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EĞİTİM POLİTİKASI GÖRÜNÜMÜ
Türkiye'nin eğitim politikası profili hakkındaki bu çalışma, Eğitim Politikası Görünümü Raporu başlıklı yayın
dizisinin bir parçasıdır. Söz konusu yayın dizisinde, OECD ülkelerinde uygulanan eğitim politikaları ve reformları
karşılaştırılarak analiz edilmektedir. Bunun yanı sıra, OECD’nin sektör politikalarına ilişkin karşılaştırmalı ve
kapsamlı veri tabanından yararlanılarak hazırlanan yayın dizisinde eğitim politikaları hakkında karşılaştırmalı bir
bakış açısı sunulmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye hakkında hazırlanan ilk politika profili (2013) güncellenerek
aşağıda belirtilen konularda bilgiler sağlanmaktadır: eğitim bağlamının analizi, güçlü yönler, zorluklar ve politikalar;
uluslararası eğilimlerin analizi ve seçilen konularda politika ve reformlara ilişkin öngörüler. Sentetik, kanıta dayalı
ve karşılaştırılabilir analizler yapılarak eğitim sisteminin kaydettiği ilerleme, OECD'nin bakış açısından
değerlendirilmektedir.
Bu yayın dizisi; ülkelere özgü profillerin yanı sıra, yinelenen bir yayını da içerir. İlk sayı, Eğitim Politikası Görünümü
Raporu 2015: Reformları Gerçekleştirmek 2015 yılında yayımlanmıştır. İkinci sayı olan Eğitim Politikasının Genel
Görünümü 2018: Öğrencilerin Öğrenmesine Odaklanmak 2018'de yayımlanmıştır. Tamamlayıcı nitelikte bir yayın
olan Eğitim Politikasının Genel Görünümü 2019: Öğrencilerin Potansiyellerine Ulaşmalarına Yardımcı Olmak İçin
Birlikte Çalışmak ise 2019'un sonbaharında yayımlanmıştır. Ülkelerin politika profilleri; eğitim politikası hakkında
ulusal bağlamı da dikkate alan bilgilere ve analizlere erişmek isteyen politika yapıcılar, analistler ve
uygulayıcılar için hazırlanmıştır. Bu profillerde, eğitim politikasının karşılaştırmalı ve yapıcı bir analizini
sunulmaktadır. Her profil çalışmasında, bir ülkenin eğitim sisteminin mevcut bağlamı ve durumunun yanı sıra
ülkenin uyguladığı politika müdahaleleri ve karşılaştığı zorluklar gözden geçirilir ve iyileştirmeleri desteklemek
amacıyla aşağıda belirtilen altı düzeyde değerlendirilir:

 Öğrenciler: 1) eşitlik ve kalite açısından, herkes için sonuçların nasıl iyileştirilebileceği ve 2) öğrencilerin
geleceğe nasıl daha iyi hazırlanabileceği;

 Kurumlar: 3) Kurumlarda iyileştirmeler, 4) ölçme ve değerlendirme yoluyla kalitenin nasıl artırılabileceği;
 Sistem: 5) yönetişim ve 6) finansman açısından, sistemin eğitim politikasını hayata geçirmek üzere nasıl
düzenlendiği.
Bazı ülke profillerinde, seçilen politikalarla ilgili önemli hususları içeren bilgi notlarına da yer verilmektedir. Bu bilgi
notları; diğer ülkeler için anlamlı olabilecek, umut verici veya olumlu sonuçlar sağlayan belirli politikalara dikkat
çekmeyi amaçlamaktadır.
İstişarelere aktif bir şekilde katıldığı ve yapıcı görüşlerini sunduğu için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne
ve özellikle de Millî Eğitim Bakanlığı'na özel olarak teşekkür ederiz. Bu ülke politika profilinin güncellenmesini
destekleyen Avrupa Komisyonu'na mali katkısı için teşekkür ederiz.
Yazarlar: Bu ülke profili; Paulo Santiago liderliğinde, Christa Rawkins, Diana Toledo Figueroa, Marie Ullmann ve
Politika Danışma ve Uygulama Bölümü'ndeki Clément Dumont tarafından hazırlanmıştır. Stephen Flynn ve Rachel
Linden editörlük desteği sağlamıştır. Çalışma hazırlanırken OECD Eğitim ve Beceriler Müdürlüğü'nde görev yapan
çok sayıda proje ekibinin bilgi ve uzmanlığından da yararlanılmıştır. Söz konusu ekiplere katkıları için ayrıca
teşekkür ederiz.
Kaynaklar: Ülke katılımına bağlı olarak, bu politika profili raporunda, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme
Programı (PISA), Yetişkin Becerileri Araştırması (PIAAC), Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Anketi (TALIS) ve
yıllık Bir Bakışta Eğitim raporunda yer alan OECD göstergelerinden yararlanılmaktadır. Raporda, OECD tarafından
erken çocukluk eğitimi ve bakımı, öğretmenler, okul yönetimi, okul sonuçlarının iyileştirilmesi için ölçme ve
değerlendirme, eğitimde eşitlik ve kalite, karmaşık eğitim sistemlerinin yönetimi, teknik ve mesleki eğitim,
yükseköğretim üzerine gerçekleştirilen ülke araştırmalarına ve tematik çalışmalara da atıf yapılmaktadır. Rapor
hazırlanırken ayrıca, 2016 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından tamamlanmış olan Karşılaştırmalı Politika Analizi
için OECD Eğitim Politikası Görünüm Raporuna İlişkin Ulusal Anket ile 2018 ve 2020 yılları arasında Eğitim
Politikası Görünüm Raporu faaliyetleri kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan bilgilerden de
yararlanılmıştır.
Çeşitli bölümlerde belirtilen rakamların çoğu için Ek B kaynak olarak gösterilmektedir. Ek B'de ülke politika
profilinde kullanılan kaynaklar için temel gösterge tablosu sunulmaktadır. Okuma kolaylığı sağlamak amacıyla, atıf
yapılan yayınların bağlantılarına hem metin içerisinde hem de metin sonundaki Kaynaklar ve Diğer Okumalar
bölümünde yer verilmiştir. Kaynaklar ve Diğer Okumalar bölümünde, OECD kaynaklarının yanı sıra OECD
dışındaki kaynaklar da listelenmektedir.
OECD Eğitim ve Beceriler Müdürlüğü’nün kendi İnternet sayfasından (www.oecd.org/edu) ve Eğitim Politikası
Görünüm Raporuna ilişkin internet sayfalarından (www.oecd.org/edu/policyoutlook.htm) ayrıntılı bilgi edinilebilir.
Koronavirüs (COVID-19) salgını bağlamında, ilk müdahalelere ilişkin bazı bilgilere de raporda yer verilmektedir.
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ÖNE ÇIKAN KONULAR
Not: Bu metnin büyük bir kısmı, COVID-19 salgınından önce kaleme alınmıştır. Dolayısıyla bu belgede, önceden mevcut olan ve
kriz bağlamında sistemin müdahalede bulunma kapasitesini etkileyebilecek koşullar hakkında öngörüler sağlanmaktadır. Sunulan
öngörüler, uzun vadede sistemin dayanıklılığını artırmak için yürütülen çalışmalara yön verebilir. 1. Bilgi Notu’nda Türkiye'nin krize
yönelik ilk müdahaleleri özetlenmektedir. Söz konusu notun yapısı, 2020'de Eğitim Politikası Görünüm Raporu kapsamında ülkelerin
bu çabaları desteklemek için yürüttüğü çalışmalara dayanmaktadır.
Türkiye'de eğitim sisteminin bağlamı
Öğrenciler: PISA 2018 sonuçlarına göre1 Türkiye'nin sınava ilk katıldığı dönemden bu yana, PISA döngüsü başına, matematik
puanları 4,1 puan, fen bilgisi puanları 6,1 puan artmıştır. Bu artış, katılım düzeyinde hızlı bir genişlemeyle birlikte meydana gelmiştir.
2003 ve 2018 yılları arasında Türkiye'de PISA sınavına girme koşullarına uygun olan öğrenci sayısı iki katına çıkmıştır. Bunun yanı
sıra Türkiye’de istihdamda, eğitimde veya mesleki eğitimde (NEET) olmayan gençlerin oranı önemli ölçüde azaltılmıştır. Bununl a
birlikte, oranlar, hâlen OECD ortalamasının iki katından fazladır. Bunun yanı sıra, 2005 ve 2017 yılları arasında 3-5 yaş grubunda
erken çocukluk eğitimi ve bakımı (EÇEB) programlarına kayıt oranları üç kattan fazla artmıştır. Bunun eğitim düzeyi üzerindeki
etkileri olumlu olmuştur. Lise mezunu olan genç yetişkinlerin sayısı açısından, Türkiye, 2008 ve 2018 yılları arasında OECD ülkeleri
arasında ikinci sırada ve yükseköğretimde ise birinci sırada yer almıştır.
Kurumlar: Artan katılımla birlikte, Türkiye, yeterli sayıda öğretmeni başarılı bir şekilde işe almış ve öğretmenlik yeterlilik düzeylerini
artırmıştır. 2008'e kıyasla, TALIS 2018'de Türkiye'deki okul idarecilerinin ve öğretmenlerin çok daha büyük bir bölümünün lisans
derecesine sahip olduğu görülmektedir.2016'dan bu yana, işe yeni başlayan öğretmenlerin kapasitesi, resmi işe başlama ve staj
programları ile güçlendirilmektedir. Türkiye; sistem düzeyinde, mevcut ölçme ve değerlendirme bilgilerinin kalitesini ve çeşitliliğini
artırmış ve bu bilgileri işlemek için kurumsal kapasiteyi güçlendirmiştir. Hem iç hem de dış okul değerlendirmesi ve öğretmen
değerlendirmesi; Türkiye'de yaygın bir uygulamadır ve OECD ortalamasından daha düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Bu
süreçlerin gelişime daha fazla odaklanmasını sağlamak için yürütülen çalışmalar devam etmektedir.
Sistem: Türkiye nispeten büyük ve oldukça merkezi bir eğitim sistemine sahiptir. Stratejik planlama faaliyetleri; Millî Eğitim Bakanlığı
(MEB) bünyesinde, beş yıllık bir vizyon doğrultusunda, merkezi ve yerel düzeyde yürütülmektedir. Bazı köklü yapılar paydaş
katılımını desteklemektedir. Özellikle merkezi ve yerel düzeylerde, çok paydaşlı yapıların düzenli olarak bir araya geldiği mesleki
eğitim sektöründe paydaş katılımı teşvik edilmektedir. Her ilde bir üniversite kurmaya yönelik faaliyetler sayesinde, yükseköğretim
sektöründe, son yıllarda ciddi bir büyüme kaydedilmiştir. Bu durumun bölgesel kalkınma üzerinde olumlu bir etkisi var gibi
görünmektedir. Kalite güvence sistemini iyileştirmek suretiyle yükseköğretimin kalitesini artırmak amacıyla çalışmalar başlatılmıştır.
Türkiye, ulusal gelirin ortalamadan daha yüksek bir bölümünü eğitime, özellikle de yükseköğretime ayırmaktadır. Bunun nedeni
kısmen de olsa, devlet üniversitelerinde eğitimin ücretsiz olarak sunulmasıdır. Dezavantajlı ailelerin eğitim masraflarını azaltmak
için finansman sağlayan bazı girişimler de bulunmaktadır.
Eğitim politikasıyla ilgili temel konular:
Türkiye, son yıllarda eğitim performansında önemli ilerlemeler kaydetmiştir. İleride bu tür iyileştirmelerin sürdürülmesi ve kapsamının
daha da genişletilmesi büyük bir öneme sahiptir. İzledikleri yoldan bağımsız olarak tüm öğrencilerin kaliteli ve anlamlı eğitim
olanaklarına erişebilmesi için kapsayıcılığın artırılması da gerekmektedir. Sistem genelinde başarı oranı ve özellikle de EÇEB
düzeyinde okullaşma oranı hâlen ortalamanın altındadır. Benzer şekilde, öğrencilerin performansı artmış olsa da, Türkiye'deki
öğrencilerin OECD ortalamasına kıyasla daha küçük bir kısmı okuma, matematik ve fen alanlarında temel yeterlilik (PISA 2. seviye)
elde etmiştir. Teknik ve mesleki eğitim (TME) kapsamında, işgücü piyasasının perspektifleri ve beceri kazanımları, akademik yollara
kıyasla nispeten daha az gelişmiştir. Bu durum, öğrenciler arasında seviye gruplandırmasının erken bir yaşta yapılması nedeniyle
çok sayıda öğrencinin TME programlarına küçük bir yaşta başlaması ve TME programlarına devam eden öğrenci oranın yüksekliği
ile birlikte ciddi zorluklar teşkil etmektedir. Nitekim erken yerleştirme sistemi ve sistem düzeyindeki diğer uygulamalar (örneğin
ortaokul ve lise sonunda yapılan, büyük öneme sahip ulusal sınavlar) ve özel eğitim olanaklarının yaygınlaşması da eşitsizlikleri
pekiştirmektedir. PISA 2018 sonuçlarına göre, Türkiye, hem yüksek hem de düşük düzeyde başarı gösteren öğrenciler arasında,
okul düzeyinde en yüksek izolasyon oranlarına sahiptir. Bunun yanı sıra, avantajlı öğrenciler için de ortalamanın üzerinde izolasyon
endeksi oranlarına sahiptir. Bu durum, Türk eğitim sisteminde öğrenciler arasında akademik ve sosyal bir ayrım bulunduğuna işaret
etmektedir Türkiye'deki öğrenciler, PISA 2018'de okuldaki aidiyet duygusunun düşük ve okuldan kaçma düzeyinin yüksek olduğunu
bildirmiştir. Son olarak, öğrenci başına düşük harcama düzeyi, hedef odaklı finansman uygulamalarının gelişmemiş olması ve okul
eğitiminin haneler açısından nispeten yüksek maliyeti; dezavantajlı öğrencilerin ve savunmasız durumdaki diğer öğrencilerin etkin
bir şekilde desteklenmesini güçleştirmektedir.
COVID-19 bağlamında uyum sağlama yeteneğinin ve dayanıklılığın güçlendirilmesi (1. Bilgi Notuna bakınız)
Önceden mevcut olan kaynaklar, Türkiye’nin belirli alanlarda salgına erken yanıt vermesini kolaylaştırmış olabilir. Açıköğretimin
yaygınlaştırılması, Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi adlı proje (2010) ve Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi
(2017); kolektif çevrimiçi öğrenim için gerekli olan dijital becerilerin, araçların ve altyapının belirli bir kısmının oluşturulmasına katkıda
bulunmuş olabilir. Türkiye kısa vadeli yanıt kapasitesi ile uzun vadeli stratejik hedeflerini ve dayanıklılığını dengelemeye çalışırken kriz,
beraberinde bazı zorluklar getirmiştir. Belirli öğrenci gruplarına sağlanacak özel ve güçlü destek, son yıllarda gerçekleşen katılım ve
devamlılık artışının tersine dönmesini engellemek açısından hayati önem taşıyacaktır. Özellikle uzaktan eğitime erişim ihtimalleri daha
düşük olan dezavantajlı öğrencilere ve mültecilere yönelik çabalar, son derece önem arz edecektir. Türkiye’nin geçmiş deneyimleri
üzerinden ilerlenmesi, aileler ile okullar arasındaki bağın güçlendirilmesine odaklanan yerel programlar yürütülmesi ve topluma erişim
programları yapılması oldukça etkili olabilir.
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1. Bilgi Notu: Türk eğitim sisteminin COVID-19 salgınına ilk müdahalesi
Salgın nedeniyle uygulanan evde kalma tedbirleri kapsamında tüm dünyada eğitim kurumları kapatıldığında, eğitim sistemleri krizin
ne kadar büyük olduğunu fark etti. Türkiye, 13 Mart 2020 tarihinde, erken çocukluk eğitimi veren kuruluşlardan yükseköğretim
kurumlarına kadar tüm eğitim kurumlarının 16 Mart itibariyle kapatılacağını duyurdu. COVID-19 salgını bağlamında, 2020'de Eğitim
Politikası Görünüm Raporu için yapılan çalışmalar ışığında, bu bölümde, eğitim sisteminin hazırlık durumu ve müdahaleleri
bağlamında, aşağıda belirtilen beş temel alanda öngörüler sunulmaktadır.
1. Eğitim ve öğretim hizmetlerine sürekli erişim sağlanması: Türkiye’de okullar kapatıldıktan bir hafta sonra, EBA platformu
üzerinden ulusal bir çevrimiçi eğitim programı başlatıldı. Platformda başlangıçta 1.600 ders ve 20.000'den fazla interaktif
etkinlik düzenlendi. Okulların kapalı kaldığı dönem boyunca platform geliştirildi. Öğretmenlerin platform vasıtasıyla dersleri
canlı ve eşzamanlı bir şekilde verme kapasitelerini güçlendirmek için çalışmalar başlatıldı (ulusal sınavlara girecek öğrencilere
eğitim veren öğretmenlere öncelik verildi). Makineyle öğrenme destek araçları kullanıldı. Çevrimiçi eğitimler; eğitim yayın
programı ile desteklendi. EÇEB kurumlarından liseye kadar eğitim kurumlarına devam eden çocuklar için eğitim içeriği, altı
ulusal devlet televizyon kanalı vasıtasıyla yayınlandı. Yükseköğretim düzeyinde, çoğu üniversite, kendi dijital altyapıları
aracılığıyla çevrimiçi eğitime geçiş yaptı. Üç büyük üniversiteden eğitim içeriğini nispeten merkezi hale getiren YÖK Dersleri
Platformu ücretsiz olarak tüm öğrencilerin erişimine açıldı. Öğretmenlere yönelik mesleki eğitimler; EBA ve YouTube kanalı
üzerinden verilen çok sayıda kursla devam ettirildi. Türkiye; Birleşmiş Milletler'in Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ile
birlikte, öğretmenler için 17 yeni çevrimiçi kurs hazırladı. Okulların kapalı olduğu bu dönemde, kurslarla, yaklaşık 125.000
öğretmene ulaşılması hedeflendi. Benim Tercihim programı vasıtasıyla, üniversite bilgilendirme günleri uzaktan devam ettirildi.
Genel lise derslerini ve meslek derslerini seçen öğrenciler için bilgi paketleri, tanıtım broşürleri ve videolar hazırlandı.
Türkiye’de üniversite ve liseye yerleştirme için yapılan ulusal sınavlar iptal edilmedi, fakat sınavlar Haziran ayının sonuna
ertelendi ve değerlendirilen materyal kapsamı daraltıldı. Örnek sorular ve çözümler de dâhil olmak üzere sınava hazırlık
faaliyetleri, EBA ve televizyon yayınları vasıtasıyla yürütüldü. Yükseköğretim düzeyinde, eğitim kurumları, kendi akademik
takvimini belirleme özerkliğine sahiptir ve sınavlar yeniden açılma tarihinden (15 Haziran 2020) sonraki döneme ertelenmiştir.
2. Öğrencilerin iç dünyasının güçlendirilmesi: Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), küçük çocukların duygusal dayanıklılığını
artırmak amacıyla, psikoeğitsel etkinlikler kitapçığının yanı sıra, öğrenciler ve aileleri için rehber kitaplar yayımladı. Ülke
çapında Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görevli 1375 danışmanın çalıştığı bir telefon hattı kuruldu. Bu hat, ülke
genelinde ailelere ve çocuklarına tavsiye ve destek sunmaya başladı.
3. Savunmasız durumdaki çocuklar ve aileleri için hedef odaklı destek hizmetleri sağlanması: Türkiye'deki internet
sağlayıcıları; öğrencilerin çevrimiçi eğitim hizmetlerinden yararlanmasını kolaylaştırmak amacıyla, okulların kapatıldığı
dönemde tüm öğrencilere 5 ila 8 GB arasında ücretsiz veri sağlamayı taahhüt etti. MEB; özel eğitim ihtiyaçları olan öğrenciler,
bu öğrencilerin ebeveynleri ve öğretmenleri için hedef odaklı içerik sağlayan mobil uygulamayı başlattı. Söz konusu
uygulamanın içeriği, hâlihazırda Eğitim Bilgi Ağı'nda (EBA) yayımlanan içeriği tamamlayıcı niteliktedir. Ülke çapında,
öğretmenlerin özel eğitim ihtiyaçları olan çocuklara ve ailelerine destek olmalarını ve onlarla iletişim kurabilmelerini sağlamak
için il çağrı merkezleri kuruldu.
4. Yerel ve merkezi düzeyde daha fazla katılım ve destek sağlanması: Ülke genelindeki teknik ve mesleki eğitim kurumları,
okulların kapatıldığı dönemde, saha çalışanları için koruyucu ekipman ve malzeme üreterek bunları dağıtmıştır. Türkiye; bu
uygulamayı daha da desteklemek ve ülke çapında acil ihtiyaç duyulan malzemelerin üretimini artırmak için, TME kurumları
bünyesinde 20 araştırma ve geliştirme merkezi kurmayı amaçlamıştır.
5. Öğrenciler hakkında bilgi toplanması, bilgilerin paylaşılması ve daha fazla kullanılması: EBA platformu; öğretmenlerin,
velilerin ve öğrencilerin öğrenci devamını ve öğrenme performansını izlemelerine olanak tanımaktadır. MEB, ayrıca EBA'ya
olan trafiği de izlemektedir. YÖK (2020) uzaktan eğitimin kapsamını ve mahiyetini belirlemek ve ileride yapılacak iyileştirmelere
yön vermek amacıyla yükseköğretim kurumlarına bir izleme anketi uygulamıştır.
Sistemin hazırlığını değerlendirmek için seçilen göstergeler (OECD)

Türkiye

Ortalama

Min.

