerisinde araştır-
ma görevlisi giriş maaşı 2.203 TL’den kademeli 
olarak 3.661 TL’ye yükselecektir.72 YÖK Başka-
nı Çetinsaya da konuya ilişkin yaptığı pek çok 
açıklamada, 2023 hedeflerini vurgulayarak aka-
demisyenlerin maaşlarının bir an evvel iyileştiril-
mesi gerektiğine dikkat çekmiştir.73 Yükseköğre-
timin yönetiminden sorumlu kurumdan yapılan 
bu açıklamalar ve sivil toplum kuruluşlarının 

70. Tekin Akgeyik, Ulusal ve Uluslararası Karşılaştırmalarla Öğ-
retim Üyeliği Maaşı: Tespitler ve Bir Model Önerisi, SETA Rapor 
(Ağustos 2013).

71. Muammer Yaylalı, Türkiye’de Akademisyenlerin Özlük Hakla-
rının Mevcut Durumu ve Özlük Haklarının İyileştirilmesi Raporu 
(2013), http://www.yok.gov.tr/documents/10279/173480/rapor.
pdf/3d4c9bed-c7bb-4c34-9875-c115bc043816.

72. “Öğretim Elemanlarının Mali Hakları: Ulusal ve Uluslarara-
sı Karşılaştırmalar, Tespitler ve Talepler”, Eğitim Bir-Sen Raporu 
(Ekim 2013), s. 26.

73. “Öğretim üyeliği maaşı SETA’da tartışmaya açıldı”, SETA Pa-
nel,  22 Ağustos 2013, http://setav.org/tr/ogretim-uyeligi-maasi-se-
tada-tartismaya-acildi/haber/7020

yapmış olduğu çalışmalar ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanının bu çalışmaları olumlu karşı-
laması, hükümetin 2014 yılında bu konuya iliş-
kin bir adım atma ihtimalini güçlendirmektedir. 
Bu konudaki adımların geciktirilmesi, 2023 viz-
yonunda Türkiye yükseköğretimi, ileri teknoloji 
ağırlıklı sanayi ve AR-GE ile ilgili hedeflere ula-
şılmasını geciktirme riski taşımaktadır. 

Yükseköğretime Erişim 
2013 yılında yükseköğretim sistemi, önceki yıl-
larda olduğu gibi genişlemeye devam etmiştir. 
2013’te yedisi vakıf, biri devlet üniversitesi olmak 
üzere toplam sekiz yeni üniversite kurulmuştur. 
Üniversiteye olan yüksek talep artarak devam et-
mektedir. Üniversite giriş sınavına başvuran aday 
sayısında geçen yıla göre yaklaşık yüzde 3,5 ar-
tış olmuş ve bu sayı 1.924.550’lik rekor seviyeye 
çıkmıştır. 2013’te birinci yerleştirme sonuçlarına 
göre, sınava girip tercih yapan 1.112.447 aday-
dan 877.784’ü bir yükseköğretim programına 
yerleştirilmiştir. Yükseköğretim arz ve talebi ara-
sındaki uyumsuzluk bu yıl da devam etmiştir. Bu 
çerçevede, sınava başvuran aday sayısı öngörülen 
kontenjanların çok üzerinde olduğu halde bazı 
kontenjanların doldurulamadığı görülmektedir. 
Örneğin, devlet üniversitelerinde ayrılan top-
lam 649.746 kontenjanın 574.968’ine öğrenci-
ler yerleştirilmiştir. Devlet üniversitelerinde boş 
kontenjanların ağırlıklı olarak önlisans program-
larında olduğu görülmektedir. Lisans program-
larında boş kontenjan oranı yüzde 4,5 civarın-
dayken, önlisans programlarında boş kontenjan 
oranı yaklaşık yüzde 19’dur. Bunun yanı sıra vakıf 
üniversitelerindeki toplam 113.170 kontenjanın 
89.657’si doldurulmuştur. Vakıf üniversitelerin-
de boş kalan kontenjanlar lisans programlarında 
yüzde 17 ve önlisans programlarında ise yaklaşık 
yüzde 25’tir.74 Ek yerleştirmelerde ise belirlenen 

74. ÖSYS 2013 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayı-
sal Bilgiler, http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2013/
OSYS/2013-%C3%96SYS%20Yerle%C5%9Ftirme%20
Sonu%C3%A7lar%C4%B1na%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20
Say%C4%B1sal%20Bilgiler.pdf.
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kontenjanların bir kısmı dolmuş, bir kısmı boş 
kalmıştır. Örneğin, lisans programlarında devlet 
üniversitelerinde açılan 35.232 ek kontenjanın 
yüzde 46’sı doldurulabilmiştir. Vakıf üniversite-
lerinin lisans programlarında açmış oldukları ek 
kontenjanlarının sadece yüzde 17’si doldurula-
bilmiştir.75 

Sonuç olarak, ortaya çıkan tabloda üniversi-
te sayıları ve programlar artırılmış olsa da halen 
yükseköğretimde arz ve talep konusunda bazı 
uyuşmazlıkların olduğu görülmektedir. Arz ve ta-
lep arasındaki uyumun artırılması için boş kalan 
kontenjanların izlenmesi ve bir takım tedbirlerin 
alınması gereklidir. Bu çerçevede, üniversitelerin 
programlarını güncellemeleri ve mezunlarının 
istihdam edilebilirliklerini izlemeleri oldukça 

75. ÖSYS 2013 Ek Yerleştirme Sonuçları, http://www.osym.gov.
tr/dosya/1-69982/h/2013-osysek-yerlestirme-sonuclarina-ilis-
kin-sayisal-bil-.pdf.

