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ZORUNLU GENEL ORTAÖĞRETİM İÇİN YAPISAL DÜZENLEME 
ÇALIŞTAYI 

 
 

30 Mart 2012 tarihli 6287 sayılı Kanun’un başlıca iki amacından birisi “Zorunlu 
Eğitimin 12 Yıla Çıkarılması”dır. Gençliğimize nihayet dolu dolu verilmiş dört yıllık 
bir gelişim süresi söz konusudur. Eğitimde demokratikleşmeyi geliştirmek için bir 
fırsattır. Zorunlu Genel Ortaöğretim için Yapısal Düzenleme Çalıştayı’nın amacı; 
öğrencinin ortaöğretim yıllarını hakkıyla değerlendirebilmesi, demokratik bir 
ortamda kendisini geliştirebilecek seçenekler bularak yetişmesi ve kazanımlarını bir 
üst eğitim kademesine ya da hayata taşıyabilmesi için gerekli yapısal düzenlemelerin 
yapılmasında bilimi, eğitim yöneticilerinin birikimlerini ve deneyimlerini ihtiyaçlar 
doğrultusunda kullanmak suretiyle Millî Eğitim Bakanlığı’nın çalışmalarına destek 
olmaktır.   
 
Türkiye; demokratikleşme, hak ve hürriyetlerin kullanılması, kazanımlarını 
toplumumuza ve insanlığın yararına dönüştürme bilinci ile yetişmiş çok-boyutlu 
bireylerinin serbest faaliyet gösterdiği, çağın önder ülkelerinden biridir. 1739 sayılı 
Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 1. ve 2.  Maddeleri çok-boyutlu Türk vatandaşını 
yetiştirme hedeflerimizi ortaya koymuştur. Zorunlu eğitimde 4+4+4 kademelerinin 
bu ufuk ve hedeflerle yerli yerine oturtulması ve her bir kademeyi eğitim bilimin 
gerektirdiği çok-boyutlu yaklaşımla ele alınması çalışmalarının zamanındayız. Tüm 
eğitim yöneticileri ve eğitimciler gayretlerini bu yönde birleştirmişlerdir. Çalıştay’da 
ele alınan konu ve sorular Bakanlıktan ve öğretmenlerden derlenerek oluşmuştur. Bu 
Çalıştay’ın özelliği ortaöğretimi sistem bütünlüğü içinde ele almasıdır. Eğitim 
Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) böyle bir çalışmaya geniş bakış açısı 
içinde katkı sunma ortamı oluşturmaktan onur duymaktadır.   
 
 
Çalıştayımız altı alt çalışma alanından oluşmuştur:  
 

1. Ortaokuldan Ortaöğretime Zorunlu Geçişin Düzenlenmesi  
2. Zorunlu Örgün ve Yaygın Ortaöğretim Hatlarının Tanımlanması ve Okul 

Çeşitliliği 
3. Genel Ortaöğretimde Đşleyişin Etkinleştirilmesi 
4. Genel Ortaöğretimde Sınıf Geçme ve Sınav Düzeninin Değerlendirilmesi 
5. Ortaöğretimden Yükseköğretime Geçişin Yeniden Düzenlenmesi 
6. Eğitim Yönetiminde e-okul. 

 
EYUDER Çalıştay sonuçlarından bir EYLEM – PLANI çıkarmış ve takibine 

başlamıştır.    
    Adem ÇĐLEK 
EYUDER Başkanı  
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AÇILIŞ KONUŞMALARI 
  

                                                                                                  Âdem ÇĐLEK 
                                                                                                         EYUDER Başkanı  

 
Değerli Protokol, kıymetli Hocalarım, saygıdeğer Eğitimciler, Eğitim Yöneticileri,  

EYUDER ve Gazi Üniversitesi işbirliği ile düzenlemiş olduğumuz “Zorunlu Genel Ortaöğretim için 
Yapısal Düzenleme Çalıştayı’na hoş geldiniz diyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.  

Türkiye ve dünyada eğitimin ortamı dışındaki çevre geçmiş yarım yüzyıldır hızlı ve dinamik bir 
değişim geçirmektedir. Özellikle temel teknolojilerde bilgi depolama ve iletme araçlarında 
beklenmedik değişmeler gerçekleşmiştir. Bu değişmeler, okul önderlerimizi ve yaptıkları işleri 
zorlamaya hatta eğitimin doğasını yeniden tanımlamaya zorlamaktadır.  

Bununla birlikte, bugüne kadar olan değişimlere verilen tepkilerin, dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de, oldukça yavaş geliştiğini görüyoruz. Eğitim kurumlarımızda değişim adına yapılan çabalar 
beklenilen başarı düzeyini sağlayamamıştır. Belki bazı kurumlarımızın biraz daha iyi duruma 
gelmesine yardımcı olmuştur. Bu durumun, eğitimcilerimizin istek ve zekâsıyla ilgisi çok azdır. 
Öğrencilerimizin istek ve zekâsıyla ise hiç ilgisi yoktur. Geleceğin okullarını yeşertmek ve başarılı 
kurumlar yaratmak için gereken tek şey irade ve vizyon sahibi önderlerdir. Kurumlarımızın 
ilerleyememesindeki en büyük engel Türk Eğitiminin maalesef istikrarlı bir sisteminin, bir 
felsefesinin artık bulunmayışıdır. Üzülerek ifade etmek isterim ki, birilerinin artık sorunları dile 
getirmesi ve “kral çıplak” demesi gerekmektedir.  

Eğitim önderlerinin artık Türk eğitim sistemini uzun soluklu ve kalıcı olarak oluşturmaları 
gerekmektedir. Oluşturulan sistemin denetiminde de bu liderlerin yer alması gerekmektedir. Bugün 
eğitim liderleri, politikacılar, idareciler, öğretmenler yönettikleri sistemin kendi denetimleri dışında 
olduğunu düşünmektedirler. Eğitimcilerimiz, yöneticilerimiz bu düşüncelerinde haksız sayılmazlar. 
Tam denetimlerinde olmayan bir sistemin faturasının da sadece yönetici ve öğretmenlere kesilmesi 
motivasyonu bozmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir.  

Değerli eğitimciler, artık büyük bir camiayı oluşturduğumuzun ve büyük bir güç olduğumuzun 
farkına vararak sorunlarımızı kendimizin çözeceği bir yapının temelini kurmak için çalışmalıyız. 
Çeşitli platformlarda dile getirdiğim ve uzak hedef olarak hayalim olan bir Eğitimciler Odası ya da 
mesleki bir birlik kurulmalı, siyasi kaygılar içine sokulmadan kendi geleceğimizi kendimiz 
şekillendirmeliyiz. Aslında şikâyet ettiğimiz sorunların çözümünün kendi içimizde var olduğunu 
görmeliyiz. Artık söylenen değil söyleyen, kendi sorunlarına kendi çözüm üreten bir kitle olmalıyız. 

Değerli katılımcılar bulunduğumuz yüzyılın son onbeş yılında, teknolojideki baş döndürücü 
değişim en çok eğitim sistemlerini ve eğitim ortam ve içeriklerini etkilemiştir. Dolayısıyla öğrenci 
profilleri de hızla değişmiştir. Buna karşın yavaş uyum gösteren sistem ile yeni kuşak arasında 
çatışmalar çıkmaya başlamıştır. Öğrenci başarıları düşmüş, devamsızlıklar artmıştır. Bugün 
Ankara’da liselere devam eden öğrencilerin dört yıllık eğitim dönemindeki devamsızlık oranı 
yaklaşık %25 tir. Bunun anlamı, dört yıl sürecinde öğrencilerimizin bir yılı kayıp demektir. Bu 
korkunç bir rakamdır ve korkunç bir kayıptır.   

Değerli katılımcılar değişim ve gelişim kaçınılmazdır. Amacımız değişimin gelişim yönünde 
tutulmasıdır. Fakat biz gelişimi sürekli sistemi yap-boza çevirerek, her yeniliği gerekliliğini ölçüp 
biçmeden alarak, her gelen siyasi erkin kişisel görüşlerini uygulamaya aktararak sağlayamayız. 
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Gelinen noktada eğitim sistemimizi tutarlı oluşturma adına tüm alt sistemlerimizle birlikte uzun 
vadeli bir gelecek tahminini yeniden yapmalı ve öğrencilerimizin, ailelerinin, eğitimcilerimizin ve 
eğitim yöneticilerimizin şevk ve hevesini yeniden kazandırılmalıyız.  

Bunun yanında, okul ve eğitim düzenlemeleri tarihinin bir şikâyetler tarihi olduğunu ifade etmek 
abartı olmaz. Bu sadece ülkemiz için değil dünya eğitimcilerinin karşı karşıya olduğu bir süreçtir. 
Eğitimcilerin toplum nezdindeki konumlarının düştüğü, önceden tek bilgi kaynağı olan 
öğretmenlerin yanına denetimsiz teknolojik içerikler gelirken saygınlıklarını etkilediği aşikârdır. Bir 
de bu sürece politikacılarımızın, TV gibi iletişim araçlarının, diğer unsurların etkisiyle verilen 
gelişigüzel mesajlar ve yanlış uygulanan eğitim politikaları nedeniyle eğitim sistemi ve 
başrolündekiler her zaman eleştirilere ve şikâyetlere maruz kalmıştır. Bu durum yeni oluşmuş 
değildir. 

Meşrutiyetin ilk aylarında Mir’at-ı Maarif gazetesi, eğitimle ilgili beklentilerini şöyle özetliyordu: 
“Sabık istibdadın hunin-i pençeleri arasında feryad eden zavallı muallimler!” Metnini şöyle devam 
ettiriyor; “Devr-i sabık Maarif Nazırı mektepleri çürüttü, hercümerc etti. Muallimleri kapucu maaşı 
ile istihdamdan sıkılmadı. Maarifin temeline darbeler indirdi, harab etti. Biçare muallimler derd-i 
maişetle zırladı. Çare bulunamadı.” Gazetede, II. Abdülhamid dönemindeki bu şikâyetler ifade 
edildikten sonra, durumun II. Meşrutiyet döneminde de henüz değişmediği belirtiliyor, 
öğretmenlerin sabırsızlıkla reform beklediği ifade ediliyordu. Bugüne baktığımızda hâlâ reform 
beklentileri ve bazı hayâl kırıklıklarının devam ettiği görüyor.  

Gelinen nokta aslında bize her şeyi özetliyor. Biz eğitimcilerin sorunları ve reform beklentileri kısa 
süreli bir sorundan değil, kökleşmiş sorunlarla ilgilidir. Konuşmamın başında da belirttiğim gibi bu 
sorunları ancak kendimize has bir eğitim sistemi oluşturarak ve bu sistemi de irade ve vizyon sahibi 
eğitim önderlerinin denetim ve yönlendirmelerine bırakarak elde tutabiliriz. Yönetim sürecinin 
sorumluluğunu da onlara bırakarak gelişmeyi ve kaliteyi yakalayacağımız, tüm paydaşların 
motivasyonunu yeniden sağlayacağımız bir sistem yaratmalıyız. Dışarıdan bir kurtarıcı beklemeyi 
bırakıp kendi birikimlerimizin gücünün farkına varmalıyız. Atatürk Cumhuriyet’in millî eğitimini 
kurmak üzere yola çıktığı zaman da yanında eğitimciler vardı.  

Bugün, Đstiklâl Marşı’mızın kabulünün yıldönümü olduğu için, örneklerimi büyük üşair ve 
düşünürümüz Mehmet Âkif Ersoy’dan seçmek istiyorum. Bakınız, Mehmet Akif Ersoy ne diyor: 
“Biz ne hamiyetsiz adamlar, ne vazifesiz babalarız ki mevcut mekteplerimizi işe yarar bir hale 
getirmek yahut yeniden adam akıllı müesseseler yapmak tarafına hiç yanaşmıyoruz da istikbalimizi 
teşkil edecek ciğerparelerimizin terbiyesini o istikbalin hayâlinden bile ürken bir takım yabancılara 
bırakıyoruz!”  

Değerli Katılımcılar, 

Günümüzde veli profili de değişti. Velilerimizin akademik seviyeleri yükseldikçe öğrencilerimizin 
daha çok akademik başarıları ile ilgilenmeye yönelmişler ve eleştiriler de bu yönde yükselmeye 
başlamıştır. Oysa çocuk yetiştirme çok-yönlü gelişimi sağlamayı gerektirir. Bugün dünya tek-
boyutlu işgücü anlayışından hızla uzaklaşıp çok-boyutlu insan arayışına yönelmiştir. 
Çocuklarımızın geleceği sadece akademik bilgilerle donatılmalarında olamaz. Terbiye ve eğitimin 
işlevleri konusunda tüm tarafların bilinçlenerek ortak bir yaklaşımı uygulamaları gerekmektedir. 

Bugün, insanların ve öğrencilerimizin medya ve iletişim vasıtasıyla 24 saat işlenmemiş ham 
verilerle bombardımana tutulduğu bir ortamda vatandaş olarak sorumluluklarını yerine getirebilecek 
gençlerin yetiştirilmesi daha da önem kazanmıştır. Eğer ülkemizde eğitimi daha da canlandırmak 
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istiyorsak, süreklilik ile değişimin dengelenmesinde kararlı olmalı kısa vadeli yap-bozlarla eğitimin 
mantığını kaybetmesine izin vermeyen uzun soluklu sistemin temelini gözden geçirmeliyiz.  

50 yıl boyunca, okulların da içinde bulunduğu toplumun yapısında büyük değişimler yaşanmış ve 
bazı değişimler okulların yapı ve işleyişine temel olan bazı varsayımlara meydan okumaya 
başlamıştır. Günümüzde tembellik, dikkat yetersizliği, yanlış çalışma alışkanlıkları gibi etkenler bu 
kadar çok sayıdaki öğrencinin öğrenememesini açıklamaya yetmez, yetmemeli. Biz eğitimciler artık 
alternatif öğrenme imkânları ve mekân düzenlemeleri bulmalı ya da oluşturmalıyız. Bu anlamda 
okulun tüm paydaşlarını sadece okul aile birliği sürecine değil, okulun yönetim sürecine de 
katmalıyız. Onlara da yetki ve sorumluluk verilecek yeni modeller tartışmalıyız diye düşünüyorum. 
Eğitim sistemine ve eğitimcilerimize karşı yükselen bu memnuniyetsizlik, hem karar vericilerin, 
hem de eğitimcilerin ve onların temsilcilerinin acil olarak üzerinde durmaları gereken bir konudur.  
 
Değerli Eğitimciler,  

Artık öğrencilerimizi sadece seçme sınavına göre başarılı-başarısız sınıflaması yerine daha çok 
kendi ulusal standartlarımız ve uluslararası ölçme ve değerlendirme kuruluşları tarafından yapılan 
PISA ve TIMMS sınavları benzeri kazanımlardan seçtiklerimiz ve becerilerin değerlendirilmesine 
yönelik taramalarla yükselen standartlarla değerlendirmeliyiz. Ortak standartlar yanında her 
öğrencinin bireysel yeteneklerini deneme ve geliştirme hakkını kullandırabilen “okul”a ihtiyacımız 
bulunmaktadır. Başarılı olacağımız, kendimize uygun ve bize özgü eğitim sistemini oluşturmak ve 
aileleri bu konuda bilinçlendirmek gerekmektedir.  

Gelecek nesillerin eğitimi nasıl olmalı, derken üstad Mehmet Akif Ersoy şöyle söylemektedir:  
“Çocuklarımıza kendi terbiyemizi aynen vermeye kalkışırsak cinayet işlemiş oluruz. Unutmayınız 
ki onlar, sizin yaşamakta olduğunuz zamandan başka bir zaman için yaratılmışlardır. Đçimizde tahsil 
hayatının ne acıklı bir surette geçip gittiğini hatırlamayan kimse var mı? Malûmat namına kafamıza 
doldurduğumuz şeylerden ne istifade ettik? Düşünüyorum da, sekiz yaşında ezberlediğim birçok 
ibareyi ancak otuz yıl sonra anlayabildim! Tabiî on beş yaşlarında iken okuduklarımı anlayabilmeye 
ömrüm yetmeyecek!” Gençlerin gelecek anlayışlarını kendilerinin kurmalarına yardımcı olacak iyi 
etüd edilmiş eski ve yeni araçları onlara kazandırmak, öğrencileri medyayı süzmeye yardımcı bilgili 
kılavuzlarla desteklemek üzere taklitten ve basma-kalıp şartlandırmalardan kurtulmuş bir eğitim… 
 
Değerli Eğitimciler,  

Geleceğin okullarını yeşertmek ve başarılı kurumlar meydana getirmek için gereken tek şeyin irade 
ve uzun ufuk sahibi eğitim önderlerinin olacağını söylemiştim. Geçenlerde yayınlanan MEB 
Yönetici Atama Yönetmeliğine de değinmek istiyorum. Millî Eğitim Bakanlığımız öyle bir 
yönetmelik yayınlamıştır ki uygulama ihtimali olmayan, kendini yetiştirmiş ve tecrübeli eğitimcileri 
göz ardı eden bir anlayıştadır. Değerli arkadaşlar, öyle bir yönetmelik düşünün ki hiç idarecilik 
yapmamış ama il müdürünün teklifi ve valilik makamının onayı ile atanan bir kurucu müdürün 
puanını yakalayabilmek için 8-10 defa doktora ya da 105 yıllık müdürlük yapmış olmanız 
gerekmektedir. Buradan, Yönetmelik üzerinde fazla durmaksızın Milli Eğitim Bakanlığı’na 
sesleniyorum. Gelin bu Yönetmeliği geri çekin ve hep birlikte, eğitimcilerin temsilcilerinin de 
içinde olduğu bir çalıştayla, katılımcı bir anlayışla bize özgü bir yönetici atama düzeni oluşturalım. 
Başta da dediğimiz gibi, Türk eğitimine her anlamda kendine özgü bir düzenleme kazandıralım, 
uzun soluklu olsun ve geleceğimizin sigortası yeni nesillere hediye edelim.  
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Sayın Katılımcılar, 

Eğitim ile ilgili bir başka kanayan yaraya temas etmek istiyorum. Yerel ve ulusal medyamız, yayın 
organlarımız kötü haberleri iyi haberlere tercih etmekte, öğrencilerimize olumsuz örnekler içeren 
diziler yayınlamaktadır. Bu nedenle iyi haber halka ve öğrencilerimize ulaşmamakta, kötü rol 
modelleri ekranlarda boy göstermektedir. Bunların sonucunda dizilerin tekrarı şekillerini de 
sınıflarımızda izler hale gelmekteyiz. Buradan RTÜK’e sesleniyorum, bir an önce gereken 
önlemlerinizi alıp bu tür dizilerin yayından kaldırmasını uygulamaya koyun. Bu konuda tüm 
STK’lar bir araya gelerek bu yayınlara karşı ortak bir tavrın sergileneceği platform oluşturmalıyız 
ve etki gücümüzü kullanmalıyız. 

Büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy şöyle diyor;  “Ah ne olurdu bütün eli kalem tutanlar, âlimler, 
muharrirler, siyasiler dedikodularını bıraksalar da milleti irşat edecek faideli şeyler yazsalar…”  
Buradan kendisini saygıyla anıyor ve bu millete hediye ettiği değerler için şükranlarımı sunuyorum.  

21. yüzyılda bize uygun nasıl bir eğitim yapımızın olması gerektiğine dair ana başlıklara değindim. 
Çocuklarımızın eğitim kurumlarına devam etmeleri için güçlü birer sebep oluşturacak sistemin 
bileşenleri neler olabilir? Bu yönde paradigma, değerler dizisi dönüşümleri yaşanmalı mıdır? Bu 
Çalıştay sonucunda ortaya çıkacak raporun Türk eğitim sistemine katkı sağlaması diliyor ve 
çalışmaya katkı ve katılımlarından dolayı değerli rektörümüze, eğitim fakültesi dekanımıza, değerli 
panelcilerimize, siz duyarlı katılımcılara ve hiçbir siyasi kaygı ve menfaat gözetmeksizin 
yüreklerini ortaya koyan takım arkadaşlarıma teşekkür eder, saygılarımı sunarım.  

Ercan TÜRK 
MEB Ortaöğretim Genel Müdürü 
 

Sayın Rektörüm, Sayın Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği Başkanı, kıymetli Katılımcılar,  
 
Gazi Üniversitesi ve Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği işbirliğinde tertip edilen Zorunlu 
Genel Ortaöğretim için Yapısal Düzenleme Çalıştayı’na katılmaktan ve sizlerle bu ortamı 
paylaşmaktan mutlu olduğumu belirtmek isterim. Bu programa, Millî Eğitim Bakanı Sayın Nabi 
Avcı davet edilmişti ancak talimatları üzerine kendisi adına ben huzurlarınızdayım. Bir eğitimci, 
eğitim yöneticisi ve her zaman kendisini öğrenci olarak gören biri kimse olarak bana bu fırsatı 
veren değerli arkadaşlarıma teşekkür ederim. Programın hazırlanmasında emeği geçenlere, ev 
sahipliği için Gazi Üniversitesine ve EYUDER yöneticilerine bir kez daha huzurlarınızda teşekkür 
ediyorum. Ayrıca sözlerimin başında tüm katılımcıları saygıyla selâmlıyorum. Eğitim sistemimiz, 
Bakanlığımız ve ülkemiz açılarından önemli ve aktüel olan bir konuda ve özellikle de Genel 
Müdürlüğümü ilgilendiren tematik olarak alt başlıklarında zaman zaman bizlerin de çalışmalar 
yaptığımız bir konuda yapılacak bu Çalıştay’ın, eğitim yöneticileri için, karar vericiler için, 
politikacılar için yol gösterici nitelikte çıktılar ortaya koyacağına ve öneriler getireceğine hiç 
şüphemiz yok.  
 
Çalıştay’ın konusu şahsımı yakından ilgilendiriyor. Genel Müdürlük olarak yapmakta olduğumuz 
bazı çalışmalar açısından bizim de bu Çalıştay’dan önemli olarak istifade edeceğimizi 
düşünüyorum. Ama şunu belirtmem gerekmektedir ki bu Çalıştay’da panelist olarak, konuşmacı 
olarak ve modaretör olarak katılan çok seçkin kadroyu bir araya getiren eğitim yöneticisi 
arkadaşlarıma tekrar teşekkür ederim. Hepsinin bende ayrı ayrı hatıraları, izleri vardır. Hocalarım 
var, beraber çalıştıklarımız var, tecrübeleriyle kendilerinden istifade ettiğimiz bilim insanları var. 
Bu ortamı, bence çok iyi şekilde değerlendirmek ve Çalıştay’ın çıktılarından Millî Eğitim 
Bakanlığının önemli ölçüde istifade etmesini sağlamak anlamlı olacaktır.  
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Tabiî, bu tarz çalışmaların sunuş kısmını çok önemsememek lâzım. Bu açılış konuşmalarını çoğu 
kez dinlersiniz, bizler de dinliyoruz. Bazan bunlar sıkıcı olabiliyor. Uygulayıcılar olarak, yöneticiler 
olarak, karar vericiler olarak bizim, esas işin mutfağında yapılacak çalışmalara ve buradan Millî 
Eğitim Bakanlığına, kamuoyuna, öğrencilere, velilere ve eğitimcilere uzanacak yönlendirici 
mesajlara bakmamız lazım. Katılımcıların her biri eğitim ve yönetim mezunu olduğundan çok 
sayıda söyleyecek sözleri var. Dolayısıyla, hem sözün hem de sazın sahibi kişilerle birlikteyiz. 
Tabiî, ben bu törensel kısmını çok sevmediğim için sözü uzatarak vaktinizi almak ve esas çalışmaya 
daha az vakit ayrılmasına sebep olacak şekilde hareket etmek istemiyorum. Alt başlıkları itibariyle 
beni ilgilendirdiği için bu çalışmada belki de alt çalışma gruplarında arkadaşlarımı görevlendirdim 
ancak tüm vaktim ile sizleri dinleyerek hem uygulayıcılardan hem de bilim insanlarından, 
görüşlerinden burada da istifade etmeyi önemli ölçüde tercih ederim.   
 
Değerli Katılımcılar,  
 
Hepinizin malûmu, ülkemiz yirmi yıl öncesinin, on yıl öncesinin, beş yıl öncesinin şartlarında 
değildir. Dün artık geride kaldı.  O günlerin şartlarında hazırlanan çözüm önerileri ve hâl çarelerinin 
bugün kifayetsiz kaldığını hepimiz takdir ederiz. Şartlar değişiyor, araçlar değişiyor, yöntemler 
değişiyor. Bununla beraber inançlar, beklentiler ve idareler de büyük ölçüde değişmiş olabiliyor. 
Kamu yöneticisinin rolleri, yönetim biçimimiz, yönetime dair uygulamalarımız ve yönetici tipimiz 
de büyük ölçüde değişmiş durumda. Değişim heryerde aynı hızda olmaz. Toplumda süreklilik ve 
değişim birarada bulunuyor. Dolayısıyla, dünyada olup bitenleri Türkiye yakından takip ediyor.  
 
Ancak, Sayın Başkan, eğitim sisteminin, eğitim camiasının bir sistemi olmadığı, bunun politika 
ekseninde tebellür olmadığından kısmen bahsetti. Evet, camia içerisinde meslektaşımın bu 
yorumlarını çok abartılı bulmuyorum. Değişim var diye başıboş bir sistemsizlik değil, seçerek, 
uyarlayarak gerekli değişimler var. Tam olarak ister değişim, ister dönüşüm, ister yenilik, ister 
reform olarak hangi ad altında adlandırırsak adlandıralım, şunu biliyoruz ki, ezberin bozulduğu eski 
köye yeni âdetlerin geldiği yılları yaşıyoruz. Tabiî, bu yapılan çalışmalar hem kamu yönetimine bir 
tarz kazandıran, hem de yönetim anlayışımıza yeni bir boyut ve derinlik kazandıran çalışmalar 
şeklinde yürütülyor. Bunların bir kısmı ezberin bozulduğu eski köye yeni âdetin geldiği, hatta 
zihniyet değişimi gerçekleştiren çalışmalara da karşılık gelmektedir. Bizlerin, eğitim yöneticileri 
olarak, eğitimciler olarak, bunları büyük ölçüde yaşadığını ve bazılarıyla mücadele etmemiz 
gerektiğini de söyleyebilirim. Elbette çok sayıda plan program ve projeler geliştiriliyor. Bunların 
tamamının herkesi memnun etmesi, herkesin aradığı şeylerin bu çalışmalarda olması mümkün 
olmayabilir. Ama bunları yok sayıp eğitimin bir politikasının olmadığını söylemek de haksızlık 
olur.  
Belki, içerden olma duygusuyla söylediğim yanış anlaşılabilir. Bunu başta söyleyeyim, 15 - 20 yıl 
kadar eğitim politikaları üzerine çalıştım. Satır aralarında ne var ne yok, hangisi hangi maksatla 
yazılmış, ne kadar uygulanmış, ne kadar uygulanmamış bunların olduğuna dair çok sayıda araştırma 
ve belge var elimizde. Kısaca şunu söyleyeyim; evet çok güzel çalışmalar yapılmış. Bugün değil, on 
yıl, yirmi yıl, elli yıl, altmış yıl öncesinde yapılmış çok güzel çalışmalar var. Ancak bu çalışmaların 
istenilen hasılayı oluşturamamasının çok önemli iki sebebi var. Birincisi, hükümetlerin ömrünün 
çok kısa olması, bürokrasideki sık sirkülasyon dolayısıyla uygulama imkanı bulamamış çalışmalar 
var. Đkincisi, bu çalışmaların bütçelerinin istenildiği zaman sağlanılmamış olması ve teemmül 
edilmiş olması. Yine, bu çalışmaların istenilen sonucu verememiş olması, uygulanamamış olması, 
sahiplenilememiş olması ile de ilgili… Bunlar çok önemli sebepler olarak görülmektedir. Bu şuna 
benzer; yoksul fakir kıt kanat geçinen bir insanın ismini değiştiriyorsunuz ve Mesut diyorsunuz. Bu 
değişiklik o insanın kaderini değiştiremeyeceği gibi… Bizim de yapmış olduğumuz bu 
çalışmalarda, moda kavramıyla yeni eylem planları, yeni politika belgeleri… bizim sorunlarımızı 
bir anda ortadan kaldırmıyor ve bazı sorunları yaşamaya yine devam ediyoruz.  
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Değerli katılımcılar,  
 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü olarak Bakanlığımız adına bu Çalıştay’ın alt çalışma gruplarında 
arkadaşlarımız görev alacaklar, ancak ben hoşgörünüze sığınarak uygulamadaki bazı durumları ve 
yapılan bazı çalışmalar hakkında çok kısa bilgiler arz etmek istiyorum.  
 
Bu söyleyeceklerimin bir kısmı zaten bilinen, hepimizce malûm şeyler, fakat sadece Çalıştay’ın alt 
başlıklarıyla sınırlı olmak üzerine birkaç hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Alt çalışma 
gruplarından bir tanesi “ortaöğretime geçiş ve okul çeşitliliği” ile ilgilidir. Hepimizin malûmu 
günümüzde ortaöğretime, yani ortaokulu bitiren öğrenciler istedikleri okul türüne göre sınavlı ya da 
sınavsız geçiş yapabilmektedir. Genel liseler, çok programlı liseler ve imam hatip liseleri 
öğrencilerin sınavsız geçiş yapabileceği okullardır. Güzel sanatlar ve spor liseleri, meslek liselerinin 
özel yetenek gerektiren bölümlerine ise özel yetenek sınavıyla öğrenci alınmaktadır. Diğer taraftan 
fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu öğretmen lisesi, Anadolu lisesi merkezi sınavla, yani orta 
öğretime geçiş sınavı ile öğrenci almaktadır. Öğrencilerin tercihleri ve puan üstünlüklerine göre 
merkezi olarak yerleştirmeleri yapılmaktadır. 2012-2013 öğretim yılında ortaöğretime geçiş sınavı 
tek aşamalı olarak ve 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla uygulanacaktır. Ortaöğretime geçiş 
konusunda kamuoyuna zaman zaman yansıyan değişik yorumlar ve sistemle ilgili bazı haberler 
ortaya çıkıyor. Sınavlı geçiş mi, sınavsız geçiş mi, eğer sınavsız olacaksa bu okullara öğrenciler 
nasıl yerleştirilecek? Genel Müdürlük olarak biz bu konularda bir değil birden fazla değişik 
önerinin geliştirildiği çalışmaları yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. Henüz kamuoyuyla 
paylaşmaya değer düzeyde onaylanmış bir çalışma değil, ancak biz bu birikimi şu anda işletiyoruz. 
Bürokrasinin birikimleri ve tecrübelerim içerisinde ama ilerleyen zamanlarda bu seçeneklerden 
birisinin uygulanması yönünde bir politika kararı ortaya çıkarsa, örneğin sınavsız geçişe dair 
politika kararı ortaya çıkarsa, üzerinde çalışılan seçeneklerden ülke şartlarına göre hem öğrenci 
açısından, hem eğitimcilerimiz açısından, hem de veliler açısından en makûl çalışmanın uzmanlar 
düzeyinde daha ileri bir etkililikle tartışılması süreci başlayacaktır.  
 
Bizimle beraber çalışan ya da bundan önceki çalışmalarımızda yer alan arkadaşlarımız bizim 
çalışma yöntemimizi bu anlamda bilirler. Biraz önce Sayın Başkan, Eğitim Yöneticilerinin 
Atanmasına dair Yönetmelikle ilgili serzenişlerini bildirdi. Evet, bizim de eleştirdiğimiz noktalar 
var. Ama ben kendi adıma şunu söyleyebilirim: Ortaöğretim yönetmeliğiyle ilgili çalışıyoruz. Bu 
çalıştığımız yönetmelik tüm ortaöğretim düzeyindeki on bin yönetmelik ve dört genelgeyi bir 
yönetmelik çatısı altında toplayan bir çalışma. Yani sekiz yüz küsur maddeli bir mevzuatı, bir 
yönetmeliğe indiren bir çalışma. Bu çok değişik platformlarda eğitimcilerle, eğitim bilimcilerle, 
akademisyenlerin bulunduğu çok değişik bir yapıda tartışıldı. Böyle kapalı olmak gibi bir 
kompleksimiz yok. Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneğine de bunu, sanıyorum yedi sekiz ay 
öncesinden gönderdik. Sonuçta, bizim derdimiz bağcıyı dövmek değil üzüm yemek. Ve, şu 
iddiamızı her zaman sürdürmek gerek: bir çalışma sonuçlandıktan sonra ne kadar çok tartışılıyorsa 
bu, hiç birimize bir şey kazandırmadığı gibi, eğer herkes kendine ait bir şey istiyorsa güç. Katılmış 
olup da; ‘Evet, biz de bu sürece katıldık, biz de bu çalışmanın içersinde yer aldık, bunun onuru 
şerefi bize aittir,’ diyen insanların halkasını genişletmek adına da bu çalışmaları olabildiğince açık 
ve şeffaf bir şekilde yürütmeye devam ediyoruz.  
 
Ortaöğretimde 79 değişik okul türümüz vardı. 2008 yılında yapılan bir çalışmayla bu okul türleri 
15’e indirildi. Daha sonra yapılan çalışmalarda 18’e çıkartılmış durumda; çünkü bazı okulların 
özellikleri sadece bir program olarak uygulanmasını sakıncalı kıldığı için tekrar okul türü olarak 
devam edildi. Bunlardan birisi Sağlık Meslek Lisesi… 
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Tabiî, ortaöğretimlerde okul çeşitliliğinin azaltılması ve program çeşitliğinin arttırılması yönünde 
önemli sayıdaki politika belgelerinde teklif maddesi var. Kalkınma Planlarında, Hükümet 
programlarında, Millî Eğitim Şuralarında ya da başkaca politika dokümanı niteliği taşıyan 
belgelerde bu anlamda önemli sayıda tebliğ maddesi var. Bunu büyük ölçüde yaptık. Eğitimcilerin, 
eğitim bilimcilerin, uzmanların bu konuya dikkat ettiğine hiç şüphe yok. Bakanlık olarak bu konuda 
da çalışmalarımız devam ediyor. Değişik seçenekler var. Sınavla geçiş öngörüsüne göre, 
orataokullarda düzenlemeler ve sınavsız geçiş öngörüsüne göre ya da gelecek yıl kalkacak merkezi 
sınavın devam edeceği varsayımına göre değişik seçenekler üzerine çalışıyoruz. Bu konuların, bu 
tarz ortamlarda tartışılmasının olacağı anlar da olacaktır. Şu anda başka dünya ülkeleri neler 
yapıyor, ona da biraz bakılması lâzım, çünkü her ülkenin sistemi ayrıdır. Uzmanlık anlamında 
yapılacak masa başı çalışmalardan sonra tartışmaya açılacak metinler ortaya çıkacak. Yine bunu 
kamuoyuyla, ilgilileriyle, özellikle uzman görüşü almak istediğimiz kesimlerle de bunları 
paylaşmaya devam edeceğiz.  
 
Şimdi, bu tarz çalışmalar bazan basına çokça konu olduğu için, eğitim-öğretimiz devam ederken, 
öğrenciler okulda iken önemli ölçüde etkilenmeler oluyor. Onlarca kişi başka yollarla bilgi 
edinmeye çalışıyor. Đşte sınavlar kalkmış, okullar kapatılmış, okulların tümü şu şekilde olmuş ya da 
okullar şu kategorilere ayrılmış gibi… Özellikle eğitim-öğretim devam ederken bu konuların 
konuşulması hiç bu sistemin hayrına, öğrencilerimizin hayrına olmuş bir şey değildir. Önemli 
ölçüde, bu konulardaki konuşmalarımıza da dikkat etmeyi çalışıyoruz. Yani burada bir şeyi farazi 
olarak paylaşıyorsunuz ya da ‘yüksek sesle şunu da konuşmayalım mı’ dediğiniz bir konuyu birileri 
başka bir ortamda farklı bir şekilde kavramsallaştırdığı zaman, bu sefer Millî Eğitim Bakanlığı bu 
konuda bir karar vermiş gibi algılanıyor. Uygulamanın söylenti şekliyle olacağına dair başlatılan 
süreç, hem size, hem de yapılan çalışmaya önemli ölçüde zarar verebilmektedir.  
 
Bu Çalıştay’ın bir diğer tematik çalışma konusu “Ortaöğretimde Sınıf Geçme Sistemi ve Alternatif 
Çözümler.” Yine biraz önce belirttiğimiz konuyla çok yakından ilgili olan bir konu. Ortaöğretim 
sistemimize baktığımız zaman iki çeşit sınıf geçme uygulaması vardır: Örgün ve yaygın eğitim 
kurumlarında farklı farklı uygulananlardan. Örgün eğitimde sınıf geçme sistemi, yaygın eğitimde 
ders geçme ve kredi sistemi uygulanmaktadır. Đki farklı uygulamanın doğru olmadığını 
düşünenlerdenim. Hem bu düzenlemenin, ya ders seçme sistemi veya kredili sınıf geçme sisteminde 
oluşturulmasının doğru olacağını düşünüyorum, hem de uygulamada birlik anlamında sıkıntılar 
yaratığını hem de özellikle bu kadar farklı okul türü olan bir sistem içerisinde öğrencilerin 
geçişlerinde zorluklar yaşanmasına sebebiyet veriyor. Bu konuda Genel Müdürlüğümüz ve 
Bakanlığımızın çalışmaları devam etmektedir.  
 
Çalıştay’ın bir diğer tematik alt başlığı, “Orta Öğretimde Genel Đşleyiş Sorunları” ile ilgili. Burada 
bu kadar eğitim bilimcileri varken konuşmak kolay değil ama şunu da belirtmek lazım, sorumluluk 
mevkiin de olduğunuz zaman olaylara bakış açınız biraz değişebiliyor. Yani algı ile olguyu o zaman 
çok daha iyi görebiliyorsunuz. Ama diğer tarafta olduğunuz zaman işiniz biraz daha kolay ve dilin 
de kemiği yok düşünceye de bir sınır koymak söz konusu olamayacağına göre her şeyi söyleme 
imkânınız var. Ben de bir eğitim bilimciyim, hocalarım burada, onlar da mazur görürlerse 
söyleyeyim; sorunsuz bir sistem tasavvur etmek mümkün değildir. Ama bu ülkenin sorunu sadece 
sistem sorunu dediğimiz zaman bence çözümü bulmak konusunda zaman kaybederiz. Sistem 
dediğimiz şey ona hayatiyet kazandıran yöneticiler, çalışanlar ve oradaki aktörlerdir. Siz en iyi 
sistemi tasarlayın bunu anlayacak, bunu kavrayacak ve uygulayacak insanlar yoksa ve buna kıymet 
verecek birileri yoksa yine oradan bir sonuç çıkmayabilir. Ama şu var; birilerine göre mükemmel 
olarak tasavvur edilen bir sistem başka birilerine göre çok sıradan görünebilir. Ancak kabul etmek 
gerekir ki bunu yüreklilikle söyleyebiliyoruz; hem eğitim sistemimizin genelinde hem de 
ortaöğretim sistemimizde sorunlar vardır. Eğer bu konuda bir itirazımız olmasa burada olmayız ve 
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arkadaşlarımız da böyle bir düzenlemeyi yapmış olmazlar. Bu konunun seçilmiş olması, Millî 
Eğitim Bakanlığının en önemli ve öncelikli çözüm alanı ve sorunların çözümlenmesi noktasında kat 
ettiğimiz alanın da burada tartışılıyor olması da bizim için fevkalâde anlamlıdır.  
 
Ortaöğretimde okul türünün fazla olması, şu anda on sekiz okul türü bulunmakta, bize en yakın 
Đtalya 7-8 diğerlerinde 3-4 okul türü bulunmaktadır. Alt bölümlerinin çeşitliliği ve programlar arası 
geçiş esnekliği fazla olabilir. Böyle okulların işletilebilmesi konusu var. Diğer taraftan her bir okul 
türü için ayrı bir mevzuatın varlığı uygulamada sorun oluşturan temel etkenler. Bunun içindir ki 
tüm ortaöğretim düzeyindeki 11 yönetmelik ve 4 yönergeyi yani 15 mevzuatı tek yönetmelikte 
birleştirme çalışmalarına devam etmekteyiz ve önemli aşamalar kaydettik. Bunun için tüm 
katılımcılardan görüş almaya çalıştık ve değişik zeminlerde tartışmaya açtık. Hatta basınla 
paylaştık, basında paylaşılan yorumları dahi değerlendirmeye alıp gözümüzden kaçan noktaların 
olup olmadığına dair çalışmalar yaptık.  
 