Maks.

0.36

0.01

-0.61

0.36

%40,0

%81,5

%23,5

%96,5

%7,5

%17,7

5.3%

%39,0

%79,4

%77,9

%64,7

%86,5

Öğrencilerin hazırlık durumu (PISA 2018'de öğrencilerin kendi raporlarına göre)
1 Öz yeterlilik endeksi
2

Evde okul için kullanabilecekleri bir bilgisayara erişimi olan
ve dezavantajlı okullara giden öğrencilerin yüzdesi

Öğretmenlerin hazırlık durumu (TALIS 2018'de ortaokul öğretmenlerinin kendi bildirimlerine göre)
3

Öğretim faaliyetleri için BİT becerileriyle ilgili mesleki gelişim
İhtiyacı yüksek düzeyde olan öğretmenlerin yüzdesi

Okuldaki öğretmenlerin çoğunun yeni fikirler uygulanırken birbirlerine pratik
4 destek sağladığını düşünen öğretmenlerin yüzdesi

Not: Bu kısımda sunulan bilgiler, 06 Mayıs 2020 tarihinden önce duyurulan veya uygulamaya konulan temel tedbirleri kapsamaktadır.
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Performans ve başarı düzeyinde temel eğilimler
PISA 2018 testinde OECD ülkelerinin ortalaması 487 iken sınava Türkiye'den katılan öğrenciler ortalama 466 puan aldı.
Türkiye'de yaşayan 15 yaşındaki katılımcıların yaklaşık dörtte biri (%26) okumada temel yeterlilik düzeyine (Seviye 2)
ulaşamadı. Bu oran, OECD ortalaması olan %23'e yakın olmakla birlikte, okul türleri arasında ciddi farklılık göstermektedir.
%9 OECD ortalamasına kıyasla, Türkiye'deki öğrencilerin sadece %3'ü yüksek başarı düzeyi (Seviye 5 veya üzeri) elde
etmiştir. PISA döngülerinde, Türkiye'nin okumadaki performansı istikrarlı bir şekilde aynı düzeyde kalmıştır. Öte yandan
artan katılım düzeyi, iyileştirmeleri gölgelemiş olabilir (bkz. "Eşitlik ve Kalite"). OECD Yetişkin Becerileri Araştırması’na
(PIAAC) Türkiye'den katılan 16-64 yaşları arasındaki kişiler, okuryazarlık becerilerinde 227 puan almıştır. Bu puan, diğer
katılımcı ülkeler için 268 puan olan ortalamanın altında kalmıştır. Bununla birlikte, genç ve yaşlı gruplar arasındaki
ortalamadan daha büyük performans farkı (16'ya kıyasla 20 puan) sonuçların iyileşme hızına işaret etmektedir.
Şekil 1. 15 yaşındaki öğrencilerin PISA Okuma testinde sergilediği performansa ilişkin karşılaştırmalar ve
eğilimler
Okuma eğiliminde ortalama puan, 2009'dan 2018'e kadar (PISA)

Ortalama okuma puanı
PISA 2018
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Türkiye

OECD ortalaması Min
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Maks

2015

Türkiye

2018

OECD ortalaması

Not: "Min"/"Maks" ifadeleri, en düşük/en yüksek değerlere sahip OECD ülkelerine işaret eder. PISA'da tüm yıllar için alınan sonuçları gözden geçiren
OECD, Türkiye'nin PISA 2015'de aldığı sonuçların anormal olduğunu tespit etmiştir - ne 2012 ve 2015 arasındaki düşüş ne de 2015 ile 2018 arasındaki
iyileşme uzun vadeli gidişatı yansıtmaktadır.
Kaynak: OECD (2019), PISA 2018 Sonuçları (Cilt I): Öğrencilerin Bildikleri ve Yapabilecekleri, PISA, OECD Yayıncılık, Paris,
https://doi.org/10.1787/5f07c754-en.

Türkiye’de eğitim düzeyinde son yıllarda ciddi iyileşmeler kaydedilse de eğitim düzeyleri hâlen OECD ortalamasının
altındadır. 2018’de Türkiye’de en az lise mezunu olan 25-34 yaş arasındaki kişilerin oranı %57’ydi, OECD ortalaması ise
%85’ti. Yükseköğretim düzeyinde ise Türkiye’de bu yaş grubu arasında üniversite mezunu oranı %33 olarak gerçekleşti.
Bununla birlikte, 2008 ve 20183 yılları arasında, Türkiye, OECD ülkeleri arasında, en azından lise eğitimine sahip kişi sayısı
açısından en büyük ikinci artışı kaydetti. Bunun yanı sıra, yükseköğretim programlarından mezuniyet oranı da kayda değer
ölçüde yükseldi ve aynı dönemde iki kat artarak %33'e ulaştı. Bu da OECD ülkeleri arasında en büyük ikinci artıştı.
Şekil 2. 2000-2018 yılları arasında ortaöğretim ve yükseköğretim programlarından mezun olan 25-34 yaş
grubundaki kişilerin yüzdeleri
En az lise mezunu olan 25-34 yaşındaki kişilerin yüzdesi

Yükseköğretim kurumlarından mezun olan 25-34 yaşındaki
kişilerin yüzdesi
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Kaynak: OECD (2019), Bir Bakışta Eğitim 2019: OECD Göstergeleri, OECD Yayınları, Paris, https://doi.org/10.1787/f8d7880d-en.
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2. Bilgi Notu: Temel politikalar, temel zorluklar ve OECD'nin Türkiye'ye daha önceki tavsiyeleri
Bu ülke politika profilinde yer alan Türkiye tarafından
uygulanan temel politikalar

Daha önce OECD tarafından tespit edilen temel zorluklar ve
sunulan öneriler

ÖĞRENCİLER


Suriyeli Çocukların Türk eğitim sistemine
entegrasyonunun desteklenmesi (2016-18)



Yaygın Eğitim Programlarına Devam Eden ve
Koruma Altındaki Suriyeli Çocuklara Yönelik
Hızlandırılmış Eğitim Programı (2017-19)



Engelli Çocuklar için Kapsayıcı Erken Çocukluk
Projesi (2017-19)



Telafi Eğitimi Programı



Özellikle Kız Çocukları için Okula Devam Oranının
Artırılması (KEP-I 2011-13; KEP-II 2015-17)



Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (2015)



Ortaöğretime yerleştirme reformu (2018)



Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (2015)



Hayat Boyu Öğrenme
kurulması (2011)












Tespit edilen temel güçlükler [2012, 2016, 2017, 2018, 2019]:
OECD; daha önce Türkiye’de eğitimin tüm seviyelerinde
(becerilerin artırılması ve yetişkin eğitimi de dâhil olmak üzere)
eğitim kalitesini artırılması gerektiğini belirtti. Daha kısa süre
önce, kuruluş; Türkiye’nin insan sermayesinin gelişimi alanında
önemli bir ilerleme kaydettiğini vurgulasa da çok sayıda OECD
kriteri ile ilgili ciddi eksikliklerin devam ettiğine dikkat çekti.
OECD, özellikle de öğrencilerin akademik yeterliliklerin, okullara
ve ailelerin sosyo-ekonomik durumuna göre büyük farklılıklar
gösterdiğini bildirdi. Daha kısa bir süre önce, öğrencilerin
öğrenme deneyimlerindeki bu büyük farklılıklar ile erken
yönlendirme sistemi arasındaki zorlayıcı ilişkiye de işaret etti.
Erken yönlendirme sistemi, öğrenciler üzerinde baskının yüksek
olduğu bir öğrenme ortamı yaratabilmektedir. Son olarak,
OECD’ye göre, işgücü piyasasının talepleriyle beceriler daha iyi
eşleştirilmelidir ve uluslararası standartları karşılamak için
kadınların işgücüne katılım düzeyi artırılmalıdır.

OECD'nin daha önce bu konuyla ilgili tavsiyelerinin özeti:
Müdürlüğü'nün İnsan sermayesi gelişiminin kısa vadeli faydalarından
yararlanmak için, OECD, Türkiye'ye düşük vasıflı işçilerin ve
eğitim düzeyi düşük girişimcilerin becerilerini artırmaya
Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi (2014-18)
odaklanmasını tavsiye etti. Bunun yanı sıra, Türkiye'de eğitimi
yetersiz olan yetişkinler için yaşam boyu eğitim programları
Okuryazarlık Kampanyası (2018)
geliştirilmesini de önerdi. OECD; temel okuma ve matematik
Uzmanlaşmış
Mesleki
Eğitim
Merkezleri
alanlarında öğrencilerin beceri düzeylerinin iyileştirilmesini,
Becerileri'10 (UMEM, 2010-15)
yükseköğretim programlarına kayıt ve okullaşma düzeyinin
artırılmasını ve tüm lise mezunlarının çalışma düzeyinde
Okul-İşletme İşbirliğinin Geliştirilmesi (2016)
İngilizce bilmesinin sağlanmasını tavsiye etmiştir. Bunun yanı
TME kurumları ve sektör temsilcileri (2019) için sıra, işgücü piyasasıyla uyumu artırmak için, mesleki eğitim
gözden geçirilmiş işbirliği modeli
sektöründe genel beceri gelişimine daha fazla önem verilmesi
gerektiğini vurgulamıştır. Bu kapsamda, uygulamalı eğitimlerin
Meslekî ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu ve müfredatın hazırlanması için işverenlerle daha fazla işbirliği
(2016)
yapılmasını da önermiştir. Hem kadınların işgücü piyasasına
katılımının artırılması için hem de eğitim düzeylerindeki
Öğretmenlik, Girişimcilik ve Liderlik Eğitimleri
eşitsizliklerin azaltılması için erken çocukluk eğitimi ve bakımı
İşbirliği Protokolü (2012)
hizmetlerinin sağlanması ve hizmet kalitesinin artırılması da
Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin
önem taşır. Son olarak, OECD, liselere yerleştirmeye yönelik
Artırılması (IQVET-I 2012-14; IQVET-II, 2014-15;
yeni sistemin netleştirilmesini de önermiştir. Bu doğrultuda aşırı
IQVET-III 2020-23)
kayıt durumunu önlemeye yönelik net prosedürler getirilmesini,
giriş sınavlarının olumsuz etkisini azaltılmasını ve öğrencilerin
Mesleki ve teknik eğitim merkezlerine
seçimine daha iyi rehberlik edilmesini de tavsiye etti.
devam eden öğrencilerin lise diploması
Genel

almalarının sağlanması (2017; 2019)
KURUMLAR


Temel Eğitimde Demokratik
Güçlendirilmesi (2018-2021)

Kültürün



Aday Öğretmen Yetiştirme Programı (2016)



Öğretmen Strateji Belgesi (2017-23)



Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri (2006;
güncellenme tarihi 2016)



Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
(2015)



Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel
Müdürlüğü (2014)



İl Ölçme ve Değerlendirme Merkezleri (2017)



Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirmesi
(ABIDE, 2016)

Tespit edilen temel güçlükler (2019): OECD, kısa süre önce,
özellikle de öğrencilerin başarısının ölçülmesi alanında, yeni
görevlendirilen öğretmenler için başta uygulanan öğretmen
hazırlık programlarının iyileştirilmesi gerektiğini tespit etmiş ve
öğretmenler için mesleki gelişim fırsatlarının sınırlı olduğunu
bildirmiştir. Bunun yanı sıra, öğrenci değerlendirme
uygulamalarının müfredat reformlarıyla daha uyumlu hale
getirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Zira bu uygulamalar; büyük
ölçüde normatif yaklaşımlara dayanmaktadır ve biçimlendirici
yaklaşımlardan yeterince yararlanmamaktadır. Buna ek olarak,
OECD, öğrencilerin eğitim sonuçları bağlamında, kaliteli bilgi
eksikliğini vurgulayarak sistemin kalite iyileştirmesi için bilgileri
daha iyi kullanması gerektiğini ifade etmiştir. Benzer şekilde,
hem öğretmen değerlendirme sisteminin hem de okul teftiş
sisteminin, sistem iyileştirmelerine yön verecek şekilde henüz
tam olarak kullanılmadığını kaydetmiştir.
OECD’nin
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Öğrenci Başarı İzleme Sistemi (2019)



Türkçe Dil Becerileri Araştırması (2019)



TME kurumları sektörü için kalite güvence sistemi
(2018)













öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini geliştirmesini desteklemek
için okul temelli mesleki eğitimlerin güçlendirilmesini ve sınıf
değerlendirmesinin öğretmenin tüm kariyerini kapsayacak
şekilde yapılmasını tavsiye etmiştir.
Kuruluş; Türkiye'de
öğrencilerin neleri ve ne zaman öğrenmesi gerektiğini
tanımlayan öğrenme standartlarının geliştirilmesini ve bunları
kullanan öğretmenlerin çeşitli değerlendirme araçlarıyla
desteklenmesini de önermiştir. Buna ek olarak, geribildirimlerin
ve değerlendirmelerin öğrencilere atılacak adımlar konusunda
bilgi vermeye odaklanmasını tavsiye etmiştir. OECD, zorunlu
eğitim döneminin sonunda diploma vermek için ulusal bir sınav
yapılarak genel olarak değerlendirmelerinin geçerliliğinin ve
güvenilirliğinin artırılmasını tavsiye etmiştir. Son olarak, OECD,
öğretmen değerlendirme, okul değerlendirme, okul teftişi ve
sistem değerlendirme faaliyetlerinin ulusal öncelikler ile uyumlu
hale getirilmesi gerektiğini belirtmiş ve okullardaki ekiplerin
gelişime yön verecek sonuçlar sağlama kapasitesinin artırılması
gerektiğini ifade etmiştir.

SİSTEM
Tespit edilen temel güçlükler [2012, 2017, 2018, 2019]:
Daha Güçlü Yarınlar İçin: Eğitim Vizyonu 2023
OECD; daha önce, becerilerle ilgili politikaları yerel ekonomik
(2018)
kalkınmanın gerekliliklerine daha uygun hale getirme ihtiyacını
Eğitim için stratejik planlar (2010-14; 2015-19;
tespit etmiştir. Bunun yanı sıra, eğitim kalitesini artırmak ve
2019-23)
kapsayıcılığı teşvik etmek için sistem düzeyindeki çabalara
duyulan ihtiyacı da vurgulamıştır. OECD tarafından belirlendiği
Ulusal müfredattaki değişiklikler (2017)
üzere, bütünsel bir strateji gerektiren diğer bir ihtiyaç da
Yükseköğretim Kalite Kurulu (2015)
dijitalleşmenin sağladığı olanaklarından daha fazla yararlanarak
Bölgesel
Gelişme
Temelinde
Görev
eşitsiz kalkınmanın etkilerinin azaltmaktadır. Kısa bir süre önce,
Farklılaştırması ve Uzmanlaşma (2015)
OECD, okul düzeyinde etkili uygulamaları desteklemek için
Araştırma Temelinde Görev Farklılaştırması ve
müfredatın sistemin diğer yönleriyle daha uyumlu hale
Uzmanlaşma (2017)
getirilmesinin önemini vurgulamıştır. Benzer şekilde, ulusal
eğitim hedeflerinin topluma daha etkili bir şekilde iletilmesi ve
Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme
böylece değişim için güven ve destek sağlanması
Hareketi (FATİH, 2010)
gerekmektedir.
Şartlı Eğitim Yardımı (2003)
OECD'nin bu konuyla ilgili daha önceki tavsiyelerinin özeti:
Mülteciler için Şartı Eğitim Yardımı (2017)
OECD, Türkiye'de üniversitelerin işgücü piyasası için bilgi
Özel Okul Destek Programı (2014)
üretme rolünden daha fazla yararlanılmasını, yerel araştırma ve
5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu analiz kapasitesinin geliştirilmesini ve yerel stratejik planlama
(2012,2019) ile özel sektörün teknik ve mesleki eğitim sisteminin kurulmasını tavsiye etmiştir. Kuruluş; eğitim kalitesini
sağlama rolünün teşvik edilmesi.
ve kapsayıcılığını artırmaya yönelik finansal yatırımların
artırılmasını da önermiştir. Bu kapsamda, hedef odaklı
finansman mekanizmalarının geliştirilmesi de tavsiye edilmiştir,
örneğin: Öğrenci başına uyarlanmış fonlar tahsis edilebilir,
kurumsal özerklik artırılabilir, yaygınlaştırılacak yenilikçi yerel
yaklaşımlar tespit edilerek ulusal bir gençlik istihdam stratejisi
uygulamaya konabilir. OECD; dijitalleşme konusunda bütüncül
bir strateji uygulanmasını da önermiştir. Bu stratejinin eğitim,
yaşam boyu öğrenme, altyapı ve internet erişim politikalarını
kapsaması öngörülmüştür. Daha kısa bir süre önce, OECD,
gelecekteki reformlara rehberlik edecek, birleştirici bir ulusal
müfredat çerçevesi geliştirilmesini önermiştir. Buna ek olarak,
değişime toplumsal destek sağlamak için bir iletişim
kampanyası düzenlenerek ulusal eğitim hedeflerinin daha
görünür hâle getirilmesini tavsiye etmiştir.