önemlidir. Ek olarak, bir yükseköğretim prog-
ramını kazandığı halde yeniden üniversite giriş 
sistemine başvuran aday sayısı oldukça yüksektir. 
2013’te yaklaşık 375 bin aday, daha önce bir yük-
seköğretim programını kazandığı halde yeniden 
sınava girmiştir. Bu kadar çok sayıda adayın yeni-
den sınav sistemine başvurması, hem giriş siste-
mi üzerindeki baskıyı artırmakta hem de mevcut 
yükseköğretim programlarının kontenjanları-
nın tam kapasite çalışmasını zorlaştırmaktadır. 
YÖK’ün Eylül ayında yatay geçişleri daha esnek 
bir hale getiren yeni düzenlemesi benzer adım-
larla desteklenmelidir. Bu konuya ilişkin ayrıntılı 
çalışmaların yapılmasına ve bazı politika önerile-
rinin geliştirilmesine ihtiyaç görülmektedir.

KRONOLOJİ - YÜKSEKÖĞRETİM

12 Ocak YÖK tarafından üzerinde çalışılan yükseköğretim yasa taslağı MEB’e sunuldu.

06 Mart  Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, YÖK’ün hazırladığı yeni taslağı ile ilgili çalışmayı bitirdiklerini, taslak ile birlikte 
eleştiri ve karşı önerileri de Başbakanlık’a gönderdiklerini belirtti. 

18 Nisan  Bakan Avcı, YÖK Genel Kurulu toplantısında yaptığı açıklama ile fen ve edebiyat fakültesi mezunlarına öğret-
men olma yolu tekrar açıldı.

3 Haziran YÖK, eğitim fakülteleri bünyesinde yer alan ortaöğretim alan öğretmenliği bölümlerine, önümüzdeki eğitim-
öğretim yılından itibaren öğrenci kontenjanı verilmemesi kararı aldı.

15 Ağustos  YÖK Genel Kurulu, ilahiyat fakültesi isim ve ders çizelgelerinde değişiklik yapma kararı aldı. 

13 Eylül  YÖK, pedagojik formasyon sertifika programlarına 2013-2014 yılından itibaren ALES şartı getirdi.

19 Eylül  YÖK Genel Kurulu, ilahiyat fakültesi isim ve ders çizelgelerinde değişiklik yapma kararını geri aldı.

6 Kasım  YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya Akademik Özgürlük Bildirisi yayımladı.

7 Kasım  YÖK’ün, öğrenci disiplin yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. 

8 Kasım Yurtdışına burslu statüde lisansüstü eğitime gönderilecek öğrencilerle ilgili Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkeler-
deki Öğrenimleri Hakkındaki Yönetmelik’te değişiklik yapıldı.

22 Kasım  YÖK, pedagojik formasyon başvurularında ALES’in %60, diploma notunun %40 etkili olacağını açıkladı.
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Eğitim, özellikle son iki yıldır, Türkiye tarihinde hiç alışık olmadığımız kadar 
ülkenin genel gündeminde çok önemli bir yer teşkil etmektedir. 2012 yılın-
da çıkarılan 4+4+4 yasasıyla birlikte, eğitim sisteminin toplumsal talepler 

ekseninde yeniden yapılandırılması çalışmaları hız kazanmıştır. Hükümet, 2013 yı-
lında da, eğitim sisteminin daha demokratik bir hale gelmesi adına cesur ve karar-
lı adımlar atmıştır. Bu çerçevede, 30 Eylül 2013’de Başbakan Erdoğan tarafından 
açıklanan Demokratikleşme Paketinde eğitime ilişkin oldukça önemli kararlar yer 
almaktadır. Bu çerçevede, zorunlu andımız uygulamasına son verilmiş, kamu ku-
rumlarında başörtülü çalışmaya yönelik yasak kaldırılmış ve özel okullarda ana-
dilde eğitim verilebilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Hükümetin birkaç 
yıldır gündeminde olan dershanelerin dönüşümü konusu ise, 2013’ün son ayların-
da gündeme damgasını vurmuştur. Tartışmalar, kısa süre içerisinde bir eğitim tar-
tışması olmaktan çıkmış, daha siyasal bir zemine kaymıştır. Dershanelerle ilgili bu 
tartışmaların 2014’te de devam etmesi beklenmektedir. Bununla birlikte, hükümet, 
dershanelerin dönüşümü konusunda kararlı görünmekte ve dönüşümü kolaylaştı-
racak çözüm alternatiflerini hazırlamaktadır. 