Okul türünün azaltılmasının gerekip gerekmediği ve mevzuatın birleştirilmesine ait çalışmaların 
sonuçlandırılması halinde ve bunun için uzun vadede bir takvim ön görmüyoruz. Bu yeni mevzuat 
çalışmayla, uygulamadan ve mevzuattan kaynaklanan sorunların bir kısmının çözüleceğini 
öngörmekteyiz.  
 
Bir yıl öncesine kadar ortaöğretimde erişim konusunu en önemli sorun olarak konuşuyorduk. 6287 
sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte, hepinizin malûmu, zorunlu eğitim ortaöğretimi de 
içine alacak şekilde 12 yıla çıkarıldı. Erişim konusu artık göstergelerde daha aşağılardaki yerini 
aldı. Tümü ile erişimi çözmüş değiliz. Fakat Genel Müdürlük olarak yapmış olduğumuz çalışma ve 
illere gönderdiğimiz yazılar ile erişime yardımcı olma konusunda dikkatleri çekmiş ve çalışmayı 
başlatmış durumdayız.  
 
Ortaöğretim Genel Müdürü olarak eğitim ortamlarını iyileştirme, okullar arasındaki kalite farkını 
azaltma, eğitimin niteliğini yükseltme ve buna bağlı olarak başarının yükseltilerek nasıl bir genç, 
nasıl bir toplum, nasıl bir Türkiye vizyonumuz var, bunlar için çalışmalar yapma ve bu hedeflerle 
nesiller yetiştirmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır.  
 
Bakanlık olarak program geliştirme, ders kitabı ve materyal geliştirme, öğretmenlerin mesleki ve 
kişisel gelişimine yönelik çalışmalar, bütçede en büyük payın eğitime ayrılması yatırım, onarım ve 
donatım boyutuyla yapılan harcamalar, özellikle eğitimin işleyiş boyutuyla ilgili sorunları 
azaltmaya yönelik çalışmalara örnek teşkil edebilir.  
 
Bu Çalıştaydaki son tematik alt başlık, “Yükseköğretime Geçiş Sistemi” ile ilgilidir.  
 
MEB 2011 yılında bir Kanun Hükmünde Kararnameyle kendi kendisini yeniden yapılandırdı. 
Bakanlık içinde bazı birimler kapatıldı, bazı birimlerde görevleri itibariyle birleştirildi. Bazı 
birimlerin görevleri de yetki devri yapılarak ilgili birimlere yüklenmiş oldu. Bu yeniden yapılanma 
sürecinde Ortaöğretim Genel Müdürlüğü yapısını korudu, fakat kaldırılan dört birimin sorumluluğu 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne verilmiş oldu. Bunlardan biri de Yükseköğretim Genel 
Müdürlüğüdür.  Bir diğeri Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, Burslar ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 
ve Spor-Đzcilik faaliyetlerine yönelik görevleri koordinasyonu sorumluğu genel müdürlüğümüzün 
sorumluğuna verilmiştir. Dolayısıyla, ortaöğretimden yükseköğretime geçiş de bizi alâkadar eden 
bir konudur. Elbette YÖK Kanunu’nda ve Millî Eğitim Temel Kanunu'nda MEB’in ve YÖK’ün 
ilgili kurumlarının yapacağı görevler ayrı ayrı tanımlanmış durumdadır. Ama şunu da unutmamak 
lazım ki Türkiye’nin her ilinde 104’ü devlet 66’sı özel olmak üzere 170 yükseköğretim kurumu 
bulunmaktadır. Böylesi bir durumda, her geçen gün üniversite sayısı artıyor. Açılan fakülteler bu 
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konudaki arzın boyutunu ortaya koymaktadır. Bu genişleme, önümüzdeki yıllarda liseden mezun 
edeceğimiz öğrenci sayısı kadar toplam kontejanı ortaya koymaktadır. Bu durum yükseköğretime 
geçiş noktasında bizim için ciddi bir çalışma zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Yükseköğretime 
geçiş düzeninde merkezi sınav, sınavsız geçiş ya da üniversitelerinin kendi sınavını kendisi yapması 
gibi uzmanlık düzeyinde değişik görüşler var. Dünya örnekleri de bu konuda bizlere ışık tutuyor. 
Bakanlık olarak hem YÖK’ün hem de ilgili kurumların çalışmalarına destek veriyoruz ve bundan 
sonra da destek vermeye devam edeceğiz.  
 
Şu var ki; sosyal bilimler çalışmalarında iki kere ikinin dört etmediğini de kabul etmek lazımdır. 
Yani birileri için çok makûl olan bir şey, birileri için çok makûl olmayabilir. Đşte, bir yönetmelik 
çalışması için arkadaşımız şunu diyebiliyor; yönetmeliğin birkaç maddesi hariç diğerlerinin 
uygulanabilir bir yanı yok. Belki ilgili taraflar burada olsa eğitimin kalitesini yükseltmeye ve 
yöneticiliğin kalitesini yükseltmeye yönelik açıklamaları olacaktı, fakat onlar adına burada söz 
kullanmak istemiyorum. Fakat bu düzenleme ile onların ne kastettiğini ve muratlarının ne olduğunu 
bilmekte yarar olduğunu düşünüyorum.  
 
Değerli katılımcılar,  
 
Sözü uzatarak haksızlık etmek istemiyorum. Bence amaç hâsıl olmuştur. Bu ülkenin çözümsüz 
hiçbir sorunu yok. Ortak aklı bulabildiğimizde ve bir araya gelebildiğimizde bence çözülemez 
dediğimiz pek çok şey çözülmüş olacak ve onlar da sorun mu diye kendi kendimize hayıflanacağız. 
Şunu unutmamak lazım; bir yolda yürürken yüce dağlara takılıp düştüğünüz vaki değildir; onu 
görür ve kendimizi ölçeriz. Ya yoldaki bir taş ya bir ağaç parçası ya da yoldaki bir çukura ayağımız 
takılır ve düşeriz. O küçük engeli aştığımızda yüce dağa ulaşmak hiç zor olmayacaktır. Ben bu 
ülkenin nimetlerini paylaşabildiğimiz gibi sorunları da birlikte ele alabilme iradesini ortaya 
koyabildiğimiz ölçüde sorunları aşabildiğimize ve yarınların bu günlerden daha aydınlık olacağına 
inanıyorum. Buna inancım hep devam edecek. Yeter ki kendimize inanalım, yeter ki kendimize 
güvenelim. Ben bu ülkenin kurumları olarak kamu kurumları, üniversiteleri, sivil toplum kuruluşları 
ve meslek kuruluşları olarak ya da her bir vatandaşımız olarak bu ülkenin sorunlarının üstesinden 
gelecek bilgi birikimi ve deneyimi sahibi olduğumuzu düşünüyorum. Kendimize inanır ve 
güvenirsek bunları çok kolay aşabilecek durumdayız. Ama, yapı dinamik bir yapıdır ve süreç hep 
böyle işleyecektir. Sorunların tam bittiği an hiç olmayacaktır. Çünkü standartlar yükseliyor ve 
beklentiler artıyor ve iyiye ulaşma ve iyinin de iyisine ulaşma çabaları her zaman var olacaktır.  
 
Eğitim kurumları bu toplumun vizyoner – ileriyi görebilen – kurumlarıdır. Toplumun bu kurumlara 
eklediği bir görev var; örnek ve öncü olarak yüklediği bir misyon var. Eğer biz bunu iyi okuyamaz 
iyi algılayamaz isek toplumun gerisinde kalırız ve tehlike o zaman vardır. Eleştirilmekten, 
yargılanmaktan ve yaptıklarımızın beğenilmemesinden şikâyet etme hakkımız hiç olmadı, 
olmayacak da. Bunlar bizim cesaretimizi arttırmak için, gücümüzü toplamamız için hatta ortak aklı 
buluşturmak için gelen uyarıcı mesajlar olarak değerlendiriyoruz. Unutmamamız gerekir ki, 
yapacağımız çalışmalarla çocuklarımızın belki alınyazısını değiştiremeyeceğiz ama daha iyi 
yetişmelerini sağlayarak geleceklerinin bugünden daha iyi olmasına katkı sağlayabileceğimizi 
unutmamak gerekir. Ben bu çalışmadan gelecek adına çok katkı sağlayacağını umuyorum. Bizim 
çalışmalarımıza katkı sağlayacağını düşündüğüm bu Çalıştay’ın düzenlenmesinde emeği geçen 
Gazi Üniversitesi Rektörümüz ve çalışma arkadaşlarına, EYUDER başkanımıza ve çalışma 
arkadaşlarına, siz değerli katılımcılara teşekkür ediyor, saygıyla selamlıyorum. 
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Prof. Dr. Đbrahim USLAN 
Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı 

 
Çok saygıdeğer eğitimciler, kıymetli akademisyenler değerli bürokratlar, Çalıştayın değerli 

katılımcıları,  
 
Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak şahsım adına ve Rektörümüz adına hepinizi saygıyla 
selamlıyorum, hepiniz hoş geldiniz. Şu anda ana bina, rektörlük binası Mimar Kemalettin salonunda 
aynı saatte başlayan paralel bir oturum olduğundan dolayı Rektörümüz aramızda değil. Ancak şunu 
ifade etmek istiyorum, evrensel bilgi üretiminin olduğu kadar, eğitimin de doğru adresi olan öncü 
ve ülkemizdeki en köklü adres olan Gazi Üniversitesinde, ortaöğretimdeki yapısal sorunların 
çalışıldığı bir çalıştay düzenlemiş olmaktan mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum.  
 
Hepimizin bildiği gibi Gazi Üniversitesinin kökleri ta 1926’ya yani ortamuallim mektebi olarak 
kurulduğu yıllara dayanıyor. Ortamuallim mektebi… muallâm mektebi değil. Sonra 1929’da Gazi 
Ortamuallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü adını alıyor. Zaman içinde iki üç isim değişikliği 
olduktan sonra 1982’de Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesine dönüşüyor. Şu anda Gazi Eğitim 
Fakültesi, 99’u profesör olmak üzere 488 eğitim üyesi ve öğretim elemanı kadrosuyla bu ülkenin 
insanlarına, bu millete hizmet vermeye devam ediyor. Şu anda on bin civarında öğrencisi var. 
Doğrudan ortaöğretim alanlarına öğretmen yetiştirme, fen ve sosyal öğretmenlik alanlarında iki 
bölümü ve bunun altında anabilim dalları var. Bu anlamda Gazi Üniversitesi bu Çalıştay için en 
doğru adres, çünkü en köklü adres.  
 
Çok sevdiğim bir söz vardır, “Bilmiyorum demek ilmin yarısıdır.” Eğer biliyorum derseniz 
öğrenmeye olan bilgiye olan bütün kapıları kendinize kapatmışsınızdır. Oysa bilmiyorum demek, 
bilgi açlığınızın da bir ifadesidir, bir kabullenmedir. 
 
Şimdi bu kadar değerli eğitimcinin huzurunda bir mühendis olarak çok söz söylemeyi haddim 
görmüyorum. Ancak, sizler gibi ilk ve ortaöğretim sıralarından geçmiş, yani bu sistemi yaşamış 
biri, bir veli olarak yaşamakta olan biri ve bu sistemin çıktılarını  her gün karşısında bulan eğitim ve 
öğretim işlerinden sorumlu bir rektör yardımcısı olarak biraz da karikatürize ederek birkaç şey 
söylemek istiyorum. Yurt dışına gittiğimizde görüyoruz metroda, otobüste sadece oturan değil, 
ayaktakiler de elinde bir kitap, bir gazete okuma eylemi içinde. Okuma bir eylemdir çünkü bilgi 
üretmenize katkı sunar. Biz niye okumuyoruz, diye düşündük yıllarca sonra ilkokulda önüme konan 
kitabı hatırladım, üzerinde ‘Okuma Kitabı’ yazıyordu ve biz okumadık, kitabı çevirdik. Đlk 
öğrendiğimiz fişler, ‘Ali yat uyu,’ ‘yat yat uyu,’ ‘Ali top oyna,’ ‘Suna ip atla.’ Top oynadık, ip 
atladık ama okumak aklımıza gelmedi. Çok şükür şimdi bunlar değişti. Kitapların üzerinde 
sanıyorum ‘Türkçe Öğretimi’ yazıyor. Fişler de değişti. Ne oldu? ‘Ali ile Lale el ele, el ele.’ 
Üniversitede derslere devamsızlık yüzdesi %30; geziyorlar dışarıda el ele. Yani belki okumayı 
öğrenmeyi öğretmek için teknik olarak doğrudur bu ama bu körpe zihinlere sanki, haddim 
olmayarak söylüyorum, eğitimci değilim ama başka bir şeyleri kazımamız lazım, daha başlangıçta. 
 
Üniversiteye geldim. Birinci sınıftayım. Đngilizce hocamız, cuma günkü derste, biz cuma 
namazındayken çarşamba günü saat birde yapılacak olan sınavı on ikiye çekmiş ve yazılı bir ilan da 
yok. Ben geldim birde sınava. Ürdünlü bir arkadaşım vardı, Abdullah Amey, kulakları çınlasın, 
‘Neredesin?’ dedi. ‘Buradayım,’ dedim. ‘Nerede kaldın?’ ‘Eee,’ dedim ‘Sınava geldim.’ ‘Sınav 
bitti.’ ‘Nasıl bitti?’ Đşte böyle, böyle. Ve ihtilalin hemen sonrası1983 yılı, o zaman vizeye girmeden 
finale giremiyordunuz. Đlk vizem 90 olmasına karşın o sınava giremediğim için Đngilizceden 
kaldım. Hocamıza gidip dedim ki, ‘Boş bir yoklamaya imza atayım da en azından finale 
girebileyim.’ Hoca dedi ki, ‘Sahtekârlık yapma.’ ‘Ne yapayım?’ ‘Git rapor al,’ dedi. Yani, biz bu 
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eğitim sistemimizde 40 gün izin gerisini git rapor al mantığıyla bu insanlara sahteciliği, ifade 
etmesek de özür dileyerek söylüyorum, öğretiyorsak ve teşvik ediyorsak yarın bu topluma bu 
insanlardan, bu milletin değerlerine ait katma değer sunmasını beklemeye hakkımız olmadığını 
düşünüyorum. 
 
Öncelikle dürüstlük, yani kavramlar bu kadar mı önemli? Merhum Cemil Meriç der ki; “Öğrenci 
başarısızdır, talebe başarılıdır.” Kavramlar bu kadar mı önemli? Hani talebeye geri dönüş yapalım 
demiyorum ama altındaki mantık önemli. Çünkü öğrenci gelecek kaygısıyla, ana baba zoruyla, 
toplum baskısıyla okula gelen kişidir. Öğrenci kavramının içinde asla kişinin kendisi yoktur. Kendi 
dışındaki bütün faktörler vardır belki ama kendisi yoktur. Oysa talebe, talep edendir, bu işi arzu 
edendir, bizzat kişinin kendisidir. Talebenin içinde de, kendisinin dışında hiçbir şey yoktur. Ben 
merhum Cemil Meriç’i bir adım daha öteye götürerek diyorum ki öğrenci başarısızdır, student 
başarılıdır.  Çünkü öğrencinin içinde kendisi yoktur ama student study’den gelir, etüd eden, bizzat 
kendisi kendi emeği ile kendi çalışması vardır. Dolayısıyla, bu kavramları insanlarımıza doğru bir 
şekilde vermemiz lazım.  
 
Bir de bakın, bu Okuma Kitabı değişti, fişler değişti ve güzel bir şey oldu. Đkinci çocuğumda 
gördüm, karnenin altında ‘bu dönem okuduğu kitap,’ diyor ve çocuklar gerçekten okuyorlar. On 
dokuz kitap, yirmi kitap bunun haricinde de kitaplar okuyorlar. O zaman bazı şeyleri eğer doğru 
planlarsak hedefe doğru yaklaşıyoruz. Niye ilkokuldan başlıyorum? Siz eğer bir binanın temeli 
zayıfsa, orta katı istediğiniz kadar depreme dayanıklı yapın o bina için hiçbir garanti veremezsiniz. 
Bunu 1999’da Sakarya’da yaşadık. Marmara Depremi’nde, gidip görenler oldu mu bilmiyorum, 
bina asla zarar görmemişti ve beş katlı bina blok olarak yandaki binaya yatmıştı, bina yıkılmamıştı 
katlarda ama blok olarak devrilmişti. Dolayısıyla, ortaöğretimde sorunları tartışıyorsak ilköğretimi 
ihmal etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Đlkokul sıraları öğrencilere özgüven verilmesi gereken 
sıralardır, diye düşünüyorum. Bakın çocuklara kitap okumayı öğrettik, çocuklara performans ödevi 
verdik, mutlaka verilmesi gereken şey ama sorarım sizlere, sizlerin çocukları da dâhil kimin çocuğu 
performans ödevini tek başına yapabiliyor? Ya da tek başına yapmasını vazgeçtim, kendisi yapıyor 
ya da daha doğrusu % 100’ünü siz yapmıyorsunuz. O zaman yani ad koymakla birtakım şeyler 
değişmiyor. Özür diliyorum, ben bir veli olarak yaşadıklarımı paylaşıyorum. Rektör hocamız da der 
zaman zaman, ‘Bıktım yahu çocuğun ödevlerini yapmaktan’... Peki, bu özgüven olmayınca çocuk 
ne oluyor? Üniversiteye geliyor, kendini ifade edemiyor. Üniversite 3. sınıfta hâlâ veli, çocuğunu 
almış elinden üniversite 3. sınıfta kayıt yaptırmaya getiriyor. Çok samimi söylüyorum, ben üç 
buçuk yıllık bölüm başkan yardımcılığım sırasında da eğitimden sorumluydum. Üçüncü sınıfta 
öğrencinin bir kredi artışı için bir üst düzey bürokrat altındaki bürokratı bu çocuğa yardımcı olun 
diye arıyor. Ama çocuk konuşamıyor. O kadar baskılanmış ki, kendisine güvenini yitirmiş ki… 
Yani, ben eğitimimizde temel sorunlarımızın öğrencilerimize özgüven duygusunun aşılanamaması 
belki farkında olarak ya da olmadan onları dürüstlüğe teşvik edemememizin de bu Çalıştay’da  
çözüm arayacağımız  sorunların  önemlilerinden olduğunu düşünüyorum. Haddimi aşarak eğitim 
alanına fazlaca girdiysem hepinizden özür diliyor, hepinizi saygıyla selâmlıyorum.  
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                                                         PANEL 
 
             21. YÜZYIL ĐÇĐN TÜRKĐYE EĞĐTĐM ANLAYIŞI 
 
 
 
Prof. Dr. Hayati AKYOL (Panel Başkanı) – Gazi Üni. Eğitim Fakültesi Dekanı  

 

Sayın Bakanlık temsilcileri, değerli katılımcılar,  

Ortaöğretimde zorunlu eğitime geçişin kanunlaştığı bu yılda EYUDER’in bu konuyu deneyimli 

eğitimciler, yöneticiler ve bilim adamlarının görüşlerine getirmiş olmasına teşekkür ederiz.  

 

Ben en başta görüşlerimi kısaca belirttikten sonra, sözü konuşmacılara bırakıp tekrar toparlama 

yapmayacağım. Her konuşmacı özet noktalar halinde notlarını versin, yönlendirmesini yapsın, 

soruları cevaplayalım ve Çalıştay’a işini yapmak üzere gerekli zamanı bırakalım. 

 

• Ortaöğretimde başarılı sonuçlar için ilköğretimde kuvvetli olmak gerekir.  

• Algı ile olgu arasındaki fark. Ortak müfredat ne diyor, ne anlaşılıyor. Đlkokul ve ortaokul 

“eğitim” vermeli. Çocuk ve ilk gençlik oyunla, aidiyetle eğitilir.  

• Sanayi toplumunun insanı çok kalıplayan “öğretim”i yönetme anlayışı çoktandır değişmeli 

idi. Hasan Alî Yücel, “Türk yurdunun kırlarında bayırlarında kendi kendine açabilip 

solabilen çiçek bulamaz olacağız,” der. Mehmet Akif, “Öğrencilerimizin istikbalini 

geliştireceğimize, o istikbalin hayâlinden dahî korkan yabancılara eğitimimizi bıraktık,” 

diye eleştiriyor. Cemil Meriç, “ Öğrenici (verileni öğrenmekle görevli kişi) başarısızdır, 

talebe (talep eden) başarılıdır,” diye uyarıyor.  Student /etudiant ise kendisi inceleyen, 

mütalea eden kişi demek. Bireyciliği geliştirmek ile bencilliği geliştirmek arasındaki fark.  

• Yeni çağı nasıl anlayacağız? Eski köye yeni âdet, deniyor. Köy ne yapar? Yeni âdeti alıp 

hemen giyinir mi? Köy her zaman süzer, uyarlar, uydurur. Öyleyse, eğitim-öğretim 

kendimize göre iyi düzenlenip işletilmeli. 

• Ortaöğretimde sıkıntı var: topyekûn bir üst (yüksek) öğretime hazırlamaya uğraşılıyor. 

Oysa, önce hayata çıkışları düzenlemek lâzım. Reform meslek eğitiminde, başlangıç 

yıllarından itibaren “geçerli meslek” anlayışıyla yeniden yapılandırarak olmalı. Meslek 

edinmek yüksek öğretime kalmamalı.  
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• Dershaneciliği okula getirenler “son sınav” odaklı. Ortaöğretimin eğitim amaçları göz ardı 

ediliyor. Okulun disiplini bu sebeple bozuluyor.  

• Öncelikle “konuşabilen öğrenci” hedef olmalı. Sadece konuşma fırsatları verilen değil, 

doğru ve zengin Türkçe konuşan…  

• Medya ergenliği olumsuz yönde etkiler. Bu yaş grubunun disipline ihtiyacı olur. Bu yaş için 

okul önemli. Öğrencinin hayatında okul ve müfredat öne geçirilmeli.  

 

Prof. Dr. Đnayet AYDIN – Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi 

• 21. Yüzyıl, alternatif okullar, geleneksel eğitimin iyileştilirmesi modelleri önerileri 

• Okul türü sayısı önemli değil. Eğitimde için bu bir ölçü değil. Đhtiyaçlarımıza cevap 

veriyorsa 18 de olur, 180 tür de olur. Hayata çıkış yollarını çoğaltmak lâzım.   

• Okulu konuşmak için eğitim felsefesi önemli: Yeni bir okul neyi sağlamalı? Temel 

işlevleri ile model ortaya kondu mu, model etrafında çeşitli tür okullar geliştirilebilir. 

Eğitime yönelik bir fikrî ya da toplumsal akımımız var mı? Hep teknik konular 

getiriliyor. Eğitimimizin zaman, yapı, insan davası nedir? Topluma rağmen okul 

kazanamaz. Đnsan geniş çapta toplum tarafından şekillenir. Toplumun ihtiyacı ne? 

• Türkiye tüm eğitim sistemine yapacağı yatırımı tek bir sınava yapıyor. Ölçme ve 

Değerlendirme becerisi tüm sistemde düşük: olgu yerine yargı geçmiş.  

• Çağlar boyu filozofların eğitime bakışları, çağı da, öğretmeni de tanımlıyor:  

- Eflâtun: Felsefenin öğretimdeki yeri üzerine düşünür 

- Seneca: “Yaşam için değil, okul için öğreniyoruz,” diye yakınır  

- Locke: Öğrenci bir “beyaz sayfa”  

- Rousseau: Okul toplumdan getirileni boşaltsın, zihni ulus devlet doldursun 

- Durkheim: Okul toplumun bir minyatürüdür, toplumu yansıtır 

- Dewey: Okul uygulamalı eğitim ile hayat için öğrenme yeri olmalı 

- Althusser: Okul ekonomik sistemin insanı şekillendirdiği, sistemin yeniden üretimi 

düzenidir   

- Bugün de, teknoloji değişmelerine rağmen, sanayi toplumu düzeninin sistemin geleceği 

varsayımları eğitimle kalıplama baskısını artırarak devam ettiriyor; teknolojiden dolayı 

bazı değişiklikler var, yanında daha çok belirsizlik var  

- Bu ortamda çocuklarımız büyük sistemin şekillendirmesine mi bırakılmalı? 

- Birdicus Kurumu: “Çocuğunuzun eğitimine ve sağlıklı yetişmesine katılın,” diyor. 
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• Dünyamızda, özellikle Batı toplumlarında, iyice farklı hayat ve teknoloji şartları altında 

yetişen çeşitli kuşaklar yaşıyor:  

- Kıdemliler Kuşağı: 1925 + doğumlular. Çok çekmiş, çalışkan, üretici, tutumlu 

- Nüfus Patlaması Kuşağı; 1945 – 1964 doğumlular. Mal ve refah oğulları 

- X Kuşağı: 1965 – 1981 doğumlular. Otomatik teknolojilerden elektroniğe radikal 

değişimi yaşayanlar. Đkisini de biliyorlar; kullanım yerine göre tutumları olması gereken, 

sorumluluğu yeni üstlenen, bitişi gören, yeninin oturamadığını anlayan kuşak.  

- Y Kuşağı: 1982 – 2000 doğumlular. % 20-22 nüfusla dünyanın en geniş kuşağı. Đleri 

teknolojinin yükselişine rastlamış, küreselleşme varsayımları altındaki çocuklar. 

Ortalıktaki kaos / düzensizlik nedeniyle, herşeye  “neden?” diye sorgulayarak yaklaşan, 

teknoloji dostu, kolaycı, ailenin anlayışına dayanan, bireysel, işsizlik ve krizler ortamına 

rağmen istekleri yükselmiş, oldukça rahat davranışlı  gençler. 

- Z Kuşağı: 2000 + doğumlular. Sık ilerlemeler çağında çevrelerini henüz algılamaya 

çalışan, görsellik, internet, kolay iletişim ortamında, öğrenci merkezli esnek 

yaklaşımlarla yetişsinler diye yeteri çerçeve bulamayan çocuklar. Normların belli 

olmadığı bu ortam çatışmaktan kaçınma tutumu doğuruyor.  

 

• Ülkeden ülkeye çok farklılıklar olsa da, kısmî değişikliklerin ilkokul, ortaokuldan lise 

sona kadar okulun ve eğitimin işini zorlaştırdığı diğer unsurlar giderek artıyor:  

- Teknoloji odaklı eğitimin zararları görülmeye başlandı. Hafızayı zayıflatıyor; e-kitap 

yetmeyecek, görseller de unutuluyor; bu ortamda sanat yok; insan iletişimi, sohbet, 

muhabbet kesiliyor… “The hurried child” (acele ettirilen / hep bir şeylere yetiştirilen, 

itiştirilen çocuk) aslında korkutuluyor. Helikopter ana-babalar – çocuğu hep tepeden 

izliyoruz. Eğitim bu durumu aileye anlatabilmeli; sonuçta elde edilmesi gereken 

meyveyi vermeli, yemesi, hazmetmesi için zaman gerektiğinin anlaşılmasına yardım. 

- Demokratikleşme, okulda bireysel özelliklerin giderek daha fazla dikkate alınmasını 

istiyor: çok-kültürlülük, çok-dillilik, evsizler, bağımlılar, hasta çocuklar, risk altındaki 

çocuklar, tek ebeveynli aileler, kadının rolündeki değişmeler, okul seçiminde ailenin 

etkisinin artması, beceri talebi, yaşam boyu öğrenme talepleri, sınav sonuçlarının 

toplumu germesi ortamında bilinçli tercihi kendisinin yapacağına inanmak…  

- Ekonominin daralması eğitime ayrılacak kaynakları azaltıyor: Eğitim ve okul, sınırlı 

kaynaklar için yarışan kurumlar arasında kalıyor. Bizde toplum ve eğitim sadece yüksek 

öğretime giriş sınavına para yatırmaya zorlanıyor. Türkiye’de eğitime para bulunursa 

halâ teknoloji yatırımı yapıp niteliğin yükseleceği reklâmı var. Ezber bozucular diye 
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getirilenlerin de tektipleştirici yatırımlar olduğu görülüyor. Öğretmene yatırım yok. 

Kaynakların doğru kullanımına önem vermek gerekiyor. 

- Bu ortamda okul yönetiminin işlevi değişmektedir. Hiyerarşi yerine sinerji gerekli. 

Diploma ve hiyerarşiye dayalı kurumsal yetki yerine kanıtlanmış kişiye akılcı yetkiler 

dönemine geçmek gerekiyor.  

- Bu çağda okul giderek daha önemli hale geliyor: Bütüncül (holistik) eğitim çocuğun bir 

bütün olarak görülmesini, çok-yönlü gelişimini gerektiriyor. Bu iş sadece çok daha 

eğitim-bilim (pedagoji) yoğun bir ortamda çok-boyutlu yaklaşımla yapılabilir. Yeni bir 

okul, yeni bir benlik terbiyesi… Öğretmenler demek… Hangi tür olursa olsun, artık okul 

ortamı dil, müzik, okuma zevki, oyunlar, spor, sanat, beceri geliştirme öğrenme ve 

yaşam içinde uygulama faaliyetlerini her öğrenciye ulaştırma durumunda. Teknolojiyi 

okula sokmayıp insanlar arası iletişimi arttırıcı eğitim yaklaşımları üzerinde çalışılıyor. 

Okulu gerçek yaşama yaklaştırma daha yaygınlaşıyor. Gerçek yaşamda “Küresel 

Kazanımlar Açığı”ndan bahsediliyor, ki bunlar arasında yaşam becerileri var: yurttaşlık, 

yaşam ve kariyer, demokratik davranış, kişisel ve toplumsal sorumluluk, hedef koyma 

ve gerçekleştirme… Geleceğin becerilerinin okul ortamında yaşanararak kazanıldığı 

düzenlemelere ihtiyaç var. Bunlar yeni fiziksel yatırımlardan çok iyi yetişmiş 

öğretimlerin ve okul yöneticilerinin düzenleyecekleri eğitim ortamları ile ortaya 

çıkarılmayı bekliyor.  

- Çocuk öğrenme motivasyonu ile doğar. Bunu köreltmemeli. Seçmeli dersler bunun için 

kullanılabilir. Bu şevki destekleyecek eğitme yaklaşımları: Eğitimde hep kazananlar 

olmalı; eleyici değil, kendi eğitiminin kazanımlarını gören. Rekabet oyunları yerine 

işbirliği, takım-çalışması ile sonuca yönelme. Bilinmeyeni çözme girişimi nasıl yürür. 

Eleştirel düşünce, hayâl gücünü geliştirme. Çalışma biçimlerini öğrenme ve araçlarını 

kullanma. Öğrendiklerini hayatta görme, gözleme, yaşama bağlantısı…  
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Doç. Dr. Mustafa YAVUZ – Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu 

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi 

 

• 21. yüzyıl 2000 de mi başladı? 2099’da mı biter? Varsayımlar üzerinden işleniyor.  

• TIMMS küreselleştirme amaçlı bir sınav. Kendi kazanım ölçme sınavlarımızı 

yapmadığımız için bu sonuçlara bakıyoruz. Bazı ilginç bulgular var: Nüfusu 15 000’in 

altındaki yerleşimler ile üstündeki yerleşimler arasında eğitimde nitelik farkı çok fazla. 

Sınıfta kalmanın kaldırılması birçok bakımdan yanlış olmuş. Eğitimi düşük ailelerin 

çocuklarının okul başarısı düşük. Üzerinde sayılar bulunan oyunları aileleri ile oynayan 

çocukların okul başarıları daha yüksek…  

•  Ülkenin verilerine bakıyoruz: Yüksek öğrenim mezunlarının % 59’u kadın. 

Öğretmenlerde özyeterlilik duygusu düşük. Öğrenim süresi gittikçe uzuyor. Verimli iş 

alanları o oranda artmıyor. Çalışmaya başlama yaşı 25’e doğru ileri atılıyor.  

• 2012 OECD Eğitime Bakış Raporuna göz atıyoruz: Ülke artık bir gençler ülkesi değil. 

Ortanca yaş 29.7 olmuş. Türkiye içinde 1,5 milyon insan göçüyor. Yüksek 

öğrenimlilerin kazançları % 54 – 58 daha fazla. Đşsizlik ortamında yüksek öğretime 

talebi ve gereksiz yatırımı arttırıyor. Vergi mükellefi az, öğrenci sayısı çok.  Meslek  

edindirmede yetersizlik var. NEET (Not Educated, Unemployed, Untrained – Eğitimsiz, 

Đşsiz, Meslek Eğitimsiz) oranı yüksek ülkelerden biriyiz.  

• Bilgi + Makineli Meslek Eğitimi ve Teknik Öğretime öncelik vermemiz gerektiği açıkça 

görülüyor. Meslekli kişinin “ genel becerileri,” “özel becerileri,” “esnek becerileri” 

olmalı. Tasarım yetenekleri, katma değeri yüksek seçimler yapabilme, müşteri odaklılık, 

örgütsel farkındalık, girişimcilik gibi özellikler geliştirmeli.  

• Eğitim Felsefesi bulunmalı: Đnsan her yerde insandır. Temel ihtiyaçlar evrenseldir. 

Eğitim her ülkede neden farklıdır? Eğitim konusu toplumsaldır. Eğitim kültüre göre 

düzenlenir. Süreklilik ve değişim dengesi kurulur - gereken yenilikler uyumlu olarak 

geliştirilip konulur. Taklit ve aktarma kopmayı, eğitimin bireye yarar getirmemesini 

doğurur. Temel kültür esas alınarak koparmadan çözüm üretmek esastır.  Bunun 

sağlamasını, “çocuklar heyecan duyuyor mu?” diye değerlendirerek yaparız. Çocuk 

toplumda ve hayatta görüp merak ettiklerini, ihtiyacı olanları, ilgisi ve yeteneği olanları 

öğrenme heyecanı duyar, koşup uygulama isteği duyar.  

• Tam Öğrenme Modeli: Bütüncül, holistik. Öğrenci bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal, 

toplumsal tüm öğrenme ihtiyaçlarını okulda karşılayabilmeli. Bu anlayış müfredat, 
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öğretmen ve okula toplum ve kültürle bağlantılı yeni bir yaklaşım geliştirilmesini 

gerektirir. Esas modeli belli ettikten sonra eğitim kademeleri ve okul türleri bu modeli 

ilkelerini değiştirmeden kendilerine uyarlayabilir.  

• Tam Öğrenme Müfredat Modeli: Müfredata yeni yaklaşım esnetici ve toplumsallaştırıcı 

anlayışla olmalı. Fiks mönüden büfeye geçiş, seçenekler sunma. Temel kazanım 

öğrencinin kendine güven kazanması olmalı. Değerler eğitimi, iletişim becerileri, güven, 

dakiklik, azim, bilgiye eleştirel yaklaşım, olumlu ilişki kurma ve yürütme, geniş bakış 

açısı, beceriler kazanma, yapabilme, çevreye duyarlılık ve sürdürülebilir kalkınma…  

• Tam Öğrenme Öğretmen Modeli: Öğretmen tam öğrenmeyi temsil etmeli. Daralan 

uzmanlık alanları yerine, geniş bakış açılı, diğer tüm konularla bağlantı kurabilen 

öğretmen. “Öğrenci bizi taklit etmeli değil, bizden esinlenmeli.” “Đyi bir öğretmenin izi 

asla silinmez!” Değerlerin taşıyıcısı ve uygulayıcısı öğretmen. Bilgisi, özgüveni yüksek 

öğretmen. Öğretmen para toplamaz…  

• Tam Öğrenme Okul Modeli: Farklı ve çeşitli öğrenme ihtiyaçlarına imkânlar sunan okul. 

Eşitlik, adalet, fırsat ortamı. Yarısı küçültürmüş derslikler, yarısı öğrenciye sosyal alan 

olan okul. Yetenekleri geliştirme düzenlemeleri, öğrenci odaklı seçenekler. Etkileşimin 

öğretim ortamında arttırılması yolları: öğrenci sınıfı ve şubesi ile sınırlı olmamalı; 

yurtlar, diğer öğretmenler, yönetim, kurullar, özel amaçlara tahsisli sınıflar, kollarla 

diğer öğrencilerle birlikte olma ve yaşama fırsatları sunmalı. Bütün öğrencinin faal 

olarak katılımı olacak hedefler. Örneğin, herkes sanata, spora ulaşabilmeli, okulunda 

spor yapabilmeli, sergileyebilmeli… 
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Prof. Dr. Servet ÖZDEMĐR – Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi 

 

21. yüzyılda eğitim anlayışımız ne olmalı, twitter’da notlarımı yazıyorum. 

https://twitter.com/servetozdemir87  Oradan bakabilirsiniz.  

Teknik şeyleri tartışıp duruyoruz. Bunlar, temeller ve çerçeve sağlam bulunduktan sonra 

konuşulacak ayrıntılardır.  

 

Ben burada kalıpları irdeletecek bir beyin fırtınası yapalım, istiyorum.  

• Otorite = Bilene Biat’ın “tehdit” saydırılmaya çalışıldığı bir dönem  

• Ortak akılcı değilim. Yaratıcılık çıkıntılıktır. Toplum buna kredi veriyor mu? 

• Teknoloji insana yeni bir can, faaliyet, örgüt getirdi mi?  

- Ferhat dağı elleriyle deldi, 

- Y Kuşağı, “Dozer verirsen deleriz,”diyor, 

- Z Kuşağı, delik dağ istiyor.  

• Bakış Açısı / Perspektif, algı değiştirebilmektir. Kendi algısını değiştirmek ve yeni 

dünyasını kurabilmek…  

• Đdrak. Durumun ihtiyacına göre doğruyu algılayabilmek. Mahmut Muhtar (hem 2. 

Meşrutiyet, hem de Cumhuriyet inkılâplarını görmüş) diyor ki, “Hiçbir inkılâp yoktur ki onu 

yapanların idrakinin fevkinde olsun.”  

• Dünyadaki üç – beş iddiali medeniyetten biriyiz. Bunun idraki vardı. Medeniyet budur. Bu 

son devirlere kadar sürdü. “En son ocak!” iddiadır. “Zafer, zafer benimdir diyenlerindir!” 

(M.K. Atatürk) iddiadır. 

• Sonrası? Taklit etmişiz hep. Devrimler taklit edilmez; özgün, telif olur. 

• Nurettin Topçu; “Felsefesi olmayan milletin mektebi olmaz,” diyor. 

170 üniversite? Üniversite telif modelle olur. Temel kurumdur. Bilgiye bakışı, kullanışı 

gösterir. Medrese eskinin taklidi, üniversite yeninin taklidi. Âlim ve Âmir sorunumuz var. 

Okul da öyle… başkası ne yapmış diye kopya, taklit peşindeyiz. Yıkıyoruz, yapamıyoruz. 

Geliştirmeyi bilmiyoruz. 

• Ontoloji sorunu: Varlığı, bu bağlamda varlığımızı varlık olarak ele alma bilincini 

kaybetmişiz. Đsimleri alıyoruz, arkalarında kavramları yok. Öğrneğin “kreş” ne demek? 

Neden halâ “ana kucağı” diyemiyoruz?  

• Bu, öğrenemiyoruz demek. Üstelik şimdilerde öğretme ile öğrenme yer değiştirdi.  
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• Öğrenmek olmaktır, yapmaktır. Öğrenen örgüt meraklıdır, geliştiricidir. Eğer savunmaya 

geçiyorsa durmuştur, tıkanmıştır. Felsefesizlik, zorlama çözüm arayışı, taklit.  