Not: Bu kısımda ele alınan temel zorluklar ve öneriler hakkındaki bilgiler, daha önceki OECD yayınlarına (ülke katılımına bağlı) ilişkin masa başı
çalışmasından alınmıştır. Bu bilgi notu; politika diyaloğunu teşvik etmeyi amaçlar ve ülkenin bu tavsiyeler konusunda kaydettiği ilerlemeye ilişkin bir
değerlendirme olarak görülmemelidir. Nedensel bir ilişki de çıkarılmamalıdır: bir ülke tarafından yürütülen bazı faaliyetler, daha önceki OECD tavsiyelerine
uygun olsa da OECD, eğitim sistemlerinde değişimi teşvik eden hem dâhili hem de harici dinamiklerin önemini kabul etmektedir.
Kaynaklar: 2012, 2016, 2018: Türkiye’nin Ekonomisi Araştırması; 2017: Türkiye'de İstihdam ve Beceri Stratejileri; 2019: Türkiye'de Öğrenci
Değerlendirmesi.
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EŞİTLİK VE KALİTE: EÇEB PROGRAMLARINA KATILIM ORANLARI ARTIYOR, ANCAK EĞİTİME
ERİŞİM KONUSUNDA EŞİTSİZLİKLER DEVAM EDİYOR
Türkiye; PISA ortalama eşitlik göstergelerinin yanı sıra, okumada da ortalamanın altında bir performans sergiledi (Bkz. Şekil 1), PISA 2018
sonuçlarına göre, matematik ve fen bilgisinde de performans, ortalamanın altındaydı ve öğrencilerin ortalamadan daha küçük bir oranı temel
düzeyde yeterlilik elde etti (PISA Düzey 2). Bununla birlikte, Türkiye'nin performansı iyileşmektedir; 2003'ten bu yana her üç yılda bir PISA
döngüsünde matematik ortalama puanları 4,1 puan artarken fen puanları 2006'dan beri 6,1 puan artmıştır. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin
katılım düzeyi de artmıştır: 2003 ve 2018 arasında, PISA sınavına girmeye hak kazanan 15 yaşındaki öğrencilerin oranı iki kattan fazla artış
göstermiştir. Sosyoekonomik durum, Türkiye'deki öğrencilerin okuma performansı üzerinde OECD'deki ortalamaya benzer bir etkiye sahiptir.
Zira PISA 2018 için ortalama varyans %11,4 iken Türkiye için %12’dir. Cinsiyete göre performans farklılıkları, ortalamadan daha azdır:
Okuma alanında, kız çocukları 30 puan alarak 25 puan alan erkekleri geride bırakmıştır. Türkiye'de göçmen kökenli öğrenciler, PISA 2018
katılımcılarının sadece küçük bir kısmını temsil etmiştir (ortalama %13'e kıyasla %1). Türkiye, çok sayıda mülteci almaya devam etmekte
ve mültecileri örgün eğitim sistemine entegre etmeye yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Dolayısıyla göçmen öğrencilerin performans
eksikliklerini gidermekte zorlanabilir (bkz. "Yeni politikalar ve uygulamalar").
Erken çocukluk eğitimi ve bakımı (EÇEB) politikaları, eğitim sistemlerindeki eşitlik düzeyini artırabilmektedir. Türkiye; 0-6 yaş arası büyük
bir nüfusa sahiptir ve bu nüfusun toplam nüfus içindeki payı artmaktadır. 0-3 yaş arası çocuklar, kreşlerde veya anaokullarında bakım odaklı
programlara katılabilmektedir. 3-5 yaş arası çocuklar için, anaokulları (Bağımsız Ana Okulu) ve uygulama sınıfları dâhil olmak üzere EÇEB
kurumlarında sadece eğitime odaklanan programlar veya bütünleşik programlar sunulmaktadır. 5 yaşındaki çocuklar (ve yer varsa 4
yaşındakiler) ana sınıflarına devam edebilmektedir. Öte yandan, Türkiye'de küçük çocuklara genellikle aileleri tarafından bakılmaktadır.
2017'de 3 yaşından küçük çocukların %5'inden azı EÇEB hizmetlerine kaydolmuş olup bu oran OECD ortalaması olan %26'nın çok
altındadır. Kayıt oranları yaşla birlikte artmaktadır: 2017'de %79 olan OECD ortalamasına kıyasla, Türkiye’de 3 yaşındakilerin sadece %10'u
EÇEB programlarına kayıtlıyken, %95 OECD ortalamasına kıyasla 5 yaşındakilerin %73'ü EÇEB programlarına devam etmekteydi. Bu
alanda okullaşmayı artırmak için çeşitli girişimler bulunmaktadır (bkz."Yeni politikalar ve uygulamalar"). Söz konusu uygulamalar hızla
yaygınlaştırılmaktadır. 3-5 yaşları arasında çocukların EÇEB programlarına katılımı, 2005 ve 2017 yılları arasında üç kattan daha fazla artış
göstermiştir.
OECD’nin bulgularına göre, uzun bir zorunlu eğitim dönemi, sınıf tekrarı düzeyinin düşük olması ve akademik sıralamanın sınırlandırılması
gibi sistem düzeyindeki bazı uygulamalar eşitliği destekleyebilmektedir. 2012 yılında, Türkiye, zorunlu eğitim süresini 12 yıla çıkartarak
(6 yaşından 17 yaşına kadar) OECD'de en uzun zorunlu eğitim süresine sahip ülkelerden biri olmuştur. 2015 PISA sonuçlarına göre,
Türkiye'de 15 yaşındakilerin %11'i eğitimleri sırasında sınıf tekrarlamaktadır ve bu oran OECD ortalamasına eşit bir düzeydedir. Türkiye'deki
öğrencilerin sınıflar arasında akademik olarak geçiş yapma ihtimalleri, PISA 2015'de ortalamaya göre daha düşüktü. Bununla birlikte,
öğrenciler; farklı eğitim kanallarına ilk olarak 13 yaşında yönlendirilmektedirler. Bu da OECD'de en yaygın yaş olan 16'dan daha küçük bir
yaştır. Bu durum, okullar arasında akademik ayrımcılığa yol açıyor olabilir: PISA 2018 sonuçlarına göre, Türkiye'den hem en düşük hem de
en yüksek düzeyde başarı elde eden öğrencilerin izolasyon endeksleri; OECD ülkeleri arasındaki en yüksek düzeydedir. OECD ortalaması
sırasıyla 0.22 ve 0.21 olmasına rağmen, Türkiye’nin ortalaması 0.35 ve 0.39'du. Bunun yanı sıra, avantajlı öğrenciler için izolasyon endeksi
0.28’dir ve bu oran, OECD ortalaması olan 0.19'un üzerindedir. Bu durum, bazı okullara erişim konusunda bir ölçüde elitizm bulunduğuna
işaret etmektedir. PISA sonuçlarına ve ulusal bulgulara dayanan, yakın tarihli ulusal bir çalışmada (2020) öncelikle yüksek akademik
performans gösteren okullardan başlanarak okulların akademik heterojenliğinin artırılması önerilmiştir. Bunun yanı sıra düşük performanslı
okullara daha fazla akademik, sosyal ve mali destek sağlanması tavsiye edilmiştir. Eğitim alanındaki eşitsizlikleri artırabilecek bir unsur da,
maddi imkânlara sahip öğrencileri büyük ulusal sınavlarda başarılı olmaları için destekleyen, gölge bir eğitim sisteminin (dershane
sisteminin) gelişmiş olmasıdır (bkz. "Ölçme ve Değerlendirme").
EÇEB alanında olumlu gidişata rağmen, Türkiye'de EÇEB programlarına devam konusunda eşitlikle ilgili kaygılar bulunmaktadır. İlk
olarak, OECD bölgesel verileri, 3-5 yaş arası çocuklar için kayıt oranlarının bölgesel farklılıklar gösterdiğine işaret etmektedir: 2016'da
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki ve İstanbul'daki çocukların yaklaşık %30'u EÇEB programlarına devam ederken Akdeniz’in batısında ve
Ege’nin güneyinde bu oran %45'e kadar çıkmaktadır. Politikalarla ilgili kararlar da bu durumu daha da kötüleştirmiş olabilir (bkz. "Son
politikalar ve uygulamalar"). Sosyo-ekonomik eşitsizlikler de hâlen mevcuttur: PISA 2015 sonuçlarına göre, Türkiye'de 15 yaşındaki çocuklar
arasında, avantajlı öğrencilerin dezavantajlı akranlarına kıyasla, iki yıl boyunca EÇEB programlarına devam etmiş olma ihtimalleri üç kat
daha fazlaydı. Bu oran (%23), OECD ortalaması olan yüzde 10'un iki katından fazlaydı. TALIS Güçlü Başlangıç Anketi 2018 sonuçları,
sosyo-ekonomik açıdan bazı ayrışmalara işaret etmektedir: Türkiye'de devlet tarafından sübvanse edilen EÇEB ortamlarının %34'ü,
dezavantajlı ailelerden gelen çocukların %11'den fazlasının bulunduğu bir gruba hizmet ederken, özel ortamlarda bu oran sadece %7'dir ve
katılımcı ülkeler arasında görülen en büyük ikinci farktır. Eğitim Reformu Girişimi (ERG, 2017) tarafından, sistemin diğer yerlerinden farklı
olarak, EÇEB'e kayıt oranlarında toplumsal cinsiyet eşitsizliği olmadığı bildirilmektedir. Yine de çocuklar arasında bu programlara kayıt
düzeyinin düşük olması, Türkiye'de çocuk bakımı yükünü orantısız bir şekilde üstlenen kadınların işgücü piyasasına katılımını sınırlandırarak
toplumsal cinsiyet eşitliğini olumsuz bir yönde etkileyebilmektedir.
Eşitlik ve kalitede alanındaki temel güçlü yönler ve zorluklar (kriz öncesindeki analiz)
Temel güçlü yönler




Türkiye'nin matematik ve fen alanlarında uzun vadeli
performans eğilimleri olumludur.
Türkiye'de zorunlu eğitime ve EÇEB programlarına katılım ciddi
ölçüde artmıştır.
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Temel zorluklar




Üç temel PISA disiplininde de, öğrencilerin ortalamadan
daha düşük bir oranı, 2018'de temel yeterlilik düzeyine
sahiptir.
Okullaşma arttıkça EÇEB programlarına adil erişimin
sağlanması, daha da büyük bir önem kazanacaktır.
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Son politikalar ve uygulamalar
Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi projesi (2016-2018), mülteci çocukları eğitim
sistemine entegre etmeye yönelik çalışmalar arasında yer almaktadır. AB'nin desteğiyle yürütülen bu proje; dil programlarını,
telafi ve ek destek sınıflarını, ulaşımı, eğitim materyallerini, öğretmen eğitimini ve Suriyeli mültecilerin yoğun olduğu 24 ilde
farkındalık yaratma faaliyetlerini içermektedir. UNESCO (2018) bu çabaları takdirle karşılamıştır: Suriyeliler arasında
okullaşma oranı 2015/16'de %37 iken bu oran 2019/20'de %63'e çıkartılmıştır. Proje, 2023 yılına kadar uzatılmıştır. AB ve
Alman Kalkınma Bankası ile birlikte yürütülen, Suriyeli Öğrencilerin TME Programı Vasıtasıyla Entegrasyonu projesi
kapsamında 8 ilde pilot uygulamalar yapılmaktadır ve TME eğitim kurumlarının altyapısı iyileştirilmektedir. UNICEF'in
desteğiyle yürütülen, Yaygın Eğitimde Suriyeli Çocuklara Yönelik Hızlandırılmış Eğitim Programı (2017-2019) kapsamında,
örgün eğitim sistemi dışında kalan 10-18 yaşındaki Suriyelilere eğitim olanakları sağlanmaktadır. UNICEF (2018) 2018 sonuna
kadar 5.616 çocuğa ulaşıldığını bildirmiştir. Tamamlayıcı maddi teşvikler de mevcuttur (bkz. "Finansman").
2010'dan bu yana, Türkiye, zorunlu okul öncesi eğitimin uygulamaya konulmasına ilişkin incelemelerde bulunmaktadır. Bu
amaç, ERG (2017) tarafından desteklenmektedir. Öte yandan, Dünya Bankası (2013) fizibilite çalışmalarının, hâlihazırda
katılımın yüksek olduğu bölgelerde yapılmasının eşitsizlikleri artırdığını belirtmiştir. O zamandan beri, yeni hizmet modelleri
ile, ulaşılması güç topluluklar hedeflenmektedir. Okul Öncesi Yaz Okulu Programı kapsamında, düşük sosyo-ekonomik
statüye sahip veya göçmen ailelerden gelen 60-66 aylık çocuklara ücretsiz eğitim ve beslenme olanakları sunulmaktadır.
Taşımalı Eğitim Merkezi Ana Sınıfları ile öğrencilere kırsal bölgelerden EÇEB ortamlarına ulaşım olanağı sunulurken Gezici
Öğretmen (2017) uygulaması ile görevli EÇEB personelinin uzak köylere ulaşımı sağlanmaktadır. Maddi teşvikler de mevcuttur
(bkz. "Finansman"). Engelli Çocuklar için Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi (2019) erişimi ve personelin kapasitesini
artırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, 90 okulda pilot uygulama yapılmıştır. Proje kapsamında eğitim materyali
sağlanmakta, öğretmen eğitimi düzenlenmekte ve toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan faaliyetler düzenlenmektedir.
Erken değerlendirmeler; kayıt ve devam oranlarında artışlara işaret etmektedir. Türkiye'nin Eğitim Vizyonu 2023 (2019)
kapsamında 5 yaşındaki çocuklar için 2023'ten itibaren zorunlu EÇEB eğitimine geçilmesi taahhüdünde bulunulmuştur.
İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP, 2017), UNICEF ile işbirliği içinde yürütülmektedir. Bu program, okuma ve matematik
alanında temel becerilerinde eksiklikler olan ilkokul öğrencilerini desteklemektedir. Bunun için öğretmenler ve rehber
öğretmenler, bireysel olarak veya küçük gruplarda eğitim ve ilave destek sağlamaktadır. Program kapsamında öğrencileri
tespit etmek ve öğrencilerin ilerlemelerini izlemek için tanısal ve özetleyici değerlendirme şekilleri kullanılmaktadır. 2018/19
eğitim öğretim yılında, yaklaşık 302.000 öğrenci destek almıştır.
Özellikle Kız Çocukları için Okula Devam Oranlarının Artırılması (KEP-II, 2015-17) projesi, kız çocuklarının mesleki eğitime
katılım düzeyini artırmayı amaçlamıştır. AB'nin mali desteğiyle yürütülen KEP-II projesi, aşağıda belirtilen unsurları
içermektedir: farkındalığı artırmak için yürütülen okul/topluluk etkinlikleri ve aile toplantıları; toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve
rehberliğin yaygınlaştırılması için kapasite geliştirme faaliyetleri ve erken yaşta okulu bırakan çocuklara hedef odaklı destek
sağlayan İl Ziyaret Ekipleri. Ulusal katılım oranlarında hâlihazırda toplumsal cinsiyet eşitliği mevcut olmakla birlikte, genel
katılımın düşük olduğu bölgelerde eşitsizlikler devam etmektedir. Erken yaşta okulu bırakma ve işgücüne katılım konusunda
toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri devam ettiğinden, ERG (2017), eğitime erişimden ziyade eğitim kalitesine odaklanma
çağrısında bulunmaktadır.
Şekil 3. Türkiye için seçilen eşitlik ve kalite göstergeleri, PISA 2018
Öğrenci özelliklerine göre okuma performansında puan farkları
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Kaynaklar: OECD (2019), PISA 2018 Sonuçları (Cilt I): Öğrencilerin Bildikleri ve Yapabilecekleri, PISA, OECD Yayıncılık, Paris, https://doi.org/10.1787/5f07c754-en; OECD (2019),
PISA 2018 Sonuçları (Cilt II): Tüm Öğrencilerin Başarılı Olabileceği Yerler, PISA, OECD Yayıncılık, Paris, https://doi.org/10.1787/b5fd1b8f-en; OECD (2020), PISA 2018 Sonuçları
(Cilt III): Öğrencilerin Yaşamlarında Okul Hayatının Anlamı, PISA, OECD Yayıncılık, Paris, https://doi.org/10.1787/acd78851-en.
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ÖĞRENCİLERİN GELECEĞE HAZIRLANMASI: BÜYÜK ÖLÇÜDE AKADEMİK SEÇME VE
YERLEŞTİRME ANLAYIŞINA DAYANAN BİR SİSTEM
Bir ülkenin becerileri geliştirme ve işgücü piyasasını etkin bir şekilde destekleme kapasitesi, nüfusun eğitimle ilgili kararlarında önemli
bir rol oynayabilmektedir. Türkiye'de resmi istidam beklentileri, eğitim düzeyi ile birlikte artarken üniversite mezunu çalışanlar ile lise
mezunları arasındaki ücret farkı, 2017 yılında yüzde 64'tü3 ve bu oran, OECD ortalamasının (%57) üstündeydi. Öte yandan, çok sayıda
yetişkin bu tür avantajlara erişememiştir: OECD ülkeleri arasında, 2018 yılında, ilkokul eğitimi dışında eğitim almamış, 25-64 yaşları
arasındaki kişilerin en yüksek oranda bulunduğu ülke Türkiye’ydi. OECD ortalaması %7 iken bu oran Türkiye'de %44'tür. Bunun yanı sıra
2015'te yapılan Yetişkin Becerileri Araştırması (PIAAC) sonuçlarına göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yetişkinlerin okuma ve temel
matematik puanları da ortalamanın altında kalmıştır. 2018'de Türkiye’de 25-64'de yaş grubu için işsizlik oranı (%29), OECD ortalamamasının
(%19) oldukça üzerindedir ve OECD ülkeleri arasındaki en yüksek oranlardan biridir. Eğitim düzeyinin yüksekliği, işsizlik ihtimalini
sınırlandırma konusunda çok az bir etkiye sahip olmuştur. Gençler için gelecek umutları artmıştır: 2008'de 15-29 yaşları arasında istidamda,
eğitimde ya da mesleki eğitimde olmayan gençlerin (NEET) oranı %42 iken bu oran 2008'de %26’ya düşmüştür. Bununla birlikte, NEET
oranı, hâlen OECD ortalamasının çok üzerindedir ve ulusal toplam rakamlar, bölgesel farklılıkları gizlemektedir.
2012'den bu yana, Türkiye'de lise eğitimi zorunludur ve lise eğitimi, nispeten erken bir yaş olan 13,5 yaşında başlamaktadır. Eğitime katılım
düzeyi hızla artmıştır, ancak hâlen ortalamanın altındadır. Türkiye'nin bu düzeyde çeşitli okul türleri vardır. Genel liselerin ve meslek
liselerinin yanı sıra seçici olan ve olmayan okul türleri de bulunmaktadır. Ortak müfredat ilk iki yılı kapsamaktadır. Dört yıllık herhangi bir
programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler; yükseköğretim kurumlarına başvurabilmelerini sağlayan bir diploma alırlar. Bununla
birlikte, OECD (2019), değişen kabul koşulları ve kapasitesi nedeniyle, programlar arasındaki geçişin sınırlı olduğunu ve üniversiteye geçiş
ihtimalinin okullar arasında farklılık gösterdiğini bildirmiştir. Eurostat verilerine göre, 2008 yılında Türkiye'de 18-24 yaş grubunda eğitimden
erken ayrılan kişilerin oranı %46 iken bu oran 2018'de %29'a düşmüştür. Yine de bu oran, %10 olan ortalamanın çok üzerindedir.
Teknik ve mesleki eğitim (TME) işgücü piyasasına girişi kolaylaştırabilmektedir. Bununla birlikte, OECD genelinde, birçok mesleki eğitim
programında işyeri eğitimi yeterince kullanılmamaktadır. Türkiye'de mesleki eğitim, Mesleki Eğitim Merkezlerinde (MEM'ler) ve Mesleki ve
Teknik Anadolu Liseleri'nde (MTAL'ler) gerçekleştirilmektedir. Bu eğitim kurumlarında, okulu erken yaşta bırakanlar da dâhil olmak üzere,
14 yaşından itibaren gençlere çıraklık olanakları da sunulmaktadır. Daha önce MEM’ler, akademik eğitim dışında bir eğitim yolu olarak
kabul ediliyordu. Öte yandan, 2017'den beri MEM öğrencileri lise diploması da alabilmektedir (bkz. 2. Bilgi Notu). Ulusal TME raporuna
(2019) göre, 2017/18 eğitim öğretim yılında mesleki eğitim alan öğrencilerin sadece %5'i mesleki eğitim merkezlerinde eğitim almıştır.
Türkiye'de, mesleki eğitim programlarında müfredat süresi, program türüne göre değişse de, tüm mesleki eğitim programlarında iş başında
öğrenme resmi bir şart olarak koşulmaktadır. 20 veya daha fazla çalışanı olan işletmeler; yasal olarak bu tür bir eğitim vermekle yükümlüdür,
ancak Avrupa Eğitim Vakfı (ETF, 2018) bu şartların tam olarak yerine getirilmediğini bildirmektedir. TME sektörünü güçlendirmek ve temel
sorunları çözmek için yürütülen çalışmalar devam etmektedir (bkz. 2. Bilgi Notu).
Türkiye'de yükseköğretim programları; devlet üniversitelerinde, kâr amacı gütmeyen vakıf üniversitelerinde ve kâr amacı gütmeyen
meslek yüksekokullarında sunulmaktadır. 2001'den bu yana Türkiye Bologna modeline doğru ilerlemektedir ve Türkiye’nin Ulusal Yeterlilikler
Çerçevesi (bkz. "Yeni politikalar ve uygulamalar") Avrupa Yükseköğretim Alanı çerçevesi ile uyumludur. Öğrencilerin kabul edildiği kurum
ve program, ulusal bir sınavla belirlenir. Süreç; şeffaf ve saygın olmakla birlikte, zorlukları da beraberinde getirmektedir (bkz. "Ölçme ve
Değerlendirme"). Seçici olmayan açıköğretim programları, 2018 yılı itibariyle lisans öğrencilerinin yaklaşık %45'ine hizmet vermektedir.
Yükseköğretim programlarından mezuniyet oranı, özellikle de lisans düzeyinde, önemli ölçüde artmıştır (Bkz. Şekil 2). Yine de 2017'de ilk
kez kayıt olan kişilerin %50'si kısa bir eğitim dönemine sahip, meslek yüksekokulu programlarına girmiştir. Bu yüksek katılım oranları, giriş
koşullarının daha gevşek olmasının bir sonucu olabilir. Yine de 2018 yılında kısa programlardan mezun olan kişiler arasında istihdam
oranları, lise mezunlarına kıyasla sadece %2,4 oranında yüksekti. OECD ortalamasına bakıldığında ise bu farkın %5,5 düzeyinde olduğu
görülmektedir. PISA 2018 sonuçlarına göre, Türkiye’deki öğrencilerin %87'sinin yükseköğretim programlarını tamamlaması beklenirken,
OECD ortalaması %69'dur. Bununla birlikte, çok sayıda öğrenci henüz temel becerilerde asgari akademik yeterlilik düzeyine (PISA seviye2)
erişememiştir ve yükseköğretim sisteminin bu talebi karşılama kapasitesi bulunmamaktadır.
Yetişkin eğitimi programlarına katılım, çalışanların değişen ekonomik koşullara uyum sağlamalarını kolaylaştırabilmektedir. Türkiye'deki
tüm yükseköğretim kurumları; sertifikalı akademik, teknik ve mesleki kurslar, her yaş ve konu grubu için seminerler ve konferanslar
düzenleyen Sürekli Eğitim Merkezlerine ev sahipliği yapmaktadır. Bazı uzmanlık alanlarında, bu tür eğitimler Uygulamalı Araştırma
Merkezlerinde de sunulmaktadır. Açıköğretim ve uzaktan eğitim, yetişkin eğitiminin yaygınlaştırılmasında önemli bir rol oynamaktadır.
2016'da Türkiye'deki yetişkinlerin sadece %21'i örgün eğitime veya örgün olmayan öğretim uygulamalarına katılmıştır. Yetişkinlere eğitim
hizmeti sağlanmasını güçlendirme çabaları devam etmektedir (bkz. "Son politikalar ve uygulamalar").
Öğrencileri geleceğe hazırlama alanında temel güçlü yönler ve zorluklar (kriz öncesi analizi)
Temel güçlü yönler