• Ezbercilik buradan çıkıyor. Öğretme yönteminden değil, felsefesizlikten… Can Yücel, “En 

uzak mesafe iki kafa arasındaki mesafedir,” diyor. Felsefesi olan, başka felsefeleri de 

anlayabilir, anlaşabilir, süzüp öğrenebilir. Yoksa birbirini anlayamayan olarak kalır. Ya da 

mecbur hissedince ezberler. Kutsal metin öğretir gibi yeni teorileri ezberletiyoruz. Sonuçta 

öğretmeni, mezunu, yöneticisi taklitle meşgul.  

• Böyle olunca sistemin içinde öğretmenin yerini, işlevini, anahtar rolünü, önemini de 

belirleyemiyoruz.  Ona göre eğitip, bilinçle uygulamasını sağlayamıyoruz. Derste aktif 

uygulama yapmayı bilmiyor, sınıf yönetimi bilmiyor, ölçme-değerlendirme bilmiyor.  

• Terbiye, rapt kökünden gelir; sabitlemek demek. Amaçlarını bileceksin ve oraya rapt olup 

rapt edeceksin. Varoluşunun ve toplumun temellerine, ilkelerine, bunlarla uyumlu 

hedeflerine rapt ederek, bağlayarak, sabitleyerek insan yetiştirmek: terbiye.   

• Amaç – araç kargaşası var. Havuz problemini niye öğretiriz? Amacımız nedir, bu nasıl bir 

araçtır? Öğenimin belli bir aşamasında aklın çalıştırılması, ele daha ileri bir alet verilmesi, 

hayata uygulama yollarını aydınlatmak için mi? Yoksa, tekniğin altında mı eziyoruz? Amacı 

bilmeden öğretilen araç kullanımı/ teknik güven kaybettirici oluyor. Terbiyenin amacı olan 

iyi ahlâk, doğru işi doğru yapabilmek için gayret, hayata uygulanabilir olması…  

• Çocuğun ve gencin eğitim yaşamının nasıl savurganlıkla harcandığını gösteren birçok örnek 

var. Amaç – araç bağının kaybedilmesi mezunun hayatının savurganca gitmesine yol açar.  

ÖNERĐ: Köklerimize bağlı bir sistem. Eğitimin işletici temel sistemi okuldur. (Eğitim felsefesi,  

müfredat, yöntemler, öğretmen, öğrenci, yönetim, bina, çevre, aile, toplum, dünya çözümlenmiş 

bir bütün olarak burada bulunmalıdır.) 21. yüzyılda bize ait bir okul modeline ihtiyacımız var. 

Her üniversite, her eğitim fakültesi bir okul modeli ortaya atsın. Bunları tartışıp kendi 

modelimizi bulalım.  
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Çalıştay Üyelerine Açıklama:  
 
ORTAÖĞRETĐM, ÖSYM ve DERSHANELER 

 
Doç. Dr. Đlhan Dülger 
EYUDER - Zorunlu Genel 
Ortaöğretim için Yapısal Düzenleme 
Çalıştay Koordinatörü 

 
 
 
Türkiye’de zorunlu ortaöğretimde bugünlerde geçiyoruz. 30 Mart 2012’de çıkan 6287 sayılı 
Kanun’un amaçlarından biri “Zorunlu Eğitimin 12 yıla çıkarılması”dır. Kanun ortaokullara, genel 
ve meslek liselerine tektipleştirmeciliğin aşılması, “çok boyutlu insanın yetiştirilmesi” için yeni bir 
bakış açısı getiriyor. Lise öğretmenleri, yöneticiler ve eğitimciler, bu düzenlemelerin yapılması 
sırasında, bugün burada toplandık; uygulama içinden gelenlerin görüş ve önerileri ile katkıda 
bulunacağız. Sistemimizi 21. yüzyılın imkân ve ihtiyaçlarına göre ne kadar geliştirmeye ve 
mükemmelleştirmeye çalışırsak çalışalım, lise, meslek lisesi ve teknik lise öğrencilerimizin 
öğrenmeye hazır bulunuşluklarını sağlayabildiğimiz sürece başarılı olabiliriz.  
 
Bu Çalıştay’ı yaparken ortaöğretim için hayatî bir boyutu hatırda bulundurmamız gerekliyor: 
Kanun, ortaöğretimden “yükseköğretime geçiş düzeni,” ÖSYM ve özel dershaneler konusunda 
herhangi bir düzenleme getirmemiştir. Öğrencilerimizin öğrenmeye hazır bulunuşlukları okulları 
dışındaki durum nedeniyle bozulmaktadır. Bu koşullar altında ortaöğretimde yapılacak 
düzenlemeleri yüzeyel olma neticesine sürükleyecek uzun yıllardır süren sistem-dışı vesayeti 
görmezden gelemeyiz. Ortaöğretim sisteminin üzerine sistem-dışından bindirilmiş, herhangi bir 
yasal dayanağı bulunmayan, ya ikinci program ya da elenmeyi göze alma dayatması altında bulunan 
öğrenci kitlesi ile en mükemmel ortaöğretim düzenlemesi bile başarılı olamaz. Biz burada hakikî bir 
eğitim-öğretim peşinde miyiz, yoksa üst üste binen programlarla zedelenmiş ortaöğretimi bir de 
zorunlu yapma işiyle mi meşgul olacağız?  
 
Türkiye’de dershanecilik iki tür piyasa doğurmuştur; biri doğal, diğeri yapay. Doğal piyasa; eğitim 
sisteminde bulunmayan ya da yeteri kadar iyi verilmeyen konularda bir ailenin çocuklarında 
görmek istediği nitelik düzeyi için dışarıdan aldığı eğitim-öğretimdir. Yapay piyasa; sistemin 
dışındaki unsurlar tarafından zorlanmadıkça kendiliğinden talebi oluşmayacak bazı yeni konuların 
doğurduğu alış-veriştir; dışarıdan zorlamanın uyardığı ihtiyaç karşısında mecburî müşterileşmedir. 
Buna örnek, Türkiye’de yükseköğretime geçiş sınavının MEB sisteminden ayrışma eğilimi 
gösterilebilir. Doğal piyasayı oluşturan ebeveynlerin talebi çocuğunun eksiklerini telâfi edici bir 
“paralel yaygın eğitim fırsatı” iken, yapay piyasanın geçmişte başlayan geçiş sınavını müfredattan 
ayrıştırma ısrarı fiilî bir “gölge özel ortaöğretim sistemi” doğmasına yol açmıştır. Uzun yıllar 
ÖSYM’nin müfredattan ayrışma, sistemden ayrışma, ölçme-değerlendirme ilkelerinden ayrışma 
tutumu uzun yıllar devam etmiştir. Özel dershaneler bu tutumun ürünüdür. Halkta yaygın kanaat, 
sınav sorularının dershanelerin çalıştırdığı konulardan çıktığıdır. Son bir iki senelik MEB-ÖSYM 
eşgüdümü gayretlerine rağmen veliler böyle düşünüyor. Dershaneler, sınav müfredatını seçili 
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dersler itibariyle ezbere dayalı test tekniği ve güdülemeyle puan yükseltme yaklaşımını kullanarak 
uygulayan ticarî özel yaygın eğitim kurslarıdır.  
 
Yükseköğretime geçiş sınavında tavan puanın yükselmesi veya alçak tutulması bir anlam taşımaz. 
Her bölüme alınacak öğrenci sayıları zaten bellidir; olan istekliler puan sırasına konur ve 
belirlenmiş sayıya göre öğrenci alınır. Sonuçta bu puan yükseltme yarışı, bazılarını öne geçirmek 
için bir piyasa kavgasından başka bir şey değildir. Başı sıkışanlar, okullar müfredatı öğretemiyorlar 
da biz öğretiyoruz diyerek kamu öğretmenlerini harcamakta bir beis görmüyorlar. Öyle midir? Bu 
düzen karşılığında, bugünün eğitiminde aranan çok-boyutlu öğrenmenin ölçülmesi, kavrayış, 
çıkarsama, sentezleme, yorum, çözüm ve fikir üretme, yazılı ve sözlü ifade gibi boyutlar zayıf 
kaldığı için uluslararası sınav sonuçları sıkıntılı gelmektedir.  
 
Piyasadaki yaygın eğitim kurslarının gelip de resmî örgün ortaöğretim sistemini ezmesi genç 
pedagojisi, psikolojisi ve insan ve vatandaş hakkı yönü ile çok yanlış düzenlenmiş bir faaliyet 
olarak yürümektedir. ÖSYM ile beraber dershaneler her yıl gelip aldırmazca okul takvimi üzerine 
oturmaktadır. Bu, üniversite takviminden çalmamak için MEB görev zamanını, gencin büyüme-
gelişme zamanını hiçe saymaktır. Hiçbir kanunda böyle bir dayanak bulunmamaktadır. Bir çocuğa 
“üç ayrı yerden” “üç ayrı kural koyucu” görev veriyor. 
 
Bundan sonra ne yapılabilir? Bu Çalıştay’da her alt grup çalışması konusu altında “yükseköğretime 
geçişin yeniden düzenlenmesi” nasıl yapılabilir boyutu da bulunuyor. Bugün bunları tartışacağız. 
Bunu yaparken, birikim ve kazanımları değerlendirme yönünde düşünmeliyiz. Dershanelerin 
yarısına yakını iyi öğretim deneyimi biriktirmiştir. Bir uygulamanın yanlışları ve zararları var diye 
sil baştan etmek, bizi güçsüzleştiren, fakirleştiren, zaman kaybettiren sonuçlar doğurabilir.  

 
Türkiye’de halen iki sebepten dershanelere ihtiyaç duyuluyor:  

1. ÖSYM sınavlarında müfredat dışı sorular olduğu kanaati ve kullanılan test tekniği, 
2. Okullar arasındaki kalite farklılıklarının fazla olması. 

Yükseköğretime geçiş, yeni yaklaşımlarla düzenlenip, ortaöğretimin alanı işgâl edilmeyecek, her 
kurumun da işini görebileceği çözümler bulunabilir. Ancak, sınavları ÖSYM de yapsa, MEB de 
yapsa, ortak da yapsalar – liseler arasındaki kalite farkları dolayısıyla daha uzun bir süre – 
dershanelere öğrenci talebi olacaktır. Bu talep ne kadar devam eder? En kısa, MEB’in kendi içinde 
yapacağı kalite yükseltme çalışmaları sonuç verip de veli kaliteden emin oluncaya kadar. O süreçte 
dershaneler girişimci uzman kuruluşlara dönüşüp eğitime yeni hizmetler sunabilir hâle gelebilirler. 
Buna MEB yardımcı olabilir, hizmeti verimini düzenleme, hizmet satın alma gibi çeşitli yollar 
deneyebilir.  
 
Çalıştay’a verimli çalışmalar ve başarılar diliyorum  
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ORTAOKULDAN ORTAÖĞRETĐME ZORUNLU GEÇĐŞĐN 
DÜZENLENMESĐ 

 

 
Kolaylaştırıcılar: Doç. Dr. Đbrahim Kısaç, Yrd. Doç. Atilla Neşe Tekin, Đbrahim Yavuz  
 
Konumuz; ortaokuldan ortaöğretime zorunlu geçişin örgün ya da yaygın eğitim türlerinden birini ve 
altlarındaki okul ye da kurum türlerinden birini seçecek şekilde düzenlenmesidir. 
 
Çalıştay kolaylaştırıcıları, sistemden sorular derlediler, bazı notlar hazırladılar. Katılımcılar bazı 
notlar getirdiler. Hocalarımızdan bilgiler aldık. Hazırlığı hepimiz önceden okuyarak geldik.  
 
Çalıştay 1. Alt Grubu olarak şu konuları da görüşerek ortaokuldan genel ortaöğretime 
zorunlu geçişin düzenlenmesi konusuna yaklaşılmıştır:    
 
Konuya öğrenci talepleri açısından da bakmak lazımdır. 
 

• 4+4+4 kademelenmesi neden tasarlandı?   Öğrencinin gelişiminde ve disiplininde  önemli 
kademe ortaokuldur. Kesintisiz eğitimin bazı sakıncalarının giderilmesi, öğrencilere yeni 
fırsatlar verilmesi, demokratikleşme, yönlendirme vb. Bunu sistem bütünlüğü içinde 
çözümlemek, geçmişte olduğu gibi, ortaokul yıllarını araya sıkıştırılmış anlamsız yıllar 
olmaktan kurtarmak, ortaokulu ayrı bir kademe olarak geliştirmek ve işletmek gerekir.  
 

• Madem lise zorunlu hale geliyor, isteyenlere liselere bir hazırlık yılı olmalıydı (yabancı 
dillere ağırlık verilmesi için). Diğer yandan bazı öğrenci belli bir düzeyin ötesinde yabancı 
dil dersi görmek istemiyorlar. Çocuklar yükseköğretim sınava hazırlanmak istiyorlar. Bu da 
ilave hazırlık sınıfının son yıla eklenmesi ya da  yayılması ile sağlanabilirdi.  
 

• Bütün öğrenciler zorunlu lise eğitimi görmek istemiyorlar; yeni Kanun buna müsaade 
etmiyor. Đş hayatını eğitime saydırmak gibi bir alternatif bulunmuyor. Tam okullaşma 
sağlamak için “ortaöğretimde zorunlu yaygın eğitim” çeşitli seçenekler sunan bir yaklaşımla 
ele alınarak geliştirilmeli.  

 
Kademeler arası geçişler için öğrenciye (ve veliye) herhangi bir belge verilmesinin anlamı:  
Ortaokul, ortaöğretimin ön yıllarıdır. Eğitim sistemleri eski bütün gelişmiş ülkelerde  bu şekildedir. 
Eğitim sistemi eski olan Türkiye’de de böyle iken, son 15 yıl boyunca ortaokulun yapay bir şekilde 
ilkokulun uzantısı haline getirilmeye çalışılması sistemde zorlamalara yol açmıştır. 
 
Zorunlu eğitim kesintisiz (diploma veya belge verilmeden) eğitim demek değildir, bir kademeden 
diğer kademeye geçme zorunluluğu demektir; bir üst kademeye geçişte okul türü seçimine imkân 
vermek için kesintili eğitimdir. Bitirilen kademenin belgelerine hak kazanılır.  
 
Türkiye’de “zorunlu eğitim” ile “kesintisiz eğitim”in eşanlamlı kullanılması; ilköğretimi 8 yıl süreli 
bir blok haline getirerek ilkokuldan sonra öğrenciyi aynı okul ve aynı programda kalma zorunluluğu 
ile karşı karşıya bırakmak üzere tasarlanmıştı. Bu amaçla ilkokul diploması da kaldırılmıştı.  
Yeteneklerin ortaya çıkmasına izin vermeyen 8 yıllık tek-tip programı tüm kitleye uygulayan, 
eskiden liseye açık ortaokul programını geriye döndürüp ilkokul programının destekleyicisi haline 
getiren bu politika 15 yıl süre ile denenmiştir. Pedagojik sebepler yanında toplumdan gelen talepler 
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ile 2012 yılında, ilköğretim içindeki ilkokul ve ortaokul kademeleri tekrar ayrılmıştır. 2012 – 2013 
Eğitim – Öğretim Yılı eğitim kademelerinde 4+4+4 düzeni ile başlamıştır.  Düzenlemelerin 
yapılması devam etmektedir, Đçeriğin doldurulması gerekmektedir.  
 
Mezun birikiminin ve başarısının değerlendirmesine dair geçerli bir resmî belgenin (tamamlama 
belgesi, yeterlilik belgesi, diploma, vb…) hayatın her aşamasında kullanılabilir bir değeri ortaya 
çıkar. Đlkokul ve ortaokul kademelerinin tamamlanması noktasında, öğrencinin kazanımlarını 
açıklayıp derecesini belirleyen böyle bir belgeden mahrum bırakılmaması, öğrenci ve veli 
bakımından birer insan hakkı olarak ele alınmalıdır. Bir önceki kademe kapsamının ve öğrencinin 
başarı düzeyinin belgelenmesi, her eğitim kademesinin sistemdeki yerini resmîleştirici, eğitim 
sistemi içinde dikey ve yatay geçişlerin işletilmesinde kolaylık sağlayıcı, hesap verebilirlik ve 
saydamlık sağlayıcı, toplumda eğitim sistemine güveni arttırıcı bir araçtır.  
 
Đlkokul ile ortaokul, ortaokul ile lise arasında diploma uygulaması bulunmamasının 
sakıncaları şunlar olabilir: Belgenin zaten istenildiği takdirde verilebildiği, öğrencinin o 
kademenin öğrenimini gördüğüne dair her kademede verilebildiği ve bu konuda uygulamada bir 
sorunun bulunmadığı bildirildi. 
 
Diğer yanda, seçeneklerin çoğaldığı bir ortamda belge taleplerinin artacağı düşünüldüğünde, 
ayrıntılı bir diploma ekinin bulunmaması, öğrenciyi kademeler arası geçişte tanıma ve öğrencinin 
kendini tanıtmasını zorlaştırabilir. Kesintisiz eğitimde olduğu gibi öğrenciyi tek bir okula/binaya 
mecbur kılabilir. Zaman içinde kademelere yeni ve/veya esnek işlevler verilmesi güçleşebilir. 
Ailenin veya öğrencinin hayat tarzı değişikliklerini güçleştirir. Yer veya kademe değişikliklerinde 
her seferinde eski okuluna dönerek evraklar istenmesi kırtasiyeyi arttırır; okul idarelerine düzensiz 
zaman ve işgücü kaybı yaratır.  
 
Diğer ülkelerle karşılaştırmayı güçleştirir. Kesintisiz eğitimde açıkça görüldüğü gibi, Türkiye’nin 
ortaokul kademesi hiçbir istatistik ve belgede gösterilmedi ve diğer ülke yaş grupları ile 
karşılaştırma yapılmasını zorlaştırdı. Ortaokulun ilköğretim içinde gösterilmesi, ilkokul okullaşma 
oranını düşük çıkmasına yol açtı ve Türkiye ülkelerin ilkokul karşılaştırmalarını bu düşük rakamlar 
ile alınmak zorunda bırakıldı. Oysa, diğer ülkelerde ortaokul kademesi, ortaöğretim ile birlikte 
gösteriliyordu.  
 
Diplomasız çıkışlarda, kademe mezun sayılarının resmen takibi güçleşir. Bazı tamamlama belgeleri 
zaman içinde nitelik ve not olarak belge ya da diploma yerine sayılmaktan uzaklaşabilir; 
geçerliliğini yitirebilir. Çocuğa ve aileye ellerinde bulundurabilecekleri bir diploma vermek okula 
ve devlete güven arttırıcı bir eylemdir; eğitim sistemi bunu yapmazsa kendi kendini güven kaybına 
uğratmış olur.  
 
Ortaokulda ölçme-değerlendirme: Dünyadaki genel uygulama, ilkokul son, oraokul tüm yıllar ve 
lise tüm yıllarda her ders yılı sonunda kazanımları belirleyici bir ölçme-değerlendirmenin 
yapılmasıdır. Bireysel izleme ve geliştirme yapılabilen okullarda, öz-değerlendirme ve öğrenci 
dosyalarındaki – öğrenciye ait olduğu belirlenmek şartıyla – ödev ve proje üzerinden değerlendirme 
yapılabilmektedir. 
 
Mevcut durumda, 8 yıllık ilköğretimde sınavların kaldırılması, sınıfta kalmanın kaldırılması, 
öğretmen ölçme-değerlendirmelerinin farklı olması ve karşılaştırılabilir olmaması, ortalama ile 
geçme, kurul kararı ile geçme, borçlu geçme, geçer notun düşürülmesi gibi yeni haklar tanınması, 
vb. sonucu ölçme-değerlendirme konusunda karışıklık yaşanmaktadır. Sonuçta öğrenci kazanımları  
ölçülemeden yükselmekte, eksikliklerini aşamayarak üst sınıflarda sıkıntıya düşmekte, eğitimden 
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beklenen fayda hâsıl olamamaktadır. Bu yaklaşım, öğretmen değerini tanımayan uygulamalara yol 
açmıştır. Diğer yandan, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının yüksekliği çocuğun gelişim 
süreçlerini değerlendirme fırsatılarını azaltmakta ve değerlendirmeyi zorlaştırıcı etkisi 
bulunmaktadır. 
Sınıf geçme-kalma ortaokullarda tekrar uygulanmalıdır.  
 
Ortaokullarda öğretmenler sınav sayısını azaltılıp “gelişim sürecini değerlendirme” yaklaşımına 
geçebilirler. Bu yaklaşım her öğrenci ile çok daha yakın temasta olmayı gerektirir. Öğrencilerin 
çoktan seçmeli sorularla bilişsel düzeylerinin düşmesi önlenmelidir. Tüm öğretmenlere çeşitli 
ölçme-değerlendirme tekniklerini kullanmayı geliştirme fırsatları hizmet-içi eğitimlerle verilmelidir.  
 
Öğretmen ya da zümrenin ölçme sonuçları yanında bazı alanlar için ülke geneli seviye sınavları 
ortaokul düzeyi için yeterli değerlendirme sayılabilir.  
 
Bir seçenek de, yıl içi gelişim ve ödevler ile yıl-sonu değerlendirme sınavı ortalamasının öğrencinin 
sınıf geçirmesinde belirleyici olmasıdır. 
 
Öğrenciye bireysel yaklaşım, rehberlik ve psikolojik danışma, gelişim süreçlerinin izlenmesi, farklı 
yöntemlerle ölçme-değerlendirme, yönlerndirme ve özel destekler verilmesi emek-yoğun işlerdir. 
Ortaokullarda bu amaçla ölçme-değerlendirme uzmanı veya uzman eğitimciler yanında yardımcı 
öğretmenler de görevlendirilmelidir. Bu kalkınmışlık düzeyine gelen Türkiye, çocuklarından bu 
ihtimamı esirgememelidir.  
 
Öğrencilere fırsat eşitliği tanınabilmesi için öğretmen eksikliğinin bir an önce kapatılması gerekir. 
Yeterli sayıda öğretmen istihdam edilmelidir. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı çok fazla 
olduğundan eğitim fırsatlatında eşitlik sağlanamamaktadır. Sınıf mevcutları belli büyük 
merkezlerden başlanarak küçültülmelidir. Ortaokullarda yeni öğretmen ihtiyacı fazladır. Buna 
karşılık birkaç büyük ilde ise öğretmen fazlası bulunmaktadır. Diğer yanda ise yeterli sayıda mezun 
aday öğretmen mevcuttur.  

Eğitim fakültelerindeki akademisyenler hem fakülte programlarının yeni ihtiyaçlara uyarlanması, 
hem de hizmet-içi eğitimlere ciddi destek amacıyla işin mutfağına girmelidirler ki öğretmen 
nitelikleri yükselebilsin. 

 
Ortaokuldan ortaöğretime geçiş sınavı olmasının yarar ve sakıncaları  
 
Bir üst kademeye sadece sınavlı geçiş, zorunlu eğitim şartında uygulanmaz. Zorunluluk devletin her 
bir birey için getirdiği bir şarttır. Devletin, sosyal adalet ve fırsat eşitliği ilkeleri bakımından, tüm 
muhataplara açık, erişilebilir, parasız devlet okullarını bulunduruması da zorunlu hale gelir. 
Sınavlar uzmanlaşmış okul türleri vb için yapılır. Dolayısıyla, bu yıldan itibaren ülkemizde geçiş 
sınavı olmadan girilebilecek ortaöğretim okulları bulundurulması bir gerekliliktir.  
 
Yararlar: 

- Sınavları MEB yaptığı için öğrencinin müfredatı öğrenme gayreti fazla olmakta, kazanım 
hedeflerine daha fazla yaklaşılmaktadır. 

- Öğrencilerin kendini değerlendirme, öz-değerlendirme yapma, yeteneklerine göre yönelme 
algısı ve bilinci zamanında gelişme ortamı bulduğundan, bilinç geliştiren öğrencilerin 
ilerdeki kararsızlıkları azalmaktadır. 

- Öğretmenler öğrencilerin hedeflerini bildikleri için öğrenciye desteklerini ihtiyaca odaklı 
yapabilmektedirler. 
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- Okullar “başarılı okul” unvanı kazanmak için kendilerini düzenlemektedirler.  
- Geçiş sınavları, okulların öğrencinin geleceğine ilgisini arttıran bir teşvik unsurudur. 
- Okul ya da öğretmenlerinin kendi ihtiyaçlarına cevap veremediğini düşünen öğrenci vaktini 

boş geçirmemekte, destek yollar aramaktadır. 
- Her eğitim sistemin belli alanlarda uzmanlaşmış okullara ihtiyacı vardır. Bu okullar ülkenin 

yüksek katma değerli insanlarını yetiştirirler. Onun için sınavkı geçiş seçeneği her zaman 
açık olmalıdır.  

- Her sistemin yetenekler, istekler ile öğrenci için makûl olanı bağdaştırmak ve uzmanlaşmış 
okullar için seçme ve yerleştirme düzenlemelerine ihtiyacı vardır.  

- Öğrenci ve aileler, öğrencinin yönelme isteklerine somut cevaplar bulabilmektedirler.  
- Yönelme isteği doğrultusunda hedefi olan öğrenciler geçiş sınavlarına bilinçli tercihlerle 

yaklaşabilmektedirler.  
- Aileler hedefli olmakta, aksi takdirde ilgisiz kalacakları eğitimde ilerleme konusunu her 

zaman gündemlerinde tutmaktadırlar.  
- Aileler, öğretmenlerden ve okuldan taleplerini somutlaştırabilmektedirler.  
- Aileler; okullar, öğretmenler ve seçmeli dersler arasında karşılaştırma ve değerlendirme 

dikkati geliştirmektedirler.  
 

Sakıncalar:  
- Bugüne kadar ortaokul düzeyinde yönlendirme hizmeti yapılmaması, öğrenciyi seçeneksiz 

ve sınava girip girmeme konusunda kararsız bırakmaktadır.  
- Ortaokul yıllarında aşamalı yönlendirme hizmetleri verilmemiş olması, geçiş sınavlarında 

meslek okullarının aleyhine olmaktadır.  
- Sınavlar müfredat üzerinden olduğu halde, geçiş sınavları üzerinden endişe yaratılarak 

öğrenciler dershanelere çekilmektedirler. 
- Kadroları yetersiz ortaokullar, sınavı hedef olarak algılayıp, ortaokulun pedagojik bir dönem 

olarak bütünlük içinde değerlendirilmesini yeterince yerine getiremez duruma düşmekte ve 
dershaneye teslim olmaktadırlar. dirler.  

- Öğrencinin dershaneye devam ettiğini bilen bazı öğretmen ve okullar işlerini paylaşılmış 
görmektedirler.  

- Dershaneler ile öğrenci üzerine pedagojik bakımdan çok zararlı bir yük çok küçük yaşlardan 
itibaren bindirilmektedir. Öğrencinin zamanı okul ile dershane arasında bölünüp, öğrencilere 
fiziksel hareket, oyun, eğlence, dinlence ve dinlenme, toplumsallaşma için vakit 
kalmamaktadır.  

- Okullar ve öğretmenler geçiş sınavına girecek öğrencilere daha fazla önem vermekte, diğer 
öğrenciler olduklarından daha da zayıf duruma düşebilmektedirler.  

- Sınavların sınırlı sayıda öğrenciyi belli okullara seçmek amaçlı olduğu bilindiği halde, 
sınavı kazanamayan öğrencinin velisi okulu kusurlu görmektedir.  

- Ortaokul dershaneleri ile ailelere yük getirilmiştir.  
 
 
OKS/SBS sınavları şöyle düzenlenmelidir: SBS/OKS sınavları mevcut şekli ile belli okul 
türlerine geçiş için devam etmelidir. Sınavlı geçişte ilkokul ve/veya ortaokulda yıllar ortalaması 
ile diploma notunun bir üst kademeye geçişteki ağırlığının artırılarak kullanılması, dershanelerin 
çekim gücünü azaltabilir. 
 
Ortaokuldan Ortaöğretime sınavsız geçişi sağlayacak bir model geliştirmek nerelerde, hangi 
şartlar altında, nasıl olabilir: Seviye sınıfları oluşturmak öğrencileri psikolojik olarak olumsuz 
yönde etkilemektedir. Ortaöğretim artık zorunlu olduğuna göre, öğrenciye sınavsız geçiş kanalları 
da düzenlenmelidir. Demokratik bir yönlendirme ortamında öğrenci – veli – rehber öğretmenlerin 
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ortak görüşmeleri ile “Genel Liseler,” “MEM”lerin bazı dalları, Çok-Programlı Liseler ve Yaygın 
Ortaöğretim kurumlarına geçiş doğrudan kayıt yoluyla yapılabilmelidir.  
 
Burada ilke, öğrencinin ortaokulda bilişsel yeteneklerinin ve bazı el becerilerinin yeterince gelişmiş 
olmasıdır. Yeterli bulunmayan öğrenci, gerekirse ortaokulda son sınıf tekrarı ya da tamamlama 
eğitimine yollanabilmelidir.  
 
Bilişselliği gelişen çocuğun beklentileri de değişiyor. Bilişsel becerilerin gelişimi göz önüne 
alınarak özellikle meslek liselerinin belli dallarına sınavla ayrılma söz konusu olmalıdır.  
 
Bunlar dışındaki okullara sınavsız geçiş modeli mümkün değildir. Sınav kesinlikle yapılmalıdır. 
Meslek eğitimi türünün fen liseleri “teknik lise”dir; buraya öğrenci seçimi girişte ve yarışmacı bir 
yöntemle yapılmalıdır. Teknik Lise 9. sınıftan itibaren matematik + fen + uygulama becerileri 
ağırlıklı ayrı bir programla başlatılmalıdır. (Meslek Liselerindeki ve Fen Liselerindeki teknoloji-
fen-matematik başarısına bakılarak öğrenciler Teknik Liselere veya Teknik Liselerden yatay geçiş 
yapabilmelidirler.) (Hatta, Teknik Lise içinde ileri teknoloji ve fen ağırlıklı bir alan programı da 
düşünülmelidir, çünkü çağımızın anlayışı matematik ve fenne oturan teknolojiyi daha da öne 
çıkarmıştır. Türkiye adım adım ileri teknolojiyi üretim ile bütünleştirecektir; bu süreçte bir kısım 
yetişmiş işgücümüzün hazır bulunması yerinde olur.)  

Ortaöğretime geçiş sınavlarında yöntem veya okul türlerine göre yöntemler ayrı bir çalışma konusu 
olarak ele alınmalıdır. 

Ortaöğretime geçişte; ortaokul başarısının her ders yılı sonu ölçme-değerlendirmeye tabi olduğu bir 
düzenleme ile elde edilen ortalama, seçmeli derslerden biriktirilen puanlar ve öğrenci dosyalarının 
işlenmiş olması gerekli diğer hazırlıkları oluşturabilir.  
 
Öğrenciye ve sisteme yarar sağlayacak, uygulanabilir bir geçiş düzenlemesi şöyle olabilir: 
Örneğin; ortaokul döneminde öğrenciler için “kazanımları” 6, 7, 8. sınıflar, ya da 7, 8. sınıfları 
müfredat üzerinden ölçecek birer değerlendirme sınavı düşünülebilir. Bu sınav, üç yıl boyunca 
öğrenci için herhangi bir sıralama için kullanılmamalıdır. Değerlendirmesinde, öğrencilerin 
kazanımlarını ne ölçüde sınava yansıttıkları ölçülmelidir: Hedef kazanımlar ve öğrenci sonuçları 
karşılaştırılmalıdır. Öğrenci puanlarının ortalaması üzerinden elektronik ortamda dersler 
itibariyle il, ilçe, okul ve sınıf + şubelerin (öğrenci isimleri hariç) karnelerinin çıkarılması ve 
listelenmesi yol gösterici bir araç olarak kullanılabilir. Bugün bu uygulama elektronik ortamda 
kolayca yapılabilir. Bu veriler, şubelere hangi konular üzerinde daha çok durmaları gerektiğini 
gösterir.   
 
Her öğrencinin dersler itibariyle ve genel ortalaması ise 8. sınıf sonunda alınıp öğrenciye ve 
okuluna bildirilebilir ve rehber öğretmenlerin yardımıyla öğrenci ile velisinin lise düzeyi okul 
seçiminde ve okula kayıtta kullanılabilir.  
 
 
Ortaokul seçmeli derslerinde ilgi alanı puanı biriktirme ve geçişte saydırma düzeni kurulması 
mümkündür. Gerekçelendirilmesine göre, 4+4+4 kademelenmesi eğitimde demokratikleşme ve 
bireysel yeteneklere daha fazla fırsat vermek için getirilmiştir. Bunun için Bakanlığın ve okulların 
konuya bakış açısının doğru oturtulması çok önemlidir. Ortaokulun ayrılması ve seçmeli derslerin 
gelmesi, tek-tip program anlayışının demokratikleştirilmesi anlamında değerlendirilmelidir. 
Ortaokulda seçmeli derslerin en az iki temel işlevi olmalıdır: 1) Çok-boyutlu insanın yetişmesini 
başlatmak, 2) Öğrencinin yeteneklerine fırsat vererek öğrencinin ilerdeki yönelmesini kendi 
deneyimlerine dayandırmasına yardımcı olmak.  
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Bunun için, lise düzeyindeki her eğitim türü ve okul türüne yarayacak, uygulayarak tanıtıcı olacak 
uygun seçmeli dersler mutlaka her ortaokulun programında bulunmalıdır. Bu sene ortaokullarda da 
ilk seçmeli dersler uygulaması hızlı başlamıştır; aksamaların gelecek yıl içinde giderilmesi 
umulmaktadır. Bu sene, okullar ellerinde bulunan öğretmene göre seçmeli ders koyma ve öğrenciyi 
buralara gönderme gibi, getirilen “seçmeli ders” anlayışının tamamen dışında bir uygulama yaptılar. 
Đyi bilgilendirme olmadığı için seçmeli dersler öğrenci dışında veli isteği üzerine seçilmektedir. 

Ayrıca bu sene, örneğin meslek eğitimine, teknik öğretime, el becerilerine, sanatlara, kırsal alanda 
gereken tarım, hayvancılık, bahçecilik, sağlık konularına dair seçmeli derslerin programları 
yetiştirilememişti; uygulama boyutu da bulunmak üzere programlarda bu tür seçmeli derslere 
mutlaka yer verilmelidir.  

Pedagojik olarak psiko-motor becerilerin gelişme yaşları 9-14 yaşlar arasındadır. Đnce kasların 
kullanımını alıştıran el becerileri gelişimi her bir öğrenci için gereklidir. Đnce kasların kullanımı, 
kalın kasların kullanımı eğitimi (beden-eğitimi, spor) ile paralel yürütüldüğü takdirde birbirinin 
gelişimini destekler. Đnce kasların kullanımını geliştiren el becerileri ile zihinsel gelişim de birbirini 
destekler.  Psiko-motor becerilerin gelişmesi üç boyutlu düşünebilmenin ve hissedebilmenin ön 
çalışmasıdır; yaratıcılık, tasarım ve buluşçuluk bireyin bu temeli üzerinde ilerler. Đlk ve 
ortaokullarda yapılan “El-Đşi,” “Đş-Teknik,” “Çalgı Aleti Çalma” gibi derslerin fiilen yapılmaması, 
“Teknoloji Dersi”nin de sadece bilgisayar öğretimi sanılması, ülkeye bu konuda zarar vermektedir. 
Uzak-Doğu ülkelerinin çipli sanayilerde başarılı olmaları el becerileri eğitimini çok erken 
başlatmaları ve hiçbir şart altında ihmal etmemeleri ile ilgilidir. Kanun’un “seçmeli dersler” 
düzenlenmesi politikası iyi değerlendirilerek ortaokullara çeşitli kazanım hedefleri olan beceri 
dersleri ile öğrenciye fırsatlar sunulmalıdır. Bu dersler için bu konuların öğretmenlerinin istihdam 
edilmesine önem verilmelidir.  

Eskiden görülen şekliyle, seçmeli ders yerine “zorunlu-seçmeli ders” diye okulun dayattığı dersler 
kesinlikle bulunmamalı, öğrencinin belli seçmeli dersleri alması için öğretmenler ya da okul telkin 
yapmamalıdır.  

Seçmeli derslerle ilgili bugünün bazı sorunları vardır: fiziksel altyapı ile ilgili eksikler olduğu ve 
yeterli öğretmen bulunmadığı görülmektedir. Derslik yok, öğretmen yok ve seçmeliler bütün okul 
için son saatlere alınmış durumda. Okulun erken dağılması ya da seçmeli derslerin ödev yapma 
saati sanılması gibi amacın tamamen dışına çıkılması tehlikesi oluşabilir. Okullara tüm okulun 
haftada en az iki yarım günü, 2 + 2 saatlik ya da 4 saatlik seçmeli dersler için belirleme yetkisi 
verilmesi halinde, yer ve öğretmen sorunlarının aşılması kolaylaşabilir.  

Ana-dal öğretmenlerinin yan-dal eğitimleri belgelenebilir ve “kendi okullarında” seçmeli derslerin 
öğretimi-eğitimi için kullanılabilir.  

4 yıl ilkokul ile ikinci 4 yıl ortaokul arasında okul türü seçeneği olarak sadece imam-hatip okulları 
bulunmaktadır. Diğer tüm ortaokullar sistemin birçok seçenek eksiğini seçmeli derslerle gidermek 
zorunda kalacaklardır. Ailelerin iş anlayışları ve ülkemizin üretimde kullandığı teknoloji 
düzeylerinin çeşitliliği nedeniyle toplumda beceri eğitimi talebi vardır. Beceri eğitimi, lise 
düzeyindeki meslek eğitimi ve teknik öğretimden ayrı düşünülerek buradan ortaöğretimde açık 
meslek eğitimine geçiş seçenekleri düzenlenmelidir. Birçok aile için ortaokulun işlevsel bir kademe 
olması tarım ya da sanayi için beceri ortaokulları bulunması ile anlaşılmaktadır. Đsteyen aileler için 
kırsal alanda ve kentlerde yörenin ihtiyaçlarına yönelik Beceri Ortaokulları da açılmalıdır. Bu 
ortaokulların Meslek Liselerine, MEMlere, Tarım MEM’lere, Çok-Programlı Liselere bağlı olarak 
açılması düzenlenebilir.    
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Seçmeli dersler içerik ve nitelik bakımından bağlayıcılığı olmalıdır. Dönem sonunda 
değerlendirmesi yapılmalıdır. Bu durumda, hem bir üst eğitim kademesinde okullara yönelirken 
ek puan olarak taşınabilir, hem de seçmeli derslere ciddiyeti kazandırıcı olabilir. Đlgi alanı 
puanları öğrencinin serbestçe seçtiği ve en az iki basamağını tamamladığı alanların puanlarının 
toplamından oluşabilir. Bir konu ya da alanda tek bir seçmeli ders, deneme sayılabilir, 
ortaöğretime taşıma için kullanılmamalıdır. Yoğunlaşma düzeyi ile bağlantılı olmak üzere bir üst 
öğrenim kademesine taşınabilir seçmeli dersler için katsayılar belirlenebilir. 
 
Yetenek Okulu: Mevcut kısıtlı Bilim-Sanat Merkezleri örneği üzerinden kısıtlamasız olarak 
geliştirilmelidir. Sadece isteyen öğrenciler için, velilerinin kaydettirmesi ile devam edilebilecek, 
ders saatleri sonrası (16:00 sonrası) saatlerde ve Cumartesi günleri çalışacak, herkesin 
yetenekleri, el, beden ve duygusal becerileri geliştiren yeteri çeşitlilikte programlar sunan kamu 
ve özel yaygın eğitim kurumları olmalıdır. Kamu kurumu niteliğindeki Yetenek Okulları fırsat 
eşitliği ilkesine göre seçici ve dışlayıcı olamazlar, başvuran tüm öğrencilere hizmet verecek 
şekilde çoğaltılmalıdırlar.  Bunlar haftada 4 – 10 saat arası devam edilen uygulamalı çalışmalar 
olmalıdır. Buradaki saatler ölçme-değerlendirmeye tabi olmak şartıyla seçmeli ders yerine de 
sayılabilir. Buralardaki kazanımlar sınav, sergi, gösteri, münazara, maç, sunumlar vb. ile 
belgelendiği takdirde devam edilmek istenen lise türüne geçişte ek puan sağlamalıdır. 
 