Lise ve yükseköğretim programlarına katılım artmıştır. Bu da
NEET oranlarının önemli ölçüde azaltılmasına yardımcı
olmuştur.
Türkiye'de çok sayıda öğrenci meslek programlarına devam
etmektedir.
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Temel zorluklar




Akademik seçme sistemi, çok sayıda öğrenciyi, işgücü
piyasasında talebin düşük olduğu programlara
yönlendirmektedir.
Beceri eksikliklerinin giderilmesi için yetişkin eğitiminin
güçlendirilmesi gerekmektedir.
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Son politikalar ve uygulamalar
Türkiye’de öğrenciler için erken seçme ve yerleştirme uygulamasının yarattığı eşitsizlikleri gidermek amacıyla, liseye
yerleştirme (2018) sisteminde reform yapılmıştır. Geçmişte tüm öğrenciler için zorunlu olan Temel Öğretimden
Ortaöğretime Geçiş Sınavı'nın (TEOG, 2013) öğrenciler üzerinde baskı oluşturduğu, müfredatı daralttığı ve dershane
uygulamalarını teşvik ettiği tespit edilmiştir. Yeni sistemde çoğu öğrenci, kişisel tercihlerine ve ikamet yerlerine göre liseye
geçiş yapmaktadır. Kontenjanların yaklaşık %10'u isteğe bağlı merkezi bir sınavla belirlenmektedir. 2018/19 eğitimöğretim yılında bu yaş grubunun %85'i sınava girmiştir ve kontenjanların yaklaşık %13'ü bu sınavla belirlenmiştir. MEB,
aileler ve okullar yeni sisteme alıştıkça aday sayısının düşmesini beklemektedir. OECD (2019) reformun amacını takdirle
karşılamakla birlikte, daha kaliteli olarak kabul edilen okullara aşırı kayıt durumunun dikkatli bir şekilde yönetilmesi
gerektiğini vurgulamış ve devam eden eşitsizliklerinin azaltılması gerektiğini ifade etmiştir. Zira avantajlı durumdaki
öğrencilerin kendi alanlarında bilgilere, özel derslere ve bölgelerindeki kaliteli okullara erişme ihtimali daha yüksektir.
Yeni seçme sürecine ilişkin erken bir analiz (2019), değişikliklerden sonra, okul türlerinin ve öğrencilerin sosyo-ekonomik
durumlarının, ortalama test puanları üzerindeki etkisinin azaldığını göstermektedir. Bunu doğrulamak için uzun vadede
izleme faaliyetlerinin sürdürülmesi gerekmektedir.
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (2015) kapsamında yaşam boyu öğrenmeyi, eğitim yolları arasında geçişi ve uluslararası
hareketliliği teşvik etmek amacıyla tüm eğitim düzeyleri için entegre bir standartlar çerçevesi oluşturulmuştur. Mesleki
Yeterlilik Kurumu (MYK), 3 yıllık bir eylem planıyla desteklenen uygulamayı denetlemektedir. Kurum; kalite güvencesine
sahip olan genel, mesleki ve akademik yeterlilikleri birleştirmek için çalışmaktadır. İlk yıl içinde, MYK'nın Avrupa
Yeterlilikler Çerçevesi uyumlu olduğu onaylanmış ve 2020'ye kadar tüm örgün TME programları MYK ile uyumlu hâle
getirilmiştir. Avrupa Komisyonu (EC) (2018), Türkiye'ye kalite güvencesi, kredi sistemleri, yeterliliklerin kapsayıcılığı,
yaygın ve enformel eğitimin geçerliliği alanlarında gösterdiği çabaları sürdürmesini tavsiye etmiştir.
MEB'in Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (2011) zorunlu eğitim dönemini geçmiş kişilere sunulan yaygın eğitim
hizmetlerine liderlik etmektedir. Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesinde (2014-18) altı öncelikli alan belirlenmiştir:
farkındalığı artırmak, fırsatları çoğaltmak, erişimi yaygınlaştırmak, rehberlik sistemini geliştirmek, daha önceki eğitimi
tanımak, izleme ve değerlendirme sistemi kurmak. Hayat Boyu Öğrenme için Uzaktan Eğitim Projesi (2016-20), çevrimiçi
eğitimi teşvik ederek genel, mesleki ve teknik derslerde esnek öğrenme fırsatlarına erişimi artırmayı amaçlamıştır.
Okuryazarlık Kampanyası (2018) kapsamında, ülke genelindeki halk eğitim merkezleri ve okullar aracılığıyla yetişkinler
için okuma yazma kursları sunulmaktadır. İlk iki yılda 1 milyondan fazla katılımcıya ulaşılmıştır ve 200.000 kişi ilkokul
diploması almıştır. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün izleme raporunda (2018) katılımın 2007'den bu yana,
özellikle de kadınlar arasında arttığı belirtilmektedir. Öte yandan özel olarak çevrimiçi eğitim programına kayıtlı
öğrencilerin sadece %36'sının aktif olarak eğitime katıldığı ifade edilmektedir. Rapora göre, bu durum, kalitenin daha da
artırılması gerektiğini göstermektedir.
Türkiye; beceri talebi ve arzı arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan, yüksek düzeydeki işsizlik sorununa müdahale
etmek amacıyla, işverenleri de işsizlerin becerilerini geliştirme sürecine dâhil ederek, Uzmanlaşmış Mesleki Eğitim
Merkezleri Beceri'10 projesini (UMEM, 2010-15) başlatmıştır. Bu amaçla, Türkiye’de, ilk İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizi
(2010) gerçekleştirilerek sonuçlar doğrultusunda mesleki kurslar tasarlanmıştır. Bu kurslar; üç aylık okul içi teorikuygulamalı eğitimi ve üç aylık stajı kapsamaktadır. UMEM, artan talebi karşılamak amacıyla, teknik altyapılarını
genişletmeleri için 140 TME ortaokulunu desteklemiştir. Kursiyerler; eğitimleri sırasında ve daha sonraki iş arama
sürecinde mali destek almıştır. Başarılı kursiyerleri istihdam eden şirketler belirli ücretlerden muaf tutulmuştur. OECD
(2017) 225.000 kişiye eğitim verildiğini ve bu kişilerin yaklaşık %75'inin program aracılığıyla istihdam edildiğini bildirmiştir.
Bu da programı, işverenleri, işsizlerin becerilerini geliştirmeleri sürecine dâhil etmek açısından önemli bir girişim haline
getirmiştir.
Şekil 4. Eğitimine devam eden ve etmeyen 18-24 yaşları arasındaki gençlerin yüzdesi, istidam durumuna göre

%100
İstihdamda, eğitimde veya
mesleki eğitimde olmayan
kişiler (NEET)

%60
%40
%20

18-24 yaş
grubundaki kişilerin
% 'si

%80

Eğitim almıyor, çalışıyor.

Eğitimine devam ediyor.

%0
Türkiye

OECD ortalaması

Kaynak: OECD (2019), Bir Bakışta Eğitim 2019: OECD Göstergeleri, OECD Yayınları, Paris, https://doi.org/10.1787/f8d7880d-en
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3. Bilgi Notu: Lise düzeyinde öğrenci sayısı arttıkça kaliteli TME programları sağlanması
Türkiye'de giderek daha çok sayıda öğrenci TME programlarına devam ettiğinden, TME programlarının kalitesinin
artırılması, uzun süredir idarelerin temel önceliklerinden biri olmuştur. Mevcut idare (2019) sektör için halihazırda devam
eden ve birbiriyle ilişkili üç temel zorluk belirlemiştir: 1) TME programları, orantısız bir şekilde düşük vasıflı veya
dezavantajlı öğrencilere hizmet etmekte ve bu durum programların düşük statüsüne ilişkin algıyı pekiştirmektedir; 2) Özel
sektörle işbirliğinin daha da artırılması gerekmektedir ve 3) Meslek okulu öğrencileri için nispeten iyi istihdam oranlarına
rağmen, işgücü piyasasına geçişte uyumsuzluk düzeyi yüksektir. Türkiye'nin TME sektöründeki politika çalışmaları dört
temel gruba ayrılabilir:
1. İşgücü piyasasına geçişleri iyileştirmek için işverenlerle işbirliğinin güçlendirilmesi: Mesleki ve teknik eğitim veren tüm
ortaöğretim kurumlarını en az bir sektör kuruluşuyla ilişkilendirmeyi amaçlayan Okul-İşletme İşbirliğinin Geliştirilmesi
Projesi (2016) bu çabalar kapsamında yer almaktadır. 2018'e kadar, 415 okulda 839 protokol uygulamaya
konulmuştur. Gözden geçirilmiş bir işbirliği modeline (2019) göre, sektör temsilcileri; müfredat güncellemeleri
üzerinde işbirliği yapmalı, öğrencilere iş başında eğitim olanağı sağlamalı, öğretmenlere düzenli olarak iş başı eğitimi
vermeli, burs olanakları sunmalı ve öğrencilerin istihdam edilmesine öncelik vermelidir. İlk altı ayda, 35 mesleki alanda
40 yeni işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu alanda önde gelen örneklerden biri de, 2020 ve 2023 yılları arasında
hâlihazırda mevcut olan 200 okulun yanı sıra 189 okul daha açmayı amaçlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
gerçekleştirilen işbirliği girişimleridir. Bu kapsamda okullar ve oteller eşleştirilmektedir ve öğrenciler, otellerde beceri
eğitimleri almaktadır. Diğer bir örnek de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi arasında yapılan işbirliği protokolüdür (2019). Bu protokol, il başına ve toplam 81 ilde, bir TME kurumunda
- atölyeler veya laboratuvarlar kurmayı amaçlamaktadır. Bu çabaların yanı sıra, tüm il ve ilçelerde Mesleki ve Teknik
Eğitim Okul Yönetim Kurulları da oluşturulmuştur. Bu kurullar; belediye yetkililerinin, çeşitli meslek kuruluşların ve
sektör kuruluşlarının, diğer kamu kurumlarının ve özel kurumların temsilcilerini bir araya getirmektedir. Ulusal
düzeyde, Mesleki ve Teknik Eğitim Okulu Yönetim Kurulu (2016) il kurullarını denetlemekte ve yönetmektedir.
Türkiye’de ayrıca TME haritalama çalışması da gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışmada, il düzeyinde sektörlerin
kapasiteleri, istihdam fırsatları ve gelecekteki yatırım planları değerlendirilmektedir. Bunun yanı sıra mevcut TME
programları da ele alınmıştır ve ileride hizmetler bu değerlendirmeler doğrultusunda uyarlanacaktır. Son olarak,
Türkiye’de özel TME kurumlarının kurulması için mali teşvikler sağlanmıştır (bakınız “Finansman”).
2. Öğretmenlerin ve eğitmenlerin kaliteli hizmet sunma becerilerinin geliştirilmesi: MEB ile Türkiye Bilimsel ve Teknik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), gerçek çalışma ortamlarında hizmet içi eğitim sağlanması amacıyla, Öğretmenlik,
Girişimcilik ve Liderlik Eğitimleri İşbirliği Protokolünü (2012) imzalamıştır. Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin
Kalitesinin Artırılması projesinin iki turu tamamlanmıştır. Projenin ikinci turuna ( IQVET-II 2014-15) ilişkin nihai rapora
göre, 7000'den fazla öğretmene eğitim verilmiştir, yaklaşık 10.000 öğrenciye mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı
hizmetleri sağlanmıştır ve TME kurumları, sosyal paydaşlar ve özel işletmeler arasında 200'den fazla işbirliği
anlaşması imzalanmıştır. Projenin üçüncü turu hâlen devam etmektedir (IQVET-III 2020-23). Bundan yararlanılarak
ve yeni işbirliği protokolleri kapsamında, 2019'dan beri TME öğretmenlerinin uzaktan eğitim de dâhil olmak üzere
mesleki gelişim kapasiteleri artırılmıştır. 2019 yılında TME öğretmenlerinin yaklaşık %35'i öğretmenlere yönelik
mesleki gelişim programlarına katılmıştır ve hizmet içi mesleki gelişim ölçeği 2018'den bu yana altı kat artmıştır.
3. TME katılımcıları arasında daha fazla çeşitliliği teşvik etmek amacıyla sektörün statüsünün iyileştirilmesi: Yüksek
profilli, iki yeni mesleki ve teknik Anadolu lisesi kurulması için çalışmalar yürütülmüştür. Bu liselerden biri savunma
sanayine odaklanan ASELSAN ile işbirliği içinde, diğeri ise mühendisliğe odaklanan İstanbul Teknik Üniversitesi ile
işbirliği içinde kurulmuştur. İlk yıllarında, bu iki okula da aşırı talep olmuştur ve TME sektörü için bir ilk olmak üzere,
akademik performansı ilk %1'lik dilimde olan öğrencilerden bazıları bu okullara yerleşmiştir. Katılımı artırmak ve
mesleki eğitim merkezlerinin profilini iyileştirmek için 2017 yılında, öğrencilere, çalışmalarını açıköğretim akademik
modülleriyle tamamlama fırsat sunulmuştur. Bu da dört yıllık programı tamamladıktan sonra lise diploması alınmasına
olanak sağlayabilmektedir. 2019 yılında bu modüller, tüm mesleki eğitim merkezlerinde yüz yüze sağlanan kurslar
olarak da erişime açılmıştır. COVID-19 salgını sırasında, TME'nin temel sıhhi ürünlerin üretiminde oynadığı rol
(bakınız 1. Bilgi Notu) sektörün sosyal itibarının artmasına yardımcı olabilir.
4. Net bir kalite güvence sisteminin oluşturulması: 2016/17 eğitim öğretim yılından bu yana, Türkiye'deki tüm TME
kurumları, iç değerlendirme yapmakta ve dış değerlendirmeye tabi tutulmaktadır (bkz. “Ölçme ve Değerlendirme”).
2018'de Türkiye'deki Mesleki ve Teknik Eğitimin Görünümü başlıklı çalışmada, MEB tarafından ilerlemeler
değerlendirilmiş ve tatmin edici bazı sonuçlar elde edildiği tespit edilmiştir: işgücüne katılım ve istihdam oranları, 2018
yılında meslek lisesi mezunları arasında genel lise mezunlarına göre daha yüksektir. Bu bulgular, ETF'nin
Türkiye'deki İnsan Sermayesi Politikalarına ilişkin Değerlendirmesi'nde (2020) doğrulanmıştır. Söz konusu
çalışmada, reformların, AB standartları doğrultusunda, daha kaliteli TME hizmetleri sunulması konusunda ilerlemeyi
kolaylaştırdığı bildirilmektedir. Daha yakın bir zamanda, COVID-19 bağlamında yapılan ulusal bir değerlendirmede
(2020) mesleki ve teknik Anadolu liselerine girmeyi tercih eden öğrenci sayısının 2018 ve 2019 yılları arasında %17
arttığı ve mesleki eğitim merkezlerindeki iyileştirmelerin kayıt sayısında %62 oranında bir artış sağladığı
belirtilmektedir. Yine de zorluklar devam etmektedir: MEB ve ETF; hem dikey hem de yatay düzeyde beceri
uyuşmazlıklarının devam ettiğini bildirmektedir: Çoğu çalışma alanında, TME mezunlarının % 10'undan daha azı
mezuniyet oldukları alanlarda istihdam edilmektedir. Tespit edilen diğer öncelikler arasında, TME öğrencileri için
akademik eğitim yoğunluğunun azaltılması ve yükseköğretim kurumlarına geçişin kolaylaştırılması da yer almaktadır.
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OKULLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ: OKUL YÖNETİMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ DAHA OLUMLU EĞİTİM
ORTAMLARINI TEŞVİK EDEBİLİR
Okullarda başarı düzeyini artırmak açısından öğrenciler için olumlu eğitim ortamlarının oluşturulması büyük bir önem taşır. Bu,
okul idarecilerinin ve öğretmenlerin de başarılı olmasına sağlar. PISA 2018 sonuçlarına göre, OECD ortalamasına (0,04) kıyasla,
Türkiye’deki öğrenciler eğitim ortamını daha olumsuz (-0,08 endeks değeriyle) bulmaktadır. Bunun yanı sıra, TALIS 2018'de,
ortaokul öğretmenleri; sınıfta zamanının %18'ini sınıfın düzenini muhafaza etmeye ayırdıklarını bildirmiştir. OECD ortalaması ise
%13 düzeyindeydi. PISA 2015'e kıyasla, PISA 2018'de Türkiye'de öğrencilerinin aidiyet düzeyi artış gösterse de, 0,01 ortalamaya
kıyasla -0.14 endeks değeriyle hâlen düşük bir düzeydedir. Okul düzeyinde endekste bir puanlık artış, yaklaşık iki yıllık eğitime
eşdeğer olan 74 puanlık bir artışla ilişkilendirilmiştir. PISA 2018 sonuçlarına göre, Türkiye’de nedensiz okuldan kaçan öğrenci sayısı,
OECD ülkeleri arasındaki kaydedilen en yüksek rakamlardan biri olmuştur: 15 yaşındakilerin yarısından fazlası, PISA testinden
önceki iki hafta içinde okula en az bir gün nedensiz devamsızlık yaptığını bildirmiştir. Öğrenciler için olumlu okul deneyimlerinin
sağlanması; öğrencilerin okula devam etmesini teşvik ederek, Türkiye'de okulu erken yaşta bırakan öğrenci oranını azaltmaya
yardımcı olabilir (bkz. "Öğrencileri geleceğe hazırlamak").
Kaliteli okul idarecilerinin işe alınması, muhafaza edilmesi ve geliştirilmesi; eğitim ortamlarının kalitesinin artırılması açısından
büyük bir öneme sahiptir. 2014'ten bu yana Türkiye'deki okul müdürlerinin üniversite mezunu olması şart koşulmaktadır. Bunun yanı
sıra müdürlerin öğretmenlik ve yönetim deneyimine sahip olması ve ulusal idare tarafından yapılan bir mülakatı geçmesi de
gerekmektedir. Başarılı adaylar, aynı okulda üst üste en fazla sekiz yıl olmak üzere 4 yıllık sözleşmelerle atanır. Yeniden
görevlendirmeler, bir değerlendirme süreci vasıtasıyla yapılır. TALIS 2018 sonuçlarına göre, Türkiye'deki müdürlerinin %78'i lisans
derecesine sahiptir. Bu oran, 2008'den beri yüzde 13'lük bir artış olduğunu göstermektedir. Okul müdürleri büyük ölçüde idari bir rol
oynamaktadır ve Türkiye'deki okul müdürleri; liderlikle ilgili görevlere veya toplantılara ortalama %15'ten daha az zaman harcadığını
bildirmektedir. OECD ortalaması ise %21'dir. Bununla birlikte, Türkiye'nin öğretim liderliği endeksi PISA 2015'de 0.54 iken, OECD
ortalama 0.01 düzeyindeydi. Türkiye'deki okul müdürleri; TALIS 2018'deki kendi bildirimlerine göre, tek bir alan (sınıf gözlemi)
dışında tüm alanlarda mesleki gelişim ihtiyaçlarının ortalamanın altında olduğunda belirtmiştir. Öte yandan, mesleki gelişimin
önündeki engeller ve özellikle de işveren desteğinin eksikliği ortalamadan daha yüksek bir oranda bildirilmiştir. TALIS 2018
sonuçlarına göre, EÇEB ortamlarındaki yöneticilerin %92'si üniversite diplomasına veya lisansüstü dereceye sahiptir. Ayrıca büyük
ölçüde idari bir role sahiptir: %86'sı idari eğitim aldığını bildirirken sadece %54'ü erken çocukluk gelişimiyle ilgili eğitimler almıştır.
Nitelikli ve alanına ilgili duyan öğretmenlerin sürekli bir şekilde sağlanması, her eğitim sistemi açısından büyük bir öneme sahiptir.
Türkiye'deki öğretmen adaylarının çoğu, lisans düzeyinde dört yıllık bir öğretmenlik programını tamamlamaktadır ve yaklaşık beşte
biri, bu eğitimin ardından düzenli bir öğretmen eğitimini veya eğitim programını (bir yıllık kurs) tamamlamaktadır. TALIS 2018
sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının %92'si gerektiği şekilde, bu düzeyde kalifikasyona sahiptir ve Türk öğretmenler, tutarlı bir
şekilde, aday öğretmen yetiştirme programı sayesinde kendilerini çeşitli mesleki bileşenlere ortalamaya kıyasla daha hazır
hissettiklerini bildirmiştir. Aday öğretmen yetiştirme programından sonra, adayların, ulusal bir sınavdan geçmesi gerekmektedir. Bu
sınavın sonuçları, merkezi yerleştirme sistemi için kullanılmaktadır. Yeni öğretmenler, resmi bir işe başlama döneminin ardından,
ilk görevlendirildikleri okullarda dört yıl öğretmenlik yapmak zorundadır: TALIS 2018'de Türk öğretmenlerin %67'si ilk işe
alındıklarında bunu yaptıklarını bildirmiştir ve bu oran, OECD ortalamasının iki katıdır. Yıllık mesleki gelişim programlarına katılmak
zorunludur ve bunlar merkezi olarak düzenlenmektedir. Türk öğretmenlerin yaklaşık %94'ü TALIS 2018'den önceki 12 ay içinde
mesleki gelişimle ilgili bir faaliyete katıldığını bildirmiştir. Bu oran, OECD ortalamasına benzerdir. Öte yandan öğretmenlerin sadece
%72'si mesleki gelişim faaliyetinin uygulamaları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu düşünmektedir. OECD ortalaması ise
%82'dir. PISA 2018'de, öğrencilerin beşte biri, müdürlerin okullarının eğitim verme kapasitesinin uygunsuz ya da yetersiz nitelikli
öğretim kadrosu nedeniyle engellendiğini bildirdiği okullardandı. Bu durum, dezavantajlı okullarda ve devlet okullarında daha da
belirgindir. Bununla birlikte, dezavantajlı okullarda tüm sertifikalara sahip öğretmenlerin oranı, avantajlı okullardaki öğretmenlere
kıyasla yüzde 31 daha yüksektir. TALIS Güçlü bir Başlangıç 2018 sonuçlarına göre, EÇEB personeli, diğer ülkelere göre daha
yüksek bir yeterlilik düzeyine sahiptir. Öte yandan EÇEB personelinin %28'i çocuklarla çalışma konusunda hiçbir eğitim almamıştır.
Türkiye'deki öğretmenlerin koşulları incelendiğinde, öğretmenlerin daha az ders saatine sahip olduğu, daha düşük maaşlar aldığı
ve daha kalabalık sınıflarda ders verdiği görülmektedir. 2018'de ortaokullarda net öğretim süresi 504 saattir.4 Bu süre, 709 saat
olan OECD ortalamasının altındadır. Çoğu OECD ülkesinin aksine, Türkiye'de anasınıfından lise düzeyine kadar tüm öğretmenler,
aynı yasal maaşlara sahiptir. Maaş skalası dar bir aralıktadır: OECD ülkelerinde ortaokul öğretmenlerinin maaşları kariyerleri
boyunca üçte iki oranında artarken, Türkiye'de sadece dörtte bir oranında artmaktadır. Bu nedenle, Türkiye'deki öğretmenlerin yasal
maaşları tüm seviyeler için OECD ortalamasının altındadır ve öğretmenler daha fazla deneyim kazandıkça deneyimli öğretmenlerin
maaşları OECD ortalamasının daha da altına düşmektedir. Belirli bir saatten daha fazla ders veren öğretmenler için ek ders
ödemeleri mevcuttur. TALIS 2018’de Türkiye'deki öğretmenler, OECD ortalamasına benzer bir oranda mesleki memnuniyet
düzeyine sahip olduklarına bildirmişlerdir: %74'ü tekrar seçim şansına sahip olsalar yine öğretmen olacaklarını söylemiştir ve %26'sı
ise mesleğin toplumda değerli görüldüğünü belirtmiştir. Bu oran OECD ortalamasına eşittir. 2018'de EÇEB personeli arasında ilgili
oranlar sırasıyla %90 ve %50'dir.
Okulların iyileştirilmesi alanında temel güçlü yönler ve zorluklar (kriz öncesi analiz)
Temel güçlü yönler