Basamaklı yabancı dil öğretimi ve kazanımlarının liseye taşınması düzenlenmelidir: 
Yabancı dil istemeyen çok çocuk vardır. Dil bir gereklilik olduğuna göre, “Basamaklı Yabancı 
Dil Öğretimi” iyi bir çözüm olarak işletilmeye elverişlidir. Yapılan eski denemenin heba edilmiş 
olması üzücüdür.  
 
Birinci yabancı dil için öğrencinin tamamlaması gerekli zorunlu basamaklar belirlendikten sonra, 
daha üst basamaklar istekli öğrenciler için ve bir dili ileri düzeyde öğreninceye kadar devam 
ettirilmelidir.  
 
Đlk yabancı dilini öğrenmek için dil tercihi yapma düzenine tekrar geri dönülmelidir. AB 
ülkelerinde çalışan nüfusları olan köy, ilçe ve yerleşimler, yönetmeliğe rağmen tek yabancı dil 
uygulamasından mağdur olmuşlardır. Bu uygulama AB’ne girecek bir Türkiye için uygun 
değildir. Yörelerde ve okullarda, veliler de dâhil hangi yabancı dilin tercih edildiği belirlendikten 
sonra okullarda kaç yabancı dil için ne kadar sınıf açılacağı belirlenmelidir. Fransızca, Almanca 
ve diğer dillerin öğretmenleri tekrar mesleklerini yapmak üzere tayin edilmelidirler. 
 
           Yabancı dil dersleri okuma, anlama, konuşma, yazmayı içerecek şekilde basamak 
basamak düzenlenmelidir. Sunulan her yabancı dilin başlangıç basamakları, orta düzey 
basamakları ve ileri düzey basamakları bulunmalıdır. Başlangıç basamakları ile orta düzeyin ilk 
basamağı zorunlu olmalı, diğer basamaklar seçmeli alınmalıdır. En ileriye kadar gidebilen 
öğrenciler bu fırsatı gerekirse okul dışı kurslarla da kullanabilmelidirler.  
 
          Yabancı dilin lisede tekrar sıfırdan başlatılması caydırıcı olmaktadır. Öğrencinin ortaokul 
yabancı dil kazanımı lise düzeyine taşınmalıdır. Her öğrenci ortaokulda en son bitirdiği yabancı 
dil dersi basamağının geçer notu ile ortaöğretimde yabancı dilinin bir üst basamağından 
başlayabilmelidir.  
 

Ortaöğretime geçişte “yönlendirmenin” yeri ve sınırı: Eğitim sistemlerinde, ortaokulda 
mesleğe başlatma olsun veya olmasın, ortaokul, çocuğun yeteneklerinin, eğilimlerinin, ilgi ve 
heveslerinin başlıcalarını ortaya çıkaran, denenmesine, değişmelere ve yeni gelişmelere fırsat veren 
bir eğitim kademesidir. 1973 tarihinden beri 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, “Beden, 



37 
 

zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve 
karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, 
kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler 
olarak yetiştirmek,” (Madde 1- 2) gerekliliği üzerinde durur. Bireylerin gelişmesindeki “beş 
boyut”un önemi vurgulanmıştır. Ortaokul müfredatı beş-boyut üzerinden kapsamlandırılarak 
yürütülmelidir. Yönlendirme, çok-boyutlu deneme anlayışının tamamlayıcısıdır. Yönlendirme bir 
süreç akışı içinde meydana gelir. Öğrencinin belli derslerden aldığı son sınıf notlarına bakılarak 
yapılmamalıdır. Yönlendirme; ilk ve ortaokulda öğrencinin ilgi ve yeteneklerinin gözlenerek 
akademik (zihinsel), meslek eğitimi, teknik öğretim-eğitim ya da sosyal, güzel sanatlar ve spor 
ortaöğretim kurumlarına yönlendirilmesi konusunda sınıf öğretmeni ve rehber öğretmeninin nesnel 
ölçütlere göre değerlendirme yapmaları ve demokratik yaklaşımla okul – aile - öğrencinin 
görüşlerinin bağdaştırılması işlemidir.  
 
         Türkiye 1973 yılından beri uzman yetiştirmek, rehberlik altyapısı ve sistem geliştirmek için 
gösterdiği çabayı, 1997 yılında kesintisiz tek-tip eğitim döneminde 1739 sayılı Milli Eğitim Temel 
Kanunu’ndaki yöneltme ilkesini askıya alarak dondurmuştur. 2012 yılında tekrar kesintili eğitime 
geçilmesi ile ortaokullarda öğrenciye isteğine ve yeteneklerine göre bu hizmetin aşamalı olarak 
verilmesine geçilmesi gerekmektedir. Tanım olarak:  
 
-  Yönelme: Çocuğun doğal eğilimlerinin ortaya çıkmasına ve bunları deneyerek ilerlemesine fırsat 
veren ortamdır. Bireyin kendi iradesi ile 18 yaş sonrasında yapabildiği seçimleri tanımlamaktadır.  
- Yönlendirme: Çocuğun yeteneklerinin, ilgi, istek ve heveslerinin ortaya çıkarılması, bunların 
gelişimine fırsatlar verilerek daha kalıcı olanların işlenmesi için yollar gösterilmesidir. Çok sayıda 
seçmeli dersin getirilmesi bu amaçla olmuştur. Yönlendirmede zorlama yoktur, aşamalıdır, ortaokul 
sırasında ve sonunda öğrenci-veli-okul (rehber öğretmen) üçgeninde yapılır. Okul fırsatları ve 
piyasanın iş verme durumu da gözden geçirilerek en uygun seçeneklerin belirlenmesi ve çocuğun 
memnun olmasının görülmesidir. Demokratik bir yaklaşımdır.  
- Yöneltme: Çocuğun bir üst kademede hangi okula gideceğinin okul ve öğretmeni tarafından 
belirlenmesidir. Öğrencinin 8 yıl boyunca çok iyi gözlemlenmesini ve kayıt tutulmasını gerektiren 
bir 19. yy Avrupa sınıflı toplum yöntemidir. Bu yaklaşım Türkiye’de “Yöneltme Yönetmeliği” ile 
2012-2013 yılında denenmiştir. Diğer ölçütler yanında seçmeli dersler de değerlendirilerek 
öğretmenlerce yöneltme formu doldurulması, öğrencinin gideceği okulun gösterilmesi esasına 
göredir. Genellikle öğrencinin son yıldaki ders notlarına bakılarak üst okul hakkında hüküm 
yazıldığı görülmüştür. Ancak, ailelerin bir çeşit dayatma saydıkları bu kararı kullanmaya istekli 
olmadıkları, yeni kayıtlarda bunlar dışında hareket ettikleri görülmüştür.  
 
2006 yılında yapılan 17. Milli Eğitim Şurası ortakulda “yönlendirme” konusunu tavsiye kararlarına 
bağlamıştır. Bu durumda, 1739 sayılı Kanun, “demokratik yönlendirme” açısından tekrar 
canlandırılarak MEB rehberlik altyapısı ve rehber öğretmenlerinin özellikle ortaokullarda 
kullanılması sağlanmalıdır. Rehber öğretmenlerin ortaokullarda yoğunlaştırılması, yetenek ve 
eğilim testlerinden Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinden destek alması sağlanmalıdır. Bekleyen 
tüm rehber öğretmenlerin atanmasına ve merkez ilçe okullarında rehber yığılması olan okullardan 
rehbersiz okullara öğretmen kaydırması yapılmasına öncelik verilmelidir.  
 
Ortaokul seçmeli derslerinin çeşitliliği sağlanmalı, seçmeli ders seçiminde öğrencinin tamamen 
özgür bırakılması ilkesi okullara resmen bildirilmelidir.  Öğrencinin ilgi alanlarına ulaşmasına özel 
itina gösterilmelidir.  Seçmeli ders başarısı, yönlendirmenin araçlarından biri olarak kullanılmalıdır. 
Hatta, seçmeli ders puanları ile bir üst kadene eğitime geçişte, istediği alana kaydolma imkânı 
getirilerek öğrencinin kendi seçimleri ile kendini yönlendirmesinde bir adım atılmalıdır.  
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       Rehberlik ve yönlendirme uygulamasında zihniyet ve felsefe değişimine ihtiyaç vardır. Disiplin 
sorunlu çocuk ya da ardından zayıf öğrenciye destek anlayışı yerine, her çocuğun “güçlü yanları” 
üzerine yoğunlaşmak ve çocuğun oradan bir başlangıç yapmasına yardımcı olmak esas olmalıdır. 
Beceri ve mesleğe yönelme bunu izlerse etkili olabilir.  
 
Rehber öğretmenlerin dağılımında 6, 7. ve 8. sınıflara öncelik tanımalı; ortaöğretimde ise rehber 
öğretmenlerin 9. ve 12. sınıflara yoğunlaşacak şekilde görevlendirilmeleri sağlanmalıdır.  
 
Yönlendirme yapılamamasının ve yapılmaya başlanmasının başlangıcında çeşitli sorular 
cevaplandırılmalıdır:Yönlendirme 1970’lerden beri başarılamamış Türkiye’nin kanayan yarasıdır.  

Ortaokul kademesi, öğrenci değişken de olsa, yeteneklerinin denenmesini ortaokul yıllarında 
yapmış olmalıdır. Her ülke için zorunlu eğitim süresi ve mesleğe yönlendirmeler için ekonomik ve 
toplumsal bir “en uygun kesme noktası” bulunur. Birey kendi refah düzeyine göre, hayatı hakkında 
karar vermedeki değişkenliklerini 28 – 32 yaş arasına kadar sürdürebilmektedir. Ancak toplumların 
ve ekonomilerin bunu bir taşıyabilme gücü vardır. Karar noktası; ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, 
kullandıkları teknolojilerin dağılım düzeyleri ve fert başına milli gelir ile ilgilidir. Avrupa, lisenin 
zorunlu eğitim kapsamına alınmasını (halâ 16 yaşında kesen ülkeler vardır) ve yönlendirmeyi lise 
başına doğru çekmeyi, fert başına milli gelirleri 40 bin Ṩ’ın üzerine çıktıktan sonra yapmışlardır. 
Türkiye’de ise; okul-içine kapalı eğitim, genel eğitim, zihinsel eğitim, programlarda tektipleşme, 
uygulamasız eğitim gibi verimsiz eğilimler yıllardır çeşitli gerekçeler bularak devam etmektedir. 10 
bin Ṩ’da ilen 18 yaşa kadar zorunlu eğitimi getirmiştir. Yönlendirmenin ne olacağı 40 yıl sonrasında 
bile uygulamada halâ belirsiz durumdadır.  

Almanya, Orta Avrupa, Kuzey ve Batı Avrupa yönlendirmede en başarılı ülkelerdir. Diğer Avrupa 
ülkeleri bu örneği gözden kaçırmayarak kendi sistemlerini kurmuşlardır. Almanya’nın sistemini 
Bulgaristan 1980’li yıllarda alıp diğer Doğu Avrupa ülkelerine buradan yayılmıştır. Bu ülkelerin 
AB’ye girerken işçi verimliliği ve beceri düzeyi sorunları olmamıştır. Yönlendirme Almanya’da 
sistemde daha belirgin durumdadır. Diğer ülkelerde bire bir ilgi ve takip ile ortaokul kademesi 
içindeki çok boyutlu gelişim ve seçimler yapmak daha öndedir. Okul devamsızlıkları, özel eğitim, 
uyum ihtiyacı vb durumlar için öğrencilere özel programla beceri-meslek başlangıcı yaptırmak 
mümkün olmaktadır. Türkiye’de esneklikler münkün olmadığı için, tektip standart program 
özellikleri dışında kalan çocuklar sistem içinde sürüklenmeye devam eder.  

Almanya’da ilk 4 sınıftan sonra yönlendirme oluyor ama 5. sınıfta hemen meslek yok; becerilerin 
geliştirmesi var. Bu süreç öğrencisine göre 2 – 4 sene devam edebiliyor. Şimdi esnek değerlendirme 
ile yatay kaydırmalar mümkün hale geldi. Çok erken nihaî yönlendirme gelişime ters olur 
önermesine göre ayarlamalar yapılıyor. Ama hatırlanmalıdır ki, AB ülkelerinde oturmuş 
yönlendirme düzenlemeleri vardı ve hizmet devam ediyordu. Türkiye ise, gelişime ters bir şey 
yapılmasın bahanesine sarılarak hizmeti öteleme yolunu tutmuştur. Bütün hesaplar AB üyeliğine 
göre yapılıyor, ancak AB’nin işgücü beçeri düzeyleri ile Türkiye arasındaki açık giderek açılmıştır. 
Erteleye erteleye öğrencilerin psiko-motor gelişimi dönemi eğitimi (9 – 13 yaşlar) kaçırılmaktadır. 
1980’li yıllarda genç işçilerin çip üretiminde Türkiye ile Uzak Doğu başa baş iken, Uzak Doğu el 
becerisi eğitimlerini arttırmış, Türkiye ise olan beceri dersleri bile öğretmen tayinlerini azaltarak 
etüd dersi haline getirmiştir. Sonuçlar ortadadır.  

2013-14’ten itibaren ortaokullarda en az 4 saat + ödevli beceri dersleri ile çocukta bu boyut 
gelişimin sağlanmasına başlanması şarttır. 

Türkiye’de yönlendirme, altyapı ve deneyim birikimi eksikliği bahanesiyle 5+3 kademelenmesinde 
uzun süre uygulanamadı. Öğretmenler ve veliler de dış dünya ihtiyaçlarına ayak uyduramamış 
oldular; öğrenci amaçsız kaldı; sistemin işlevsel verimi düşük kaldı. Kesintisiz 8 yıllık eğitimde ise 
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yönlendirme tamamen ortadan kaldırıldı. Öğrenci 8. sınıf sonuna “gelecek fikri” olmadan getirilip 
bırakıldı. Eğitim sistemimiz eğitimin iki işlevi olan 1) bir üst eğitim kademesine geçiş, veya 2) 
hayata çıkış işlevlerinden ikincisini tamamen devre dışı bıraktı. 8 yıllık kesintisiz eğitim kendi içine 
kapalı bir yapı haline geldi. Mezuniyetten sonra hayata çıkanlara hiçbir hayat becerisi verilmemiş 
olarak gençler ortada kaldılar. Öğrencinin yetenek ve yönelme seçenekleri elinde olmadığı için bir 
üst kademeye devam edenler de teçhizatlandırılmamıştı. 9. sınıf liseden çalınarak ortak eğitimle 8 
yıllık ilköğretim eksiğinin telâfi edilmesi denendi. Liselerde 9’da esnek geçiş var, ancak tüm 
okullara fen lisesi gibi bir programın uygulanması güçlük doğurdu. Bir senenin kayıp yıl olarak 
görülmesine yol açtı. Ayrıca okullar arası yatay geçişler (esneklik) de mümkün olmalı idi.  

Lisede, ilk yıllara konacak “seçmeli alan başlangıç dersleri”  ile yönlendirmede gerçekçi seçimler 
teşvik edilmelidir.  

Yönlendirmelerde aile, öğrencinin kendisi, eğitim sistemi ve çalışma hayatı sistemi gibi birçok 
etken vardır. Sadece rehber öğretmen sorumlu olmamalıdır. Bugün öğrenciler ulaşabilecekleri en 
üst seviyeye çıksalar da mutlu değiller, çünkü yeteneklerine ve önlerindeki seçeneklere göre 
fırsatlar bularak değil, kâğıt üzerinde oluyor. Öğrenciler kendileri yönlendirmelerde aktif rol 
almadıkları için mutlu değiller. Sistemimizde yönlendirme konusunda veli baskısı etkin, çünkü 
ülkemizde eğitim bir toplumsal konum atlama vasıtasıdır. Veli, doğru seçimi yapabileceğini 
düşünerek böyle davranıyor. Buna karşılık veli de, okul da öğrenciyi yoklama ve gözleme 
konusunda devrede değiller. Okul veliye kanıt sunmada yetersiz kalındığı için karar veliye kalıyor. 

Rehber öğretmenin görüşü, sınıf öğretmenin görüşü, öğrencinin katılımı ve istekleri ve veli bir 
arada karar vermelidir. Bu süreçte veli gerçekçi seçenekleri görüp yeterince bilgilenme fırsatı da 
bulacaktır. Demokratik yaklaşım budur. 

Özellikle, öğretmenlerin öğrencilerin kişisel gelişimlerine önem vererek yönlendirme yapmalıdırlar. 
Yönlendirme belirli bir noktaya kadar olmalı. Çocuğun yetenek ve eğilimleri rehber öğretmenlerce 
ve testlerle doğru olarak belirlenebiliyor, ancak her çocuğun özel gelişmesi farklı süreler alabiliyor. 
Zorunluluk hissettirildiği takdirde, yetenekleri gelişmiş olsa da öğrenci kendini geri plana atıyor, 
çünkü yeteri kadar başka deneyimlere fırsat bulamadığını düşünüyor. Onun için, ortaokullarda 
yaşantı ve ülkenin gerçek hayatından bilgilenme zenginliği oluşturulması eğitimin asıl 
faaliyetlerinden biri olarak daha öne alınmalıdır. Seçmeli dersler de bu zenginliğin bir parçası 
olmalıdır.  Çocuk, isteklerini ve deneyimlerini fark edecek fırsatları kullanamamışsa, hedeflediği 
liseye ve alana ulaştığı noktada bile boşluğa düşüyor. 

Ortaokulda rehber öğretmenleri ve branş (dal) öğretmenleri (şube rehber öğretmenleri) birlikte 
çalışarak yönlendirme yapmalı ve etkin gözlem formları hazırlanmalıdırlar. Meslek rehberliği bir 
yan dal olarak düzenlenebilir. Bunun için gezici meslek rehberleri kullanılabilir. Testler ve MEB 
anlaşmalı rehber eğitimciler kuruluşlarından destek alınabilir.  Şube rehber öğretmenler kurulu gibi 
diğer kurullarda da öğrenci yönlendirmeleri olarak yapılan çalışmalarda bürokratik engeller 
kaldırılmalıdır. 

Öğretmenler hizmet-içi eğitimle eğitilerek yönlendirmenin önemi ve insancıl yolları hakkında 
yeterlilik edinmeli, veli aydınlatılmalıdır. Ebeveynlerin bilgilenmesi ve bu konuda eğitimi için 
okullar toplantılar düzenlemelidirler. Okul bu yaş grubunun bu ihtiyaçlarına inanmalı, her çocuk 
için bunun bir süreç olduğunu bilmelidir. Yönlendirmede okul- veli- öğrenci işbirliği sağlandığı 
takdirde yönlendirme sağlanabilir.  

Tek başına bir öğretmenin, öğrencileri yönlendirme konusunda yetersiz kalması doğaldır. 
Öğretmenlerin yönlendirmeye de katkıda bulunabilmeleri için üstlerine düşürülen görevler 
azaltılmalıdır. Ayrıca, rehberlik saatleri farklı etkinlikler ile doldurulmamalıdır. Öğrenci ile 
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geçirilen serbest etkinlik saatleri artırılmalı, öğretmenlerin gözlem ve etkileşimli çalışmaya fırsat 
bulmaları ve ders-dışı ek görev ücretleri kolaylaştırılmalıdır.  

Yükseköğretime giriş sınavları düzeni ortaokul ve lisede sağlıklı yönlendirmeye en büyük engeli 
teşkil etmektedir. Sınav sonuçları öğrencinin yönelmiş olduğu alanı ve hedef aldığı alanı dikkate 
almadan sonuç vermektedir. Meslek liselerine katsayı ile meslek caydırılmıştır. Meslek liselerine 
giden öğrencilerin meslek kazanmışlık nedeniyle önlerinde zor da olsa iki seçeneği bulunurken, 
hiçbir beceri kazandırılmamış genel lise öğrencisinin tek seçeneği vardır: sınav. Sınava giren 
öğrencinin ¼’ü yerleşebilmektedir. Diğer yanda ise, son yıllarda bol plansız üniversite açılmıştır. 
Ancak kontenjanları boş kalmaktadır. Halen öğrenciler yükseköğretim giriş sınavına hazırlanmak 
için açık liselere yönelmiş durumdadırlar. 

 
Ortaokulda aşamalı yönlendirmeye başlamak isteyenler için düzenleme iki şekilde yapılabilir: 
Đlke: yönlendirme bir üst kademeye geçişte bağlayıcılığı olmamalıdır.   
 
Maddî yetersizlik, çocukların gelişimlerine sorun teşkil etmektedir. Son durumda, meslek 
eğitimine geçiş 9 yıl eğitimden sonra belirleniyor. Çocuğun ihtiyaçlarına göre çözümler 
konusunda öğretmenlerin görüşleri dikkate alınmıyor.  
 
- Đmam-Hatip ortaokulları açıldığı gibi, bu gibi öncelikleri olan ve isteyen ailelerin çocuklarını 
gönderebilmeleri için bu yaş grubuna uygun beceri eğitimi ortaokulları da açılmalı.   
 
Genel ortaokullara devam eden çoğunluk için ise: 
 
- Öğrencinin, ortaokul seçmeli derslerinde yeterli sayıda basamaklarını tamamladığı konuların 
başarı puanını, lise kademesinin istediği okul türü ve alanına geçiş için saydırılabilmesi; bunun 
için teşvik edici bir puan ağırlığı belirlenmesi, 
- “Öğrenci Aday Çıraklık” isteyenler için 7 ve 8. Sınıflarda seçmeli dersler yerine haftada iki 
yarım gün + Cumartesi’nin kullanılması; bu kazanımın istenilen Meslek Okuluna geçişte 
kullanılabilmesi, 
- Okullaşmayı arttırmak için belli noktalarda öğrencinin çoğunluğuna Ev Hanımlığı Programı 
veren okulların düşünülmesi, 
- Güzel Sanat Liselerinde ortaokul açılması; güzel sanatlarına uygun öğrencilerin Güzel Sanat 
Liselerinin ortaokullarına doğrudan kayıt yaptırabilmeleri ya da genel ortaokullardan 
kaydırılabilmeleri 
- Beden Eğitimi - Spor Liselerinin ayrı okul türü olarak düzenlenmesi ve ortaokul kısmının 
açılması; Beden Eğitimi – Spor dallarına uygun öğrencilerin Spor Liselerinin Ortaokullarına 
kayıt yaptırabilmeleri ya da genel ortaokullardan kaydırılabilmeleri 
 
 
Çalıştay 1’de Eğilimler:  

1. Ortaokul temel eğitimden çıkarılmalı. Ayrı bir kademe olarak düzenlenmeli. Beceri eğitimi 
ortaokulları da açılmalı. 

2. Ortaokul döneminde sınavlar kaldırılmalı. 
3. Sınavlar ortaöğretime geçişten önce bir kez ve ikinci 4 yıllık dönemin sonunda yapılmalı. 
4. Đkinci dört yıllık dönemde öğrencilerin beceri veya meslek eğitimine yönlendirilme 

çalışmaları yer almalı. Bilim- Sanat Merkezleri yeteneklere göre yönlendirmenin 
sağlanmasında rol almalı. 
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5. Yönlendirme uzun süreç gerektiren bir iştir. Önemli bir ölçme-değerlendirme (okullarda 
ölçme-değerlendirme birimi) olmalı. Kayıtlar alınarak yapılması gereken bir iştir.  Sadece 
yetenekler üzerinden gitmek yeterli değilidr. Mesleklerin ihtiyacını dışarıdan gelen talebe 
göre yönlendirmelere de bağlamalıyız ki mezunlar iş bulabilsin. 

6. Ortaokulda yönlendirmenin aşamaları konularında öğretmen, rehber ve meslek rehberlerine 
hizmet-içi eğitimler yapılmalı. 

7. Kampüs yöntemiyle ortaokul programları/dersleri çeşitlendirilerek ilerisi için (bilim, fen, 
sanat, spor, meslek, sosyal…) seçmeli dersleri havuzdan öğrenci isteğine bırakılmalı. 

8. Ücretli öğretmenler yerine, dersliklerimiz kadrolu öğretmenler ile doldurulmalı.  
9. YĐBO çözümü 4+4 ile bağımsız okullar olarak devam ettirilmeli. 
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ÇALIŞTAY 2. Alt Çalışma Grubunun Raporu 
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ZORUNLU ÖRGÜN ve YAYGIN ORTAÖĞRETĐM  HATLARININ 
TANIMLANMASI ve OKUL ÇEŞĐTLĐLĐĞĐ 

 
 

Kolaylaştırıcılar: Nazan Şener, Hilâl Sarıkaya Avcı 
 
 
Zorunlu Eğitimde Hak ve Görevler: Zorunlu eğitim, ülkenin imkânlarından vatandaşın daha iyi 
yararlanması için her vatandaşa verilen bir haktır. Devlet, vatandaşın bu hakkını kullanabilmesi için 
gerekli hizmeti ve ihtiyaca uygun kolaylıkları sunma görevini üstlenir. Zorunlu olan eğitim kamu 
hizmeti kapsamındadır, külfet yükleyemez, parasızdır.   
 
Zorunlu Örgün Genel Lise - Zorunlu Yaygın Genel Lise Kavramlarının Tanımlanması: 
 
Zorunlu Örgün Genel Ortaöğretim:  14 – 17 yaşları arasındaki gençler için 4 yıl süre ile kendi yaş 
grupları ile birlikte, yaş pedagojisine uygun hazırlanmış genel/kültür ye da fen ağırlıklı müfredatla, 
yeteneklerin denenmesine ve geliştirilmesine fırsat veren öğretim kademesidir. Seçmeli derslerle 
çeşitlilik sunan, tam-gün, tam yıl okul-içi ve okul merkezli desteklerle programlı ortaöğretim 
eğitimi vererek çok-boyutlu insan yetiştirmeyi sağlayan kademedir.  
 
Zorunlu Yaygın Genel Ortaöğretim: 14 – 17 yaşları arasındaki gençleri 4 yıl süre ile bir yandan 
zorunlu kayıt ile ortaöğretim düzeyi genel ya da meslekî yaygın eğitim imkânlarından 
yararlandırırken, diğer yandan kişisel gelişimlerini kendileri programlandırmalarını ya da hayata 
çıkış kanallarını denemelerini engellemeyen ortaöğretim türüdür. Amaç, isteyen öğrencilere, 
öğrencilikleri sırasında aday çıraklık, çıraklık ya da ILO Sözleşmesine göre 15 yaş gençler için önü 
açık olan, işbaşında eğitilen işgücü sıfatı ile çalışarak öğrenme fırsatını vermektir. Bir aile işi veya 
bir işyerinde kayıtlı olarak öğrencinin deneme yapabilmesi ya da ev sanatları gibi istediği ilâve 
hayat boyu öğrenme programlarında gelişmesi için önünün açık bırakılmasıdır. Bu esneklik, 
özellikle, ülkenin zorunlu ortaöğretime geçiş dönemi için faydalı bir yaklaşımdır.  
 
 
Zorunlu Ortaöğretim Düzeyi Yaygın Eğitim Seçenekleri (Genel ve Meslek) 
 
Açık Lise – Bitirme Sınavı ile 
Akşam Lisesi – Bitirme Sınavı ile 
E-Lise – Bitirme Sınavı ile 
MEM – Meslek Eğitim Merkezleri – Yaygın eğitim programları yanında kültür dersleri tamamlama 
programını aynı çatı altında sunan. (Modüllü programlı, ulusal piyasa meslek sınavı ve belgesi. 
Đsteyenlere lise tamamlama ve diploma.)  
Yeşil MEM – Tarım Meslek Eğitimi Merkezleri – Kırsal alanda yaygın meslek eğitimi programları 

yanında kültür derslerini tamamlama programın aynı çatı altında sunan. (Modüllü programlı, 
ulusal piyasa meslek sınavı ve belgesi. Đsteyenlere lise tamamlama ve diploma.) 

 
 
Bu seçenekler üzerinde Çalıştay 2. Alt Çalışma Grubu’nun ortak görüşü şöyle belirlendi: 
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Örgün ortaöğretim esas olmalıdır. Ancak, sorun sistem içindeki yaygın eğitimden çok, sistem 
dışındaki özel yaygın eğitimdedir. Örgün eğitim-öğretimin sağlıklı yapılması için yükseköğretime 
geçiş düzenlemesinin okul takvimine uyması gerekir. Dershaneler de okul günü dışında ve 
öğrenciyi yeteri sürede eğitip, sırf para için öğrencinin uzun zamanını kullanmamaya dikkat 
etmelidir. Yükseköğretime geçiş için 360 saatlik bir kurs programı halen yetiyor. Sorular müfrettan 
oldukça bu süre daha da azalır. Kullanılan 600+ saat kurlar, iki –üç yıl dershane fuzulîdir.   
 
13-17 yaş grubu öğrenciler asıl olarak zorunlu örgün ortaöğretimden yararlanmalıdır. Fakat özel 
durumları olan ve dezavantajlı öğrenciler için “açık lise”nin devamı sağlanmalıdır. E-lise, açık 
lisenin ve örgün genel liselerin kültür derslerinde destek amaçlı da kullanılmalıdır. Açık-Lise esnek 
zamanlı düzenlenebileceğinden, akşam saatlerinde de bir programları olabilir: dolayısıyla Akşam 
Liseleri kapatılmalıdır. Sanayi, hizmetler ya da tarım Meslek Eğitimi Merkezleri yaygın eğitim 
yapan, esneklikler sunan, ancak dört yıl zorunluluk taşıyan eğitim kapsamında değerlendirilmelidir. 
 
Uygulama içinden gelen üyelerimizin bazı açıklamaları, yaygın eğitim yolu ile zorunlu genel lise 
düzeyi eğitimi düzenleyecek karar vericilere yararı olur düşüncesiyle aşağıda özetlenmiştir:   
 
Öğrencinin, ilköğretim ikinci kademeyi (ortaokul) bitirdikten sonra yaygın eğitimden faydalanması 
için zorunluluk güzel bir yaklaşımdır, fakat şu an hazırlıklar uygun değildir. Yaygın eğitim 
kurumlarını kendi kültürümüze uygun bir şekilde kurup uygulamamız gerekir (Şaban Kutluca). 
 
Đlke olarak, bütün çocukların örgün ortaöğretimden yararlanması gerekir. Sorun ilköğretimden 
(4+4) sonra okula devam etmeyenlerdir. Açık liseye kayıt olup devam etmeyenler zorunlu eğitimin 
sıkıntısı olacaktır. E-lise bir yaygın eğitim kurumudur; 14-17 yaş grubundan zorunlu eğitimini 
yaygın eğitim biçiminde yapmak mecburiyeti olanlar için kullanılsın. Zorunlu yaygın ortaöğretimi 
herkes kullanabilir ama akşam lisesi her yaş grubuna açıktır. Akşam Lisesinin 14-17 yaş grubu için 
eğitim seçenekleri arasında olmasından yana değilim; Akşam Lisesine kayıtların daha sınırlı tutulup 
yetişkin eğitime dayalı olması gerekir. Örgün veya yaygın, okul çeşitliliğini azaltırken mevcut okul 
türleri üzerinden giderek mi bir sonuca varmak gerekir? Böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum; 
gerekli olanları muhafaza etmek gerekir (Ali Karatay). 
 
14-17 yaş arası çocuklar yaygın eğitime gönderiliyor. Tam eğitilme yaşlarında çocukları, sadece 
“öğretim” yapılan bir ortam olan açık liseye yönlendirmemek gerekir. Ayrıca açık liselere sorunlu 
öğrenciler gitmektedir (Dursun Erikel). 
 
Sadece sorunlu öğrencilere değil, açık lise herkese açıktır. Bütün öğrencilerin öncelikle örgün 
eğitimde olması esastır, fakat açık lise yolu da kapanmamalıdır. Özellikle bu yaş grubunda 
devamsızlık ve terk sorununun çözümü için iyi bir seçenek sunulmuştur. Açık lise imkânı olmazsa 
belirli yaş üstü insanlar eğitime devam edemeyeceklerdir. Açık liseye giden öğrenciler, kültür 
derslerinde de diğer derslerinde de “Okullar Hayat Olsun Projesi” kapsamında bir araya gelip yüz 
yüze eğitimden faydalandırılabilir. Açık lisenin mevcut ders ağırlığı ile örgün eğitiminki halen eşit 
değildir. Eğer aynı diplomayı alacaklarsa öncelikle bunun eşitlenmesi gerekmektedir (Ali Karatay).  
 
Açık liseler muhakkak olmalı fakat örgün eğitim destekli olmalıdır (Bayram Kahraman).          
 
Açık lisenin E-Liseyle desteklenmesinden yanayım (Cem Yılmaz). 
 
Açık lisenin yararına inanıyorum. Çocuğunun dışarda çalışıp getireceği paraya ihtiyacı olan ya da 
evde hastası olup bakıma ihtiyacı olan aileler çocuklarını okula göndermek istemiyorlar. Bu 
çocuklara esnek programlar gereklidir. Bu da Açık Lise’dir. Örgün eğitim dışında kalanlar için açık 
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lise gereklidir ve açık liselerin ders ağırlıklarını genel liselerin düzeyine getirmemiz gerekir. E-
Liseyi, Açık Lise içerisinde kültür derslerini vermek için de kullanmak mümkün. Açık Lise varken 
Akşam Lisesi niye var? Akşam Lisesini, örgün eğitim dışına çıkan çocukları yüzyüze eğitim ile 
rehabilite edecek kanal olarak kullanabiliriz (Ayfer Baya). 
 
Akşam Lisesi örgün-yaygın eğitim dışına çıkanların gittiği yerlerdir. Akşam Liseleri rehabilite 
edilme merkezleri haline dönüştürülebilir (Ali Karatay).  
 
Đlke olarak, 14-17 yaş grubu her öğrenci örgün eğitimden yararlanmalı. Akşam Liseleri kapatılmalı, 
bu liselerin görevi de Açık Öğretim Liseleri tarafından yapılmalı. Dezavantajlı öğrencilerin Açık 
Öğretim Liselerinde devam etmesi için fırsatlar yaratılması gerekmektedir (Nazan Şener).   
 
Meslek Eğitim Merkezlerinin (MEM) 14-17 yaş grubundan devam edecekler için zorunlu eğitimin 
içine alınması gerekmektedir. Meslek Eğitimi Merkezleri ile Meslek Liseleri arasında 9. ve 10. 
sınıflarda asgari tamamlama dersleri alarak örgün ile yaygın eğitim arasında geçişlerin olması 
gerekir (Bayram Arslanoğlu).  
 
Örgün Lise Okul Türü Çeşitliliğinin Azaltılması Gerekli midir? Gerekli ise Hangi Örgün 
Eğitim Kurumları Kalmalıdır? 
 
           Sistemimizde okul çeşitliliğinin artması, yükseköğretime geçiş sisteminin etkisi ile olan 
bozulmalardan biridir.  Her öğrencinin girebileceği bölümleri hedef gösteren programlar ayrı ayrı 
liselere dönüşmüşlerdir. Bu liseser, yükseköğretime geçişte mezunlarına katsayı desteği 
sağlayabilme umuduyla böyle yapmışlardır. Birçok program tekrar birleştirilebilir. Ancak, herşeyi 
birleştirerek bir torba hâline getirmek de kazanılmış faydalı birikimlerin kaybedilmesine yol 
açabilir.  
 
           1. Đlke: Lise türlerinin bağdaşabileceklerinin gerekli programlar boyutunda birleşmesi, 
birleşmelerin tektipleşmeye yol açmayacak düzeyde olması, sunulan lise türü seçeneklerinin 
demokratik bir ülkeye yaraşır şekilde hayata çıkış yollarını ve yetenekleri gözetmesi.  
 
          2. Đlke: Başarılı eğitim kurumu modelleri eğitim sistemimizin başarılarıdır, devamları 
sağlanmalı, genelleşme uğruna feda edilmemelidir.  
 
Yakın zamana kadar 79 çeşit olan lise türü mevcuttu. Bunlar, ayrı kurumlaşmalar olmayıp, 
öğrencinin hızlı arttığı dönemlerde programların ayrı liselere dönüştürülmesiyle oluşmuştur. Hatta, 
ÖSYM’nin mezun yerleştirmesinde alan çıkışına önem verdiği yıllarda, üniversite bölümleri hedef 
alınarak lise programlarının oluşturulduğu, sonra bu programlar liselere dönüştürülerek öğrencinin 
gideceği fakülte-bölüm adresinin belli edilmesine çalışıldığı görülür.  
 
Yukardaki ilkeler gözetilerek okul türü 18’e indirilmiştir ve işlemektedir. Bundan sonrası için çok 
dikkatli olmak gerekecektir, çünkü kazanılmış ve kurumlaşmış okul türlerinin yanlış kararlarla 
kaybedilmesi ihtimali vardır. Geçmişte Türkiye, kurumlaşmış ve iyi işleyen okullarını kapatıp daha 
iyilerini kurabileceğini sanmıştır; halen aynı kalitede kurumları kuramamıştır; bundan çok zarar 
görmektedir. Kurumlaşma tarihle oluşur.  Örneğin, MEB’in başarılarından olan Gazi Teknik ve 
Yıldız Teknik Yüksek Okullarının OECD telkini ile 1968’de, Pratik Sanat Okullarının, Sanat 
Enstitülerinin 1970’lerde ve Eğitim Enstitülerinin zaman içinde kaybedilmesinin zararının halâ 
karşılanamadığı dikkate alınmalıdır. 
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Çaşıştay’da okul sayısı konusunun tartışılması, özetle, iki boyut üzerinden yürümüştür:  
A. Đşlevsel ortaöğretim hatları ne olmalıdır? 
B. Kurumsal okul türleri neler olmalıdır? 

 
A. Đşlevsel Ortaöğretim Hatları 

Đki, Üç veya Dört Ortaöğretim Hattı olmalıdır şeklinde görüşler olmuş, ancak bir karar 
belirmemiştir:  

 
Kamu ve özel dâhil ortaöğretimde Dört Ortaöğrenim Hattı olmalıdır: 
 
1)  Genel Kültür ve Yetenek Liseleri Hattı  
2)  Meslek Eğitimi Hattı  
3)  Đmam-Hatip Hattı  
4)  Çok Amaçlı Lise Hattı  
 
 
Kamu ve özel dâhil ortaöğretimde Üç Ortaöğrenim Hattı olmalıdır: 
 
1)  Genel Lise Hattı 
2)  Meslek Eğitimi Hattı 
3)  Đmam-Hatip Hattı 
 
 
Kamu ve özel dâhil ortaöğretimde Đki Ortaöğrenim Hattı olmalıdır: 
 
1) – Genel LiseHattı 
2) – Meslek Eğitimi Hattı.  
 
 
B. Kurumsal Okul Türleri 

Daha önce okul türleri azaltılmış ve yeterli görülmüş olduğu için yeni bir azaltmanın gerekli 
olup olmadığı tartışılmıştır. Türkiye’nin büyük bir ülke olması, iktisadî faaliyetin çeşitliliği, 
yönetimin esnek olmaması, büyük okul – çok program – kampüs için meslekli işletmecilik 
bilgisi gerekmesi, taklit ile yapısal düzenlemenin yanlış olacağı, ülkenin bünyesinin dikkate 
alınması, okul türlerimnin uzmanlaşma ve kurumlaşma düzeylerinin ölçü alınması… gibi 
görüşler dile getirilmiştir.   
 
Diğer ülkelere bakma, taklit eğiliminin kuvvetlendiği görülmüştür. Sadece okul türlerine 
bakmak yeterli değildir. Eğitim yönetimlerine, okulların yetkilendirilme düzeylerine ve öğrenci 
ihtiyaçlarına cevap vermek için esnekliğin mevcudiyetine de bakmak gerekir. Örneğin, pek atıf 
yapılan ABD’de ortaöğretimde ulaşılan esneklik ve bireyselliğin derecesi yüksektir. Zorunlu 
ders sayısının çok sınırlı tutulduğu, öğrencinin kendi programının 2/3’ünü seçmeli derslerle 
oluşturabildiği, 8 veya 9. sınıfı Teknik Eğitime Hazırlık (Prep-Tech) yılı olarak bu amaçla 
oluşturulmuş prapramlarda okuyabildiği, ilgi duyduğu alanda staj, çıraklık, uygulama ya da 
okul-dışı saatlerde çalışarak bunları seçmeli derslerine saydırabildiği, öğrencinin kendisini 
oluşturma konularını dikkate alarak meslek yüksek okullarının aynı alanda devam için burs 
teşvikleri sağladıkları da dikkate alınmalıdır. Bütün Anglo-Sakson ülkelerde (eski Đngiliz 
sömürgeleri dahil), Japonya ve G. Kore’de, Rusya’da, şimdi Çin’de şirketlerin genç işçi 
yetişmesine yardım gelenekleri ve kendi yeni işçilerine çok kuvvetli işbaşında eğitimleri vardır. 
Okul-sanayi işbirliği için ihtiyaca uygun düzenlemeler yapılır. Bu ülkelerde eğitim eksiklikleri 
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varsa bile işyerlerinde giderilerek ekonomiye zarar vermeden devam edilebiliyor. Uzak Doğu 
ülkeleri küçük yaşta başlattıkları her tür beceri, sabır, kendi işini kendi yapma eğitimlerini 
okul-içi ve okul-dışı, kamu ve özel çözümlerle sürdürmektedirler. Çin’de 5+4 ilkokul ve 
ortaokula pararlel, okul dışı saatlerde devam edilen “anahtar okullar” beceri, disiplin ve takım 
çalışması eğitimleri olarak müfredat dışı devam ediyor. Almanya da böyle bir girişim 
başlatıyor. Japonya, meslek eğitimini ve ortaokulları özel öğretime çevirerek belediyelere 
bırakmıştır. Bu durumda yereldeki üretici işgücü ihtiyaçları kolayca dikkate alınmaktadır. 
Japonya’da devlet, kuvvetli teknik lise eğitimini merkezde bırakmıştır. Çıkan mezunu en uygun 
şirketlerde işgücü olarak eğitime devam ettirmektedir. G. Kore, Tayvan, Singpur hem çok 
yoğun uygulamalı meslek eğitimi, devamında işyeri eğitimi, hem de düşük ücret politikalarıyla 
rekabet gücü kazanmışlardır. Malezya, Endonezya, şimdi kısmen Hindistan bu modeli 
uygulamaya çalışmaktadırlar. Oysa Türkiye’de, yeni işgücü – eğer küçük yaşta çırak olarak 
girmemişse – işyerlerinin pek azında bu şekilde bir kuvvetli işyeri eğitimi bulabilir. Onun için 
de eğitimdeki gecikmeler ve eksiklikler ekonomiye düşük verinlilik ve düşük kalite olarak 
maliyet yüklemektedir. Avrupa’da ise, Ticaret ve Sanayi Odaları meslek eğitimine para ve 
işyeri deneyimi edindirme desteği sağlarlar. Sistemleri yönlendirmeye dayanır. AB içinde 
Almanya, Fransa ve Đskoçya’nın yönlendirme sistemleri birbiri ile rekabet etmektedir. 
Türkiye’nin meslek eğitimi sistemi Almanya’ya benzediği halde, Đskoçya üzerinde çalışmaya 
başlaması vakit kaybettirici olmaktadır.  
 
Diğer yandan hangi okul türünde hangi programlar bulunmalı tartışması yapılmış, çeşitli 
kümelemelerin mümkün olduğu görülmüştür. Kümelerin tek bir veya iki okul türü içinde 
birleştirilmesi halinde kurumlaşmış, topluma ve ekonomiye yerleşmiş bazı okul türlerinin 
eksikliğinin doğuracağı kayıplar dile getirilmiştir. Özellikle, zayıf durumda görülen “genel 
lise”nin bazı programların birleşme yeri olarak gösterilmesinin “zayıflıkta eşitlik” gibi 
istenmeyen bir sonuca yol açacağı belirtilmiştir. Sistem ve yönetim anlayışımızın esnek 
olmaması nedeniyle birçok program türlerinin bozulup ortadan kalkmasına yol açacak yönetsel 
uyum sorunları yaşayacağı endişeleri de dile getirilmiştir.     

 
Okul türlerinin kümelenmesi için farklı görüşlerileri sürülmüştür. Bunlar: 
 
Birinci Görüş - Kamu ve özel dâhil ortaöğretimde Dört Ortaöğrenim Hattına göre 
mevcut kurumlaşmışlar ve yeni ihtiyaçlar ile 15 okul türüne inilmeli: 
 
1) Genel Kültür ve Yetenek Liseleri Hattında:1. Kültür Lisesi (mevcut genel, düz, akademik 

lisesine yeni ad verilerek) 2. Fen Lisesi, 3. Dil ya da Anadolu Lisesi, 4. Sosyal Bilim Lisesi, 
5. Spor Lisesi, 6. Güzel Sanatlar Lisesi 

2) Meslek Eğitimi Hattında: 7. Meslek Lisesi (örgün programlar: gerekli yerlerde Ticaret, Turizm, 
Adalet ve Maliye programları da dâhil), 8. Teknik Lise (Fen-Teknik anlamında liseler, 
gerekli yerlerde Kadastro programı da dâhil), 9. Öğretmen Lisesi, 10. Sağlık Meslek Lisesi, 
11. Askerî Lise, 12. Polis Lisesi, 13. Yeşil Lise (Tarım Meslek Lisesi – Kırsal alanda Örgün 
Tarım meslekleri programların sunulduğu lise) 

3)  Đmam-Hatip Hattında:14. Đmam-Hatip Lisesi  
4) Çok Amaçlı Hattında:15. Çok Amaçlı Lise – Diğer üç ortaöğretim hattı için yörede yeterli 

öğrenci bulunmaması halinde (yörenin talebine göre) diğer hatlardan gerekli programlar ve 
bol seçmeli ders ile oluşturulan lise türü. 

 
Đkinci Görüş - Kamu ve özel dâhil ortaöğretimde 4 + okul türü olmalı: 
1)  Genel (akademik) Lise 
2)  Meslek Lisesi 
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3)  Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi - Merkezi Sınavla 
4)  Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi – Merkezi ve Yetenek Sınavıyla 
+) Polis Lisesi, Askeri Liseler, Đmam Hatip Liseleri gibi özel kanunlarla kurulmuş 
okullarkorunmalı, ancak istihdam yeri sayısı kadar okul ve kontenjan açmaları sağlanmalı. 
 
 
Üçüncü Görüş - Kamu ve özel dâhil ortaöğretimde 4 okul türü olmalı: 
1)  Genel (akademik) Lise 
2)  Meslek Lisesi 
3)  Fen, Sosyal Bilimler ve Sanat Lisesi- birleşik 
     (genel liselerin 9. sınıflarından sonra üstün yetenekli çocuklarımız buralara girebilirler) 
4 ) Đmam Hatip Liseleri 
 
 
Dördüncü Görüş - Kamu ve özel dâhil ortaöğretimde 3 okul türü olmalı: 
1) Genel (akademik) Lise 
2) Meslek Lisesi (Đmam Hatip Liseleri program olarak bunun içine alınmalı) 
3) Güzel Sanatlar/Spor Lisesi (birleşik, sadece yetenek sınavıyla) 
 
Beşinci görüş - Kamu ve özel dâhil ortaöğretimde Đki Ortaöğrenim Hattı  
2 okul türü olarak düzenlenmelidir: 
1) Lise (Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Dil… gibi programlardan oluşmalı) 
2) Meslek (Meslek, Spor, Güzel Sanatlar, Öğretmenlik, Sağlık, Tarım gibi programlar oluşturmalı) 
 
 
Görüşmeler şu şekilde kümelendirilmiştir:  
 
Zorunluluk; herkese açık, erişilebilir, ücretsiz kamu hizmetini gerektirir. Zorunlu ortaöğretime en 
iyi çözüm iki yönlü bir politika izleyerek bulunabilir: sınavlı ve sınavsız girilen ortaöğretim 
kurumları. 1) Bir yandan, fırsat eşitliğini artırıcı tedbirlerle Genel Liselerin (Kültür Liseleri olarak) 
imkânları geliştirilirken, 2) diğer yandan özel yetenekli öğrencileri sınavla alan, topluma katma 
değer yaratan, uzmanlaşmış seçici liseler de olmalı, olanlar devam etmelidir. Genel Liseler, 
MEM’ler, Çok-Amaçlı Liseler ve yaygın ortaöğretim sınavsız girişle öğrenci almalı; bunlar 
haricinde, diğer yetenek gerektiren lise türleri ile “teknik lise” ile “işkolu boyutundaki meslek 
liseleri” ve isteyen “özel okullar” sınavla öğrenci alabilmelidirler. Teknik Liselere “Fen - Teknik 
Programı” da konulmalıdır. Fen Liseleri, öğrencilerini daha çok fen dallarında ilerlemeye 
özendirmelidirler. Öğretmen Liseleri öğretmenliğe yönlendirecek şekilde meslek lisesine 
dönüştürülmelidir. 
 
Bu okul binaları içinde yaygın ve örgün eğitim programları oluşturulebilmelidir. Yaygın genel lise 
ve yaygın meslek eğitimi programları 14-17 yaş ve üstü gruplar için farklı saatlerde planlanmalı 
tüm okul binaları tam gün, tam yıl kullanılmalıdır. Çerçeve ders programları ile ortak dersler 
anlamında eşit olmalıdır. Örnek, haftada 40 saat süre tüm okul türlerinde eşit olmalı, bunun 10 saati 
ortak kültür ve beden eğitimi aynı olmalı, diğer 30 saati okul türüne göre farklılık göstermelidir. 
Örneğin, fen-matematik dersleri üç küme halinde hazırlanıp okul türlerine göre ayrı ayrı sunulabilir: 
fen liseleri ve teknik liseler grubu, genel liseler grubu, meslek liseleri ve yaygın eğitim grubu ders 
programları ayrılmalıdır.  
 
Başarılı öğrencilerin gideceği uzmanlaşmış okul türleri bulunmasına ihtiyaç vardır. Türkiye bu tür 
okullara sahiptir. Bunları geliştirerek kullanılmalıdır. Ancak, okul türleri arasında – mümkün olan 
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en az tamamlama dersi ile – geçiş olabilen bir düzenleme yapılması gerekir. Giriş sınavının merkezî 
bir sınav olması ve sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının devam etmesi yararlıdır. 
Sınavlı ve sınavsız girişli olan okulların kendi aralarında birbirlerine öğrenci geçişlerine her 
aşamada imkân verilmelidir.  
 
Bazı lise türlerinin ortaokul kısımlarının lise bünyesinde açılmalı ve aynı bütün olarak 
programlanmalarına izin verilmelidir. Kanun’da bu imkân yer almaktadır. Özellikle yetenek 
dallarının hepsinde ortaokul lisesi ile beraber bulunmalı, seçmeli dersleri de buna göre 
aşamalandırılarak belirlenmelidir. Yetenek dalları okulları, örneğin Sanat Lisesi ile Spor Lisesi 
birleştirilmemelidir. Bazı dallarda özel başarı gösteren öğrencilere özel düzenlenmiş eğitim 
ortamları hazırlanması, bu yeteneklerini en uygun ortamda hızla geliştirmeleri içindir. Sırf okul türü 
azaltmak amacıyla okul birleştirmek, öğrencilerin yeteneklerin gelişimine uygun olmayan şartlar 
içinde bunalmalarına, programların uygulanamamasına yol açar. 
 
Đl merkezlerinde ve büyük yerleşimlerde okul türü birleştirilmelerinin büyük çoğunluğu gerekli 
değildir. Buralara zaten fazla talep bulunmaktadır. Đdare güçlükleri doğuracak okul türlerinin 
birleşmesine gerek yoktur. Đdare güçlükleri doğuracak okul türlerinin birleşmesine gerek yoktur. 
Birleştirme zorlaması ile okul yönetimini zor hale getirmemeye özen gösterilmelidir.  
 
Çok Amaçlı Lise, okul türü çeşitliliği sağlamanın güç olduğu küçük ilçeler ve yerleşimler başta 
olmak üzere talep olan yerlerde kullanılmalıdır. Program çeşitliliği, programlar arası geçişler, farklı 
programlardan ders alabilme yolu ve öğrencinin “seçmeli ders” seçeneklerini artırabilmek için 
işlevsel bir model olarak değerlendirilmelidir. Ancak, genel-geçer model olarak birleştirmelerle 
yaygınlaştırılmaları doğru olmayacaktır. Bugüne kadar çok-amaçlı liselerin iyi işletilememesinin 
sebebi, aynı okul içinde bile programlar arası geçişlerin olmamasıdır. Her programın öğrenci ve 
öğretmeninin ayrı Genel Müdürlüğe bağlı sayılması verimsizliğe yol açmıştır. Şimdi, okul türleri ve 
programlar arası geçişleri kabul eden ve kolaylaştıran bir politika dönemine girildiği için bu okullar 
birer kazanım olarak ortaya çıkmaktadırlar.  
 
Zorunlu eğitim kademeleri, tüm çağ nüfusunu kapsama amacı taşıdıkları için bir yandan 
demokratiktirler, bir yandan da ortalama başarı ve kaliteyi düşürme eğilimi ile başa çıkmayı 
gerektirirler. Zorunlu eğitim tek-tipleşme demek değildir. Tek-tipleşme ile başarı ve kalite 
düşüklüğünün eş anlamlı hale gelmemesi ancak gerekli çeşitlilikte program geliştirmek ve oturmuş 
okul türlerini muhafaza etmekle olabilir.  
 
Okul birleştirmelerde en çok dikkat edilecek husus, Türkiye’de her tür değerlendirmede “genel lise” 
türünün düşük başarıyı göstermesidir. Başarılı diğer lise türlerini program olarak genel liselere 
bağlamak eğitim sistemimiz için kalite düşüşü tehdidi oluşturur. Bu bağlamda, Anadolu Liselerinin 
başarılarını ispat etmiş olanları kalmalıdır. Genel Liselere Anadolu Lisesi adı verilmesi ile bu 
liselerin niteliğinin yükselmesinden ziyade, yeni bağlananların niteliğinin düşmesi tehlikesi vardır.  
 
Sırf adında Anadolu Lisesi bulunsun diye açılanlar ile meslek liselerinin Anadolu Liseleri kısımları 
kapatılabilir. Meslek liselerine basamaklı yabancı dil derslerinin ilk basamakları ile orta 
basamaklardan birinin zorunlu yapılması yeterlidir. Yanında Teknik Almanca ve Đş Đngilizcesi gibi 
hayatta sık karşılaşılan konularda kalıpları öğreten dersler seçmeli olarak konulabilir. Đlçelerdeki 
başarılı Anadolu Liselerinin kapatılması doğru olmayacaktır. Çevreden öğrencilere fırsat eşitliği 
için bazı Anadolu Liselerine yatılılık da eklenebilir.  
 
Meslek okullarının pahalı ve kazançlarının düşük olduğu iddiası iyi etüd edilmemiş bir savdır ve 
genel ortaöğretimi yanlış yönlendirme tehlikesi taşımaktadır. Eğitimde isabetsiz bazı politikalar 
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(meslek lisesi mezunlarına düşük katsayı uygulaması, önü kapalı MYO’lara sınavsız geçiş, unvanlar 
karmaşası yaratılması vb.) sözkonusu olmuştur. Ayrıca, ekonominin krizden geçtiği, istihdam 
yaratma gücünün azaldığı, maliyetleri düşürmek için asgarî ücretli vasıfsız işgücü çalıştırma 
eğiliminin arttığı, düşük kur politikaları nedeniyle ithalatın teşvik olduğu bir dönemde bu 
politikaların vasıflı işgücü talebine olan olumsuz etkilerini hesaba katmaksızın meslek okullarını 
değerlendirmek yanlış verilerle ortaya çıkmıştır. Türkiye’de üniversite mezuniyetine doğru bir 
eğilim vardır. Karşılaştırmalar yükseköğrenim kazançları ile değil, genel lise ile meslek lisesi 
mezunları arasında yapılmalıdır. Örneğin, TUĐK’in yayınladığı kazanç istatistiklerine göre, 2010 
yılında üniversite mezunu bir çalışan, ortalama olarak meslek lisesi mezunu bir çalışana göre % 66, 
düz lise mezununa göre % 115, ilköğretim mezununa göre ise % 171 daha fazla ücret almıştır. Bu 
durum, meslek lisesi mezunlarının kazançlarının genel lise mezunlarından iki misli daha iyi 
olduğunu da göstermektedir. Dolayısıyla, resmî belgelerle öngörülen okullaşma hedeflerini meslek 
eğitimi aleyhine, genel liselere daha da fazla yük bindirme lehine çevirme şeklindeki telkinlerin 
yanıltıcıdır. Dünya ekonomisinde kriz beklentileri ve Türkiye’nin üretim ekonomisine ivme vermesi 
ülkenin gerçekleridir ve meslek eğitiminin teşvikini gerektirmektedir.  
 
 
Örgün Ortaöğretim Programının Zorunlu Dersleri Yanında Paralel Yaygın Eğitim: Yüksek 
öğrenime devam etmek istemeyen ya da kendine seçenek yaratmak isteyen örgün genel lise 
öğrencileri vardır. Okul programının zorunlu dersleri yanında paralel yaygın meslek eğitimi kursları 
ya da MEM’lerde beceri veya meslek modüllerine devam edebilmelidirler. Beceri veya meslek 
programlarına devam, tamamlanan program ya da modüllerin belgelerine hak kazanabilmek için 
esneklik ve izinler şöyle düzenlenebilir: 
 
Her programdan diğerine yatay geçiş arasını esnek tutmak gerekir. Bütün örgün öğretim okullarının 
haftalık ders saatleri eşit olmalıdır. Ders geçme düzeni kullanılmalı ve örgün eğitimde de yaygın 
eğitimde de aralarında geçiş yapılabilecek okullarda ders geçme standart, şart ve ölçütleri aynı 
olmalıdır. Aralarında geçiş olabilecek okul türleri belirlenmelidir. Buralarda sınıf seviyeleri 
itibariyle zorunlu ortak kültür dersleri ve ders saatleri sabitlenmelidir. Asgari ortak dersler de belli 
edilebilir. Seçmeli derslerde çeşitlilik bulunmalıdır. 
 

Seçmeli dersler bir havuza atılmalıdır. Öğrenciler havuzdan alacakları seçmeli dersleri yaygın 
eğitimden de alabilmelidir. Öğrenci hangi alanda ilgisi varsa o alandan seçmeli dersleri almalı, 
mezun olurken de ağırlıklı olarak hangi alandan ders almışsa o alanda da yetkin sayılmalı ve 
yükseköğretime geçişte bunu belli bir ek puan olarak taşıyabilmelidir.       
 
Seçmeli dersler yaygın eğitimle de tamamlanabilmelidir. Bina içi, MEB bünyesi, diğer kamu ve 
özel seçmeli dersler, MEB program düzeyini tutturdukları takdirde alınabilmelidir. Bu durumda, 
yaygın ve örgün eğitim “ders geçme düzenleri”nin aynı olması gerekmektedir. Hayat Boyu 
Öğrenme programları okullarda da faaliyet göstermelidir. Okulların imkânlarına göre ya da Halk 
Eğitim Merkezlerinde, örgün eğitimdekiler için 14-17 yaş grubuna yönelik yaygın eğitim de 
yapılabilmelidir. 
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ÇALIŞTAY 3. Alt Çalışma Grubunun Raporu 
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GENEL ORTAÖĞRETĐMDE ĐŞLEYĐŞĐN ETKĐNLEŞTĐRĐLMESĐ 
 

Kolaylaştırıcılar: Emine Kılıç, Ömer Deniz 
 
Çalıştay 3. Alt Çalışma Grubumuz gündemindeki konuları görüşüp, getirilen notlarla da 
birleştirerek şu görüşleri kaydetmiştir.   
 
Adrese Dayalı Okula Kayıt Uygulanmasının Liselere Uygun Olmayışı: Đlköğretimde kullanılan 
adrese dayalı okula kayıt düzeni, bilhassa büyük şehirlerde, velilerin adres değiştirme vb. yolları ile 
okul idarelerini fazla yorar şekilde yürümektedir. Bunun liselere uygulanması çeşitlilik gösteren 
okul türler ve program arayışları nedeniyle güçlük doğurmuştur. Öğrenciler sırf belli bir okula 
gitmek için baskılı davrandıkları için okullar kendilerine uygun olmayan programları açmak, çift 
tedrisata geçmek gibi yığılmalara maruz kalmışlardır. Adrese dayalı kayıt yaptırma zorunluluğu lise 
düzeyine uygun değildir ve kesinlikle olmamalıdır.     
 
Ders Saatlerinin ve Zaman Çizelgesinin Düzenlenmesinde Dershane Saatlerinin Etkisinin 
Azaltılması: Okul takvimi ve haftalık zaman çizelgelerinin üzerine binmiş dershane saatleri her ne 
kadar resmen dikkate alınmıyorsa da, öğrencinin hayatında fiilen vardırlar ve öğrencinin dikkati 
bölünmüş durumdadır. 1739 Milli Eğitim Kanunu’na göre bu sürenin yasal eğitim-öğretim süresi 
olarak tam verimle kullanılması MEB’e verilmiş bir görevdir. Okul haftası öğrencinin, ders, ödev, 
dinlenme-büyüme-gelişme ve diğer günlük ihtiyaçları için pedagojik olarak bölümlenip 
düzenlenmiştir. Dershanenin bu haftaya oturması öğrenci açısından üç büyük sakınca 
doğurmaktadır: 1) dikkatin iki programa dağılması, 2) sınava odaklılığın kaygı, endişe, korku ile 
beslenerek öğrenciyi ezmesi, 3) dershane saatlerinin öğrencinin dinlenme-eğlenme-büyüme-kendini 
geliştirme zamanlarından çalınması. MEB bu olaya el koymalıdır.   Dershaneler okul haftasından 
çekilmelidir. Dershaneler, yaz aylarında 1,5 aylık kurslar olarak çalışmalı, 1,5 ayı da öğrenciye tatil 
olarak bırakmalıdırlar.  
 
Seçmeli Ders Saatleri Ne Kadar Olmalıdır? Öğretmenler seçmeli dersler fikrini öğrenci gelişimi 
bakımından çok olumlu karşılamaktadırlar. Gündemde olan, genel liselerde ve meslek okullarında 
haftalık ders saatlerinin arttırılması ve demokratik eğitim seçmeli dersler bakış açısıyla 
taratışılmıştır. Liselerde haftalık ders saati toplamının 2013-2014 öğretim yılında beşer saat 
artırılması, demokratik eğitim anlayışıyla zorunlu ve seçmeli derslerin haftalık saat bölüşümü şöyle 
olmalıdır:  
 
Genel liselerde düşük olan haftalık ders saati toplamının 2013-2014 öğretim yılından itibaren sınıf, 
sınıf 5 saat artırılması ilâve seçmeli ders saati olarak düzenlenmeli ve artış da yapılabilmelidir.   
 
Liselerde, alan programlarına ayrılma nedeniyle seçimler bir dereceye kadar oluşmuş olmaktadır. 
Ancak, henüz “alan seçmeli” olarak bile seçmeli ders sayısının azlığı (2/35) devam ettiği için buna 
en az (6/40) oranında “ilgi seçmeli” ders ilâve edilerek düzenleme yapılması Kanun’un ruhuna 
uygun ve pedagojik bir oran olacaktır. “Alan Seçmeli” (2/40) ve “Đlgi Seçmeli” (6/40) olarak 
“Toplam Seçmeli” (8/40) ders sayısının haftalık 40 saatlik programında yer alması için tedbirler 
alınmalıdır.  
 
Seçmeli ders (8/40) oranı uygundur; ancak seçmeli ders çeşitliliği sanat, beceri ve okul içi 
toplumsal etkinlikler yönünden artırılmalı, kol çalışmalarının yetersiz kaldığı yerde seçmeli olarak 
öğrencilerin toplumsallaşma yönlerini geliştirecek seçmeli dersler konmalıdır. Seçmeli ders planları 
okula özgü olabilmelidir. 
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Seçmeli ders saatleri ne kadar daha arttırılabilir? “Alan” ve “Đlgi” Seçmeli olarak 40 saatlik program 
içinde alt ve üst sınırın belirlenmesi yararlı olur: Seçmeli ders süreleri artırılmalı en az 8, en fazla 10 
saat olmalıdır. 2 saat olan “Alan Seçmeli” dersler iki saat daha arttırılarak (10/40) saatlik program 
tarzı da düşünülmelidir. Seçmeli dersler en az ardarda ikişer saat olarak düşünülmelidir. Bazı 
seçmeli dersler üçer, bazıları ise dörder saat olabilmelidir.  
 
Günün ilk ders saatine seçmeli ders konulmamalı, zorunlu akademik dersler öğleden önceye 
planlanmalı, seçmeli derslerin tercihen öğleden sonraya konması sağlanmalıdır.   
 
Öğretmenlere yan dal becerileri olan konularında, okul içinde kullanılmak üzere “eğitmenlik yan 
dal hizmet belgesi” verilerek öğretmenin ve seçmeli derslerin önünün açılması sağlanmalıdır. 
Öğretmenler için dalı dışında ek mesai kavramı getirilmesi ile seçmeli derslerin bir çoğundaki 
öğretmen açığı giderilebileceği gibi ders dışında istenen diğer faal çalışmalar için okul kendi 
içindeki bu imkânları değerlendirebilir.  
 
Ayrıca, sözleşmeli öğretmen kullanımına bir düzen getirilmesi gerekmektedir. Zorunlu müfredat 
dersleri için kadrolu öğretmen, dışardan gelmesi gerekecek seçmeli ders öğretmeni için dönemlik 
sözleşme ya da ücretlilik kullanılabilir.  Bu konuda dersi bilen öğretmenin seçimi ve sözleşmesi 
okul yönetimine bırakılarak hız kazanılabilir. Böylece, sırf öğretmeni var diye öğrencilerin 
almadıkları seçmeli derslerin programda tutulması gerekmez. Seçmeli derse fazla talep olduğu 
zaman dışardan kısa süreli öğretmen sağlanabilir.  
 
Seçmeli desrlerin Halk Eğitim merkezlerinden, dershanelerden bir okul öğretmeninin katılımı not 
karşılığı alınabilmesi çeşitliliği arttırabilir ve öğrenciye çok yönlü kişisel gelişim imkânı sunabilir.  
 
Seçmeli dersler için özel değerlendirme düzeni getirilip bunun puana çevrilmesi, belli sayıda 
kademesi alınan dersler için bir belge verilmesi, bu belgenin yükseköğretime geçişte tavsiye belgesi 
ve ek puan olarak geçerli olması öğrencilerin kendini geliştirme yönüne canlılık getirecektir.  
 
Nakillerde zorluk çıkarmaması açısından, 9, 10, 11. ve 12. sınıfların her birinde kaçar tane seçmeli 
ders alınabileceği genelgeyle belirlenmelidir.  
 
Okullarda seçmeli derslerin çeşidinin artırılması sınırlandırılmamalı, okula bırakılmalıdır. 
 
 
Haftalık ve Günlük Okul Sürelerinin Yeniden Düzenlenmesi: Lise düzeyinde haftalık kırk 
saatin uygun olduğu görüşü kabul görmüştür. Öğrenci ilâve saatlere de ihtiyaç duyabilmektedir. 
Günümüzde, okulda geçen sürenin pedagojik faydasına giderek daha çok vurgu yapılmaktadır. 
Avrupa günlük, haftalık ve yıllık eğitim sürelerini giderek uzatmaktadır. Türkiye’de günlük, 
haftalık ve yıllık okul süreleri kısadır.  
 
Seçmeli dersler için yer ve öğretmen yetersizliği şikâyetleri aşılamayacak sorunlar değildir. 
Örneğin, her okulun haftada iki öğlenden sonrayı seçmeli derslere ayırması, isteyen öğrenciler için 
Cumartesi sabahlarına uzun faaliyetli seçmeli derslerin konulması düzenlenebilir. Bazı seçmeli 
derslerin yaygın eğitim kurumlarından, başka okuldan, özel kurumlardan alınabilmesi sağlanabilir.  
 
Seçmeli derslerin aynı gün ve saatlerde okuldaki tüm öğrenci tarafından görülmesi için zamanlama 
programı yapılması, okuldaki derslik kullanımını rahatlatıcı bir uygulama olacaktır. Örneğin 
Çarşamba ve Perşembe günleri öğlenden sonralarını seçmeli derslere ayırmak gibi… Bu durumda, 
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seçmeli derslerini okul dışından alma izni alan öğrenciler de ayrı ayrı programlamalara ihtiyaç 
doğurmadan bu günleri kullanabileceklerdir.  
 
YGS soruları zorunlu ortaöğretim müfredatına uyumlu hale getirildikçe, ortaöğretim kazanımlarının 
ek puan olarak yükseköğretimde ilgili bölümlere taşınması imkânı geliştirildikçe, öğrencinin okulda 
zaman geçirme ihtiyacı artacaktır. Liselerde günlük okul süresi kütüphane ve kulüp faaliyetlerine de 
yer verecek şekilde haftada iki gün ders-dışı ikişer saat, seçmeli derslere yer açacak şekilde hergün 
program içi birer saat uzatılabilir. Bu, haftada seçmeli dersler için okul saatlerinin bir saatten beş 
saate kadar, ders-dışı çalışma için haftada dört saat okulda ilâve zaman geçirme fırsatı tanır.  
 
 
Diğer yandan,  Cumartesi günü sabahı ya da öğrenci isterse Cumartesi tam günü sanat, spor, beceri, 
çıraklık veya meslek programı gibi faal uygulama gerektiren seçmeli dersler ya da modüllü 
programlar için kullanılabilir olmalıdır.  
 
 
Seçmeli Derslerin Bazılarının Basamaklandırılması ve Dersin Sunumunda Süreklilik 
Sağlanması Düzenlenmelidir: Lise çağı bilinçli bir kendini geliştirme çağıdır. Zorunlu derslerin 
“Đlgi Seçmeli” dersler yoluyla birkaç basamak ileriye devam edebilmeleri (meselâ, tarih, coğrafya, 
idare-yurttaşlık, tasavvuf, felsefe, mantık, edebiyat, yazı-yazım, sosyoloji, psikoloji, matematik ve 
fenlerde ilâve ileri basamaklar, astronomi, jeoloji, ilâve ileri yabancı dil saatleri vb aşamalı 
programlar halinde düşünülerek) sağlanmalıdır.  Eğer aynı konunun zorunlu dersi var ve öğrenci 6 
veya üstüne tekabül eden not alabilmişse, aynı dersin ileri basamaklarını seçmeli ders olarak 
görebilmelidir. El becerisi türleri, gelenekdel ve diğer sanat dalları, geleneksel ve diğer çalgı aleti 
çalma, oyun sahneleme çeşitleri, geleneksel ve spor, proje çalışmaları, çizim çalışmaları, modelcilik 
gibi seçmeli dallarının basamaklarının ileri düzeyleri bulunmalıdır. Bazı ileri dersleri öğrencinin 
talebine göre okulların seçip düzenlemeleri teşvik edilmelidir. Ayrıca, öğrencinin kol faaliyetleri ile 
birleştirerek daha uzun süre ilgi alanına yoğunlaşması gibi bireysel beklentilere cevap verebilecek 
düzenlemeler yapılabilir. Đlk aşamada, seçmeli derslerin bir kısmı 1. 2. ve 3. basamak olarak 
düzenlenmesi iyi bir deneme olacaktır. Derecelendirilmiş seçmeli dersler için okul dışı imkânlardan 
yararlanılabilmelidir.   
 
Seçmeli ders içeriklerinin yüksek kalite ve kapsam gözetmesi şarttır. Bunların boş ders olarak 
kullanılması ya da öyle görülmesi, fırsatlar sunan demokratik eğitim hedefinden tam bir sapma olur.  
 
Bazı açık öğretim türlerinin ders kapsamlarının ve zorunlu ders sınav sorularının genel liseler ile eş 
değer hâle getirilmesi ile açık lise öğrencilerinin bazı seçmeli derslerini örgün lisede ya da halk 
eğitim merkezlerinde görmeleri mümkün olmalıdır.  
 
 
Okulların işleyişinde 9. Sınıfın Ortak Olmasının, Alanlara Ayrılmanın 10. Sınıfa Kalmasının 
Güçlükleri: 9. Sınıfın ortak olması fikri sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim ile seçmeli derslerin 
kaldırılması, tek-tip program ve ilköğretim ikinci kademede (ortaokul) isteyenlere rehberlik ve 
danışma hizmeti ile aşamalı yeteneklere yönelme fırsatının kaldırılmış olması nedenleriyle ortaya 
çıkmıştı. 1973’te 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile getirilen “öğrenciye rehberlik ve 
yönelme” hizmeti verilmesi 1997 yılında askıya alınmıştı. Öğrenciye bireysel tanıma ve yönelme 
için bir çalışmanın ilköğretim 8. Sınıfta tamamlanması gerekirken bu yapılamamıştır. Bu nedenle, 
bu ihtiyaç ortaöğretim kademesine kaydırılarak bir kayıp yıl oluşturulmuştur. Ancak, 9. Sınıfın tüm 
sistemde ortak kılınması zorluk doğurmuştur, çünkü sınavla girsin girmesin tüm öğrenciler aynı fen 
ve matematikle boğulmuşlardır. Devamsızlıklar, terkler ve meslek lisesi hayâli ile gelip meslek 
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dersi bulamayanların mutsuzluğu yaşanmaktadır. Bu ortamda da yönlendirme yapılamamaktadır. 
Her okul kendi programlarına göre imkânlarıyla öğrenci tanıma ve yönlendirme yardımı yapmaya 
çalışmıştır. Bu sebeplerle 9. Sınıf ilköğretimin devamı olan sınıf gibi görülüp yeterince 
değerlendirilemeyen, toplumda ise harcanan bir yıl olarak algılanmaya başlanmıştır. Đlköğretim 
Đkinci Kademenin (ortaokul) görevi kapsamında olan bu işin liseye verilen dört yıldan çalınması, 
öğrencide liseye başlama psikolojisinin yeterince değerlendirilememesine yol açmıştır; lise 
müfredatının daha tatmin edici şekilde geliştirilmesini engellemiştir. Bu uygulamanın başarısız 
olduğu görülmüştür. 
 
9. Sınıfın Yeniden Düzenlenmesi: 2012 itibariyle kesintisiz eğitim kalktığına göre, ortaokullara 
seçmeli derslerle yetenekleri geliştirme ilkesi benimsendiğine göre ortaokul amacına uygun bir 
kademe olarak düzenlenmelidir. 2006’da 17. Şûra’da “yönlendirme” kararı bulunmaktadır. 
Ortaokullar yeniden kademe amacına uygun olarak düzenlenebilirler. Ortaokullarda el becerilerine 
ve psiko-motor diğer becerilere kapsayan seçmeli dersler konulmalıdır. 4 yıllık ortaokulun ayrı 
kademe olması ve bol seçmeli dersler konulması sebebi ile öğrencinin kendini denemesine yardımcı 
olunmalıdır.  
 
Rehber öğretmenler arttırılarak yönlendirme hizmetlerine önem verilmesine ihtiyaç vardır. 
Ortaokullarda seçmeli beceri dersleri bulunmalıdır. 8. sınıftan sonra öğrencilerin yönelebilecekleri 
okullar listesinde “MEM”ler, “meslek liseleri,” “teknik liseler” “Çok Amaçlı Liseler” bulunmaması, 
Đlköğretim Genel Müdürlüğü’nün sadece örgün eğitim için Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile 
bağlantı kurduğunu göstermektedir. Bu eksiklik telafi edilmelidir. 
 
Biriktirilen puanlarla ve rehberlikle ortaöğretimde istediği okul türü ve alana yönelebilme imkânı 
ortaya çıktığına göre sistemde 9. Sınıfın ortak yıl olarak kullanılmasının mantığı kalmamıştır. 9. 
sınıfın sadece okul içinde, okul türü için ortak temelin kurulması amaçlı kullanılması okullarımız ve 
öğrenci açısından yararlı olacaktır. 
 
Liselerin okul türlerini seçmek 8. Sınıftan sonra 9’a kayıtta bilinmelidir. Meslek eğitimine veya 
teknik öğretime ayrılma da 9. sınıf başında tamamlanmış olmalıdır. Böylece bu iki okul türü için 
kendi hedeflerine uygun müfredat geliştirilebilecektir. Bugün, meslek lisesi müfredatı teknik lisede 
de uygulanarak bu okulların değeri düşürülmüştür. Nitekim, teknik lise öğrenci sayılarında durum 
kendini göstermektedir. Öte yandan, durumu bilmeyen yabancı uzmanlar meslek lisesi müfredatını 
diğer ülkelerin teknik lise müfredatlarıyla karşılaştırılarak Türkiye’deki meslek liselerine gereksiz 
sıkıntı çıkarmışlardır. Bakanlık’ta ise dışarıdan atamalar bu tür yanlışların anlaşılmamasına yol 
açmaktadır.  
 
Lise düzeyinde, okul türüne ait “ortak düşünce dersi,” meslek liselerinde de “ortak sanat dersi” 9. 
Sınıflara konulmalıdır. Alanlara yönelme – değiştirmek isteyenlere fırsat tanıyarak, yığılmalara yol 
açmayacak şekilde – 9. sınıfta bilinebilir. Bu politikanın lise düzeyinde okullaşmayı ve örgün 
eğitime devamı ciddi şekilde arttıracağı kabul edilmektedir. Diğer yandan, eğer bir ortaöğretim 
düzeyi meslek okulu,, sınavsız girilen çok farklı programlar sunuyorsa, bunlar arasında seçim 
mevcut uygulamadaki gibi 10. sınıf başında yapılmalıdır.  
 
Bu yaklaşımla, öğrencinin öğrenme, uygulama yapabilme ve kendini deneme süresi uzamakta ve 
isteyenlerin ise başka programlara veya okullara yatay geçiş için zamanları olabilmektedir. Aksi 
takdirde, alan değiştirmek ya da yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yeterli yılı olmayacak, 
öğrencinin son senelerini zora sokan ya da yıl kaybına sebep olan bir sıkıntı çıkmış olacaktır.  
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10. Sınıfta iken ayrılacağı alanı bilmek, ayrıca lise alan seçmeli dersleri ile diğer alanları da 
deneyebilmek ve uygulamaları öğrenmek için yaygın eğitimden yararlanmak bakımlarından da 
öğrenciye kararını kesinleştirmek ya da değiştirmek için yeterli zamanı verecektir.  
 
Öğrencinin yükseköğretimde devam etmek istediği alana girebilmek için ders kredisi ve seçmeli 
ders puanı biriktirerek saydırmak suretiyle bir kazanım elde etmesi için de alanlarını 9. ya da 10. 
sınıflarda bilmek çeşitli imkânlar sağlamaktadır. Bilhassa, Türkiye’nin YGS ve dershaneler 
ortamında, alanlara ayrılmanın 9. veya 10. sınıflar başında yapılmasının yararları 11. ve 12. 
sınıflarda yaşanan öğrenme yükü yoğunluğu göz önünde bulundurularak daha iyi anlaşılabilir. Aksi 
takdirde öğrencinin yatay geçiş, program değiştirme gibi hakları elinden alınmış olacaktır. Ya da, 
öğrenci sene kaybetmeyi göze alacaktır.  
 
9. Sınıfta Okul Türünün Ortak Becerileri Ağırlıklı Program Đlkeleri Neler Olmalıdır? 
 
Birbirine yakın da olsa, iki yaklaşım önerildi:   
 
Bir okulda verilen program çeşitlerinin hepsinde kullanılabilecek ortak bilgi, ortak sanat ve 
becerileri kazandıran bir programla 9. sınıf okul türünün temel eğitimi yapılmalıdır. Bu bağlamda, 
9. yılda Türkçe sözlü ve yazılı ifade dersi, beden eğitimi, bilgisayar, meslek liselerinde atölye ve 
alanları deneyimleyerek seçmeli ders saatleri fazla tutulabilir.  
 