Kapsamlı öğretmen yetiştirme eğitimi ve resmi bir işe başlama
dönemi, yeni atanan öğretmenlere destek sağlamaktadır.
EÇEB personelinin nitelikleriyle ilgili şartlar ve yasal maaşları,
diğer seviyelerdeki personelin maaşlarıyla uyumludur.
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Temel zorluklar




Öğrencilerin devam düzeyini artırmak için okulların
olumlu öğrenme ortamları sunması sağlanmalıdır.
Mesleki gelişim olanakları; öğretmenlerin ve okul
idarecilerinin
ihtiyaçlarına
uygun
bir
şekilde
sağlanmalıdır.
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Son politikalar ve uygulamalar
Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi projesi (2018-21), demokratik okul kültürlerini desteklemeyi ve
demokrasiyi toplum genelinde güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Okul öncesi eğitimi ve zorunlu eğitim dönemini kapsayan
proje, AB'nin mali desteğiyle uygulanmaktadır. Proje kapsamında ilgili eğitim materyalleri geliştirilmekte, öğretmenlerin
yurttaş yetkinliklerini geliştirme kapasitesi güçlendirilmekte, okullarda ve topluluklarda demokratik farkındalık artırılmakta
ve sistem düzeyindeki uygulamalar için ileriye dönük politika önerileri hazırlanmaktadır. Şu anda 10 ilde 110 okulda daha
fazla faaliyete yol gösterecek, pilot bir program geliştirilmektedir. Kaynaklar, ücretsiz olarak çevrimiçi erişime de
açılmıştır. 240 öğretmene eğitmen olmaları için eğitim verilmiştir ve eğitilen öğretmenlerin 5.500 öğretmene eğitim
vermesi öngörülmüştür. Pilot uygulama kapsamında, tüm okul modeli uygulanacaktır. Bu model; yerel topluluktaki
aktörler ve hizmet kuruluşları işbirliğine dayalı paydaşlıklar kurmaya ve öğrencilerin seslerini daha çok duyurmasını
sağlamaya odaklanmaktadır.
Türkiye; altı aylık Aday Öğretmen Yetiştirme Programı (2016) sunarak yeni atanan öğretmenlere verilen desteği
güçlendirmiştir. Program kapsamında katılımcılara bir rehber atanmaktadır. Katılımcılar; okul ziyaretleri, eğitim
oturumları, planlama ve değerlendirme faaliyetleri de dâhil olmak üzere içeride ve dışarıda çeşitli faaliyetlerde yer alır.
Süreç; müdür, rehber ve müfettiş tarafından yapılan değerlendirmelerin yanı sıra yazılı bir inceleme ile resmi staj
değerlendirmesini de içerir. Başarılı adaylara sertifika verilir; başarısız adaylar yetiştirme sürecini başka bir okulda
tekrarlayabilirler. Program ilk olarak 2016 yılında 30.000 öğretmen için uygulanmıştır. Programla ilgili ilk deneyimlere
ilişkin bir araştırmanın (2018) sonuçlarına göre, program olumlu karşılanmıştır, özellikle de sınıf gözlemleri faydalı
bulunmuştur. Öte yandan, ilgili faaliyet miktarı ve kalitesi her zaman örtüşmemiştir.
Türkiye'de Öğretmen Stratejisi (2017-23) kapsamında mesleğin güçlendirilmesi konusunda bütüncül bir yaklaşım
benimsenmektedir. İyileştirme çalışmaları, Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı ile başlatılmıştır. Söz konusu çalıştayda
MEB’den, diğer ilgili bakanlıklardan veya merkezi kurumlardan temsilcilerin yanı sıra meclis üyeleri, akademisyenler, sivil
toplum örgütleri, sendika temsilcileri, eğitimciler, öğrenciler ve veliler bir araya gelmiştir. Görüşmeler temelinde, ilk taslak
hazırlanmıştır. Daha sonra, taslak; yöneticiler ve akademisyenler ile birlikte çalışma grubu oturumlarında tartışılmıştır.
Gözden geçirilen belge, nihai değişikliklerden önce, geribildirim vermeleri için 77 paydaş gruba sunulmuştur. Çalışmada
11 hedef kapsamında 35 stratejik eylem, 3 temel amaç kapsamında ele alınmaktadır: 1) Nitelikli, iyi eğitimli ve profesyonel
öğretmenleri içeren bir grup oluşturmak; 2) sürekli kişisel ve mesleki gelişim sağlamak ve 3) toplumsal algıları ve mesleğin
statüsünü iyileştirmek. Her eylem için performans göstergeleri, sorumlu aktörler ve bir uygulama takvimi belirlenmiştir.
OECD (2019), meslekle ilgili pek çok önemli sorunu ele almayı amaçlayan Stratejinin hedeflerini takdirle karşılamış ve
başta aday öğretmen yetiştirme programını denetleyen Yükseköğretim Kurulu (bkz. "Yönetişim") olmak üzere ilgili
kurumlarla dikkatli bir şekilde işbirliği yapılmasının önemini vurgulamıştır. Strateji'nin hedefleri; 2023 Eğitim Vizyonuna
(2018) entegre edilmek üzere yeniden düzenlenmiştir. Bu nedenle, izleme faaliyetleri, Vizyon için daha geniş kapsamlı
bir ilerleme raporlaması için de gerçekleştirilmektedir.
Strateji kapsamında Türkiye'de Öğretmenlik Mesleği için Genel Yeterliliklerin (2017) yeni ve daha etkili bir versiyonu
yayımlanmıştır. Önceki yeterliliklere ilişkin (2006) bu güncelleme, öğretmenlik mesleğinin hızla değişen bağlamlara uyum
sağlamaya çalıştığının sinyallerini vermektedir. Güncel versiyon; çeşitli merkezi kuruluşların temsilcileri, akademisyenler
ve öğretmenler de dâhil olmak üzere paydaşlarla istişare içinde hazırlanmıştır. Süreçte uluslararası araştırmalar ve iyi
uygulamalar da dikkate alınmıştır. OECD (2019), bu yeterliliklerin müfredat güncellemeleriyle uyumlu olmasını
sağlamanın önemini vurgulamıştır ve öğretmenlik kariyerinin tüm yönleri için (daha önce dâhil edilmeyen değerlendirme
ve mesleki gelişim bileşeni de dâhil olmak üzere) tutarlı bir çerçeve olarak işlev görmesinin gerektiğini belirtmiştir.
Şekil 5. Öğrencilere göre öğrenme ortamı, PISA 2018
1.0

Türkiye

Min

Maks

Endeks: OECD ortalaması=0
OECD ortalamasının üzerinde

0.6

Endeks
puanı

0.2
-0.2
-0.6
OECD ortalamasının altında

-1.0
-1.4
Öğretmen destek endeksi

Disiplin iklimi endeksi

Öğrencilerin okuldaki aidiyet
duygusu endeksi

Not: "Min"/"Maks" en düşük/en yüksek değerlere sahip OECD ülkelerini ifade eder.
Kaynak: OECD (2020), PISA 2018 Sonuçları (Cilt III): Okul Hayatının Öğrencilerin Yaşamları İçin Anlamı, PISA, OECD Yayıncılık, Paris,
https://doi.org/10.1787/acd78851-en.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: DÖNÜŞÜM GEÇİREN BİR SİSTEM
Ölçme ve değerlendirme stratejilerinin tanımlanması; öğrenci sonuçlarının iyileştirilmesi, daha iyi ve eşitlikçi bir okul sistemi
geliştirilmesi yolunda önemli bir adımdır. Sistem değerlendirmesi; karar alıcıların bilinçli politikalar oluşturmalarına ve
eğitim sistemi sonuçlarının şeffaflığını artırmalarına yardımcı olacak kanıtlar sağlayabilir. Türkiye, idari veri toplama sistemini
güçlendirmek için büyük yatırımlar yapmıştır. MEB'in Eğitim Bilgi Sistemi, okul girişleri ve koşulları hakkında bilgileri bir araya
getirir ve e-Okul veritabanı; okulların ve velilerin, öğrenci çıktılarını sürekli izlemesini sağlar. Stratejik planlama; merkezi
yönetimin ve il yönetimlerinin 2023 Eğitim Vizyonu da dâhil olmak üzere ulusal hedefler doğrultusunda kaydedilen ilerlemeyi
her yıl izlemelerini ve raporlamalarını gerektirir (bkz. "Yönetişim"). MEB ayrıca kurumsal yapıları değiştirmek suretiyle ölçme
ve değerlendirme alanında dönüşümü teşvik etmiştir (bkz. "Yeni politikalar ve uygulamalar"). Düzenli olarak ulusal sınavlar
veya standart değerlendirmeler yapılmadan geçen beş yılın ardından, öğrenci sonuçları hakkındaki bilgiler; düzenli olarak
yapılan uluslararası değerlendirmelerden veya sınıf temelli değerlendirmelerden elde edilmektedir. Yeni gelişmeler
kapsamında bu konu ele alınmaktadır (bkz. "Son politikalar ve uygulamalar"). Sistem düzeyinde kapsamlı bilgiler mevcut
olmakla birlikte, OECD (2019) iyileştirmeye yönelik daha fazla analiz yapılması gerektiğini vurgulayarak verilerin
güvenilirliğini artırmak için daha fazla çaba gösterilmesini tavsiye etmiştir.
Türkiye'de iç ve dış okul değerlendirme prosedürleri düzenli olarak uygulanmaktadır. Dış değerlendirme, Millî Eğitim
Bakanlığı Teftiş Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Okul teftişine ilişkin ulusal çerçeve; ağırlıklı olarak eğitim
göstergelerine, yönetim göstergelerine ve finansal göstergelere uygunluğa odaklanmaktadır. Teftişler; sınıf gözlemini ve
paydaş görüşmelerini içerse de teftiş raporları okulu geliştirme planlarına rehberlik etmelidir. PISA 2015'de okul
yöneticilerinin bildirimlerine göre, Türkiye'deki öğrencilerin %79'u dış değerlendirmeye tabi okullara devam ederken, OECD
ortalaması %75'tir. Öte yandan, OECDE ortalaması %82 ile karşılaştırıldığında, okul idarecilerinin sadece %78'i sonuçların
okulların geliştirilmesine yönelik belirli faaliyetlere yön verdiğini bildirmiştir. Okul türleri ve düzeyleri arasında farklılıklar olsa
da, iç değerlendirme için de ulusal çerçeveler mevcuttur. İç değerlendirme raporları, her yıl il eğitim müdürlüklerine sunulur
ve raporlar, ulusal şartlara da odaklanır. 2020 itibariyle, okul değerlendirme sistemi, daha bütüncül bir model geliştirmeyi
amaçlayan kapsamlı bir reform yapılana kadar askıya alınmıştır. TME sektöründe, son politika çalışmaları, kurumsal
değerlendirmeye sistematik yaklaşımlar getirmeye odaklanmıştır (bkz. "Yeni politikalar ve uygulamalar").
OECD kanıtlarına göre, öğretmen değerlendirmesi hem gelişim hem de kariyerde ilerleme bileşenlerini içerdiği takdirde
profesyonelliği ve performansı artırabilir. Türkiye'de Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne (2015) göre, okul
müdürleri öğretmenlerin etkililiğini ölçmek ve onlara rehberlik sağlamak için yıllık öğretmen değerlendirmeleri yapmaktadır.
Her seviyeden öğretmenler, ulusal çerçevede belirlenen kriterleri ne sıklıkla yerine getirdiklerine göre değerlendirilmektedir.
Bu değerlendirmeler, risksiz ve getirisiz değerlendirmelerdir; öğretmenlerin kariyerlerinde ilerlemesini veya maaş düzeylerini
etkilemez. Staj sonunda ve ikramiye başvurusunda bulunan öğretmenler için ayrı değerlendirme prosedürleri
uygulanmaktadır. TALIS 2018 sonuçlarına göre, Türkiye'deki öğretmenlerin %87'sinin okul müdürleri, yılda en az bir kez
öğretmenleri resmen değerlendirdiğini bildirmiştir, OECD ortalaması ise %63’tür. Bunun yanı sıra, OECD ortalamasına
(%63) kıyasla, öğretmenlerin %76'sının müdürleri, değerlendirmenin ardından çoğunlukla veya her zaman biçimlendirici
görüşmeler yaptığını bildirmiştir. OECD ortalaması olan %46'ya kıyasla Türkiye’deki öğretmenlerin %58'inin müdürleri, çoğu
zaman veya zaman içinde bir kez gelişim veya eğitim planının uygulamaya konulduğunu belirtmiştir. OECD (2019) tarafından
daha önce bildirildiği üzere, değerlendirme raporlarında nicel bir yaklaşım kullanılması Türkiye'deki öğretmenlerin her zaman
gelişimlerine yön veren nitel bir geribildirim aldığı anlamına gelmeyebilir. 2018 itibariyle hem nicel hem de nitel öğrenci
değerlendirme verilerinden yararlanan yeni bir sistem kurmak için hazırlıklar yapılmaktadır. İlerlemeler kaydedilirken
değerlendirme çerçevelerinin yeni öğretmen yeterlilikleri ve kariyer yapıları ile dikkatle bir şekilde uyumlu hale getirilmesi
gerekecektir (bkz. "Okulların İyileştirilmesi").
Öğrenci değerlendirmelerine dayanan güçlü uygulamalar, eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesini sağlayabilecek etkili
girişimleri şekillendirebilir ve etkileyebilir. Bu da Türkiye için başka bir değişim alanıdır. 2005 ve 2017'de yapılan müfredat
reformlarında (bkz. "Yönetişim") öğrenci değerlendirmesi kapsamında daha çeşitli ve biçimlendirici yaklaşımlar
vurgulanmıştır ve özet değerlendirmelerin ne zaman ve nasıl kullanılabileceğine sınırlama getiren ayrıntılı ulusal
düzenlemeler yapılmıştır. Öğrencilerin performansı karneler ve e-Okul veritabanı üzerinden yılda iki kez raporlanmakla
birlikte, nitel geribildirim verme alanı sınırlıdır. 2017 itibariyle, sadece belirli liselere gitmek isteyen 8. sınıflar ve 12. sınıfta
üniversiteye giriş için isteğe bağlı ulusal sınavlar yapılmaktadır. 2017’ye kadar sınavların son derece rekabetçi ve seçici bir
işlevinin bulunması ve 8. sınıfta zorunlu olarak yapılmış olması, bunların öğretimi ve öğrenimi etkilemeye devam ettiği
anlamına gelmektedir (örneğin müfredat ve değerlendirme yaklaşımlarını daraltmaktadır). Bunun yanı sıra, öğretmenler,
değerlendirme uygulamaları konusunda nispeten daha düşük düzeyde bağımsızlığa sahiptirler: PISA 2015'de, okul
müdürlerinin bildirimlerine göre, Türkiye'deki öğrencilerin %92'si ulusal eğitim makamlarının öğrenci değerlendirme
politikalarını belirlediği okullara devam etmektedir. OECD ülkelerinde ortalama oran ise %25'tir.
Ölçme ve değerlendirme alanında temel güçlü yönler ve zorluklar (kriz öncesi analiz)
Temel güçlü yönler




Türkiye; yeni idari yapıları ve sistemleri uygulamaya koyarak
sistem düzeyinde toplanan bilgilerin miktarını artırmış ve
kapsamını genişletmiştir.
Okul değerlendirme ve öğretmen değerlendirme uygulamaları
Türkiye'deki okullarda yaygındır.
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Temel zorluklar





Kapasiteyi geliştirmek ve öğrenci sonuçları hakkında
güvenilir bilgi kaynakları oluşturmak suretiyle verilerin
sistemi iyileştirmeye yönelik çalışmalara yön vermesi
sağlanmalıdır.
Okul değerlendirme ve öğrenci değerlendirme
uygulamalarında nitel geri bildirime öncelik verilmelidir.
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Son politikalar ve uygulamalar
Türkiye’de ölçme ve değerlendirme sisteminin kurumsal yapısı güçlendirilmiştir. Daha önce başka bir genel müdürlüğe
bağlı olan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2014), çeşitli pilot uygulamalara ve ulusal
projelere liderlik etmektedir. İl düzeyindeki yeni Ölçme ve Değerlendirme Merkezleri, İl Müdürlüklerinin ve okulların
değerlendirme kapasitesini artırmayı hedeflemektedir. 2020 itibariyle 81 ilin tamamında özel bir ölçme ve değerlendirme
ekibi bulunmaktadır. 2018 yılında, MEB, eğitim alanındaki politika çalışmalarını ve zorlukları düzenli olarak analiz eden
Eğitim, Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisini yayımlamaya başlamıştır.
Türkiye, öğrencilerin akademik sonuçları hakkında daha güvenilir bilgiler üretmek için çalışmaktadır. 2015'de küçük bir
pilot uygulamanın ardından, ortaokul sonu için ulusal temsilli sonuçlar sağlamak amacıyla 38.000 öğrenciden oluşan bir
örnekleme (8. sınıf) öğrencilerin öğrenme düzeyini ölçen ulusal bir değerlendirme (ABİDE, 2016) uygulanmıştır. 2016'da
ilkokul düzeyindeki öğrenciler için (4. sınıf) daha küçük bir pilot uygulama yapılmıştır. 2018 yılında, ABIDE, yaklaşık
75.000 ortaokul öğrencisine ve yaklaşık 40.000 ilkokul öğrencisine uygulanmıştır. 2020'de MEB, değerlendirmeyi,
2019'da bir pilot çalışmanın uygulandığı lise öğrencilerini (10. sınıf) kapsayacak şekilde genişletmeyi amaçlamaktadır.
ABIDE; Türkçe, matematik, fen bilgisi ve sosyal bilimler alanlarındaki ilerlemeyi değerlendirir ve Türkiye'de geleneksel
olarak kullanılan çoktan seçmeli değerlendirmelerden daha yüksek düzeydeki becerileri değerlendiren daha yenilikçi test
unsurları sunar. Öğrenciler, öğretmenler ve müdürler için arkaplan anketleri de yer almaktadır.
Müfredat sonuçlarını değerlendiren Öğrenci Başarı İzleme araştırması (2019), öğrencilerin Türkçe, matematik ve fen
bilgisi derslerindeki güçlü ve zayıf yönleri hakkında okullara tanılayıcı bilgi sağlamak amacıyla uygulamaya konulmuştur.
2019 itibariyle, ilkokul, ortaokul ve lise (4, 7 ve 10. sınıflar) düzeyinde eğitimine devam eden 350.000 öğrenci
değerlendirmeye katılmıştır. Değerlendirme; öğrenciler, öğretmenler ve müdürler için arkaplan anketlerini de
içermektedir. Türkiye; Eğitim, Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi kapsamında ulusal sonuç analizini (2019)
yayımlamıştır. 2020'de ortaokul öğrencilerinden oluşan bir örneklem; liseye yerleştirme sınavları öncesinde, değerli
geribildirimler sağlamak amacıyla yapılan ve öğrencilerin dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini değerlendiren
Türkçe Dil Becerileri Araştırması'na katılacaktır. Daha önce, dört beceri alanı için standart bir değerlendirme aracı
bulunmuyordu. 2020'nin başından itibaren 15 ilde bilgisayar tabanlı değerlendirme için pilot uygulama yapılmıştır. İlkokul
ve lise öğrencileri için (4. ve 11. sınıflar) fizibilite çalışması devam etmekte olup 2020'nin sonuna kadar pilot uygulamalar
yapılacaktır. Pilot uygulamanın ilk incelemesi, çalışmanın geçerliliğini ve güvenilirliğini desteklemiştir. OECD (2019),
sistem ve okul düzeyindeki ilerlemeyi izleme ve destekleme konusundaki eksiklikleri gidermek için gösterilen çabaları
takdirle karşılamış ve tutarlılık sağlamak için her değerlendirmenin amacını net bir şekilde tanımlamanın önemini
vurgulamıştır.
Mesleki eğitimde kalite güvencesini artırma çabaları kapsamında, Türkiye, sektördeki çeşitli paydaşları koordine etmek,
yönlendirmek ve Mesleki Eğitimde Avrupa Kalite Güvencesi (EQAVET) Referans Çerçevesi ile uyumlu bir kalite güvence
çerçevesi geliştirmek amacıyla mesleki eğitim için ulusal bir Kalite Güvence Merkezi kurmuştur. 2016/17'de tüm TME
kurumları; öz değerlendirme süreçleri yürütmüştür ve bir sonraki akademik yılda MEB tarafından dış değerlendirme
ziyaretleri yapılmıştır. Bu değerlendirmelerde okulların bağlamı ve altyapısı, öğrenci çıktıları, rehberlik, yerel topluluk ve
özel sektörle işbirliği ve okul yönetimi ile ilgili hususlar ele alınmaktadır. Ulusal bir sentez raporunda (2018), öğrenci
başarısı ve sektör temsilcileriyle işbirliği de dâhil olmak üzere performansla ilgili bazı temel alanlarda coğrafi farklılıklar
tespit edilmiştir. Bunun ardından, 2018 yılında, 10.000'den fazla yönetici ve öğretmen; merkezi ve yerel düzeyde kalite
güvencesi kapasitesi oluşturmak için eğitim almıştır. Aynı yıl, 189 kurum; gelecek dönemler için kalite endekslerinin
geliştirilmesi konusunda bilgi veren pilot proje kapsamında yeni eğitim alan TME kalite denetçileri tarafından teftiş
edilmiştir. MEB (2018), öğrenme çıktıları hakkındaki güvenilir verilere ilişkin bilgi eksiklikleri ve daha etkili politikalar
oluşturulması için bilgi seferberliği de dâhil olmak üzere zorlukları tespit etmiştir. 2019 yılında, sektör temsilcileri de dış
değerlendirme ekiplerine dâhil edilmiştir. İleride Türkiye; öğretmenlerin, yöneticilerin ve öğrencilerin görüşlerini de içeren
başka kriterler eklemeyi amaçlamaktadır.
Şekil 6. Okul müdürünün 15 yaşındaki öğrenci sınıflarının değerlendirildiğini bildirdiği okullardaki öğrencilerin yüzdesi, PISA 2015
Türkiye
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Kaynak: OECD (2016), PISA 2015 Sonuçları (Cilt II): Başarılı Okullar için Politikalar ve Uygulamalar, PISA, OECD Yayıncılık, Paris,
http://dx.doi.org/10.1787/9789264267510-en
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YÖNETİŞİM: BÜYÜK VE OLDUKÇA MERKEZÎ BİR EĞİTİM SİSTEMİ
Türk eğitim sistemi, 2018/19 döneminde 1 milyonu aşkın öğretmeni ve 18 milyon öğrencisiyle, hem nispeten büyük hem de
oldukça merkezî özelliktedir. Okul öncesi (ISCED 02) eğitimden lise eğitimine kadar olan eğitim ve yetişkin eğitimi Millî Eğitim
Bakanlığı’nın (MEB) sorumluluğundadır. 2010 yılından beri ulusal, yerel ve okul düzeylerindeki eylemler beş yıllık stratejik
planlarla belirlenmektedir (bkz. “Son politikalar ve uygulamalar”). 0-3 yaşa yönelik EÇEB’nin, 0-5 yaş çocuklara yönelik bazı
ortamların ve çalışan yetişkinlere yönelik sürekli eğitimin denetim ve kontrolü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na
(AÇSHB) aittir. Merkez dışında politikaların uygulanışını ve politikalara uygunluğu denetleyen, ayrıca okullara ve
öğretmenlere gelişim ve izleme desteği veren 81 MEB İl Müdürlüğü ve 922 İlçe Müdürlüğü vardır. Türkiye’de eğitim
politikasını şekillendiren diğer organlar şunlardır:
 Eğitim Kurulu müfredatı, planları ve amaçları hazırlar, ilk ve ortaöğretim diplomalarının denklik süreçlerini koordine eder
ve ders kitaplarını onaylar.
 Mesleki Yeterlilik Kurumu (2006), yetişkinlere ve öğrencilere yönelik şartları düzenleyerek Ulusal Mesleki Yeterlilik
Sistemi’ni yönetir. Çalışmalarını 27’ye yakın çok paydaşlı sektör komitesinden aldığı bilgiler temelinde yürütür.
 İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları (2006) işsizlik ve vasıfsızlık sorunlarıyla mücadele etmek için yerel olanakları ve
kaynakları seferber etmeyi amaçlayan paydaş angajman platformlarıdır.
 Yükseköğretim Kurulu (YÖK, 1981) tüm yükseköğretim kurumlarından sorumlu özerk bir yapıdır.
 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (2011), MEB’le koordineli olarak üniversite giriş sınavlarının idaresini
gerçekleştirir.
 Türkiye İş Kurumu (2000) AÇSHB’ye bağlı faaliyet gösteren özerk bir kurum olup işsizliği azaltmakla ve emek
piyasasındaki arz-talep dengesini iyileştirmekle görevlidir.
Türkiye, MEB’e her dört yılda bir istişari kararlar iletmek üzere kamu idareleri, yükseköğretim, meslek birlikleri, özel sektör
ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcileri bir araya getiren Millî Eğitim Şûrası aracılığıyla ilgili paydaşları eğitim yönetimine
dahil etmektedir. Yıllık olarak toplanan Mesleki Eğitim Kurulu’nda bakanlıkların, ticari birliklerin ve işveren birliklerinin
temsilcileri bulunur. Sektörde, sistemin işleyişi bakımından önemli rol oynayabilecek çok sayıda meslek birliği mevcuttur.
Bunların en büyüğü olan Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) 2002’den beri önemli büyüme göstermiştir ve
politikaların uygulanması noktasında destek olmak amacıyla mevcut hükümetle yakın işbirliği halinde çalışmaktadır.
Türkiye’de öğretimle ilgili kararlar merkezî yetkililere aittir. Müfredat hazırlamayla, eğitim kaynaklarıyla, ayrıca insan
kaynaklarının ve finansal kaynakların tahsisiyle ilgili sorumluluklar ise İl Müdürlükleri aracılığıyla yerine getirilir. Okulların
yasa gereği öğretmen, yönetim ve veliler ile lise düzeyindeki öğrencilerden oluşan temsilcilerin yer aldığı okul kurulları
oluşturması zorunludur. Bu kurullarda yerel halktan temsilciler veya işveren temsilcileri bulunmaz ve kurulların karar alma
yetkisi yoktur. 2017 yılında devlet okullarındaki ortaöğretimle ilgili alınan kararların %73’ünün sorumluluğunu merkezî
hükümet üstlenmiştir. Bu ortalama OECD ülkeleri içerisinde %24 olup Türkiye en yüksek ikinci orana sahiptir. OECD
ülkelerinde okulların ortalama %34’lük payına kıyasla, Türkiye’de okulların payı sadece %8 olmuştur (bkz. Şekil 7). Bu
durum, sistemin yerel ihtiyaçlara cevap vermesine engel teşkil edebilmektedir. OECD (2019), Türkiye’nin karar alma
süreçlerini okullara daha yakın hâle getirme niyetinde olduğunu bildirmiş olsa da âdem-i merkezileştirme çalışmaları bugüne
kadar yetkinin İl Müdürlüklerine dağıtılmasına odaklı olmuştur.
Türkiye’de yükseköğretim idaresi, YÖK bünyesinde toplanmış olup YÖK üyeleri de ya başkanlık tarafından ya da
yükseköğretim kurumları tarafından 4 yıllığına tayin edilmektedir. Yükseköğretim kurumlarının akademik, idari ve mali
özerkliği sınırlıdır. Devlete ait yükseköğretim kurumlarında rektörler YÖK’ün aday göstermesiyle merkezî olarak tayin
edilmektedir. Akademik personelin işe alınmasıyla ve yeni programlarla ilgili onaylar da yine YÖK tarafından verilmektedir.
Devlete ait yükseköğretim kurumlarında kurumsal yönetişimde genellikle çok paydaşlı temsil bulunmamaktadır. Özel
kurumlarda dekanları seçen mütevelli heyetleri bulunmakla birlikte, rektörlerin tayini için yine YÖK’ün onayı gerekmektedir.
Ortak yürütülen genişleme çalışmalarının ardından 2015 itibariyle Türkiye’de il başına en az bir üniversite düşmektedir.
Yapılan genişleme araştırması (2017) bu durumun hem yerel ekonomiler hem de kadınların katılımı bakımından olumlu etkisi
olduğunu işaret etmektedir. Genişlemenin hızlı gerçekleşmesiyle birlikte, son zamanlarda yürütülen çalışmalar, niteliğin
sağlanmasıyla ve kurumsal çeşitlilikteki eksikliklerin giderilmesiyle ilgili endişelerin giderilmesini amaçlamaktadır (bkz. “Son
politikalar ve uygulamalar”). Gündelik idari konulara katılım, sistemin idaresine engel olabildiği için, bu genişleme YÖK
üzerinde de baskı yaratmaktadır. Bu, önceki idarelerce belirtilen hedeflerden biri olup bu konunun nasıl çözüleceği
konusunda henüz fikir birliğine varılmış değildir.
Yönetişimde öne çıkan güçlü yönler ve sorunlar (kriz öncesi analiz)




Öne çıkan güçlü yönler
MEB’in ulusal ve bölgesel düzeylerdeki stratejik planlaması
sistemin tutarlı bir şekilde işlemesine destek olabilir.
Paydaşların ulusal ve bölgesel düzeylerde TME sektörüne
ve ulusal düzeyde ortaöğretim ve lise seviyelerine katılımını
sağlayacak mekanizmalar mevcuttur.