Diğeri, 9. Sınıf ortak olmamalı, okul kazandırılacağı becerileri belirlemede karar verici olmalıdır.  
Okulda verilen programlara hizmet edecek ortak bilgi ve becerilerden demetler oluşturabilmelidir.  
Örnek: Temel çizim, temel sanat becerileri 9. sınıfta verilmeli. Öğrenci alanını 9. sınıfta belirlemeli. 
 
 
Lise Programlarına 2. Yabancı Dil Öğretiminin Dâhil Edilmesinin Zamanı: En önemli ilke, 
birinci yabancı dile de, 2. yabancı dile de hür seçim imkânı verilmesidir. 2. Yabancı dile, öğrenci 
birinci yabancı dilin zorunlu ilk basamaklarını, zorunlu ve seçmeli orta kademe basamaklarının da 
yarısını başarı ile tamamladıktan sonra başlaması koşulu konabilir. Basamaklı yabancı dil öğretme 
yaklaşımı buna fırsat vermektedir. Genel liselerde 9. Sınıf lise öğrencisi olmak, öğrencide 2. 
yabancı dile başlamak için bir teşvik unsuru olarak da kullanılabilir. Bunun için, ilk yabancı dil için 
öngörülen başarı koşullarının ortaokul düzeyinde tamamlanmış olması değerlendirilebilir. 2. 
yabancı dilin seçmeli ders olarak sunulması verimli olur.  
 
Ortaöğretimde Tüm Okul Türleri ve Programlar Arası Yatay Geçişlerin Düzenlenmesi: Okul 
içinde program türleri arasında yatay geçiş, okul türü içindeki okullar arasında yatay geçiş, farklı 
okul türleri arasında yatay geçişlerin mümkün olduğu kadar geniş yelpazede olabilmesi ilke 
edinilmelidir. Örgün eğitim ile yaygın eğitim okullarının hangileri arasında ne istikamette geçişler 
olabileceği seviyelere göre düzenlenmelidir. Yatay geçişler kolay olmalı, öğretim yılı başlarında 
geçişler ve nakiller tamamlanmalıdır. Görülmüş seçmeli dersler yeni okulca kabul edilmelidir. 
Zorunlu dersler ve içerikleri öğrenci lehine değerlendirilmelidir. Örnek: yatay geçişlerde, daha 
evvel alınmış olan derslerde öğrenilmiş konular, yeni geçilen programdaki benzer dersin içeriğini 
%50 oranında karşılıyorsa, bu dersler öğrenciye tekrar okutulmamalıdır.  
 
Ders ve Uzun Teneffüs Sürelerinin Uzatılma Đhtiyacı: Liselerde ders süresinin kısaltılması 
yararlı olmamaktadır. 45 dakikanın altına düşülmemelidir. Yoklama almanın elektronik ortama 
bağlanmasına acil ihtiyaç vardır. Teneffüs süreleri öğrencilerin tüm toplumsallaşma, arkadaşlık, 
düşünme ve fikir alış-verişi ortamlarını ortadan kaldıracak kadar kısalmıştır. Lise öğrencisinin okul 
günü biraz daha uzun olabilir. Bu da öğrencinin toplumsal gelişimi için kullanılabilir. Tekli 
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öğretimde teneffüs süreleri için ortalama 10 dakika yeterlidir. Günde bir kere, daha uzun teneffüs 
düzenlenmelidir ve kimi faaliyetler için okul bu süreyi uzatabilmelidir. 
 
Örgün Ortaöğretimde Çift Tedrisatın Hızla Kaldırılması: Ortaöğretim zorunluluk kapsamına 
alındığına göre, Bakanlık fiziksel altyapıya hızla yeni yatırım yapmalıdır. Hem derslik sayısını, hem 
toplumsallaşma alanlarını, kütüphane, sanat işlikleri, laboratuvarları genişletme ihtiyacı vardır.  
Kısa dönem için bina ve tesis kiralama seçeneği kullanılabilir. Seçmeli dersler için öncelikle 
yakındaki Halk Eğitim Merkezlerinin, Meslek Eğitim Merkezlerinin imkânlarından yararlanılabilir. 
 
Ders Geçme ve Kredi Düzeninin Çift Tedrisatın Kaldırılmasına Etkisi: Okullarımızda ikili 
öğretimin halâ devam ediyor olması üzücüdür. Zorunlu ortaöğretime geçiş, tekli öğretim yapan 
birçok okulda da çift tedrisat zorunluluğunu doğurmuştur. Özellikle, kendini kurtarmak isteyen çok 
sayıdaki genel lisenin Anadolu Lisesine çevrilmeleri meslek liselerine hücuma, çiftli öğretime 
zorlanmalarına ve atölye derslerinin daha da azaltılmasına yol açmaktadır. Çok sayıda Anadolu 
Lisesinin tekrar genel programa alınması gerekmektedir. Ders geçme ve kredi düzeni getirilmesi, 
bir mekân-zaman planlaması yazılımı eşliğinde yapıldığı takdirde çift tedrisatın azaltılmasına 
olumlu etki edeceği kanaatine varılmıştır. 
 
Genel Ortaöğretimde Acil Araç-Gereç, Makine-Teçhizat Đhtiyaçları: Ortaöğretimin zorunlu 
eğitim kapsamına alınması ile zaten yeterli altyapı desteği bulunmayan düz genel liseler daha da 
güç duruma düşmüşlerdir. Sınıfların 24 kişi ortalamaya indirilmesi, liselerde çift tedrisatın 
kaldırılması, haftalık ders saatlerinin 40 saat olması, yeterli sayıda ve yüksek nitelikte seçmeli 
dersler ve bunlar için gerekli araç gerecin tamamlanması gerekmektedir. Bilgisayar sınıfları, 
laboratuvarlar, sanat işlikleri, kütüphane, toplantı salonu, kapalı ve açık spor mekânları her 
öğrencinin erişimine ve uygulamalarını yapmasına zaman ve yer bulacağı şekilde desteklenmelidir. 
Her sınıfa “akıllı tahta” ve akıllı tahtaların ders materyali olarak kullanılabilecek yazılımlarına 
öncelik verilmelidir. EBA (Eğitim Bilişim Ağı)’nın desteklenmesine ağırlık verilmelidir. E-
Müfredat yanına öğretmenlere her ders için el kitabı mahiyetinde tavsiyeler arttırılmalı, E- Ölçme-
Değerlendirme desteği getirilmelidir. Tablet Bilgisayar Projesi’nin, öğretmenlere yönelik kısma 
kısa yoldan tamamlanarak kapatılmalıdır. Tasarruf edilecek malî kaynak ile okulların yüzyüze 
eğitim ortamlarının teçhizatlandırılması, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin hizmet-içi eğitimleri 
ve öğretmenlere seçmeli dersler ve ders-dışı öğrenci faaliyetlerini yürütmek için ek ders ücretlerinin 
takviyesi yapılmalıdır.  
 
Okulun Fiziksel Mekânları için Kullanım Programlamasının Örneklerinin Profesyonellere 
Hazırlatılması: Đhtiyaç Programında şunlar bulunmalıdır: Okullarda zaman ve mekân kullanımında 
sıkıntılar çekilmektedir. Öğrencinin kullanım fırsatlarından kesilerek yapılan düzenlemeler 
olabilmektedir. Günümüzde, kalabalık yerlerin mekân-zaman kullanım planlamasını azamî 
etkinlikle yapabilen ve kullanıcı odaklı olarak herkesin taleplerinin karşılanmasını programlayan 
yazılımlar yapılabilmektedir. Okul binalarımızda faaliyetin artmasının beklendiği, seçmeli derslerin 
devreye girdiği, Okullar Hayat Olsun Projesiyle okulların açık kullanımlarının artmasının 
beklendiği bu günlerde, “bina alanı ve bina zamanının azamî verimle kullanılması için profesyonel 
hizmet satın alımı” yapılmalıdır. Bunun için; mekân kullanımı firmalarına verilecek ihtiyaç 
programlarında okul büyüklüğü tiplerimiz, öğrenci sayıları ve ders programları bulunmalıdır. Örnek 
bazı binalar için böyle programların çıkartılması yol gösterici olacaktır.  
 
Sonrasında bu programların teker teker okullara uygulanması için destek hizmeti alınabilir.  
Okullarda her bir bilgisayar için bu hizmetlerin sürekli sağlanabildiği düşünülürse, sene başlarında 
birkaç hafta bu hizmet desteğinin alınmasının düzenlenmesinde fazla zorluk çıkarmayacağı 
düşünülmektedir.  
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Genel Ortaöğretimde Fiziksel Kapasite Artırımı Đhtiyaçlarının Hızla Karşılanması: En hızlı 
yol, ülkenin neresinde, ne kapasite ile hangi tür ortaöğretim binasına ihtiyaç olduğunun ilân 
edilmesidir. Arsaları bulunanların arsaları da ilân edilir. Bakanlığın çok geniş altyapı yatırımları 
yapmış olduğu düşünüldüğünde, yeni yatırım ihtiyacının belli yerlere yoğunlaşacağı bilinmektedir. 
Vatandaşlardan hibe bina yapımı istenebilir. 1997 – 2000 sürecinde bu yol izlenmiş ve umulanın 
üzerinde katkı sağlanmıştı.  
 
Diğer bir yol, gereksiz olarak Anadolu Lisesine çevrilerek kısıtlı öğrenci alma hakkı kullanan 
Anadolu liseleridir. Amacına uygun kaliteli eğitim verenler hariç, en son Anadolu Lisesi 
yapılanlardan başlayarak bu okullar tekrar genel liseye, bazı yerlerde Çok-Amaçlı Liseye 
çevrilmelidir. Seçmeli derslerin bir kısmının Halk Eğitim Merkezleri ve MEM’lerde ilgi çekici ders 
içerikleriyle yapılması sağlanabilir.  
 
Kiralama kısa süre için düşünülmelidir. Hazır bina satın alınması, sadece binalar uygun olduğu 
takdirde tercih edilmelidir. Amacına uygun, çok katlı olmayan okul binaları inşaatına, okulların 
bahçeli ve spor alanlı kurulmasına, aokul bahçelerinin araba parkı vb olarak kullandırılmasının 
yasaklanmasına, okul bahçelerinin öğretmen lojmanı inşaatları için kullandırılmamasına ihtiyaç 
vardır.    
 
Seçmeli Dersler için Okul Dışı Đlave Đmkânlarından Yararlanma Seçenekleri: Ülkemiz 
kalitenin, üretkenliğin, verimliliğin ve yaratıcılığın çok önemli olduğu bir rekabet dönemine 
girmiştir. Öğrencinin kendi girişimleri ile kendi yeteneklerini ve yaratıcılığını geliştirme tercihlerine 
okul destek olmalıdır. Öğrencinin dışarıdan almak istenen Seçmeli Dersleri okulunun onaylayarak 
öğrenciyi yazılı bilgilendirmesi, öğrencinin ilgili eğitim yerine velisi tarafından kaydının 
yaptırılması ve takip edilmesi şartıyla: 
 
-   Halk Eğitim Merkezleri – Program ya da Kursları. 
-  MEM’ler – Herhangi bir lisenin öğrencisi, programını destekleyecek bir beceri ya da meslek 
modülünü ya da bağımsız bir dersi MEM’lerden alabilmeli, seçmeli derslerine saydırabilmeli, hatta 
edindiği becerinin veya tamamladığı modülün belgesini de ayrıca alabilmelidir.  
-   Özel Dershaneler – Seçmeli ders olarak düzenlenip MEB’ca onaylanmış dersler  
- Özel Kuruluşların Yaygın Eğitim Kursları – Seçmeli ders olarak düzenlenip MEB’ce 
onaylanmış dersler. Örn. Öğrenci bir saz dersi alıyorsa, okulunda bu çalışması seçmeli dersine 
sayılabilmelidir. 
-   Kamu Yaygın Eğitim Kursları –Seçmeli ders olarak düzenlenip MEB’ce onaylanmış ders ya 
da kurslar 
-   Kamu ya da Özel Öğretim Kurum ve Kuruluşlarında Akşam Dersleri – Seçmeli ders olarak 
düzenlenip MEB’ce onaylanmış dersler. 
-   Kamu ya da Özel Bilim-Fen Merkezleri Açılması – Okul-dışı saatlerde seçmeli programlar ya 
da proje uygulamaları üzerinde çalışacak bireylere hizmet verecek kamu Bilim-Fen merkezleri, 
fırsat eşitliği ilkesi ile başvuran herkesi almak, seviye tespiti ile programlara başlatmak, 
tamamlayanları belgelendirmekle yükümlü olmalıdırlar.    
-   Kamu ya da Özel Hüner Merkezleri Açılması – Okul-dışı saatlerde seçmeli programlar ya da 
proje uygulamaları üzerinde çalışacak bireylere hizmet verecek Hüner Merkezleri, güzel sanatlar ve 
üretim becerileri dâhil her tür beceri üzerinde programlar sunabilmelidir. Kamu Hüner Merkezleri, 
fırsat eşitliği ilkesi gereği, başvuran herkesi almak, seviye tespiti ile programlara başlatmak, sergi-
gösteri uygulamalarına yer vermek, tamamlayanları belgelendirmekle yükümlü olmalıdırlar.    
-   Đşyerlerinde Uygulama – Đşbaşında öğrenilecek işler için, 3308 sayılı Kanun desteklerinden de 
faydalandırmak suretiyle, uygulamalı eğitim görme fırsatı. 
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Spor, Đlâve Laboratuvar, Kütüphane Kullanımı, Kol Faaliyetleri için Ders-Dışı Sürelerin 
Uzatılması: Ders-dışı süre kavramı liseler için Bakanlıkça açıkça tanımlanmalıdır. Bu yaş 
çocukların uzun faaliyet yürütecek gelişim düzeyleri oluşmuş olmaktadır. Ders dışı eğitim 
programları belli sürelerle 2- 4 saat gibi bir haftada mümkün olmalı, bunu okul programlayabilmeli, 
içerikleri öğrenci kararlarına göre doldurulabilmeli, öğretmenlere verilecek ders-dışı ek ders 
ücretleri öğretmen becerisine uygun olarak ayrıca belirlenmelidir.  
 
Ders-dışı çalışma ve faaliyetlerin planlamasının yapılması ihtiyacını Bakanlık görerek, okullara 
yönelik esneklik sağlayıcı bir genelge ile yol açmalıdır. Bakanlık bu ihtiyaçları karşılayacak 
giderleri planlamalı, kısmen bütçe tahsisi, kısmen Okul Aile Birliklerinden destek ile öğrencinin 
çok-boyutlu eğitimine yardımcı olunmalıdır.  
 
 
Okul Bahçeleri ve Kapalı-Açık Sosyal Alanların “Öğrenci Kullanımı” için Açık Tutulan 
Sürelerinin Haftalık - Yıllık Olarak Uzatılması: Okul bahçelerinin haftanın ve yılın her saatinde 
öğrenciye ve izinli olarak diğer okul öğrencilerine kullandırılması mümkün hale getirilmelidir. 
 
Okul kütüphanesi, bilgisayar sınıfı, ortak kullanım salonları da program ve izinle öğrenciye ve 
çevreye açık olabilmelidir. “Okullar Hayat Olsun Projesi” bunu gerektirmektedir. Bunun için 
gerekecek nöbetçi, temizlikçi, okul hizmetlilerinin 8 saatlik mesaileri içinden, ilâve gerekirse Okul 
Aile Birliği katkısından sağlanabilir. Gözetmen Öğretmenler, kendileri bir program dahilinde 
işbölümlerini kendileri yapabilirler.  
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ÇALIŞTAY 4. Alt Çalışma Grubunun Raporu 
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GENEL ORTAÖĞRETĐMDE SINIF GEÇME ve SINAV DÜZENĐNĐN 
DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 

 
 
Kolaylaştırıcılar: Dr. Refik Turan, Yakup Akpınar 
 
Katılımcılarla tanışıldı, Çalıştay yazmanı seçildi. Yazmanlığa Mersin Đçel Koleji’nden Cennet Uyar 
seçildi. Çalıştayda uygulanacak yöntem görüşmeye açıldı. Daha önce belirlenmiş sorular üzerinde 
her katılımcının üçer dakika söz alarak fikir ve görüşlerini dile getirmeleri kararlaştırıldı. Gerek 
görülmesi halinde aynı sorun üzerinde 2. ve 3. turların da yapılması kabul edildi. Đlâve sorular da 
toplandı. Bir konuda genel eğilimin belirlenmesinden sonra diğer soruna geçilmesi, katılımcıların 
istedikleri takdirde değişik öneri ve teklifler getirebilmeleri ve bu tekliflerin görüşülerek rapora 
yansıtılması şeklindeki bir yöntemin uygulanması benimsendi.  
 
Çalıştay gündeminin görüşmelerine geçildi.  
 
 
Mevcut Sınıf Geçme Düzeninin Aksayan Yanları Nelerdir ve Nasıl Düzeltilebilir? Sınıf geçme 
düzeni mevcut haliyle sürdürülebilir bir uygulama mıdır? Sınıf geçme düzeninde ne tür 
düzeltmelere ihtiyaç duyulmaktadır?  
 
Müzakereler, “Sınıf Geçme ve Sınav” yaklaşımının zaman içinde yozlaştığı, anlamını kaybettiği 
üzerinde toplandı. Kazanımları ölçme amaçlı olan bu politikanın, yükseköğretime geçiş sınavları ve 
dershanecilik ile hırpalandığı üzerinde duruldu. Bunların ortaöğretimin konumunu sarstığı belirtildi. 
Zaman içinde sınavların azaltılması, bazılarının kaldırılması, öğretmenin tarzına bırakılması gibi 
uygulamalar, dersten bekleme, kurul kararı vb bu düzeni amacından uzaklaştırdığı belirtildi. 
Bakanlığın bu tür tavizleri, sınavların toptan kaldırılması noktasına kadar vardırması eleştirildi. Bu 
durumun eğitimdeki birikimden kaynaklanmadığı, YGS tarzından kaynaklandığı belirtildi. 
ÖSYM’nin MEB alanına girmemesi ilkesine göre MEB ile ÖSYM’nin birlikte çalışarak çözümler 
bulunmasının mümkün olduğu görüldü. 
 
Genel Görüş: Ortaokuldan öğrencinin ölçülmüş, değerlendirilmiş, yönlendirilmiş olarak gelmesi. 
Ortaöğretimde eli kalem tutan çok-boyutlu insanın hedef alınması… Ortaöğretimde ölçme ve 
değerlendirme uygulamalarının mutlaka yeniden düzenlenmesi, kalite ve niteliği öne çıkaran, 
kazanımları ölçen, sadece sonuç değerlendirmesi değil, süreç değerlendirmesini de kapsayan 
değerlendirmelerin benimsenmesi.  Yükseköğretime geçiş sınavı odaklı sistemin, kendi eğitiminin 
kazanımlarını ölçecek sınav(lar) düzenine kavuşturulması. Sınıf tekrarlarının mutlaka okul içinde, 
derslere katılarak yapılması…  
 
Uygulama içinden gelen üyelerimizden ayrıca düşünce belirtmek isteyenler oldu. Halen yaşanan 
durum ile ilgili bazı açıklamalar, ders ve sınıf geçmeyi düzenleyecek karar vericilere yararı olur 
düşüncesiyle aşağıda özetlenmiştir:   
 
Bir zümrede ortak sınavlar yapılırken diğer dallardaki öğretmenler sağlıklı sınav yapmıyorlar. Bu 
bakımdan sınıf geçme sınavları olumsuz etkileniyor. Düzendeki bu uygulamanın, hatta düzenin 
mutlaka değişmesi gerekiyor (Ümmügülsüm Candeğer).  
 
Ortak sınavlar öğretmen arkadaşların sorumluluğundadır. Daha iyi bir okul-içi planlamayla hem 
zümre sınavları, hem de öğretmenlerin sınıf sınavları düzenlenebilir; bu sorunlar giderilebilir (Refik 
Turan).  
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Kopyacılık var. Hafızaya dayanan eğitim nedeniyle ezber eğilimi var. Bağlantı kurmadan zihinlerini 
yüklemeye çalışıyorlar. YGS ve dershaneler de başka bir tarzdaki ezberi destekliyorlar.  Öğrencilere 
yaratıcılık ve yorumlama ile ilgili sorular sorulursa, kopya çekmelerine gerek kalmaz. Uygulanan 
mevcut sınıf geçme düzeni devam ederse seçmeli derslerin azaltılması bile gerekir, çünkü “sınıf 
geçme” anlayışı seçmeli dersleri taşıyamaz. Ortaöğretimde ders saati haftada 37- 40 saat olduğu için 
seçmeli derslerle birlikte fizikî kapasite anlamında okullarda sıkıntılar yaşanacaktır (Seher Yalçın). 
 
Mevcut uygulamada Bakanlık öğrencilerin nicelik olarak sınıf geçmelerini istiyor, birikme olmasın 
düşüncesi var. Oysa öğrenci nitelik olarak bir şey almıyor. Bu nedenle mevcut durumdaki sınavların 
öğrenciye bir faydası olmuyor (Musa Esebalı). 
 
Sınavların azaltılması, kaldırılması, öz-değerlendirme gibi görüşler var. Bunlar çok küçük sınıflarda 
ve öğretmenlere yardımcı hizmetler verildiği durumların yeni yaklaşımları. Daha çok ilköğretim 
için kullanılıyor. Dünyada ortaöğretimde çok sıkı bir kalite arayışı var. Mezun etmek değil, çok-
boyutlu ve verimli çalışanları, işgücünü yetiştirme hedefi var. Ancak ülkemizde, toplumumuzda bir 
öz-disiplin sorunu da oluştu. Eğer sınav koymazsak bu durumda öğrenci öğrenme ihtiyacı 
hissetmeyecektir. Yeterli olmayan nitelik kazandırma durumumuz, daha da zayıflayabilir (Refik 
Turan).  
 
Öğrencilerin sınıf geçme yönetmeliği hakkında da bilgilerinin olmadığını gözlemliyorum. Okul 
yönetiminin onları bu konuda bilgilendirmesi gerekir (Meral Poyraz).  
 
Ölçme ve değerlendirmede sadece rakamla sınır koymanın sorunları var. 44 puan alan kalırken 45 
alan geçiyor. Bu da çok adaletsiz bir durum yaratıyor (Serpil Bozkurt). 
 
Ölçme ve değerlendirme ile ilgili bir düzenleme mutlaka yapılmalı görüşüne vardık. Bu yapılırken, 
ortaöğretimde alınan puanların özellikle bir üst öğretime geçişte değerlendirilmesi de düzenlenmeli. 
Bunlar öğrenciyi öğrenmeye teşvik edici düzenlemeler olur (Refik Turan).  
 
Bence ilköğretimdeki ölçme-değerlendirme ile ortaöğretimdeki değerlendirme arasındaki farktan 
kaynaklanan bir sorun da var. Son uygulamalarla ilköğretimden çıkan öğrenci hiç değerlendirmeye 
tabi tutulmamış olarak geliyor. Ölçme-değerlendirme politikaları başlangıçtan itibaren gözden 
geçirilmelidir (Sibel Taşçı).  
 
Okullar arasında imkân, fırsat ve nitelik farkları var. Sadece iyi ve başarılı öğrencilerin olduğu 
okulların öğrencileri temel alınarak yorum ve düzenlemeler yapılıyor. Okulların ek öğretim 
vermelerine engeller, öğretmenlerin başarılı öğrenciye merakları ve onları teşvikleri ve özel 
dershanecilik de başarılı ve maddi imkânları olan öğrenciyi kayırıyor (Sema Şahin).  
 
Sınavlar sınıf geçme için değil, kazanımların kazanıldığını ortaya çıkaracak şekilde yapılmalıdır. 
Sınavlardan sonra öğretmenin geriye dönüp eksikliklerin üzerinde durması gerekir (Serpil Bozkuş).  
 
 
Ortaöğretimde bir üst sınıfa geçme ve mezuniyet şartları nasıl düzenlenmelidir?  
 
“Sınıf Geçme ve Sınav Düzeni”nin sorunları bir üst sınıfa geçme ve mezuniyet şartlarına da 
yansımaktadır. Yazılı, sözlü sınav şekilleri ve değerlendirme ölçütleri, doğrudan geçme, sorumlu 
olarak bir üst sınıfa geçme, ortalama yükseltme, sorumluluk sınavları ve benzeri uygulamalar ile 
sistemi belirsizlik içine sokmuştur.  
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Ortak Görüş: Mevcut sınıf geçme düzeninin aksayan yanları düzeltilirken bir üst sınıfa geçme ve 
mezuniyet şartlarının düzenlenmesi de birlikte ele alınmak zorundadır. Burada hedef, çok-boyutlu 
ve nitelikli mezunu vermek olmalıdır. Eğer uygulama düzeni değiştirilir de Ders Geçme ve Kredi 
Düzeni getirilirse, düzenlemenin herhangi bir aksayan yöne mahal vermeyecek şekilde planlanması, 
sınıf ve ders geçme düzeninin açıkça bilinmesi ve mezuniyet standartlarının yüksek düzeyli ve 
açıkça ilân edilmiş olması sağlanmalıdır.  
 
Uygulama içinden gelen üyelerimizden ayrıca düşünce belirtmek isteyenler oldu: 
 
Ağustos ayında yapılan 2. ortalama yükseltme sınavlarının Bakanlık tarafından kesin karara 
bağlanmasının yararlı olacaktır (Ayhan Özgür).  
 
9. sınıfta tüm sisteme uygulanan zorunlu ortak derslerin sorunlu olduğu, okul türlerine göre 
içeriklerinin daha hafifletilmesi ve öğrencilerin bu derslerden mutlaka geçmelerinin beklenmesinin 
gerektiğini belirtti. Gerekirse bu derslerden ortalama ile geçilemesin (Refik Turan). 
 
Okul türlerine göre müfredat ve programları değiştirilmeli. Haksızlık oluyor. Öğtencinin sınıf 
geçmesi okula girmekteki amacı olmayan bir Ortak zorunlu derslerin içerikleri okul türlerine göre 
daha farklı hale getirilebilir (Ümmügülsüm Candeğer).  
 
Ölçme ve değerlendirmede not verme düzeninin dengeli bir hale getirilmesi gerekir. Örneğin, sınıf 
geçmede ortalama içinde – 0 – diye bir not olmamalı (Yakup Akpınar). 
 
 
Mezuniyet Standartları Neler Olmalıdır? Öneriler:  
 
Bugünkü “Sınıf Geçme ve Sınav Düzeni”ndeki uygulamaya bakarak; öğrencinin liseden mezun 
olması için genel bir bitirme sınavına tabi tutulması gerekmektedir. Kazanımların ölçülmesine 
önem verilmelidir. Öğrenciyi bireysel ele almak lâzım. Bu kayıtlarla birlikte gidildiğinde genel giriş 
sınavına olan ihtiyaç azalır. Üniversiteler ise, alacakları öğrenciyi, kendilerine talebin yüksek 
olması halinde yapacakları sınavla belirlemeliler. Ancak, mevcut düzenden çıkan öğrenciler için,  
yükseköğretimde bir yıl ön öğretime tabi tutularak bilgilerinin yeterli olup olmadığına bakılması 
gereklidir, çünkü kazanımları ölçmeyen bir sınavla öğrenci aldıkları için hem liseler, hem de 
yükseköğretim elemeye odaklanıyorlar (Rıza Esebalı). 
 
 
Ders Geçme ve Kredi Düzeninin Đşlemesi için Düzenleme Nasıl Yapılabilir?  
 
Kolaylaştırıcı Refik Turan tarafından “Ders Geçme ve Kredi Düzeni” uygulamasının tarihçesi 
hakkında kısa bir giriş yapıldı. Buna göre; ders geçme ve kredi düzeni 1970’li yıllardan beri 
gündemdedir. Kalkınma ve demokratikleşme amacıyla tüm sistemi düzenleyen 1973 tarihli Milli 
Eğitim Temel Kanunu’ndan sonra ders geçme ve kredi düzeni kurulması için pilot uygulamanın 
yapılmasına rağmen genel uygulanmaya geçilmediği, çünkü yönlendirme altyapısının kurulmasında 
gecikme olduğu belirtildi.  
 
1991-1992 öğretim yılında, öğrencilerin ilgi, istidat ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirilmelerine 
olanak sağlayacağı gerekçesiyle uygulanmaya başlandı, fakat okul uygulamalarında görülen bir 
takım aksaklıklar sonucunda 1995-1996 öğretim yılında yeterince değerlendirmesi yapılmadan 
uygulamadan kaldırıldı. Bu kararın yerindeliğinin halen tartışıldığı hatırlatıldı. Soru yeniden şu 
şekilde soruldu: 
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Günümüzde, seçmeli ders saatlerinin artırılması, okul ve kurumların o günden beri gelişen fizikî 
kapasitelerinden ve bilgisayar yazılımlarından daha iyi yararlanma düzenlemeleri ile “Ders Geçme 
ve Kredi Düzeni” daha uygun bir okul işletme seçeneğine dönüşebilir mi? 
 
Tartışmalar sonucunda Çalıştay katılımcılarının ortak Kararı: 
 
Mevcut Sınıf Geçme ve Sınav Düzeninin; 

a) Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yetişmelerini sağlayacak ders seçimine yeteri 
düzeyde olanak sağlamadığı için yeterince demokratik olmadığı, 

b) Đki yıl üst üste sınıf geçememeleri halinde öğrencileri örgün öğretim dışına ittiği, 
c) Uygulama; kazanımları değil, öğrencilerin başarabildikleri yerine başaramadıklarının 

ölçüldüğü bir anlayış görünümünde olduğundan “eleme” yapmanın ön planda tutulduğu bir 
düzene dönüşmesi, 

ç) 2012-2013 öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarında haftalık ders saatlerinin 
kademeli olarak haftalık ortalama beş saat artırılarak artan bu miktarın seçmeli derslere 
eklenmesinin olumlu olduğu belirtildi.   

Ancak, artan sayıda alan seçmeli ve serbest seçmeli derslerin mevcut sınıf geçme düzeni 
içerisinde sağlıklı bir biçimde uygulanamayacağı ileri sürüldü.  Öğretmen ve fizikî mekân 
yetersizliği veya program uyuşmazlığı gibi nedenlerle hayata geçirilmesine olanak 
sağlayamayacak bir yapı bulunmasının okullara bazı uyarlama ve geniş uygulama yetkileri 
verilmesini gerektirdiği belirtildi. 

 
Sınıf Geçme Düzeninin önemli güçlüklerinin oluşması nedeniyle Ders Geçme ve Kredi Düzeni; 
 

a) Öğrenciye ders ve öğretmen seçme imkânı sağlayacağı için daha demokratik olacağı, 
b) Öğrencilerin ilgi duydukları alanlarla ilgili dersler alarak belli konularda birikim, uzmanlık 

ya da ilgilerini geliştirmelerine olanak sağlayacağı,  
c) Đstediği dersi seçen öğrencinin daha başarılı olması dolayısıyla öğrenci başarısızlığını ve 

örgün öğretim dışına çıkma isteğini azaltacağı, 
ç) Öğrencilerin kendi seçtikleri derslere devam etmede daha istekli olacaklarından okula 

devamsızlıkları azaltabileceği, ayrıca devamsızlık kayıtlarının dersler itibariyle tutulacağı,  
d) Bu etkenlerin mezun olmayı kolaylaştıracağı, 
e) Örgün ortaöğretimden erken mezuniyete imkân verebileceği, 
f) Zaman ve mekân kullanımında esneklik sağlama imkânları getireceği, 
g) Öğrencilerin ilgilerine göre seçtikleri derslerde biriktirdikleri krediler ile yönelecekleri 

yükseköğretim alanı arasında ilişki sağlanabilmesine olanak sağlanacağı,  
h) Çevredeki fizikî kapasite, öğretmen ve diğer kaynakların ortak kullanımına olanak 

sağlayacağı,  
i) Ders geçme düzeninin meslek liselerinde uygulanan modüllü programlama yöntemi ile daha 

uyumlu olduğu, 
j)  Öğrencinin daha faal ve sorumlu olabildiği. 
 

gerekçeleriyle “Ders Geçme ve Kredi Düzeni uygulanmasının önerilmesi” konusunda görüş 
birliğine varıldı.  
 
Yeni düzen uygulanırken geçmişte yaşanan sıkıntıların benzerlerinin yaşanmaması için aşağıda 
belirtilen önlemlerin alınmasının gerekli olduğu hususlarının altı çizildi: 

a) Seçmeli ders seçeneklerinin olabildiğince artırılması, 
b) Okulların fizikî kapasite eksiklerinin giderilmesi ve ek çarelerin kolaylaştırılması, 
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c) Okulların başta rehber öğretmen olmak üzere öğretmen eksikliklerinin giderilmesi, 
ç)  Yeni yaptırılacak okulların çoklu zekâ ilkelerine göre inşa edilmesi 
d) Öğrencilerin, okullarda zamanlarını verimli geçirebilecekleri koşulların oluşturulması,  

okulların birer yaşam alanına dönüştürülmesi (Okullar Hayat Olsun anlayışı…) 
e) Öngörülmüş haftalık zorunlu ve seçmeli ders saati kadar saati öğrencinin zorunlu, alan 

seçmeli ve genel seçmeli derslerle doldurması ve eğitim içinde bulunması mecburiyetinin 
getirilmesi, 

f) Bazı alan seçmeli dersleri çevre okullardan, bazı seçmeli dersleri Halk Eğitim 
Merkezlerinden alma imkânlarının düzenlenmesi, 

g) Okul yönetimlerinin ve öğretmenlerin Ders Geçme ve Kredi Düzeni uygulaması konusunda 
yeterli hizmet içi eğitim, ön hazırlık, yazılımlar ile desteklenmeleri ve heveslendirilmeleri. 

 
Uygulama içinden gelen üyelerimizin halen yaşanan durumla ilgili bazı açıklamaları, ders ve sınıf 
geçmeyi düzenleyecek karar vericilere yararı olur düşüncesiyle aşağıda özetlenmiştir:   
 
Kredili ders geçmeye o zamanın koşulları uygun olmaması nedeniyle son verilmişti. Öğrenci, veli, 
okul yönetimi ve öğretmen hazır olmamasına rağmen bu uygulama yeterince hazırlık yapılmadan 
başlatılmıştı. Ancak açık liselerde kredi ve ders geçme başarılı uygulanıyor (Zeki Dağlı). 
 
Kredili düzenin uygun olduğunu düşünüyorum. Meslek liselerinde kültür derslerini vermekte 
zorlanıyoruz; sınıf geçme düzeninde bir kültür dersinden kalınınca, meslek dersinden de okulu 
bitirememiş sayılıyor.  Diğer yandan, bu sene seçmeli dersler de öğrencinin ilgi ve isteğinden 
ziyade, uygulamanın ilk senesi olduğu ve sınıf geçme düzeni devam ettiği için eldeki öğretmenlere 
göre daha çok idare tarafından belirlendi. Kredili Ders uygulaması olursa öğrenci başarılı olduğu 
dersleri seçebilir. Geçtiği derslerin belgesini alabilir. Özellikle meslek eğitiminde, edindiği beceri 
ve meslek bilgilerini iş hayatına taşımasının önü açılır (Ümmügülsüm Candeğer).  
 
Geçmiş Kredili Düzen uygulamasında, öğrenci başaramayacağına inandığı dersleri seçmeyerek bu 
boşluğu internet kafelerde geçirmiş ve bizi hayâl kırıklığına uğratmıştır. Burada idarenin düzenleme 
ve kuralları koyma eksiklikleri de bulunmaktadır. Bir öğrencinin zorunlu ve seçmeli derslerle kaç 
saatini okulda eğitim ile geçireceği, her öğrenci için eşit olacak şekilde belirlenmelidir. Zorunlu 
dersler arasından ders seçme ile seçmeli ders ayrı kümeler… Öğrenci için her iki kümeden de 
seçmediği derslerin saatlerini boş oturarak geçirmesi anlamına gelmemeli. Bunlar idarenin 
düzenleme sorunları idi. Diğer yandan, yararları görülmüş, ilâve Fizik Dersi alan öğrenci de bu 
derste edindiği bilgiyi hayatının geri kalan kısımlarında uygulayabileceğini belirterek seçmiştir. 
Rehberlik ve yol gösterme önemli olmaktadır (Sema Şahin).  
 
Programlama iyi yapılırsa Kredili Ders geçmenin öğrenci devamsızlığı sorununa çözüm olabileceği, 
çünkü kredili uygulamada devamsızlık oranının ders itibariylekayda alındığı bilinmeli. Ayrıca, 
meslek liselerinde uygulanan modüllü programlama yöntemi Ders Geçme ve Kredi düzenine daha 
uygun olduğuna ve ders geçme ve kredi düzeninin getirilmesi halinde modüllü programla çok yönlü 
bütünleşme sağlanabileceğine inandığını belirtti (Ayhan Özgür). 
 
Öğrencinin ders seçimlerini doğru yapmasının Kredili Ders geçme düzenlemesini faydalı hale 
getirebileceğini, altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve öğrencilerin ilgi ve isteklerinin ön planda 
tutulması, bunun için okulun da danışmanlık alabilmesi gerektiğini vurguladı (Sibel Taşçı).  
 
Ortaöğretimde zorunlu ders çeşitliliğinin fazla, tek-tip ve zihinsel ağırlıklı olduğunu, zorunlu ders 
sayının 17 den 12’ye düşürülmesi gerektiğini, öğrencilerin yoğun ders sayısı altında günlük hayatı 
yakalayamadıklarını belirtti. Öğrencilerin üzerlerindeki ders yükünü azaltmak ve eğitimin diğer 
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boyutlarına fırsat vermek için müfredatın haftalık ders ve çizelgelerinin yeniden düzenlenmesinin 
gereği üzerinde durdu (Durmuş Kanış).  
 
“Bir işin teorisi farklı uygulaması farklıdır. Ben ortaöğretimde devam zorunluluğunun 
kaldırılmasından ve sınavların kaldırılmasından yanayım. Öğrenciler dersleri bir kez alsınlar ve o 
dersin sınavından kaç alırlarsa alsınlar o notla sınıflarını geçip mezun olsunlar. Dersten geçme de 
olmasın. Kredili düzen yerine de önerdiğim bu anlayış uygulansın,” dedi (Rıza Esebalı). (Bunun 
bizi, Kanun’daki zorunlu yaygın eğitimin bu amaçla kullanılması fikrine götüreceği ileri sürüldü). 
 
Toplumsal yapı olarak kredili düzene hazır değiliz. Okullarda güvenlik sağlanamazken, gençler 
arasında uyuşturucu kullanma yaşı iyice düşmüşken, tüm öğrencilerin eşitliğinden söz edilemez. 
Toplumsal, kültürel imkânların, fiziksel koşulların uygun olmadığını düşünüyorum. Derslik 
ihtiyacının giderilmesi gerekiyor (Serpil Bozkuş).  
 
Kredi düzeni derslik ve öğrenci sayısını değiştirmiyor. Güvenlik, şiddet vs gibi her düzenleme 
içinde ortaya çıkabilecek korkulardan ziyade dersliklerin kullanım biçimleri ve derslerle ilgili 
programın öğrenciye sağladığı seçme hakkı vb. konulara yoğunlaşmakta fayda var. Daha geniş 
açıdan değerlendirmekte yarar görüyorum (Refik Turan). 
 
Zorunlu eğitime bu eksikler giderilmeden geçiliyor. Fiziksel mekânlarımızın ve ders 
programlarımızın uygun olmadığını düşünüyorum. Laboratuvarlar ve salonlar yetersiz. Ayrıca, 
öğrencilerin okul içi ve ders dışı boş zamanlarını nerede ve ne şekilde geçirecekleri önemli… Bu 
devirde öğrencilerimizin yeteneklerini keşfedemiyoruz, beyin göçüne neden oluyor. Yeni düzende 
öğrenciye yeterince rehberlik yapılabilecek mi? Đdareci ve öğretmenler ne kadar yeterli ve 
hazırlıklılar? Sorgulanması lazım… (Meral Poyraz). 
 