Öne çıkan sorunlar
Ulusal düzeyde tutarlılığı muhafaza ederken okulların
yerel ihtiyaçları karşılayacak şekilde güçlendirilmesi.
Uzmanlığın teşvik edilebilmesi ve YÖK’ün daha
stratejik bir rolü yerine getirmesini sağlamak için
yükseköğretim kurumlarına daha fazla özerklik
tanınması.
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Son politikalar ve uygulamalar
Türkiye’nin Güçlü Yarınlar İçin 2023 Eğitim Vizyonu (2018), bütüncül ve insan merkezli bir eğitim yaklaşımını teşvik eder.
Bu profilde ortaya çıkan sorunların birçoğunu çözmeye yönelik 8 somut hedef mevcuttur: 1) okullar arasındaki farklılıkların
azaltılması, 2) okullardaki eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, 3) TME’nin cazibesinin artırılması, 4) sınav baskısının
azaltılması, 5) 21. yüzyıla uygun beceriler geliştirilmesi, 6) eğitimcilerin mesleki memnuniyetlerinin artırılması, 7) EÇEB’in
genişletilmesi ve 8) özel eğitim ihtiyaçları olan öğrencilere yönelik kapsayıcı uygulamaların iyileştirilmesi. Bu vizyon
kapsamında 44 alt amaç bulunmaktadır. Bu amaçların her birinin, genellikle pilot uygulama aşamalarını da kapsayan
kabataslak bir politika zaman çizelgesi vardır. Beraberinde düzenlenen bir medya kampanyasıyla bu amaçların daha
görünür kılınması amaçlanmaktadır.
2010’dan bu yana MEB merkez, il ve ilçe düzeylerindeki çalışmalara temel oluşturması için orta vadeli amaçlar tesis eden
beş yıllık stratejik planlar geliştirmektedir. Bu planlarda her amaç için nicel ilerleme göstergeleri, sorumlu aktörler ve mali
kaynaklar belirlenir. MEB ayrıca yıllık ilerleme raporları yayınlamaktadır. İlk stratejik plan (2010-14) erişime odaklı iken
ikincisinde (2015-19) nitelik ve kurumsal kapasite vurgulanmıştır. Bu ikincisini geliştirmek için MEB yaklaşık 38.000 iç
paydaşa (eğitmenler ve idareciler) ve 35.000 dış paydaşa (öğrenciler, veliler ve akademisyenler) danışmıştır. Yapılan bir
değerlendirmede dezavantajlı gruplara ve iyi yönetişime verilen önem övülürken bir yandan da performans göstergelerinde
ve finansmandaki açıklar not edilmiştir. Üçüncü planın (2019-23) amacı, yükseköğretime ve istihdama geçişin iyileştirilmesi,
özel eğitim ihtiyaçlarının desteklenmesi, ayrıca verimliliğin artırılması için yapıların modernleştirilmesidir.
Eğitim Kurulu’nun koordine ettiği son müfredat revizyonlarında (2018) 21. yüzyıla uygun yetkinlikler, müfredat üzerindeki
fazla yükün azaltılması ve emek piyasasında geçerliliğin artırılması vurgulanmaktadır. Revizyonlarda ayrıca bilişim çağı
için gerekli bilgi ve beceriler, farklı bölgelerdeki farklı okul türlerinde öğretmenlerin yetkinliklerinin ve öğrencilerin
ihtiyaçlarının çeşitliliği, ayrıca Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’yle uyum (bkz. “Öğrencilerin geleceğe hazırlanması”) konuları
da dikkate alınmıştır. TME müfredatının kapsamlı revizyonu, sektör temsilcileriyle ortak çalışılarak 2020 yılında
tamamlanmıştır. OECD (2019) değişimin yönünü övgüyle karşılarken uygulama sürecinin desteklenmesi için tespit ettiği
hususlar şunlardır: öğretmenlerin yetkinliklerindeki eksikliklerin giderilmesi, öğrencilerin geleceğinde belirleyici olan önemli
sınavlara hâlihazırda verilen önemin değiştirilmesi ve reform yorgunluğunu önlemek için açık iletişim sağlanması.
Yükseköğretim Kalite Kurulu (2015), yükseköğretim kurumlarının niteliğine ilişkin değerlendirmeler gerçekleştirmekte ve
özel akreditasyon kuruluşlarına yetki vermektedir. YÖK’e bağlı bir organ olan kurul, resmî kararlarında bağımsız olmakla
birlikte resmî statüsü ve teşkilat yapısı bakımından bağımsız değildir. Kurul sonradan, daha güçlü yetkilerle tamamen özerk
bir kurum olan Türkiye Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK, 2017) olmuştur. YÖKAK’ın bir öğrenci temsilcisiyle birlikte,
ilgili idari organlardan ve yükseköğretim kurumlarından 13 üyesi vardır. YÖKAK 2020 yılında Avrupa Yüksek Öğretimde
Kalite Güvencesi Birliği’ne üye olmuştur. Beş yıllık döngülerle yükseköğretim kurumlarında harici değerlendirme
gerçekleştirilmektedir. TEHQC 2015-2019’a (2019) göre yükseköğretim kurumlarının %77’si katılım göstermiştir. YÖKAK
16 ulusal akreditasyon kuruluşuna yetki vermiş olup 4 de uluslararası akreditasyon kuruluşunu tanımıştır. Program
akreditasyonu gönüllülük esasına dayalı kalmasına rağmen, akreditasyonların sayısı 2016 ile 2019 yılları arasında %55
artış göstererek kültür değişimi yaşandığını işaret etmiştir.
Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi (2015) ile yükseköğretim kurumlarının bölgelerine
olan katkılarının artırılması ve ihtisaslaşmanın teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Uygun yükseköğretim kurumlarından
yarısından fazlası projeye başvurmuş olup pilot çalışma için 5’i seçilmiştir. Daha sonra 2016 ve 2020 yıllarında 5’er
yükseköğretim kurumu daha seçilmiştir. Bu yükseköğretim kurumları bölgesel kalkınma eylem planları hazırlamış olup
ilerlemeler YÖK’ün kurduğu çok paydaşlı uzman bir organın denetimine tabidir. Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve
İhtisaslaşma Projesi’nin (2017) de benzer amaçları olup öncelikli alanlarda araştırma odaklı ihtisaslaşmayı teşvik
etmektedir. 50’den fazla üniversite başvurmuş, bunların 16’sı başarıyla araştırma üniversitesi olmuştur. Yapılan
araştırmalar bu çalışmaların bölgesel kalkınmanın teşvik edilmesinin yanı sıra, yükseköğretim kurumlarının kalitesi ve
itibarının artırılmasına da yardımcı olduğunu ortaya koymaktadır.
Şekil 7. Devlet ortaokulları hakkında devletin her düzeyinde alınan kararların yüzdesi (2017)
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Not: Yukarıdaki şekilde karar alma süreçlerinin dört alanı dikkate alınmıştır: 1) Talimat organizasyonu, 2) Personel yönetimi, 3) Planlama ve yapılar
ve 4) Kaynaklar.
Kaynak: OECD (2018), Education at a Glance 2018: OECD Indicators, OECD Yayıncılık, Paris, https://doi.org/10.1787/eag-2018- en.
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Bilgi Notu 4. Teknoloji aracılığıyla öğretimi ve öğrenmeyi geliştirecek koşulların tesisi
2010 yılında Türkiye, öğretimde ve öğrenmede teknolojinin kullanımını genişletip artırmak amacıyla Fırsatları Artırma ve
Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) isimli bir proje başlatmıştır. Proje başlangıçta, Millî Eğitim Bakanlığı’nın başka
birkaç bakanlığın, Hazine’nin ve Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Konseyi’nin desteğiyle yürüttüğü işbirliğine dayalı bir
çalışma niteliğinde olmuştur. Sonradan okullarda dijital becerileri teşvik etmeyi ve Bilgi ve Haberleşme Teknolojilerine
(BHT) erişimi artırmayı amaçlayan daha uzun vadeli bir programa dönüşmüştür.
Projenin beş önemli eylem hattı mevcuttur:
 Genişbant internet bağlantısı, tabletler, akıllı tahtalar ve çevrimiçi platformları kapsayan gerekli altyapının tesis edilmesi,
 Çevrimiçi eğitim içeriğinin ve kaynakların geliştirilmesi ve yönetimi,
 Eğitim programlarında BHT’nin etkin bir şekilde uygulanmasının teşvik edilmesi,
 Yüz yüze ve çevrimiçi eğitim dahil olmak üzere, öğretmenlere mesleki gelişim imkânı sunulması ve
 BHT’nin etik, güvenilir, yönetilebilir ve ölçülebilir bir şekilde kullanılmasının sağlanması.
Başlangıçta projenin başlıca hedefleri arasında, ortaöğretime devam eden her öğrenciye bir tablet cihazı verilmesi ve her
sınıfta interaktif beyaz tahta (İBT) bulunması yer almaktaydı. Bu hedefler önce genel ortaokullara, sonra meslek okullarına,
sonra da ilkokullara ve okul öncesine odaklı olarak, üç aşamada gerçekleştirilecekti. FATİH’in aslında beş yıl sürmesi
bekleniyordu (2010-15). Bu sürenin ilk iki yılı planlama, hazırlık çalışmalarına ve pilot çalışmalara ayrılmıştı.
Erken dönemde yapılan bir FATİH değerlendirmesine (2013) göre, projenin ulusal çapta yaygınlaştırılmasının ilk yılından
hemen sonra 84.000 sınıfın donanımı sağlanarak 63.000 tablet dağıtılmıştır. 680.000 öğretmene mesleki gelişim imkânı
sunma amacıyla ilgili çalışmalar da devam etmiştir: 2012 yılında eğitim programında 30 saatlik bir BHT ve 25 saatlik bir
hazırlık kursu başlatılmış ve bu kurslara ilk yıl içerisinde 120.000’in üzerinde katılım olmuştur. Ayrıca gelecekte mesleki
gelişimi kolaylaştırmak adına da tüm illerde uzaktan eğitim merkezleri kurulmuştur. İdari destek güçlendirilmiştir: 2018
itibariyle okul düzeyindeki meselelerin çözülmesine yardımcı olması amacıyla okullarda 500, okullar arasında dönüşümlü
çalışan ise 700 FATİH eğitmeni vardı. Bununla birlikte başlangıçtaki planın pedagojik modelinin ve eğitim sonuçlarının
tatmin edici olmaması nedeniyle, orta ölçekli pilot çalışmanın ardından projede değişiklik yapılmıştır.
2018’den itibaren 2023 Eğitim Vizyonu’nun uygulamaya konmasıyla birlikte Eğitim Bilişim Ağı’nın (EBA) geliştirilmesi önem
kazanmıştır. EBA, tüm Türkiye’de okul öncesinden lise eğitimine kadar, öğrenciler ve öğretmenler için interaktif ve derse
özel dijital içerik sunan ulusal resmî dijital eğitim platformudur. EBA’nın amacı, öğretmenler ile öğrenciler arasında alternatif
iletişim kanalları yaratmak ve her bir öğrenciye özgün olarak kişiselleştirilen öğretim planları geliştirmek suretiyle ortak
çalışmaya dayalı dijital eğitim fırsatları sunmaktır. Özellikleri arasında akıllı içerik öneri sistemi, puan ve rozet toplama gibi
oyunlaştırmalar, ayrıca öğrencilerin başarılarını ve çalışmalarını görüntüleyebilecekleri EBA Portfolyo yer almaktadır. Daha
büyük öğrenciler için, yapay zekâ destekli mantıksal analize dayalı, uyumlamalı ve kişiselleştirilmiş bir öğretim imkânı
sunmak amacıyla EBA Akademik Destek özelliği geliştirilmiştir. Ayrıca, öğretmenlere destek olmak için mesleki gelişime
odaklı alt portallar ve dijital kütüphane kaynakları da mevcuttur. EBA Mesleki Gelişim Platformu ise öğretmenlerin kesintisiz
mesleki gelişimine yönelik çevrimiçi destek sunmaktadır.
FATİH projesi kapsamında başlangıçta hedeflenen 40.000 okul sayısı revize edilerek, 2019 itibariyle hedefe yönelik dijital
altyapı kapsamı 47.158 okula ulaşmıştır. Yaklaşık 450.000 İBT kurulumu yapılmış, lise düzeyindeki öğrencilere ve
öğretmenlere 1,4 milyonu aşkın tablet bilgisayar dağıtılmış ve çevrimiçi veya yerinde mesleki gelişim kurslarına ortalama
1 milyon öğretmen kayıt olmuştur. Daha da önemlisi, EBA Türkiye’nin COVID-19 pandemisi ve buna mukabil okulların
kapatılması nedeniyle ortaya çıkan eğitim müdahalesinin de mihenk taşı olmuştur. Bu dönemde çeşitli özellikleri ve araçları
geliştirmek için başka çalışmalar da yapılmıştır (bkz. Bilgi Notu 1).
FATİH projesi, başlangıcından bu yana çeşitli kereler değerlendirmeye tabi tutulmuştur. MEB yıllık raporu (2018) hem EBA
ziyaret sayısı (1 milyara yakın gerçekleşmiştir) hem de çevrimiçi destek materyallerinin sayısındaki yıllık artış (2.000’in
biraz altında) bakımından olumlu sonuçlar göstermektedir. Ayrıca, öğretmenlerin endişeleriyle ilgili araştırmalar (2018) da
uygulayıcıların, dijital altyapının iyileştirilmesi ve eşitsizliklerin giderilmesi hususundaki kararlılıkla, ayrıca dijital eğitim
bilişimi ve kaynaklarının mevcudiyetiyle ilgili görüşlerinin olumlu olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte
öğretmenler, eğitim içeriklerinin kalitesi ve sınıf zaman yönetimiyle ilgili sorunlar dahil olmak üzere, dijital kaynakların
kullanımıyla ilgili birtakım endişeler iletmektedir. Ayrıca, mesleki gelişim kurslarının niteliği ve kapsamıyla ilgili de endişeler
mevcuttur: öğretmenler verdikleri eğitimi dijitalleştirme noktasındaki destekten yarar sağlasa bile her zaman bu konuda
kendilerini geliştirememektedir. Son olarak, yönetişim bakımından eğitim ve öğretimin sayısal dönüşümüyle ilgili
yaklaşımların daha açık ve net, daha tutarlı bir vizyon gerektirdiği anlaşılmaktadır.
On Birinci Kalkınma Planı kapsamındaki eğitim politikalarında belirtildiği üzere, Türkiye etkili ve adaletli bir uzaktan öğretim
modeli teşkil etmek için EBA aracılığıyla dijital altyapısını zenginleştirme ve FATİH’in temellerinin üzerine inşa ederek ülke
genelinde okullarda ağ altyapısını güçlendirmeye devam etme niyetindedir.
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FİNANSMAN: EŞİTLİĞİ DESTEKLEMEK İÇİN HEDEF ODAKLI HARCAMA İHTİYACI
Türkiye’de eğitime yapılan toplam harcama son yıllarda, büyümekte olan sistemin taleplerini karşılayabilmek amacıyla
önemli miktarda artırılmıştır. 2016 yılında Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranla ilköğretimden yükseköğretime
kadar eğitim için yaptığı harcama %5,4 olmuştur. OECD genelinde ise bu rakam ortalama %5,0’tir. Ayrıca bu pay, GSYİH’de
görülen dikkate değer miktardaki artışlarla paralel şekilde büyümüştür: 2010 ile 2016 arasında Türkiye’nin millî servet içinde
eğitim harcaması, OECD ortalamasındaki %7’lik düşüşe karşılık %24 artış göstermiştir. Ayrıştırılmış veriler, eğitim
harcamalarının daha yüksek eğitim seviyelerine yönelik olduğunu ortaya koymaktadır: OECD’de ortalama %1,5’e karşılık
Türkiye’de GSYİH’nin %1,9’u yükseköğretime ayrılmaktadır. Ayrıca düşük katılım oranlarına rağmen, OECD’nin %1,5
ortalamasına karşılık, Türkiye’de sadece %1,0 ilköğretime gitmektedir. Uluslararası kanıtlar, eğitime dönüşteki en yüksek
oranların daha düşük basamaklarda yaşandığını göstermektedir. 2010’dan bu yana eğitim harcamalarındaki artış, en
azından kısmen, katılımdaki önemli genişlemeye bağlıdır. Toplam harcamadaki artışa rağmen Türkiye’nin öğrenci başına
harcaması, ilk ve ortaöğretimde OECD ortalamasının yarısı, EÇEB ve yükseköğretimde ise OECD’nin üçte ikisi civarındadır.
2016 yılında Türkiye bir çocuğun 6-15 yaş arası dönemdeki eğitimine 43.351 USD harcamıştır. OECD’nin bu kalemdeki
ortalama kümülatif harcaması ise 92.674 USD’dir.
OECD ülkeleri arasında, 2016 yılında uluslararası kaynaklar dahil, özel kaynaklardan gelen eğitim harcamasında en yüksek
pay, ortalama %17’ye karşılık %25 ile Türkiye’ye aittir. Ayrıca, OECD ülkeleri arasında eğitime yapılan özel yatırımların en
görünür olduğu düzey, yükseköğretim düzeyi iken, Türkiye’de özel kaynaklar ilk, orta ve lise düzeylerinde eşit derecede
yüksek olup yükseköğretimde ortalamanın altında olmuştur. Okul düzeyinde özel harcamaların çoğunluğu hanelerden
gelmektedir ve Türkiye katılım oranlarını artırmak ve talebi karşılamak için özel okul eğitimini aktif bir şekilde teşvik
etmektedir. Bununla birlikte, bu durum eşitlikle ilgili sorunlar yaratabilir. Ayrıca dezavantajlı çocukların özel okullara erişimini
desteklemeye yönelik çalışmalar da sınırlıdır (bkz. “Son politikalar ve uygulamalar”). EÇEB düzeyinde devlet kurumlarında
sağlanan hizmetler ücretsiz olmakla birlikte, tüm EÇEB ortamlarında ek hizmet ve eğitim materyali ücreti alınabilmektedir.
Alınabilecek maksimum tutar ilgili koşullara göre bir komisyon tarafından belirlenmektedir. Bazı ortamlarda herhangi bir ücret
talep edilmemekte ve sosyoekonomik olarak en dezavantajlı ailelerden gelen çocuklar dahil olmak üzere, bazı çocuklar
ücretlerden muaf tutulabilmektedir: 2018/19 döneminde okul öncesi eğitimdeki çocukların %32’si hiçbir ücret ödememiştir.
Türkiye’de ilk ve ortaokullara yönelik kamusal kaynakların neredeyse tamamı merkezî hükümetten gelmektedir. OECD’nin
%43 ortalamasına karşılık, 2016 yılında eğitime ayrılan kamu kaynaklarının %99’u, transferler sonrasında merkezden
gelmiştir. Kaynaklar okullara, temel bir formüle dayanılarak İl Eğitim Müdürlükleri üzerinden aktarılmaktadır. Tüm okullar
eğitim kaynakları ve bina bakımı için velilerin gönüllü katkısına başvurabilmektedir ve bunu yapan okul sayısı giderek
artmaktadır. Ortaokullar da devletin mali destek verdiği özel sektörden mali destek arayabilmektedir. Dolayısıyla, avantajlı
bölgelerde bulunan veya avantajlı öğrencilere hizmet veren okullar bu gibi katkılardan orantısız fayda sağlayabilmektedir.
Bazı şartlı eğitim yardımı programları (bkz. “Son politikalar ve uygulamalar”) ve ücretsiz eğitim materyali tedarik eden veya
burs sunan bazı projeler dışında, OECD (2019) okullara ayrılan kaynaklara yönelik yeniden dağıtım yaklaşımlarının yeterince
gelişmemiş olduğunu bildirmiştir. PISA 2018’de dezavantajlı okulların müdürleri ile avantajlı okulların müdürlerinin eksiklik
bildirme sıklıkları arasındaki fark, Türkiye’de OECD ortalamasına kıyasla yaklaşık yüzde 7 daha yüksek olmuştur. 2023
Eğitim Vizyonu okul geliştirme modelinin amacı, öğrenciler, okullar ve bölgeler arasındaki farkları hesaba katarak daha
eşitlikçi ve kapsayıcı bir kaynak tahsisi yapılmasını sağlamaktır. Model yaygınlaştırmaya devam ettikçe bu model fayda
sağlayabilir. TME için ayrılan kaynaklar da büyüyen katılıma uyacak şekilde önemli ölçüde artmıştır. ETF (2017),
sağlayıcılara daha fazla mali özerklik verilmesinin ve kamusal-özel finansman için daha fazla teşvik sağlanmasının eğitim
sistemini güçlendirmeye yardımcı olabileceğini bildirmiştir.
Türkiye’de yükseköğretim devlet kurumlarına giden yerli öğrenciler için ücretsiz olup, uluslararası öğrenciler ve kuramsal
zaman içerisinde mezun olmayan öğrenciler için belirli eğitim harçları uygulanır. Özel kurumlarda ise tüm öğrencilere harç
uygulanır ve miktarı Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Türkiye’de öğrencilerin yaşam ve barınma giderleri kendilerine ait
olup bu giderlere destek olması için çeşitli hibeler, krediler ve burslara ulaşabilirler. Bu düzeyde yükseköğretim kurumlarına
sağlanan tüm kamu kaynakları, blok fon olarak değil, harcama bütçesi şeklinde doğrudan merkezî hükümet tarafından
aktarılır. Bu durum, yerel ve kurumsal düzeyde kaynakların daha hedefe odaklı bir şekilde dağıtılmasını zorlaştırabilmektedir.
Yükseköğretim kurumlarının gelir sağlama hakkı olup, devlet üniversitelerinin uluslararası kayıtları genişletmek, akşam ve
yaz okulları uygulaması yapmak ve bağış toplamak suretiyle bu hakkı kullanması yönünde büyüyen bir baskı mevcuttur.
Üniversite giriş sınavlarına hazırlanırken özel ders ücreti ödeyebilen avantajlı öğrenciler aynı zamanda özel kurumlarda
okumak için de ücret ödeyebilmektedir. Dolayısıyla yükseköğretime erişebilmelerini sağlayan çok sayıda imkânları
mevcuttur. Oysa kendilerine kıyasla daha dezavantajlı konumdaki akranlarının bu imkânların pek çoğuna ulaşma olanağı
bulunmamaktadır.
Finansmanla ilgili güçlü yönler ve sorunlar (kriz öncesi analiz)
Öne çıkan güçlü yönler