Ders Geçme ve Kredi Düzeni boş saatler yaratır diye bir şey yok. Programlamaya gerekli önem 
verilirse bir sıkıntı yaşanmaz diye düşünüyorum. Eski yöneticiler genellikle kredili uygulamaya 
sıcak bakmadılar diye düşünüyorum. Bir yandan da yeteri bilgilenditme ve hizmet-içi eğitim 
almadan başlamışlardı. Geçmişteki uygulamanın başarısızlığa uğramasının önemli bir nedeni de, 
bana göre, okul yöneticilerinin – fazla iş yükü yarattığı – gerekçesiyle bu düzenlemeyi 
benimsemeyişleri idi; çünkü kredili ve ders geçme yaklaşımı her öğrenciye ve öğretmene özel 
program gerektiriyordu. Şimdi bir de okullarda bol seçmeli dersleri devreye almamız gerekiyor. 
Diğer yandan, günümüzde e-okul türünün oluşması, okul yönetiminde bilişim araçlarının 
kullanımının yaygınlaşması ile program tahsisi ve izleme için hazırlanacak yazılımların doksanlı 
yıllardaki sıkıntıların tekrar yaşanmasını önleyebileceğini düşünüyorum (Refik Turan).   
 
Bu gün uygulanan Sınıf Geçme ve Sınav Düzeninin fazla tek-tipçi olduğunu ve öğrencileri örgün 
öğretim dışına çıkararak açık liseye yönlendirmeye yatkın olduğunu dile getirdi (Meral Poyraz).  
 
Sınıf geçme ve sınav düzeninde mezun sayısı fazla ama nitelikli mezun az. Programların, akademik 
olanı da ve mesleki olanı da ihtiyaca uygun değil. Bunların zaten yeniden düzenlenmesi 
gerekecektir (Rıza Esebalı).  
 
Bu günkü ortaöğretim sınıf geçme uygulamasında öğrenci iki kez üst üste sınıf tekrarına kalınca 
açık liseye yönlendiriliyor. Açık Lisede ise program ve standartlar liselerle eşit değil. Ama çocuk 
aynı geçerlilikte diploma alıyor (Sibel Taşçı).  
 
Açık liseden mezun ile örgün öğretimden mezun arasındaki fark çok büyük (Meral Poyraz).  
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Diğer yandan da, mevcut örgün eğitim, öğrencinin sınıf tekrarı yapmasını engelliyor (Durmuş 
Kanış). Bu duruma çözüm bulunabilir (Zeki Dağlı). Sınavların uygulamaya dayalı veya proje esaslı 
olması, böylece öğrencilerin yaptıklarıyla değerlendirilmesi çözüm olabilir (Durmuş Kanış). 
 
Sınıf esasına göre birlikte ilerleme düzeninden derslik kullanımı anlayışına geçilmeli. Şu an 
uygulanmakta olan sınıf olarak sınıf geçme düzeni, derslik kullanımı planlamasına geçişi mümkün 
kılmıyor. Sınıf geçmenin ise ders geçme ve kredi düzeninde uygulaması çok zor (Yakup Akpınar). 
 
Program çeşitliliği de artsın, öğrenci seçimini ona göre yapsın. Öğrenciler istedikleri derslere talip 
olsunlar (Rıza Esebalı). Bu uygulama, alan seçimindeki ile aynı olur (Sibel Taşçı).  
 
Kredili düzende öğrenciler tüm dersleri kendi okullarında alacaklar diye bir kural olmaz. Seçtiği 
dersi eğitim bölgesinde bulunan başka okullarda da tamamlayabilir. Bu anlayış birçok konuda esnek 
olanaklar sunuyor; birçok yönüyle değerlendirilmeli. Öğrenci açısından demokratik bir ortam: 
istediği bazı ilâve alan derslerini de seçebiliyor, istediği seçmeli dersleri alıyor ve belli bir alana 
yoğunlaşarak eğitimine devam edebiliyor (Refik Turan).  
 
Öğrenci istemeyi biliyor mu? Veli ve öğrenci farkında değil. Her geçen yıl kesintisiz ilköğretimden 
gelen öğrencilerin kalitesi düştü. Özgüven eksikleri de var. Kredili eğitim düzenlemesinde öğrenci 
ve veli ne istediğini bilmeyebilir (Sema Şahin). 
 
Onun için her öğrencinin danışman öğretmeni olmalı, bu konularda hem öğrenciyi, hem aileyi 
bilgilendirmek üzere (Refik Turan). 
 
Ders Geçme ve Kredili Düzen’in düzenlemeleri kâğıt üzerinde yapılmamalıdır. Okullar tam 
donanımlı olursa ve alan kullanımı akıllıca yapılabilirse bu düzen uygulanabilir (Rıza Esebalı).  
 
Fizikî imkânları genişletmek için seçmeli dersler konusunda Halk Eğitim Merkezlerinden de 
yararlanılabilir (Ayhan Özgür).  
 
Basamaklı Yabancı Dil Öğrenimi ve Basamak Geçme Nasıl Düzenlenmelidir?  
Kolaylaştırıcımız Refik Turan: “Yabancı Dilde Basamaklı Kur Düzeni” benzeri bir uygulanmaya 
1980’lerde başlanmıştı. Bu uygulama başlarken, her yıl MEB tarafından merkezî sınavla her 
yabancı dil için bir düzey belirleme sınavı yapılacağı, sınava girenlere derse kayıt için 
düzeylerini gösteren ve yurt dışında dahi geçerli olacak bir belge verileceği, belli bir kuru geçen 
öğrencinin ertesi yıl bir üst kurdan başlayacağı bildirilmişti. Fakat uygulamada böyle olmadı. 
Daha kolay uygulanabilir bir yol olan sene başında seviye belirleyip derse kayıt kullanıldı. 
Şimdi, sadece sene başında okullar bir düzey belirleme sınavı yapıyorlar ama yapılan bu sınavlar 
standart olmuyor,” diyerek mevcut durumu özetledi.  
 
Görüş Birliği: Yabancı Dil Öğretiminde Basamaklı Kur Düzeni’nin eksikliklerinin giderilerek ve 
basamak içeriklerinin seviyelere göre standartlaştırılarak düzenlenmesi yoluyla uygulanmasına 
devam edilmesinin önerilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. 
 
Ayrıca, öğrencinin yabancı dilde ortaokul kazanımını lise düzeyine taşıyabilmesi, her öğrencinin 
ortaokulda en son bitirdiği yabancı dil dersi basamağının geçer notu ile ortaöğretimde yabancı 
dilinin bir üst basamağından başlayabilmesinin sağlanmasının yararları görüşüldü.  
 
Kullanılan yöntemlerin çok eski, hayattan kopuk ve kitabî kaldığı ileri sürüldü.  Ortaöğretimde 
yabancı dil dersleri öğretiminin; “okuma,” “anlama,” “konuşma,” “yazma” olan dört hedefi 
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içerecek şekilde basamak - basamak kitapları ve yöntemleri ile hazırlığının yapılması 
gerekmektedir. Her anadilin yabancı dil öğrenme kodları farklıdır. Türkçe bilenlere yanbancı dil 
öğretmek üzerinde çalışılmasına ihtiyaç vardır. Gramer kalıbı adları ve şekillerinin 
ezberlerilmesi anlayışı bırakılarak, Hayatın ihtiyaçlarına cevap veren konuları işleyerek, 
programların yeniden hazırlanmasının önemi belirtildi.  
 
Programda sunulan her yabancı dilin başlangıç basamakları, orta düzey basamakları ve ileri 
düzey basamakları bulunmalıdır. Başlangıç basamakları ile orta düzeyin ilk basamağı zorunlu 
olmalı, diğer basamaklar seçmeli alınmalıdır. En ileriye kadar gidebilen öğrencilere bu fırsat 
gerekirse okul dışı kurslarla da kullandırılabilmelidir.            
 
Yabancı dilde basamak geçmek, o basamak için öngörülen okuma, anlama, konuşma, yazma 
düzeylerini sınayan sınavlar yoluyla olmalıdır.  
 
Eğitimimizin her zaman üç yabancı dil öğretimi sunduğu, öğrenci bunlardan hangisini seçerse o 
yabancı dille devam edebildiği belirtildi. Bu fırsatlarla gelmiş bir eğitim sisteminin, bugün 
birçok yabancı dil öğretme kararları bulunmasına rağmen, sadece bir yabancı dili emri vaki ile 
öğretmeye geçmesi, yetişmiş Almanca ve Fransızca öğretmenlerinin sınıf öğretmenliğine 
çekilmesi eleştirildi. Ülkede farklı yabancı dil tercihlerinin bulunduğuna dikkat çekildi. En az iki 
yabancı dil öğretme politikası olan AB’de bunun tek bir dilin tahakkümü altına girmekten 
kaçınmak amacıyla yapıldığı, AB’de tek yabancı dilin tüm nüfusa zorunlu öğretimi ile 
başlamanın düşünülemeyeceği bile anlatıldı. Zorunlu tek yabancı dille başlatma uygulaması 
AB’ye girecek Türkiye’de doğru değildir.  
 
Lise Seçmeli Dersleri ile Puan Biriktirme, Mezuniyette ve Yükseköğretime Geçişte Saydırma 
Nasıl Düzenlenmelidir?  
 
Gerek mevcut Sınıf Geçme uygulamasında, gerekse önerilen Ders Geçme ve Kredi Düzeninde 
öğrencilerin ortaöğretimde aldıkları derslerin (kredilerin) yükseköğretime geçişte (yönelmede) etkin 
kılınmasının faydalı olacağı yönünde görüş birliğine varıldı. 
 
MEB tarafından Yapılacak Bir Kademeli Sınav ve/veya Olgunluk Sınavı Uygulanması – 
Üniversiteye Geçişte Kullanılacak Biçimde Nasıl Düzenlenebilir?  
 
Her ders yılının sonunda bir ölçme-değerlendirme yapılması gelişmiş eğitim sistemlerinde genel bir 
uygulamadır. Türkiye’de bunun terkedilmesi, tüm ortaöğretim kademesini YGS’ye odaklamakta, 
YGS’nin ise kazanımları ölçen bir sınav olmaması eğitimin değerini düşürmektedir. 
 
Öğrenciyi ÖSYM – dershaneler eline bırakarak sıralama ölçmeleri ile yetinmek, eğitim sistemimin 
için çok büyük bir hata olmuştur. Kademenin kazanımlarının ölçme-değerlendirmesi MEB 
tarafından düzenlenebilir. Her yılın sonunda ders programlarına uygun olarak yapılacak kazanım 
izleme ölçme-değerlendirmesiyle hem öğrencide niteliği öngörülemeyen tek sınava odaklılık 
tutumunun gelişmesi önlenebilir, hem de okul kazanımları birikerek mezunun yükseköğrenime 
geçişinde kullanılabilir hâle getirilebilir. Öğrencinin tüm geleceğini tek sınava bağlayan bu sınav 
yaklaşımı aşılabilir.  
 
Bitirme sınavları, hedef ve standartlara göre öğrenci kazanımlarının yeterlilik düzeyini ölçme 
sınavleridır. Olgunluk sınavları ise mezunun bir üst kademeyi başarabilecek yeterlilik düzeyinde 
bulunup bulunmadığını ölçen yeterliliğe göre seçme sınavlarıdır. Sıralama ve bölüme uygunluk 
değerlendirmesi bundan sonra yapılır. (Bugün yapılan yükseköğretime geçiş sınavları eleme yolu 
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ile sıralama sınavlarıdır. Zaten belli olan kontenjanlara talep miktarına göre puan sırasından insan 
kaydedilmektedir. ‘Yerleştirme’ denilen budur. Bölüme uygunluk değerlendirmesi yoktur.)  
 
Bitirme sınavlarının “standartları belirlenmiş şekilde okullar tarafından” “Bakanlık tarafından 
belirlenmiş merkezî kurallar, ölçütler ve sorularla” yapılması seçenekleri tartışıldı. Üzerinde en çok 
durulan konu, ÖSYM sıralama ve eleme sınavlarının yetersizliği, bunun yerine kazanımların 
ölçülmesine politikasına geçilmesi oldu.  
 
Lise kazanım sınavları 9, 10 ve 11. ve 12. sınıfların sonunda yapılacak birikimli ölçümlerle 
kazanımları değerlendirir. MEB altyapısı ve donanımı bu sınavları ülke çapında uygulamaya 
uygundur. Üç yılın ortalaması öğrencinin “lise bitirme sınavı puanı”nı vermelidir. Bu dört yıllık 
süreç öğrencinin kendi kendini, eğilimlerini, başarı düzeyini değerlendirmesine, yeteneklerine ve 
başarısına göre alanlar arasında seçim ve kayma yapmasına imkân verir. Öğrencinin hayatta ya da 
yükseköğretimde yöneleceği alanı bulmasında yardımcı bir kılavuzluk işlevi görmede yararlı 
olabilir. En önemlisi de, öğrenci değerlendirmesinin piyasanın elinden geri çekilmesi, Bakanlığın 
asıl görevi olan mezununu ölçtükten sonra sistemden çıkarmaya geri dönmesi olacaktır.  
 
“Olgunluk Sınavları” Türkiye’nin geçmişte başarı ile uyguladığı, birçok AB ülkesinde (Abitur, 
Bacchaloriat …) ve diğer bazı gelişmiş ülkelerde uygulaması halen devam eden, çağın imkân ve 
yeterlilik ihtiyaçlarına göre geliştirilen bir “üniversite için yeterlilik değerlendirmesi”dir. 
Üniversiteye geçişte, eleme-sıralama yerine üniversite’ye hazır bulunuşluğu ölçen bir yeterlilik 
sınavıdır. Eğer Türkiye AB’ne girecekse bu tür sınavları uygulamaya başlamalı ve deneyim 
kazanacak süreyi kendine tanımalıdır. Lise birikiminin ne kadar oturduğu ve üniversitede 
kullanılabilir olgunluğa erişip erişmediği ölçülmelidir. Bu kazanım yükseköğretime geçişte belli bir 
yönelme puanı veya katsayısı olarak işlevsel hale getirilmelidir. 
 
Olgunluk sınavları öğrenci mezun olduktan sonra eğer yükseköğretime devam etmek istiyorsa 
girilen sınavdır. Her bir kerelik programlı sınav ile bütün derslerden bir üst seviye eğitimi 
taşıyabilip taşıyamayacağını kapsayacak şekilde yapılmalıdır. Bu sınavı MEB’in yapması doğrudur. 
MEB-ÖSYM işbirliğinde de yapılabilir.  Bu sınav, YGS yerine sayılmalıdır. Liseden gelen 
kazanımlar ve Olgunluk sınavı sonucu birleştirilmeli, istek ve kontenjanların uygun olduğu 
kurumlara mezunlar başvurup yerleşebilmeli… Başvurunun çok olduğu bölümler için LYS sınavı 
yapılmalıdır. 
 
Kolaylaştırıcı müzakereleri şöyle özetledi:  
 
Refik Turan: Her sene sonu sınav yapılması, eğer bu sınavı okullar yapacaksa tıpkı ortaöğretim 
başarı puanında olduğu gibi, okuldan okula farklılık gösterdiği ve objektif olmadığı yönlerinden 
eleştirilecektir. MEB merkezî sistemiyle yapılması halinde ise genel sınav sayısını artıracağı, ÖSS 
sınavı benzeri bir sınavın her dönem ya da her yıl yapılması nedeniyle süreçteki sınav sayısını 
artıracağı yönünden (tıpkı SBS sınavları gibi) bir sonuca yol açacağı görülüyor. Sınav sayısının 
artması eğer “müfredatla paralellik taşır” ve “yükseköğretime geçişte bir ağırlık taşırsa” öğrencide 
rahatlık yaratacaktır, çünkü öğrencide hedefi öngörülemeyen tek sınava ömrünü bağlama psikolojisi 
aşılır. Öte yandan öğrencilerin okullardaki performanslarının (alan başarısı, şeçmeli derslerle 
yönelme ilişkisi, yıl sonu sınavları ile kazanımların izlenmesindeki başarı) üst öğretime geçmedeki 
ağırlığının artması, ortaöğretim okullarının işlevlerini lâyıkıyla yerine getirebilmeleri ve öğretmenin 
etkinliği ve değeri açısından önemlidir. Bu sınavlarda elde edilen okul başarısının YGS’nda etkisi 
en az %50 olmalıdır. Bu otalama, hem diploma notunu oluşturacak, hem de MEB’in mezunlara 
yapacağı Olgunluk Sınavları zaman içinde, yükseköğretim kapasitelerinin yeterli hale gelmesi ile 
YGS’nin yerine geçer.  
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Karar: Sınavların “kazanımları ölçecek” şekilde düzenlenmesi esası benimsenmiştir. Ortaöğretim 
başarı puanının yükseköğretime geçişte etkinliğinin artırılması şarttır. Bunu yaparken öğretmenler 
arası veya okullar arası ölçme değerlendirme farklılıklarını en aza indirmek için Bakanlıkça 
önlemler alınması; MEB’in yıllık sınavları merkezî olarak yapması tercih edilmelidir. Eğer bu 
olmayacaksa, okulların belli standartlara uymak şartıyla bitirme sınavlarını yaparak, bu sınav 
puanları ortalamasının üniversitelere geçişte %50 oranında etkili olmasının önerilmesi yönünde 
görüş birliği oluştu.  
 
Diğer yandan, mezunlara Teknik Olgunluk Sınavı’nın ayrı yapılmasını gerektiren birçok sebep 
mevcuttur. Çeşitli ülkelerde bu yol uygulanmaktadır. Teknik Lise ve Fen Lisesi öğrencileri eğer 
teknik mesleklerde yükseköğrenime devam etmek istiyorlarsa, kademeli olarak 10, 11, 12. 
sınıflarda girecekleri teorik ve uygulamalı (ya da proje takdimli) Teknik Kaznaım Sınavı’nın 
ortalaması ile hareket etmeleri daha uygun olmaktadır. Ya da isterlerse modüllü eğitimden 
edindikleri meslek bilgi – becerileri ile Piyasa Meslek ehliyet Sınavına yönelebilir ve hayata 
atılabilirler. Meslek Liselerine doğrudan MYO kapısı açık olduğu için ayrıca Olgunluk Sınavı’na 
girmeleri gerekmemektedir, aşamalı yapılmış lise bitirme sınavı yeterli olmalıdır. MYO’lara 
sınavsız ve sınavlı giriş şartlarına göre hazırlıklarını yapmaları yeterlidir. Eğer, üniversitede teknik 
meslekler ya da kültür meslekleri istiyorlarsa, bugünkü şartlarda lise yıllarında genel liseye ya da 
teknik liseye kaymaları gerekecektir. Teknik Lise ve Fen Lisesi mezunları eğer teknik mesleklerde 
yükseköğrenime devam etmek istiyorlarsa, mezunlara Teknik Olgunluk Sınavı’nın ayrıca yapılması 
mümkündür.  
 
Diploma Üzerindeki Öğrenci Kazanımlarını Açıklayıcı Bilgiler Neler Olmalıdır? 
 
Ortaöğretim mezunlarına bir üst eğitime geçişte ya da hayata çıkışta yardımcı olmak üzere 
diplomanın ön ya da arka yüzünde, MEB’in düzenleyeceği biçimde, “kullanımda geçerli” şu bilgiler 
yer almalıdır:  

• Hangi okul türünün hangi alanından mezun olduğu 
• Mezuniyet ortalaması veya derecesi 
• Ortaöğretim süresince girdiği Olgunluk Sınavları ortalaması 
• Hangi yabancı dil(ler)den kaçıncı basamağı başarı ile tamamladığı 
• Seçmeli derslerden ve alan seçmeli derslerinden kaç tanesinin aynı alanda yoğunlaştığı, 

konuları ve ortalama not. 
 
Öğrenci Devamsızlığını En Aza Đndirmek Đçin Ne Gibi Önlemler Geliştirilebilir? 
 

• Öğrencinin bireysel ilgi aradığı zaman rehber öğretmeni ve sınıf öğretmeninde bulması 
• Alan seçmeli derslerin arttırılması ve rahat seçim 
• Seçmeli derslerin arttırılması ve rahat seçim 
• Ders-dışı faaliyetlerde kendine anlamlı yer bulabilmesi, gelişebilmesi 
• Đşlik, attölye, laboratuvar kullanımı ve proje hazırlamak için ilave zaman 
• Spor imkânları 
• Edebiyat, sahne, sergi, yarışma gibi faaliyetlerde eser sergileme 
• YGS sorularının müfredattan olması 
• Destek derslerinin ve dershanelerin müfredatı pekiştirici eğitim yapmaları 
• Alan seçmeli ve seçmeli derslerde tercihinin yoğunlaşmasının yükseköğretime girişte ek 

puan getirmesi  
• Olgunluk Sınavlarının ülke geneli her yıl yapılması ve ortalamasının YGS puanının en az 

%50’sini oluşturması 



71 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ÇALIŞTAY 5. Alt Çalışma Grubunun Raporu 
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                 ORTAÖĞRETĐMDEN YÜKSEKÖĞRETĐME GEÇĐŞĐN 
YENĐDEN DÜZENLENMESĐ 

 
Kolaylaştırıcılar: Dr. Feridun Sezgin  
 
Açılış konuşması yapıldı ve komisyon üyeleri ile tanışıldı. Alt Çalışma Grubu kolaylaştırıcısı, 
yapılan Çalıştay ön eşgüdüm toplantılarında bütünlüğün korunması ile ilgili önerileri çalışma 
grubumuzun üyeleri ile paylaştı. Çalışma grubumuz görüşmelerin hazırlanan sorular ve notları 
üzerinden madde madde görüşülmesine, yeni maddeler önerilebilmesine karar verdi. Çalışma 
Grubumuzun Başkanı, üzerinde çalışma ihtiyacı bulunan sorular ve temalar hakkında kısaca bilgi 
verdi.  
 
Lise öğreniminden sonra mezunun “hayata çıkış” ve “yükseköğrenime geçiş” seçeneklerini ayrı ayrı 
göz önünde bulundurarak çalışılması yolu benimsendi. 
 
Lise Sonrası Đş Bağlantılı Meslek Eğitimine Geçişin Düzenlenmesi için Hangi Modeller 
Kullanılabilir?  
 
Yükseköğretime (sınavlı) geçişte yöntem çeşitliliğini sınırlayan en önemli etkenlerden birisi 
yükseköğretim sınavına girme zorunluluğu hisseden aday sayısının fazlalığıdır. Liseden çıkışta, bir 
beceri ya da meslek elde etmemiş mezunların senelerce yükseköğretime giriş için zaman ve kaynak 
kullanmalarını gerektirmeyecek, isteyenlerin liseden sonra MYK (Meslek Yeterlilikleri Kurumu) 
standartlarına göre modüllü programlarla işe yönelmelerini sağlayıcı seçenekleri kullanabilmeleri 
için MEM’lerde gerekli kapasitede düzenlenmeleri gerekmektedir. Bu politika, lise mezunlarının 
hayata çıkışlarında yeni işlevsel ve kullanışlı seçeneklerle desteklenmelerini gerektirir:  
 
Mesleğe geçişte belgelilik/sertifikalandırma yolu ila meslek edindirilebilir. Ortaokul ve lise 
mezunlarına KOSGEB’in yaygın eğitim türü meslek edindirme çalışmaları buna örnek olarak 
verilebilir. KOSGEB, girişimcilikten meslek eğitimine kadar eğitim veriyor. LĐMME de bu amaçla 
gözden geçirilip canlandırılabilir.  
 
Lise mezunlarına LĐMME-ĐŞKUR, LĐMME-KOSGEB, KOSGEB-Đş Hayatı, OSB-Meslek Okulu 
modülleri,  MEM’lerden ya da Meslek Liselerinden modüllü program alabilmek gibi “yaygın 
meslek eğitimi” görme seçenekleri geliştirilmelidir. 
 
Yaygın Meslek Eğitimi alabilmek için liseyi bitirmeyi beklemeye gerek yoktur. Lise mezunlarına 
LĐMME-ĐŞKUR, LĐMME-KOSGEB, KOSGEB-Đş Hayatı, OSB-Meslek okulları, MEM’lerden ya 
da Meslek Liselerinden modül alabilmek gibi modeller işletilirken; lise öğrenciliği sırasında da 
seçmeli ders olarak bunlardan bazılarına katılma hakkı olmalı, liseden mezun olduktan sonra ise 
hepsinin kendisine açık olduğu konusunda yönlendirme alabilmelidir.  
 
Yaygın Meslek Eğitimi, alanlara kapasite planlaması yapacak yükseköğretimin önünde yığılmayı 
azaltacak bir yoldur. Yükseköğretim sınavları önündeki yığılmayı engellemek için kişilere Hayat 
Boyu Öğrenme programları kapsamında ĐŞKUR ile işbirliği yaparak iş güvenceli meslek kursları 
verilmesi önerildi.  
 
Đş güvenceli bir mesleğe yönlendirilen modüllü eğitim programlaması önerilmesi uygun 
görülmüştür. Her modülün eğitim süresi ihtiyaca göre farklı olabilir. Her modül bir işi yapmayı tam 
öğretmeli, biret isterse çıkıp bunu belgelendirebilmesi, bir işte çalışabilmeli. Bir meslek dalındaki 
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bütün modülleri bitirme zorunluluğu bulunmamalı. Bunun için, her bir modül diğerlerini tamamlasa 
da, kendi içinde yeterli bir bütüncük olmalıdır.  
 
Becerilerin her birinin belli bir standarda bağlanıp sınırlı süreler içinde eğitim verilmesine geçilmesi 
gerekmektedir. Beceri eğitimini işverenler de üzerlerine alabilirler. 
 
MYK’nın, meslek kademeleri standartlarına göre çeşitli kurumlarca düzenlenmiş modüllü beceri 
eğitimi programını alan, örneğin sigortacılık alanında yeterlilik kazanan kişiler, üniversite 
kapılarının önünde yığılmamaktadır. Meslek Yeterlilik Kurumu’nun belirlediği standartlara göre 
eğitim alan bir kimsenin okuldan belge alması / sertifikalandırılmasına ihtiyacı da olmayacaktır.  
Piyasa meslek sınavı yetkisi olan MYKurumu sınavı ile bu belgeyi alabilecektir. Elektrikten mezun 
olan bir öğrenci eğer turizm alanında çalışmak isterse orada yapmak istediği işin yeterliliğini 
kazandıracak bir veya birkaç modülün eğitimini alacak ve piyasa sınavına girecektir.  
 
Kanun’la yapılmış bu düzenlemenin işlerlik kazanması için MYK, Piyasa Meslek Sınavları ve 
Belgeleri düzenine hızla geçmelidir.  
 
Đstihdama yönelik olarak sadece yapılacak belli bir işlerin piyasada mevcut olması ve onun için 
eğitim alınması gerektiği de düşünülmemelidir. Sözgelişi bir kadın KOSGEB’e, girişimcilik 
yapmak istediği alanda bir dosya sunmakta, projeye göre KOSGEB’den belli bir miktarda geri 
ödemesi gerekmeyen yatırım desteği verilmektedir.  
  
Piyasa denilince, yörelerin üretim ihtiyaçları dikkate alındığında daha kolay iş bulunabilen 
becerileri edinmek mümkün olur. Bölgeye ve yöreye özgü meslek edindirme kurslarının açılması 
sağlanmalıdır. Yörelerin ihtiyaçlarına yönelik gerekli sayıda modül (ya da bir işin birkaç boyutunu 
yapabilmeyi isteyenler için modüller kümesi) hazırlanmalı ve bu modüller ihtiyaç halinde 
güncellenmelidir.  
 
Organize Sanayi Bölgelerinde açılan meslek okulları iş güvencesi vermektedir. Mesela, Ankara 
Sanayi Odasının böyle bir okulu bulunmaktadır. Bu çözümün yaygınlaşması gerekmektedir. Bu 
boyutun yapılacak Meslek Eğitimi ve Teknik Öğretim-Eğitim Çalıştayı’nda özellikle tartışılması 
gerekmektedir. 
 
 
Lisede Puan Biriktirilen Alanlarda MYO’lara Sınavsız Geçiş Nasıl Düzenlenebilir?  
 
Her ortaöğretim öğrencisi meslek talebi veya tasavvuru ile gelmektedir. Öğretmenlere ve rehber 
öğretmenlere özellikle meslek rehberliği alanında ek eğitimler verilmelidir. 
 
Öğrencilerin Meslek Yüksekokullarına geçişlerinde kredili düzen kurulmalıdır. Düzenleme için 
komisyon kurup yeni bir kurul yapısı gerekiyorsa, yeni işlevler yüklenmelidir. 
 

Meslek okulları kadar genel liselerden de alan puanı ya da seçmeli ders puanı biriktirenlerin, 
biriktirdikleri puan miktarına göre ilgili alanda Meslek Yüksek Okullarına (MYO) sınavsız geçişi 
için düzenleme yapılabilir. Biriktirilen puan türüne göre öğrencilerin bir üst öğrenime ilgili 
MYO’da sınavsız devam etmesi veya bu puanları belli bir ağırlıkta saydırarak yükseköğretime giriş 
sınavında ilgili dal için kullanabilmesi düzenlenmelidir. 
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Meslek Yüksek Okullarına anlamlı bir yer biçilmeli ve bunların sanayi meslekleri ile ilgili olanları, 
eğer yetişmemişse genel liselerden mezun almamalıdır. Meslek Yüksek Okulları sanayi ile 
işbirliğine geçmelidir. Üniversite-Sanayi Đşbirliği istihdam amaçlı da olmalıdır.  
 
Ortaöğretimde ve yükseköğretimde çok rağbet gören meslekler ve bölümlerin açılacakları yerler 
öncelikle belirlenmelidir. Yüksek talebi bulunan programlar için Meslek Yüksek Okuluna girişte 
ayrı bir sınav da yapılabilir.  
 
Genel liselerden Meslek Yüksek Okullarına geçiş için kontenjan ayırmalıdır. Belli dallardaki MYO 
öğrencisini, ders yeterliliğini (meslek okulundan ya da piyasa sınavı ile) alan öğrenciler 
oluşturmalıdır. Meslek eğitiminde, alanla ilgili temel yeterlilikleri ve zorunlu derslerini almış 
öğrencilerin puana ihtiyacı kalmaz; piyasa sınavı ile iş hayatına çıkış için meslek yeterliliğini de 
kazanmıştır.  
 
Ortaöğretimden mezun olduktan sonra Meslek Yüksek Okuluna gitmek aklına gelenler olacaktır. 
Farklı okul türlerinden gelenler için belli bir kontenjan ayrılması gerekir. Seviye ve tamamlama 
ihtiyacı belirleme sınavları da olabilir. Farklı ortaöğretim okullarında eğitimini tamamlamış kişilere 
yönelik tamamlayıcı kısa eğitim verilmelidir. Evvelce lise mezunu olmuş olan kimselerin de bu 
eğitim hakkı engellenmemelidir.  
 
Meslek Yüksek Okulların’da, sınavsız geçiş için ortaöğretim (meslek eğitimi ve genel liseler) süresi 
içerisinde görülmesi beklenen zorunlu, alan, alan seçmeli ve seçmeli dersler ile kredileri belirlenip, 
kredilerin tamamlanması da istenebilir. Bunun, yükseköğretim sınavı kaygısı olan öğrenciler için 
çok işlevsel bir seçenek sunabileceği düşünülmektedir.   
        
Meslek kazanmak için Seçmeli Dersler rehberlikle yönlendirmeyle de ilgilidir. Öğrenciler, rehberler 
ve öğretmenleri tarafından alacakları dersle ilgili bilgilendirilmeli ve amaçlarına uyuyorsa 
yönlendirilmelidirler. Öğrenci seçmeli ders haklarını eğer bir meslek kazanmak için kullanmak 
istiyorsa, meslek rehberi öğretmenin tavsiyesi ile ders seçimi yapılmalı, ders seçimleri daha bilinçli 
bir hale getirilmelidir. Öğrencinin dikey geçişinde en önemli yardım yönlendirmenin zamanında ve 
iyi yapılmasıdır.  
 
Eğer öğrenci belli bir meslek için yola çıkmak istiyorsa seçmeli derslerin seçiminde veli, öğretmen 
ve sınıf öğretmenin hazırladığı bir mesleğe yönlendirme raporu da olmalıdır. Okullarda bu işle 
ilgilenen Mesleğe Yönlendirme Büroları açılmalıdır. Rehberlik hizmetinin mümkün olan her 
aşamasında veli, öğrenci, rehber öğretmen bulunmalıdır. 
 
Bu yıl ilk yıl olduğu için öğrenciler seçmeli derslerin içeriklerini çok bilmemektedir. Bu sebeple 
öğrenciler ve velilere rehberlik edilmelidir.  
 
Öğrenci Meslek Yüksek Okuluna geçiş için aldığı derslere göre puan/kredi tamamladığı zaman 
istediği alana sınavsız geçiş yapabilmelidir. Bu geçiş, sürece dayalı olmalı. 
 
Genel lisedeyken aldığı, seçmeli ders yerine modüllü meslek programları puanları ile Meslek 
Yüksek Okullarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler için bazı mesleklerde kısa bir mesleğe hazırlık 
programı gerekebilir. 

Öğrenciler öğrenmeyi bilen, yeniliğe açık olmalı çünkü öğrenciye ne kadar ders verilirse verilsin, 
öğrencinin kişisel yeterliliklerinin gelişimi de sağlanmalıdır.  
 



75 
 

Meslek Yüksek Okuluna giden kişinin kaderi sadece o alanda çalışmak olmamalı, yan dal öğrenme 
imkânları da sunulmalıdır.  
 
Meslek Lisesine ve Teknik Liselere giden öğrencilerin yeterlilikleri artırmalıdır. Bu anlamda 
Meslek Liseleri ve Teknik Liseler kendi iş basamaklarına uygun olarak işlevsel hale getirilmelidir. 
Diğer bir deyişle, programları daha baştan ayrı olmalıdır.   
 
Meslek Yüksek Okullarının daha işlevsel hale getirilebilmesinde genellikle uygulama eğitimi ile 
ilgili sorunlar yaşanmaktadır. Sınavsız geçişleri de sınavlı geçişleri de cazip hale getirecek özellik 
MYO’larda uygulamalı beceriler verilmesine vurgu yapılması, hocaların bu tür becerilerle 
donanmış olanlardan seçilmesidir.  
 
Meslek Yüksek Okullarına yönelik ayrı bir Çalıştay hazırlanmalıdır. Meslek Yüksek Okulları 
sanayide veya odalarda mı olacak, yoksa üniversite çatısı altında mı kalacak, MEB’e mi bağlı olsun, 
bu tartışılmalıdır. Meslek Yüksek Okullarının nasıl işlevsel kılınacağı tartışılmalıdır. Örneğin, 
Meslek Yüksek Okulları sanayi için nasıl işlevsel hale gelebileceği üzerinde çalışılabilir. Sanayi ile 
işbirliği sağlanırsa ve belli kazanımlarla gelenlere iş güvencesi verilirse, öğrencinin bu okullara 
bakış açısı hızla değişir, çünkü çalışma hayatına geçiş için büyük bir istek vardır. 
 
Meslek Yüksek Okullarına geçişte sınavın hangi şartlarda kaldırılıp kaldırılmayacağına, bu özel 
Çalıştay’da tartışılması gereken konulardan olarak öncelik verilmelidir. 
 
 
Puan Biriktirilen Lise Alanları Arasında Yatay Geçiş Nasıl Olmalıdır?  
 
Okul türleri arasında öğrencilerin geçişinin esnek olması ilkesi benimsenmelidir. 

Liseler arası geçişler, genel lise öğrencileri için bir fırsattır. Mesleğe veya beceri edinmeye niyet 
eden ve hiç meslek dersi almamış öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyinin rehberlik yönlendirmelerle 
yükseltilmesi gerekir. Atölyelerde, faal iş ortamlarında bulunma fırsatları verilebilir. Genel lise 
öğrencileri potansiyelleri görülen belirli modüllere göre yönlendirilmeli, oradan da önlerinde açık 
meslekler hakkında bilgilendirilmelidirler.  
 
Öğrencinin geçiş yapmayı düşündüğü alanla ilgili temel alan derslerini seçmeli olarak almış olması 
gerekir.  
 
Alanlar arası geçiş için gerekli derslerin en az ve en yüksek ders kredilerinin belirlenmiş olması 
gerekir. 
 
Bundan sonrası için, okul türü yerine ders çeşidi artırılmalıdır.   
 
Faal olmayan seçmeli dersler okulca o yıl için kaldırılmalıdır. 
 
Yörenin ihtiyaçlarına göre seçmeli dersler de verilmelidir.  

Seçmeli derslerin etkin işlenmesi için derslere uygun eğitimcilerin sözleşme ile istihdam edilmesi 
önerildi. 
 
Eğitim yerleşkeleri uygulamasının seçmeli ders bolluğu açısından yararlı olduğu belirtildi. Böyle 
olunca her okul bir seçmeli ders seçer, ders orada açılır, diğerleri oradaki bu hizmeti kullanır.  
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Teknik Liselerden ve Fen Liselerinden Teknik Yüksek Okullara ve Teknoloji Fakültelerine 
Sınavsız Geçiş Nasıl Düzenlenmelidir? 
 
AB ile katıldığımız ortak sözleşmeye göre 8 Basamaklı Meslek Kademelenmesi’nde Teknisyen ve 
Yüksek Teknisyen kademeleri (4. ve 5. basamaklar) “Teknik Lise” ile “üç – dört Yıllık Teknik 
Yüksek Okul” “Teknoloji Enstitüsü”  seviyelerindedir. (Ortaöğretim meslek okulları ( 1. 2. ve 3. 
basamaklar) kanalının ise farklı yapıda programlanması ve eğitilmesi gerekmektedir.)  
 
4. ve 5. basamak Teknisyen ve Yüksek Teknisyen/Yüksek Teknikerlerin kendi hatlarındaki yüksek 
eğitim kurumu türlerine girişlerin özel sınavla düzenlenmesi gerekmektedir. Yapılacak Olgunluk 
Sınavları da teknik meslekler için ayrı olmalıdır. (Avrupa’da bu uygulamaya örnekler verddır.) 
Ancak, gireceği aynı hat üzerinde uygun lise eğitiminden gelenler için alan ve uygun seçmeli ders 
puanı biriktirerek bunları belli bir ağırlıkta saydırma seçeneği de mevcuttur.  
 
Teknik Liseler ve Fen Liselerin mezunları “üç – dört Yıllık Teknik Yüksek Okul” “Teknoloji 
Enstitüsü”’nün teknoloji alanında yükseköğretim istedikleri takdirde, birikimi ayanı alanda 
değerlendirmek adına sınavsız geçiş düzenlemesi yapılabilmelidir. Belli ortalama, proje ya da 
uygulama şartları, seçmeli alan ve diğer seçmeli derslerle kazandıkları ek puanları saydırma, 
alanlarında girdikleri ulusal piyasa meslek kademesinin sınav sonuçları, meslek ehliyet belgesi gibi 
imkânları kullanabilirler. Bu şekil sınavsız geçişler öğrenci üzerinde teşvik edici olabilir.  
 
Mesleklere yönelik olarak öğrencilerin ve mezunların meslek okullarında ve teknik lislerde aldıkları 
kredilerin ve ilgili yeterliliklerinin ara dönemlerde ve mezuniyet sonrasında ölçülmesine yönelik, 
yazılı olmayan sınavlar dışında uygulama düzeyi denemeleri yapılması da sağlanmalıdır.  
 
 
Bu uygulamalar:  
 

• Proje çalışmaları, 
• Đşkolu / Đşdalı komisyon üyeleri katılımlı beceri uygulamaları, 
• Đş başında değerlendirme, 
• Đlçe düzeyindeki kurul ile yeterlilik ölçmelerinin yapılması olarak önerilmiştir. 

 
 
Yükseköğrenim için Sınava Giren Sayısının Azalmasında Kullanışlı Yollar Neler Olabilir?  
 