2016 yılında Türkiye’nin ilköğretimden yükseköğretime kadar
eğitime millî servetten ayırdığı pay nispeten yüksek olmuştur ve
artmaktadır.
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Öne çıkan sorunlar
Özel finansman kaynakları nispeten yüksek olup eğitim
kaynakları içerisindeki payı artmaktadır.
Daha hedefe yönelik harcama tedbirleri geliştirilmesi,
sistemdeki eşitsizliklerle mücadeleye yardımcı olabilir.
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Son politikalar ve uygulamalar
2017 yılında Türkiye, önceden sadece dezavantajlı ailelerle sınırlı olan Şartlı Eğitim Yardımı programını (2003)
mültecileri de kapsayacak şekilde genişletmiştir. Program MEB, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk
Kızılay’ı ve UNICEF’in ortak çalışmasıyla ve AB, Norveç ve ABD’nin mali desteğiyle yürütülmektedir. Türkiye’de
yaşayan okul çağındaki mülteci çocukların ailelerine, çocuklarının okula devam kaydının en az %80 olması şartıyla iki
ayda bir ödeme yapılmaktadır. Program, ilkokul öncesinden liseye kadar olan çocukları ve ayrıca uzun süre eğitimden
uzak kalmış öğrencilere yönelik Hızlandırılmış Eğitim Programlarına devam eden çocukları kapsamaktadır. 2019
ortası itibariyle yaklaşık 500.000 mülteci çocuk program sayesinde okula devam etmiştir. Program, Türk aileler için
2003 yılından beri uygulanmaktadır. Daha önce yapılan bir değerlendirmede, UNICEF bu programın, özellikle kırsal
bölgelerde okula kayıt ve devamlılık oranları üzerinde olumlu etkisi olduğu yönünde kanaate varmıştır. Okul öncesi
eğitime devam eden 48 ila 66 aylık çocukların aileleri için de ayrıca şartlı eğitim yardımı uygulaması mevcuttur.
Türkiye’de özel okullara kayıt olan öğrenciler için birtakım mali destek düzenlemeleri mevcuttur. Devletin Özel Okul
Teşvik Programı (2014) kapsamında, dezavantajlı koşullardan gelen bazı öğrencilerin bu kurumlara erişebilmesini
sağlamak amacıyla, özel okulların istediği harçlar veya veli katkıları için yardım sağlanmaktadır. Yardım miktarı, toplam
giderin yaklaşık %20’sidir. Bu yardıma erişim için ailenin gelir düzeyi, ailedeki çocuk sayısı, engellilik durumu ve
ebeveynlerin evlilik durumu gibi unsurların değerlendirildiği bir ihtiyaç değerlendirmesi uygulanmaktadır. 2015/16
döneminde bu politika, özel EÇEB ortamlarına devam eden 48-66 aylık çocukları da kapsayacak şekilde
genişletilmiştir. Uygulamanın ilk yılında 849 çocuğa destek verilirken 2016/17 döneminde bu rakam artarak yaklaşık
3.000 çocuğa destek verilmiştir. Aynı zamanda başka araştırmalarda, genel olarak, bütçe hesabına tabi olmayan sabit
yardım miktarının, programın amaçlarına ulaşmasına engel olabileceği bildirilmektedir; zira dezavantajlı ailelerin
çoğunun, eğitim giderlerinin tamamını karşılayabilmek için yardımın üzerine ekleme yapacak durumu yoktur. Devletin
daha önce uygulamış olduğu Özel Meslekî ve Teknik Okul Yarım Programı (2012) kapsamında, özel TME kurumlarına
devam eden tüm öğrencilere harç ücretlerini karşılamak amacıyla yardım sağlanmıştır. Ayrıca Türk kanunları (2007)
uyarınca, özel okulların, dezavantajlı öğrencilere öncelik vermek kaydıyla, öğrencilerinin en az %3’ünü ücretsiz
okutması gerekmektedir.
Türkiye, TME sağlanması noktasında özel sektörün rolünü genişletmek amacıyla mali teşvikler sağlamaktadır. 2012
yılında 5580 Sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu ile, belirlenen Organize Sanayi Bölgeleri (yani çeşitli sektörlerin
toplandığı yerler) içerisinde bulunan özel TME kurumlarına devlet tarafından mali destek uygulaması getirilmiştir.
2012/13 döneminden itibaren uygulanan bu mali yardım miktarı, her yıl öğrenci sayısına göre belirlenmiştir. 2016
yılında ise mevzuat güncellenerek, 2016/17 döneminden itibaren tüm özel TME kurumları kapsam dahiline alınmıştır.
Son araştırmalarda rapor edilen ulusal verilere (2019) göre, tüm TME öğrencileri içerisinde, özel TME kurumlarında
okuyan öğrenci oranı %0,1’den %5,5’e yükselmekle birlikte, bu oran uluslararası kıyaslamaya içerisinde düşük
kalmaktadır. 5580 Sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu’na (2019) getirilen ve özel eğitim sağlayıcıların da artık mesleki
eğitim kurulları (MEK) kurabilmesini olanaklı kılan güncellemeler ise çok kısa süre önce yürürlüğe girmiştir.

Şekil 8. Eğitim düzeyine göre öğrenci başına yıllık harcama, 2016
Farklı eğitim düzeylerinde öğrenci başına harcama
18 000
16 000
14 000

USD cinsinden
harcamalar

12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Okul öncesi

İlkokul

Ortaokul
Türkiye

Lise

Yükseköğretim

OECD ortalaması

Kaynak: OECD (2019), Education at a Glance 2019: OECD Indicators, OECD Yayıncılık, Paris, https://doi.org/10.1787/f8d7880d- en.
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EK A: TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI

2018

Türkiye
5. yıl
4. yıl
Yıl
3. yıl
2. yıl
1. yıl

4. yıl
3. yıl
2. yıl
1. yıl

3. yıl
2. yıl
1. yıl

ISCED 7

ISCED 8

5. yıl
4. yıl
3. yıl
2. yıl
1. yıl

2. yıl
1. yıl

Year 2
Year 1

Yüksek lisans programları

4. yıl
3. yıl
2. yıl
1. yıl

Year 2
Year 1

Year 2
Year 1

Tıp
fakültes
şi

2. yıl
1. yıl

Doçentlik
programları

ISCED 5

Diş Hekimliği, Eczacılık ve
Veterinerlik Fakülteleri

6. yılYear 5
5. yıl
4. yılYear 4
3. yıl
2. yılYear 3
1. yıl

12. sınıf
11. sınıf
10. sınıf
9. sınıf

8. sınıf
7. sınıf
6. sınıf
5. sınıf

Özel ihtiyaçlar eğitimi

ISCED 1

9.5

12. sınıf
11. sınıf
10. sınıf
9. sınıf

th
12.12
sınıf
11.11
sınıf
th
10.10
sınıf
th
9. sınıf
9th

13.5

ISCED 2

ISCED 3

17.5

Non-formal education-adult education-continious education

ISCED 6

Year 6
5. yılYear 5
4. yıl
Year 4
3. yıl
2. yılYear 3
1. yıl

4th
3rd
2nd
1st

4. sınıf
3. sınıf
2. sınıf
1. sınıf

Okul öncesi eğitimi
Erken çocukluk bakımı ve eğitimi

Erken çocukluk eğitimi

ISCED
010

ISCED
020

İlköğretim

Not: Bu tablonun yorumlanması için gerekli anahtar aşağıdaki kaynak bağlantısında mevcuttur.
Kaynak: OECD (2018), “Turkey: Overview of the Education System”, OECD Education GPS,
http://gpseducation.oecd.org/Content/MapOfEducationSystem/TUR/TUR_2011_EN.pdf.
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Yaygın eğitim
– yetişkin
eğitimi –
sürekli eğitim

EK B: İSTATİSTİKLER
Temel göstergeler listesi 1,2,3

#

Türkiye

Ortalama

Min

veya toplam OECD

Maks
OECD

Arka plan bilgileri
Ekonomi
1

Kişi başına düşen GSYİH, 2016, SAGP’ler (satın alma gücü paritesi) kullanılarak
USD cinsinden mukabili (OECD İstatistikleri)

2

GSYİH büyümesi, 2016 (OECD İstatistikleri)

26 330

42 441

14 276

107 775

3.2%

1.8%

0.6%

6.6%

104

37

3

517

23.5%

17.0%

12.2%

28.4%

2.8%

14.4%

0.8%

47.6%

466

487

412

523

-4.9

7.1

Toplum
3
4

5

Nüfus yoğunluğu, insan/km 2, 2017 (OECD İstatistikleri)
15 yaşın altındaki nüfusun toplam nüfusa yüzdesi, 2018
(OECD Verileri)
Yurtdışı doğumlu nüfusun toplam nüfusa yüzdesi, 2018 veya mevcut en yakın
yıl (OECD Verileri)
Eğitim sonuçları

6

Ortalama okuma performansı (PISA 2018)

PISA sınavı genelinde ortalama üç yıllık performans eğilimi, alana göre (PISA 2018)

4,5

Okuma performansı

2.2

0.4

Matematik performansı

4.1

-0.6

-9.1

6.4

Bilim performansı

6.1

-1.9

-10.7

6.4

8

Erken çocukluk eğitimi ve bakımında 3 yaşın kayıt oranları,
2017 (EAG 2019)

10.1%

79.3%

2.4%

100%

9

Eğitim düzeyi ortaöğretim olan 25-64 yaş aralığının yüzdesi, 2018 (EAG
2019)

15.1%

14.4%

0.8%

39.9%

7

25-34 yaş arası nüfusun eğitim düzeyi, eğitim türüne göre, 2018 veya mevcut en yakın yıl

10

En az lise eğitimi, 2018 (EAG 2019)

57.2%

85.4%

50.1%

97.8%

Yükseköğretim, 2018 (EAG 2019)

33.3%

44.3%

23.4%

69.6%

10.8%

24.5%

1.8%

50.1%

Ortaokul altı

11.8%

13.7%

3.0%

37.3%

Lise ve mukabili düzeyde öğretim

11.3%

7.3%

2.5%

25.1%

13.9%

5.5%

1.7%

23.2%

11

14

10

16

26.1%

22.6%

11.1%

49.9%

3.3%

8.7%

0.8%

15.0%

4.2%

7.8%

0.0%

56.1%

m

36.8%

20.4%

56.9%

Meslek lisesi veya mukabili düzeyde eğitim, 2018 (EAG very bankası, 2020)

25-34 yaş arası işsizlik oranı, eğitim düzeyine göre, 2018 (EAG 2019)
11

Yükseköğretim
Öğrenciler: Yetişme sonuçları
Politika aracı 1: Eşitlik ve nitelik
12 Eğitim sisteminde ilk tercih yaşı (PISA 2018)

Okuma performansı en yüksek ve en düşük düzeydeki öğrenciler (%) (PISA 2018)
13 2. Seviyenin altında performans gösteren öğrenciler
5. Seviye veya üstünde performans gösteren öğrenciler
14 Öğrencilerin tüm derslerde yeteneklerine göre farklı sınıflarda
gruplandırıldığı okullardaki öğrenci yüzdesi, PISA 2015
15

Velilerinin bölgelerinde iki veya daha fazla başka okul olduğunu bildirdiği
öğrenci yüzdesi, PISA 2015
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Temel göstergeler listesi

#

Türkiye

1,2,3

Ortalama

Min

Maks

veya toplam

OECD

OECD

İlkokul, ortaokul ve liselerde en az bir kez sınıf tekrarı yaptığını bildiren öğrenci
16 yüzdesi (PISA 2015)

10.9%

11.3%

0.0%

42.6%

PISA sınavındaki okuma performansında ESKD’ye göre açıklanan varyans
yüzdesi (PISA 2018)4

11.4%

12.0%

6.2%

19.1%

-27

-24

-80

16

25

30

10

52

226.5

267.7

220.1

296.2

19.9

15.6

-8.3

37.6

17

18

PISA okuma performansında sosyoekonomik durum düzeltmesinden SONRA
göçmen çocuklar ile göçmen olmayan çocuklar arasındaki puan farkı (PISA
2018)4

19 Okumada kız çocukları ile erkek çocukları arasındaki puan farkı (PISA 2018)

4

Politika aracı 2: Öğrencilerin geleceğe hazırlanması
20

500 ölçeği üzerinden 16-64 yaş aralığındaki yetişkinlerin ortalama okuryazarlık
yeterliliği (Yetişkin Becerileri Araştırması, PIAAC, 2015)
Yaş, cinsiyet, eğitim, göçmenlik ve dil arka planı ve ebeveynlerin eğitim düzeyi

21 hesaba katıldıktan SONRA genç (25-34) ve yaşlı (55-65) yetişkinler arasındaki
okuryazarlık puanı farkı (Yetişkin Becerileri Araştırması, PIAAC, 2015).

2017 yılında lise eğitimi gören öğrencilerin aşağıdaki programlar içerisindeki payı:
Genel programlar (OECD İstatistikleri - INES 2020)

53.6%

58.1%

27.6%

100.0%

Mesleki programlar (OECD İstatistikleri - INES 2020)

46.4%

43.1%

9.0%

72.4%

a

18.3%

1.0%

58.0%

49.0%

36.6%

10.1%

49.9%

29.8%

14.3%

5.9%

29.8%

Eğitim dili derslerinde öğretmen desteği ortalama endeksi

0.22

0.01

-0.61

0.47

Disiplin ortamı ortalama endeksi

-0.08

0.04

-0.34

1.07

Öğrencilerin aidiyet hissi ortalama endeksi

-0.14

0.00

-0.28

0.46

6.3%

37.0%

6.3%

54.2%

720

783

561

1063

504

709

481

1063

Fiilî öğretmen maaşlarının yükseköğretimden, ortaöğretimden, genel programlardan
28 mezun tam zamanlı ve tüm yıl çalışan yetişkin işçilerin kazançlarına oranı 2016
(EAG 2019)

0.85

0.88

0.64

1.40

29

Öğretmenlik mesleğinin toplumda değer gördüğünü düşünen öğretmenlerin
oranı (TALIS 2018)

26.0%

25.8%

4.5%

67.0%

30

Seçme şansı olsa yine öğretmen olmayı isteyen öğretmenlerin oranı (TALIS
2018)

74.5%

75.6%

54.9%

92.2%

22

Okul ve iş temelli birleşik programlar (OECD İstatistikleri - INES 2020)
Yükseköğretimden ilk mezuniyet oranları, 2017 (30 yaşın altında, hareket halindeki
23 öğrenciler hariç / OECD İstatistikleri - INES 2020)
24

18-24 yaş aralığında olup eğitim-öğretime ve istihdama katılımı olmayan kişilerin
yüzdesi, 2018 (EAG 2019)
Kurumlar: Okulların iyileştirilmesi

Politika aracı 3: Okul iyileştirme
Eğitim Ortamı - PISA 2018
25

26

50 yaş ve üstü ortaöğretim öğretmenlerinin yüzdesi, 2017 (EAG 2019)

Eğitim düzeyine göre kamu kurumlarındaki yıllık eğitim saati sayısı, 2018 (EAG 2019) ⁷
27 İlköğretim
Ortaöğretim, genel programlar
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Temel göstergeler listesi 1,2,3

#

Türkiye

Ortalama

Min

veya toplam OECD

Maks
OECD

Politika aracı 4: Öğrenci sonuçlarını iyileştirmeye yönelik ölçme ve değerlendirme
Okulda kalite güvencesini ve iyileştirmeyi amaçlayan aşağıdaki düzenlemelerin kullanıldığı okullarda okuyan öğrenci
31 yüzdesi (PISA 2015):
İç/Özdeğerlendirme
93.5%
93.2%
74.8%
100.0%
Dış değerlendirme

78.8%

74.6%

20.8%

97.4%

Okul müdürlerinin aşağıdaki amaçlarla standart testler uygulandığını bildirdiği öğrencilerin yüzdesi (PISA 2015):

32

Öğrencilerin sınıf tekrarı veya sınıfı geçmesi konularında karar vermek için

32.4%

31.3%

3.4%

60.6%

Okulun yıldan yıla ilerlemesini izlemek için

70.3%

69.4%

26.2%

97.7%

Öğretmenlerin etkinliği hakkında karar vermek için

49.0%

37.0%

4.4%

87.5%

56.7%

58.9%

14.1%

92.4%

87.3%

63.5%

16.2%

98.1%

72.9%

23.8%

0.0%

83.3%

İyileştirilebilecek ders veya müfredat konularını tespit etmek için
Müdürlerin bildirdiğine göre en az yılda bir kez resmî değerlendirmeye tabi
33 tutulan ortaöğretim öğretmenlerinin yüzdesi (TALIS 2018)
Sistemler: Sistemin düzenlenmesi
Politika aracı 5: Yönetişim

Devlet ortaokullarında devletin her düzeyinde alınan kararların yüzdesi, 2017 (EAG 2018)
Merkezî
34

Ülke

0.0%

10.3%

0.0%

62.5%

18.8%

4.9%

0.0%

33.3%

Yerel

0.0%

13.3%

0.0%

71.9%

Okul

8.3%

34.0%

0.0%

91.7%

Çok sayıda düzeyde

0.0%

13.8%

0.0%

100.0%

5.4%

5.0%

0.0%

6.5%

Bölgesel/bölge altı

Politika aracı 6: Finansman
Eğitim harcamalarının GSYİH yüzdesi (ilköğretimden yükseköğretime), 2016
35 (EAG 2019)

Eğitim kurumuna göre öğrenci başına yıllık harcama, tüm hizmetler için, GSYİH SAGP’leri kullanılarak dönüştürülen USD
cinsinden, 2016 (EAG 2019)
Okul öncesi eğitim
36

İlkokul eğitimi
Ortaokul eğitimi
Lise eğitimi
Yüksekokul eğitimi

5 568

8 349

1 579

17 533

4 168
4 063
5 213
10 519

8 470
9 884
10 368
15 556

2
2
3
5

17
21
21
48

961
561
001
787

913
739
231
407

Eğitim kurumlarına yapılan kamusal ve özel harcamaların nisbi oranları, 2016 (EAG 2019)
37 Kamu kaynakları
Tüm özel kaynaklar (uluslararası kaynaklar dahil)

74.6%

82.7%

62.7%

97.6%

25.4%

17.4%

2.4%

37.3%

Eğitim kurumlarına yapılan harcama payı değişimi, EAG 2019 (2010 ile 2016 arasındaki yüzde puan farkı, ilköğretimden
yükseköğretime)
38
Kamu kaynakları

m

-2.7

-9.8

6.3

Tüm özel kaynaklar

m

2.5

-6.3

7.0

Notlar
1. 1.Ortalama, toplam, minimumlar ve maksimumlar, katılımcı ülkelere atıfta bulundukları Yetişkin Becerileri Araştırması dışında OECD ülkelerine atıfta bulunmaktadır.
Gösterge 6, 13 ve 17-19 için ortalama değer, İspanya hariç tüm OECD üye ülkeleri (ve Kolombiya) genelindeki aritmetik ortalamayı ifade eder. Gösterge 5 için ortalama
değer, Education Policy Outlook tarafından hesaplanan tüm OECD üye ülkeleri (Japonya, Kore ve Polonya hariç) genelindeki aritmetik ortalamayı ifade eder.
2. 2. "m": veri bulunmadığında dahil edilir.
3. 3. "NP": ülke çalışmaya katılmıyorsa dahil edilir.
4. 4. Göstergenin istatistiksel olarak anlamlı değerleri koyu renkte gösterilmiştir (yalnızca PISA).
5. 5. Ortalama üç yıllık eğilim, bir ülkenin / ekonominin PISA'ya ilk katılımından PISA 2018'e kadar PISA puan puanlarındaki ortalama değişimdir.
6. 6. "a": kategori geçerli olmadığında dahil edilir.
7. 7. Türkiye için bu, tipik öğretim süresiyle ilgilidir (öğretmenler için belirli koşullar geçerli olmadığında çoğu öğretmenin doldurması gereken öğretim süresi).
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NOTLAR

25 Mayıs 2018 tarihinde OECD Konseyi, Kolombiya’yı üyeliğe davet etmiştir. Bir Bakışta Eğitim, Uluslararası Öğrenci
Değerlendirme Programı, ayrıca Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Anketi’nde elde edilen veriler için bu yayında bildirilen OECD
ortalamalarına Kolombiya da dahil edilmiş olmakla birlikte, bu OECD veri kümelerinin hazırlanışı esnasında Kolombiya henüz
dahili onay prosedürlerini tamamlama sürecindeydi ve Kolombiya’nın OECD Anlaşması’na katılım belgesi henüz teslim
edilmemişti.
1

2018 yılına ait veriler için kullanılan bu göstergede ISCED 2011 referans alınırken 2008 yılına ait verilerde ISCED-97 referans
alındığı için, pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de bu göstergeye ait zaman dizisinde bir kopukluk vardır.
2

3

Türkiye için bu, gelir vergisi düşüldükten sonra kalan net kazancı ifade eder.

Türkiye için bu, standart ders süresini ifade eder (öğretmenler için herhangi bir özel koşulun geçerli olmadığı hallerde çoğu
öğretmenden talep edilen ders süresi).
4
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Bu belge, OECD Genel Sekreterliği’nin sorumluluğunda yayınlanmıştır. Belgede ifade edilen görüşlerin ve kullanılan savların
mutlaka OECD’ye üye ülkelerin veya Avrupa Birliği’nin resmî görüşlerini yansıtması gerekmez.
Bu belge ve içerisinde kullanılan haritalar, herhangi bir yetki alanının durumuna veya böyle bir alan üzerindeki egemenlik hakkına,
belirlenmiş uluslararası sınırlara ve herhangi bir bölgenin, şehrin veya alanın adına halel getirmez.
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