Yukarıdaki yollar ile sınava girecek aday sayısının azaltılması halinde güvenirliliği, geçerliliği, 
seçme kabiliyeti daha yüksek sınavlar yapma aşamasına ulaşılabilir. Ayrıca,  
 
Belli sınav dönemleri temel alınarak fakülte ve bölümlerin tercih edilirlik oranları bakımlarından 
ortalamalarına göre sınıflandırılıp, tercih edilme oranı düşük bölümlere istekli ve seçmeli dersleri 
uygun olanlar için sınavsız kayıt hakkı verilebilir.  

 
Tercih edilmeyen bölümlere sınavsız geçiş kabul edilmemelidir. Sırf yükseköğrenime giriş için 
öğrencinin tercih edilmeyen bölümlere kaydırılmaması gerekir. Eğer bu bölümler sınavla düşük 
puanlıları almak yerine sınavsız isteklileri almayı tercih ediyorlarsa, kabûl şartlarını ayrıca ilan 
etmeleri yararlı olur.  
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Aynı şekilde, tercih edilme oranı en yüksek olan üniversitelere girebilmek için belirli bir diploma 
notu ile Olgunluk Sınavı ortalamasına sahip olmak ön şart olarak belirlenebilir. Bu tür adaylara 
yönelik olarak üniversiteler isterlerse kendi sınavlarını da yapabilmelidirler.  

 
Sınava girecek öğrenci sayısını artırmak yerine, ortaöğretimde hayata işlevsel çıkış sağlayan yaygın 
eğitim seçenekleri artırılabilir ve kullanılmaları teşvik edilmelidir.  
 
Yükseköğrenimin kontenjan sayısı açılan üniversiteler ile orantılı olarak artırılabilir. Öğrencinin 
kontenjan eksikliği yüzünden öğrenim hakkı elinden alınmamalıdır. 
 
Ortaöğretiminin niteliği yükseltilmelidir. Ortaöğretimin öğrencilerinin çoğunluğu meslek eğitimine 
yönlendirilmelidir. 
 
Meslek Eğitimi ve Teknik Öğretim kanallarına olan gerçek talebin artırılması için istihdam 
imkânları hakkında öğrenciye, iş hayatına, işverenlere bilgi akışı artırılmalıdir.  
 
Öğrenciye iş kurma dersleri de verilmelidir.  
 
Ortaöğretimi etkin hale getirip, mesleğe geçiş etkinleştirilmelidir. 
 
Görülen, “üniversiteye gidersem iyi iş bulurum,” inancı MEB, ĐŞKUR ve piyasanın da destekleriyle 
değiştirilmelidir. 
 
Bölgeler arasında kaynak dağılımındaki yetersizlikler ve adaletsizlikler giderilmelidir.  
 
Ortaokuldan zayıf gelen ve liselerde öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için ilâve eğitim desteği 
sağlanmalı, zayıf olarak yükseköğretim önüne gelip orada yıllarca beklemesine izin verilmemelidir.  
 
Ortaöğretim sürecinin iyileştirilmesi gerekiyor. Orta öğretimde öğrencilerin yeterliliklerinin 
kazandırılması gerekir. Bu öğrenim sürecinde başarısız olan çocuklara beceri veya uygun meslek 
yeterlilikleri kazandırılması için aileleri ile birlikte özenli bir çalışma gerekiyor. Ortaöğretimden 
başlayarak, ölçme ve değerlendirme süreçlerinde üst öğretime geçişe değil, orta öğretimden yeterli 
çıkışa atıf yapılmalıdır.  
 
Sınavdan başarısız olanlara beceri ve meslek rehberlikleri yapılmalı. Meslek rehberliği, okullardaki 
genel rehberlikten ayrı bir uzmanlık işi hale getirilmelidir. 
 

 
Ortaöğretim/Lise 4 Yıllık Pedagojik Gelişim Süresine ÖSYM’nin Müdahil Olmaması için 
Önlem Alınabilecek Noktalar Hangileridir?   
 
YGS sorularının müfredattan olması hem öğrencileri, hem okulları, hem öğretmenleri, hem de 
dershaneleri rahatlatır, hem de velinin ödediği kurs sürelerini ve ücretini azaltır. Öğrenciyi belirlilik 
ortamında yetiştirmek eğitimin görevidir. ÖSYM’nin pedagojik kurallara uygun davranamaması 
nedeniyle öğrenci açısından belirsizliğin çok artabildiği ve zararlı olduğu görülmektedir.  
 
ÖSYM’nin sınavları eğitim-öğretim yılı içinde, mezuniyetler olmadan yapması pedagojik ve yasal 
değildir. Öğrencinin dikkatini başka yöne çekmekte, ortaöğretime, öğrenciye, müfredata, 
öğretmene, okula zarar vermektedir. Dört yıllık zorunlu eğitim süresini diplomaya kadar 
ortaöğretimin kullanması yasal gerekliliktir. Bunun için şu tedbirler alınmalıdır:  



78 
 

Günümüzde elektronik ortamda sonuç almak çok hızlanmıştır. Mart ayında sınav yapılmasına gerek 
kalmamıştır. YGS sınavları, öğrenci mezun olup olmayacağı belli olup, ortaöğretimini 
tamamladıktan sonra, isteyenlere bir kurs süresi bırakıp Temmuz sonunda yapılmalıdır. 
Değerlendirmenin kısa sürede biteceği, yerleştirme için bir buçuk ay gibi rahat bir süre kalacağı 
düşünülmektedir.   
 
 
Ortaöğretimden Getirilen Kazanımların Ölçüm (Genel Ortalama, Seçmeli Ders Puan Biriktirme, 
Olgunluk Sınavı Ortalaması) Ağırlığının Geçilecek Yükseköğretim Alanı / Bölümü ile 
Bağlantılandırılarak Sayılması Nasıl Düzenlenmelidir? 
 
Genel ortalama, seçmeli ders puan biriktirme, olgunluk sınavı ortalaması ve benzeri uygulamalar ile 
birikimlerin öğrencinin lehine olacak şekilde birleştirilebilir. Yükseköğrenime ya da üniversiteye 
geçişte (sınavsız geçişlerde ya da sınavlı geçişlerde) kullanılabilmesi için düzenlemeler öğrenciye 
seçenekler sunmak, kendisinin gayret göstereceği seçimlerinin sonuçlarını elde etmek, tek sınava 
odaklı olmanın gerginliğini gevşetmek, çok-boyutlu insan yetiştirme hedefimizle uyumlu 
davranmak bakımlarından yararlı olur. 
 
 
MEB Basamaklı Bitirme Sınavları Sonucunun Yüksek Yükseköğretime Geçişte %50 üzerinde 
Değerlendirilmesi ve Olgunluk Sınavının YGS Yerine Geçmesi Konusunda Öneriler 
Nelerdir? 
 
Her ders yılının sonunda bir ölçme-değerlendirme yapılması gelişmiş eğitim sistemlerinde genel bir 
uygulamadır. Türkiye’de MEB tarafından uzun süre yapılan bu kazanım değerlendirmesinin terk 
edilmesi ortaöğretimde niteliğin düşmesine yol açmıştır. Bu durumda tüm ortaöğretim kademesi, 
sistem dışında yapılan tek bir ÖSS/YGS’na odaklamakta, YGS’nin ise eğitim kazanımlarını ölçen 
bir sınav olmaması mezunun gerçek değerini bulamamasına yol açmaktadır.  
 
Kazanım izleme sınavı 9, 10, 11. ve 12. sınıfların sonunda yapılacak birikimli ölçümlerle 
kazanımları değerlendirir. Seçilecek üç yılın ortalaması öğrencinin “bitirme puanı”nı verir. Bu süreç 
öğrencinin kendi kendini, eğilimlerini, başarı düzeyini değerlendirmesine imkân vereceğinden, 
öğrencinin hayata, yüksek okullara ya da üniversitede yöneleceği alanı bulmasında yardımcı bir 
kılavuzluk işlevi görmüş olacaktır. Yüksek Okul ve Meslek yüksek Okullarına giriş için 
mezuniyetten sonra Olgunluk Sınavı gerekmemektedir. Öğrenci bu puanı:  

-  Ya, sınavsız giriş puanları ilân edilmiş bölüm veya programlara kayıt için kullanabilir, 
-  Ya da, YGS sınavında puanının yarısı olarak “Bitirme Puanı” kullanır.   

 
Mezun böylece tüm hayatını tek bir sınava bağlama riskinden kurtarılmış olur. Sınav tek atışlık bir 
kumar gibi algılanmaktan çıkıp hem öğrenci, hem de öğretmenler için kazanımları artırma sürecine 
dönüşür.    
 
Bu noktada, şu sakıncaya yol açılmamalıdır: Genel ortaöğretim ile meslek ortaöğretimi ve teknik 
ortaöğretimin amaçları itibariyle farklıdır. Meslek eğitimcilerininve teknik eğitimcilerin “Olgunluk 
Sınavı” konusunda çekinceleri vardır. Teknik eğitim müfredatında genel kültür derslerinin de 
amaçlarının ve içeriklerinin bir miktar farklı olması yarar sağlamakta, ortaöğretimi tamamlamayı 
teşvik etmektedir. Tüm öğrencilerin aynı Olgunluk Sınavına girmelerinin istenmesi, bir başka 
yoldan, meslek eğitimi öğrencilerini caydırıcı olacak, meslek eğitiminde programların 
genelleşmesine, uygulama eğitimini azalmasına, dershane mecburiyetine yol açacaktır. Katsayı 
uygulamasının bir başka şeklinin ortaya çıkmaması istenmektedir.  
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Meslek okulları aslında hayata doğrudan çıkış ya da Meslek Yüksek Okullarına geçişe yönelik 
olarak 8 Basamaklı Meslek Merdiveninin 1, 2 ve 3. basamağını yetiştirirler. Teknik Liselerden 
kendi alanlarında üniversite fakültelerine gidecekler için, bu müfredatı esas alan ayrı bir Teknik 
Olgunluk Sınavı olmalıdır. Bunun örnekleri bilhassa AB ülkelerinde vardır. Meslek öğrencilerinin 
kendi dallarında üniversitenin en ileri noktalarına kadar önünü açacak Olgunluk Sınavı yararlı bir 
biçimde düzenlenebilir.  
 
 
YGS Sınavının Yerine Olgunluk Sınavının Yapılması Nasıl Düzenlenmelidir?  
 
Mezun aday sayısının çok olmadığı ya da Bitirme Puanı ile sınavsız girişin mümkün olduğu bölüm 
ya da programlarda ayrıca bir yükseköğretime giriş sınavına ihtiyaç yoktur.  
 
Aday sayısının çok olduğu yıllar ve bölümler için yükseköğretime giriş sınavlarının yapılması bir 
çözümdür. Bu sınavların MEB ders programları üzerinden ve yeni soru tarz ve değerlendirmeleri ile 
yapılması YGS’nin etkinliğini artıracaktır. Giriş Sınavının ilk bölümü LYS’nin talebin çok olduğu 
bölümler için son aşama olarak düzenlenmesi halinde aday bir süreç akışı içinde kendi yerini 
bulabilir. 
 
YÖK ile MEB’in yapacakları bir ilkeler anlaşması YGSye “Olgunluk Sınavı” ile bir istikrar ve 
şeffaflık kazandırabilir.  MEB’le ortak sınav için MEB altyapısı, pedagog ve öğretmen soru 
bankası, donanımının kullanılması konusunda da ÖSYM ve MEB arasında yapılacak bir protokol 
yeni birçok imkân sağlayabilir.  
 
Diğer yandan, ortaöğretimde yıllık sınavların daha anlamlı, düzene ve standartlara bağlı ve ciddi 
yapılması seçeneği, okulların değerlendirmeleri arasındaki farklar ve karşılaştırılabilirlik 
bulunmaması tartışmasını aşacak tedbirleri gerektirecektir. 
 
Öğretmenlerin çeşitli sınav yöntemlerini uygulama, ölçme ve değerlendirme konularında hizmet-içi 
eğitimden geçirilmeleri gerekmektedir.  
 
Değerlendirme not ile değil, “başarılı” veya “başarılı değil” diye sınıflandırılmalıdır. 
 
Dönem sonunda olan sınavlar kademeli olarak üniversiteye geçiş sınavı olarak da 
değerlendirilebilir. 
 
 
Öğrenciyi Çoktan Seçmeli Soruların Bir Sonucu Olan Şablonla Düşünme ve 
Değerlendirmelerden Kurtaracak YGS Soruları için Model Önerisi:  
 
Yüksek Öğretime Geçiş Sınavlarının Đçeriği - öğrencilerin okuma, düşünme, ifade etme 
yeteneklerini güdükleştiren toplumsal, kültürel ve spor etkinliklerine katılımlarını sınırlayan çoktan 
seçmeli soruların bir sonucu olan şablonla düşünme ve değerlendirmelerden kurtaracak soru tarzı 
seçeneklerimiz ve model önerimiz şöyledir:  
 
YGS sınavlarında kullanılan sınav tarzı yetersiz bulundu. Çocukların yaratıcı zekâ, analiz kabiliyeti, 
dil kullanım becerileri, kavrama, bağlantı kurma ölçen sorular hazırlanmalıdır. Ezber bilgiye dönük, 
sorular azaltılmalıdır. 
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Lise müfredatının bilgiye değil, düşünmeye dayalı içeriğine değinilmeli, sorular buna yönelik 
olmalıdır. 
 
 
Yüksek Öğretime Geçiş Sınavının Đçeriğinin Lise Müfredatı ile Paralel Hale Getirilmesi için 
Ne Tedbirler Alınmalıdır? 
 
Yükseköğretime geçiş sınavının sadece bir eleme ve sıralama sınavı olmaktan kurtarılması 
tedbirlerinin başında uygulanan lise müfredatı ve derslerin program içerikleri ile paralel hale 
getirilmesi gelmektedir. YGS yerine Olgunluk Sınavı böylelikle bilgiyi pekiştirici, bilgi ve 
yöntemler arasındaki bağlantıları kurucu, düşünme süreçlerini kullandırıcı sorulara yönelebilir. 
Öğrenciye çeşitli kazanımları ile yerleşme seçenekleri sunulduktan sonra, LYS talebin fazla olduğu 
bölümlerin boş kontenjanları için yapılabilir. ÖSYM eğitimin öngörülmüş amaçlarına katkıda 
bulunarak kendini MEB’in gerçek paydaşı haline getirebilir.   
 
 
Soru Hazırlamada ÖSYM’nin Yüksek Oranda Pedagog ve Lise Öğretmeni Çalıştırması için 
Hangi Düzenlemeler Yapılmalıdır? 
 
ÖSYM ile Milli Eğitim işbirliği ve eşgüdümünün bulunmadığı uzun yılların bir yansıması olarak, 
YGS sorularının hazırlanması, sınavların düzenlenmesi, değerlendirilmesi, öğrenciye duyurulması 
konularında daha pedagojik yolların kullanılması gereği gün geçtikçe artmıştır. ÖSYM, bu alanda, 
pedagog ve lise öğretmenleri seçim, çalıştırma ve sorumluluk şartlarını şeffaf bir şekilde 
düzenlemeli, sözleşmelere bağlamalıdır. Bunun için;  
 
Sadece bilgiyi ölçen yükseköğretim yerleştirme sınavları öğrencilerin sırf bilgi pekiştiren ve sınav 
odaklı eğitim veren dershanelere meyletmesine neden olmaktadır. Zihinsel bilgi tek belirleyici 
olunca okulların temel işlevlerinden olan “eğitim” önemini yitirmektedir. Bu nedenle öğrencilerin 
okuldaki öğretim ve eğitim durumlarının sayısallaştırılmış ifadesi olan başarı notlarının 
yükseköğretime yerleştirmede ağırlığının artırılması dershaneler yönündeki merkez-kaç kuvveti 
azaltacaktır.  
 
Birinci öncelik, Lise müfredatına uygun sorular hazırlanmasıdır.YGS’de farklı kazanımları ölçmeye 
yönelik farklı soru türleri hazırlanabilir. Bunun hazırlanmasında lise öğretmenleri etkin olmalı; alan 
uzmanları çalıştırılması sağlanmalı. 
 
 
Özel Okula Dönüşmeyecek Dershanelerin, Lise Müfredatını Pekiştirici ve Seçmeli Dersleri 
Çeşitlendirici Şekilde Đşlev Görmesi için Öneriler Nelerdir?  
 
Dershanelerden özel okul olma yolunda yatırımlar yapmış olanlara eğitimde örgün eğitim alanı da 
açılmış olması ülkemiz için bir kazançtır.  
 
Diğer yandan, çok-boyutlu öğrenci yetiştirme, öğrenciye çeşitli öğrenme ve uygulama seçenekleri 
sunma anlayışının geliştiği bu ortam, dershanelerin ortaöğretimin bir desteği olarak 
değerlendirilmeleri imkânının önünü de açmaktadır.  
 
Dershane olarak devam edecek olan kuruluşların, adayları sadece yükseköğretim vb. sınavlara 
hazırlama işi yerine MEB uygulamalarına paralel şekilde ortaöğretim müfredatını pekiştirici dersler 
yanında seçecekleri ve onaylatacakları seçmeli dersler ve faaliyetler üzerinde de uzmanlaşmaları 
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yarar getirir. Çok miktarda çeşitliliğe ihtiyaç bulunan seçmeli dersler için, dershaneler,  
uzmanlaşabilecekleri seçmeli ders programları hazırlayıp MEB onayı ile öğrenciye sunmaları, hatta 
öğrenci boş vaktine yönelik dinlence, eğlence ve diğer kültür arttırıcı faaliyetler düzenlemeleri 
gerek öğrenci, gerek veli, gerekse okulları destekleyici bir yeni iş alanı açabilir.  
 
Diğer yandan, dershanelerin lisenin yapmadıklarını yapmak için var olduğu şeklindeki YGS sınav 
yürü ve içeriği kararları – dershane pazarı kısır döngüsünden kurtulmak gerekmektedir. Ortaöğretim 
kanadında lise ders içeriklerinin zenginleştirilmesi, lise notunun YGS’de geçerli bir puana 
dönüşmesi ve öğretmenlerin farkındalık düzeylerinin yükseltilmesi sağlanmalıdır. Bunlar yanında, 
liselerde toplumsal, kültürel ve spor faaliyetlerinin artırılması gerekmektedir. 
 
Orta öğretimdeki sınıf geçme düzeni değiştirilmelidir. Öğrenci sadece sınıf geçmeyi düşünür 
haldedir; bu düşünceyi değiştirecek biçimde yeni tarz eğitim yaklaşımları denenmelidir.  
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ÇALIŞTAY 6. Alt Çalışma Grubu Raporu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 
 

EĞĐTĐM YÖNETĐMĐNDE E-OKUL 
 
 

Kolaylaştırıcılar: Bülent Dursun, Hasibe Ayten Karakaya 
 
 
E-Okul Projesinin Teknik Aksaklıkları Var mıdır? 

Mevcut Durum:  Sistem sadece internet explorer’da çalışmaktadır.  Arayüzünde bir sıkıntı 
yaşanmamaktadır. Bütün yetki Bakanlık merkezin bulunmaktadır. Dönem sonlarında (karne, kayıt) 
verimli çalışmıyor. 
 
Nedenleri: Daha güvenli ama tek browser olması sıkıntılı. Server ile çok hata veriyor ve 
şişmektedir. Jawa tabanlı çalıştığı için çalışmasında sıkıntılar yaşanmaktadır. 
 
Öneriler:  
Diğer browserlar da (crome vb. de) çalıştırılmalıdır. 
Farklı yazılımlar da kullanılabilir. 
Öğrenci kayıt hataları veya yanlış bilgi düzeltmeleri illere devredilebilir. Büyükşehirlerde de 
ilçelere verilebilir. Dönem sonlarında (karne, kayıt) düzeninin verimli çalışması sağlanabilir. 
 

E-Okul’da Gözlemlenmiş Eksikler Nelerdir? 

Mevcut Durum: Bulunmayan ve ihtiyaç duyulan modüller vardır.  
Örnek: 4. sınıfı bitiren bir öğrenci velisi ile civardaki tüm ortaokulları gezerek yeni okulunu bulmak 
durumundadır. 
 
Öneriler:  
 
E-Okul’da, ilçedeki bütün okullar ve programları, edinilecek diploma ve belgelerin örnekleri  
bulunmalıdır. 
4. Sınıfı bitiren öğrencinin mezun olduğu ilkokul, kendi sisteminde öğrencisinin kayıt alanına göre 
5. Sınıfa hangi ortaokula gideceğini görebilmelidir.  

E-Okul’da, Okul - Öğretmen ders dağıtım programı bulunmalıdır. 
Ek ders programı yapılmalı ve KBS ile bağlantı kurabilmelidir. 
 
E-Okulda, Okul Numarasına göre öğrenci ararken, okul türüne göre değil de bütün okul türlerinde 
istenen Okul No aynı anda aranabilmeli ve bütün okul türlerinde söz konusu numaraya karşılık 
gelen öğrenciler listelenmelidir.   
 
E-Okulda Belge - Kayıp belgesi düzenlenebilmelidir, çünkü tüm bilgiler e okul veri tabanında 
mevcuttur. 
 
Meslek Liselerinin 10 sınıfında Alan Seçimi yapmış öğrencinin 11. Sınıflarında Dal Seçimi için e-
okul üzerinde tercih yaptırılarak, yapılan tercihlere göre öğrenciler yerleştirilebilmelidir. 
 
Meslek Liselerinde (Endüstri Meslek, Kız Meslek, Ticaret ve Turizm Meslek, Sağlık Meslek v.b.) 
ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde (MEM) şu bilgilerin E-Okul’da bulunmalıdır:  3308 sayılı 
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Kanun’da yer alan sigorta işlemleri (Đşe Giriş Bildirgesi, Đşten Çıkış Bildirgesi, SGK Aylık Prim ve 
Hizmet Belgesi - xml formatında), 2560 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yer alan Đşletmelerde Meslek 
Eğitimi ile ilgili çizelgeler, Öğrenciye Đşletme Atama, Öğretmene Đşletme Atama,  Đşletmelere Göre 
Öğrenci Dağılım Çizelgeleri, Koordinatörlük Görev Belgeleri, Đşletmede Meslek Eğitimi Yıl Sonu 
Beceri Sınavı Değerlendirme Çizelgesi (ĐME-YBS/Değerlendirme), Yıl Sonu Beceri Sınavı Not 
Fişi (ĐME-YSBS NOT), Koordinatör Öğretmenlerin Görevlendirildikleri Đşletmeler ile Görev 
günlerini gösterir çizelge, Đşletmelerde Meslek Eğitimine Devam Eden Öğrencilere Ait Gelişim 
Tablosu (ĐME-GELĐŞĐM), Eğitime Destek Veren Đşletme Listeleri v.b. gibi raporlamalar…  
 
Đl Meslekî Eğitim Kurulunca alanlar itibariyle Đşletmelere verilen Meslek Eğitimi kontenjanları, Đl 
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından E-Okul’a girilmeli, okullar da E-Okul’da görülen kontenjanlara 
öğrencilerini yerleştirmelidir. Meslek Eğitimi Yapılacak Đşletmeler ve Meslek Alanlarını Bildirme 
formu (ĐME-BĐLDĐRĐM) 
 
Đş Yeri Açma Belgesi Yazdırma Şablonu verilmesi sağlanmalıdır. 
Denklik vb. kullanım şablonunun hazırlanması gereklidir. 
 

Halk Eğitim Merkezlerinden alınan kursların E-Okul üzerinden görülebilmesi sağlanmalıdır.  
 
Öğrenci devam devamsızlıkları ders öğretmeni tarafından her derste E-Okul üzerinde anlık 
girilebilmelidir. Ders defterlerinin de konularının da E-Okul’da işlenebilmesi sağlanmalıdır. 
 
 
E-Okul Arşivleme Hizmeti Nasıl Yapılmalıdır?  

Mevcut Durum: Defalarca verilmesinin önüne geçilmelidir. Tasdikname alanların pasif duruma 
düşmesini önlemek için elle yapılmakta. Dönem sonunda tekrar faal hale gelmektedir. 

Nedenler: Arşiv, Meis modülünde bulunmaktadır. E-Okul güncel bilgiyi Meis’teki eski bilgiler ile 
vermektedir.  Meis modülündeki arşiv bilgileri yetersizdir. E-Okul geçmiş bilgilerinin bazılarına 
ulaşılamıyor. 
 
Öneriler:  

Öğrenci ile ilgili arşiv E-Okul üzerinden yapılmalıdır. Meis, bilgilerini E-Okuldan almalıdır. 
Meis’de bina bilgileri vb. bulunmalıdır. 

Diploma ve tasdiknameler için E-Okulda geriye dönük bilgilere ulaşılabilmesi için belgelendirmesi 
işlenmelidir.   

Tasdikname arşivlenmeli, bir kez verdikten sonra ikinci kez basılacağı zaman sistem uyarmalıdır.   

Tasdikname arşivi oluşmalıdır.  

E-Okulda, tutulan kütük defterinde bulunması gereken bilgiler yoktur. Veri tabanında tutulan 
bilgilerin kütük defterine işlenmesi gerekmektedir.  

Sistem üzerinden geriye dönük bilgiler verilebilmelidir. 
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E-Okul Projesinin Aksayan Yönleri Var Mıdır? 

Mevcut Durum:Örgün ve Yaygın eğitim arasında geçişler sıkıntılıdır. Açık Liseye kayıtlar E-
Okulda gözükür iken, Meslek Eğitim Merkezine (MEM) kayıtlar E-Okulda görülmemektedir. E-
Okulda resimlerin eklenmesinde sıkıntılar vardır.Programlar arası ve örgün ve yaygın öğretim arası 
geçişler e-okul bağlantıları üzerinden yapılabilir mi? 
 
Öneriler:  
 
Meslek Eğitim Merkezleri (MEM) E-Okul yazılımlarına dâhil edilmeli ve sistem müfredat ve ders 
programlarını karşılaştırabilmelidir. 
 
Yaygın eğitimde alınan derslerin örgün eğitimdeki ders muafları sayfası çalışır hale getirilmelidir.  
 
Rehberlik birimine öğrencilerle ilgili gerekli bilgilere ulaşabilme yetkisinin verilmelidir. 
 
Okulların başarılanı izleme imkânı düzenlenmelidir.  
 
Uygulama anaokulları öğrencisi ayrılma işlemleri için veli isteği seçeneği de konmalıdır. 
 
Okul isimleri güncel olarak tutulmalıdır. Ayrıca değişen okul isimleri, eski isimleri ile birlikte 
görülebilmelidir. 
 
Açık Lise modülünün E-Okul modülünün içine taşınması yararlı olacaktır. 
 
E-Okulda resimlerin eklenmesi sıkıntılar giderilmelidir;  sistemin otomatik olarak resmi kendisi 
alabilmelidir. Resimlerin formatı ebatına bakmadan yerleştirilebilmelidir. 
 
Kulüp listeleri ve kulüpler E-Okul’a işlenebilmelidir. 
 
Nakil için gelen öğrencilere raporlamada dosya isteme yazısı da eklenmeli ve sürecin E-Okul 
üzerinde takip edilebilmesi sağlanmalıdır.  
 

9. sınıf öğrencilerinin başka okula gitmesi durumunda öğrencilerin hangi okula gittiği görülebilir 
şekilde kayda geçmelidir.  
 

Beklemeli öğrencilerin E-Okul üzerinden raporlama yapabilmeleri sağlanmalıdır. 
 
Öğrenci, öğrenim hakkını bitirdi ise, sistem düşümünü yapabilmelidir. 
 
E-Okul üzerinden eş zamanlı görüşmeler yapılabilmelidir. 
 

E-Okul Veli Bilgilendirmesinin Geliştirilmesi Nasıl Yapılmalıdır? 

Öneriler:  
Veli bilgilendirmede (devamsızlık gibi) SMS olarak gönderilmeli, hizmet velilere ücretsiz 
sunulabilmelidir. Devamsızlık mektubu gönderilmemelidir. 
 
Değişen telefon bilgilerini, veli kendisi güncelleyebilmelidir. 
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Okulda sınav tarihleri ve notları tam girildiği takdirde veliler doğru bilgiye ulaşabiliyor. Bu hizmet 
düzenli sağlanmalıdır. 

 

E-Okul Đstatistikleri ile Đlgili Neler Eksiktir, Neler Yapılmalıdır? 

Öneriler: 
Üst yönetim istatistikleri yeniden planlamalıdır. 
 
Serbest rapor (çok amaçlı raporlama, farklı ölçütlere göre sorgulama) hazırlama seçeneği 
bulunmalıdır.  Hazırlanan tablo üzerine istenilen veriler yansıtabilmelidir (Ad, soyad, doğum yeri, 
TC, Okul kayıt tarihi vb.) 
 
 
Ders Başlarında Yoklama Alma Süresinin Kısaltılması için E-Yoklama  
 
Öneriler: 
Sınıf defteri ve kütükleri, fişler ve öğretmen sınıf listesi için harcanan zamanın eğitim için 
kullanılan zamanı azalttığı, çağımız imkânlarıyla yoklamaların elektronik ortamda tutulması, anında 
yönetime aktarılabilmesi, veliye açık olması, aylık aralıklarda toplamların Đl Milli Eğitim 
Müdürlüklerinde alınıp özet tabloların açıklanması ilgili yazılımlarla düzenlenebilir. Ders Geçme ve 
Kredili Düzen’de mutlaka ders itibariyle yolşama gerekeceğinden Okulların zorunlu ve seçmeli 
dersleri ve programlarının e-okul’a yüklenmesi de yapılmalıdır.  
 
 
Okulların Zorunlu ve Seçmeli Ders ve Programlarının E-Okul’a Yüklenmesi Hk. Öneriler:  
Her okul bölgesi ve ilçelerde, okulların alan seçmeli ve seçmeli dersleri, öğretmeni, özel içeriği ve o 
dönem kaç öğrencisi olduğu E-Okul üzerinden görülebilmeli ve farklı okulların öğrencileri farklı 
okullardan seçmeli ders alabilmelidirler.  
 
 
 
Mezun Đzleme Düzeninin Kurulması Hakkında Öneriler:            
Türkiye’nin insangücü birikimini tam bilme, üretkenlik ve verimlilik artışı için daha uygun iş ve 
projelere sevk etme, beyin göçünü denetim altına alma ihtiyaçları artmıştır. Başta, uzmanlık 
havuzları oluşturmak ve bireylere uygun fırsatları bildirebilmek için MEB Mezun listeleri – Nüfus 
Đşleri Genel Müdürlüğü – SGK Kayıtları – Asker Alma veri tabanlarının mezun izleme amacıyla 
birleştirilmesi gerekmektedir.   
 
Milli Eğitim Bakanlığı ilgili diğer kuruluşların hep birlikte bir protokol imzalamaları yönünde 
öncülük yapabilir.  
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DEĞERLENDİRME 

ZORUNLU GENEL ORTAÖĞRETİM İÇİN YAPISAL DÜZENLEME  

 

4+4+4 Kanunu olarak tanınan 6287 sayı ile 30 Mart 2012 tarihinde Zorunlu Eğitimi Düzenleyen 
Kanun’un uygulamaya geçirilişi bir yılını doldurdu. Bu süreçte, ihtiyaçlar belirginleşmiştir.  Bir 
yılın dolduğu bu ayda, “Zorunlu Genel Ortaöğretim için Yapısal Düzenleme Çalıştayı” 12 Mart 
2013 günü altı alt çalışma grubu halinde çalışmalarını tamamlamıştır.  

Şu genel değerlendirmelere ulaşılmıştır:  

Düzenlemeler, 14 – 17 yaş grubu gelişim psikolojisi ve pedagojisi kurallarına öncelik verilerek 
yapılmalıdır. Türkiye; demokratikleşme, hak ve hürriyetlerin kullanılması, kazanımlarını 
toplumumuza ve insanlığın hayrına dönüştürme bilinci ile yetişmiş çok-boyutlu bireylerinin serbest 
faaliyet gösterdiği, çağın önder bir ülkesi olarak ortaöğretimdeki düzenlemelerini bu bağlamda 
yürütmelidir. Düzenlemelerin parçacıl olmasından kaçınılmalı, toptan bir yeniden biçimlendirmenin 
insan öğeli sistemlerde mümkün olmadığı bilinmeli, “eğitim sistemi bütünlüğü bilinci” içinde tutarlı 
ve geliştirici düzenlemeler yapılmalıdır. Diğer ülke örneklerinin o ülkelerin sorun ve ihtiyaçlarının 
çözümleri olduğu ve çözümlerin ülkelerin yönetim sistemleri ve gelir düzeyleri ile ilişkili olduğu 
unutulmamalıdır. Türkiye, kendine en uygun çözümleri kendi sistem özellikleri ve bütünlüğü içinde 
geliştirme ilkesini gözden kaçırmamalıdır.   

Zorunlu örgün genel lise - zorunlu yaygın genel lise kavramlarının tanımlanması:  

Zorunlu Örgün Genel Ortaöğretim:  14 – 17 yaşları arasındaki gençler için 4 yıl süre ile kendi yaş 
grupları ile birlikte, yaş pedagojisine uygun hazırlanmış genel/kültür ye da fen ağırlıklı müfredatla, 
yeteneklerin denenmesine ve geliştirilmesine fırsat veren öğretim kademesidir. Seçmeli derslerle 
çeşitlilik sunan, tam-gün, tam yıl okul-içi ve okul merkezli desteklerle programlı ortaöğretim 
eğitimi vererek çok-boyutlu insan yetiştirmeyi sağlayan kademedir.  
 
Zorunlu Yaygın Genel Ortaöğretim: 14 – 17 yaşları arasındaki gençleri 4 yıl süre ile bir yandan 
zorunlu kayıt ile ortaöğretim düzeyi genel ya da meslekî yaygın eğitim imkânlarından 
yararlandırırken, diğer yandan kişisel gelişimlerini kendileri programlandırmalarını ya da hayata 
çıkış kanallarını denemelerini engellemeyen ortaöğretim türüdür. Amaç, isteyen öğrencilere, 
öğrencilikleri sırasında aday çıraklık, çıraklık ya da ILO Sözleşmesine göre 15 yaş gençler için önü 
açık olan, işbaşında eğitilen işgücü sıfatı ile çalışarak öğrenme fırsatını vermektir. Bir aile işi veya 
bir işyerinde kayıtlı olarak öğrencinin deneme yapabilmesi ya da ev sanatları gibi istediği ilâve 
hayat boyu öğrenme programlarında gelişmesi için önünün açık bırakılmasıdır. Bu esneklik, 
özellikle, ülkenin zorunlu ortaöğretime geçiş dönemi için faydalı bir yaklaşımdır.  
 
Đlkokuldan zorunlu ortaokula, ortaokuldan zorunlu ortaöğretime geçiş için, mezuniyet töreni ile 
birlikte öğrenciye (ve veliye) kişinin kullanacağı kazanımlarını gösteren bir “Tamamlama Belgesi” 
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verilmelidir. Sistemde, yapılan eğitimin geçerliliği ve halkın gözünde Bakanlığın saygınlığı 
bakımından bu belgenin sayısız faydaları bulunmaktadır.  

Ortaokul dönemi, çocukta hızlı değişimlerin meydana geldiği, bu fırsattan yararlanarak, pedagoji 
(eğitim bilim) yolu ile, yetenek ve eğilimlerin ortaya çıkmasına yardımcı olunan, üç-boyutlu 
düşünme ve priko-motor becerilerin eğitilmesine ve bu ortamda çok-boyutlu insanın yetişmesine 
imkânlar sunulan bir hayat dönemidir. Bu amaçlarla, ortaokul kademesi ayrı bir kademe olarak 
düzenlenir.  

Ortaokullarda, 1973 yılında Milli Eğitim Temel Kanunu ile getirilen yetenek geliştirme ortamı 
yaklaşımı uzun süre ortaokul kademesinde uygulamaya aktarılamadığı için, uzun yıllar Türkiye’de 
toplumun ortaokula ilgisi düşük kalmıştır. 1973’ten beri zorunlu olmasına rağmen ortaokul 
kademesinde okullaşma yavaş yükselmiştir. Sekiz yıllık kesintisiz eğitim de okullaşmayı istenen 
düzeye getirememiştir. Bugün de benzer eğilimler değişmiş sayılmaz. Bu durumun tektipçi program 
anlayışı ile ilgisi görülmelidir.  

Ülkenin ihtiyaç ve taleplerine uygun öğrenme-eğitilme fırsatlarının “seçmeli dersler” ile sunulması 
ve puan toplayarak “aşamalı birikim” hazırlıklarına başlayabilmesi teşvik edici bi yol olacaktır.      

Đlk 4 yıl ile ikinci 4 yıl arasında ortaokul seçeneği olarak sadece imam-hatip okulları işlerlik 
kazanmıştır. Diğer öğrencilere düz ortaokul kalmaktadır. Ülkemiz büyüktür ve çeşitlilik gösterir. 
Đsteyen aileler için kırsal alanda ve kentlerde yörenin ihtiyaçlarına yönelik “Beceri Ortaokulları” da 
açılmalıdır.             

Sadece isteyen öğrenciler için, velilerinin kaydettirmesi ile devam edilebilecek, ders sonrası (16:00 
sonrası) saatlerde ve Cumartesi günleri çalışacak ya da öğrencinin seçmeli derslerinden bir veya 
ikisini burada kullanabileceği Yetenek Okulu ve Bilim-Sanat Merkezleri örnekleri – herkese açık 
tutulma anlayışı ile – geliştirilmelidir.   

 “Yönlendirme” ortaokul boyunca yetenekleri tanıyarak ve fırsatlar vererek yürüyen aşamalı bir 
hizmettir. Sonunda, yönelme öğrencinin ortaokul boyunca gelişim süreci değerlendirerek yapılır. 
Yönlendirmede demokratik yaklaşım kullanılmalıdır: rehber öğretmenin görüşü, sınıf öğretmeni ya 
da alan öğretmenleri görüşü, öğrencinin katılması ve istekleri ve veli bir arada karar vermelidirler. 
Demoktatik toplumda yönlendirme bir yolgösterici olmalıdır; ortaöğretime sınavlı ya da sınavsız 
geçişlerde öğrenciyi tanıyarak doğru yön hakkında bilgi sahibi olarak yürünmesine yardımcı olur.  

Yabancı Dil Öğretiminde Basamaklı Ders Düzeni ilk başlarken, her yıl MEB tarafından okullara 
gönderilecek merkezî sınavla her yabancı dil için düzey belirleme sınavı yapılacağı, sınava 
girenlere düzeylerini gösteren (gerekirse yurt dışında da gösterge olacak) bir belge verileceği, 
belli bir basamağı geçen öğrencinin ertesi yıl bir üst basamaktan başlayacağı bildirilmişti. 
Yabancı dil öğretiminde, çeşitli diller için basamaklı düzeninin etkili işlemesini sağlayıcı 
tedbirler alınmalıdır. Bireyin ilk öğreneceği yabancı dili ve isterse ikinci dili öğrenci ve velisi 
seçmelidir. Dillerin program basamakları standartlaştırılarak uygulanmasına devam edilmesi 
sağlanmalıdır. Fransızca ve Almanca öğretmenleri alanlarına eğitime iade edilmelidir.  
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Birinci yabancı dil için öğrencinin tamamlaması gerekli zorunlu basamaklar belirlendikten sonra, 
daha üst basamakları, istekli öğrenciler bir dili ileri düzeyde öğreninceye kadar seçmeli olarak 
devam ettirilebilmelidir. Bu iş okul içinden ya da okul dışından ders seçerek yapılabilmelidir.  
 
Ayrıca; öğrencinin yabancı dilde ortaokul kazanımını lise düzeyine taşıyabilmesi, her öğrencinin 
ortaokulda en son bitirdiği yabancı dil dersi basamağının geçer notu ile ortaöğretimde yabancı 
dilinin bir üst basamağından başlayabilmesinin sağlanmasının yararları dikkate alınmalıdır.    
 
Ortaokulda öğrencinin “gelişim süreci”ni izleyen ve “kazanımları”nı ölçen ölçme-değerlendirme 
tekniklerine geçilmelidir. Ortaöğretim tek-tipleştirici bir eğitim değil, tam tersine çekirdek temel 
dersler yanında farklı bireysel yeteneklerin ortaya çıkarılmasına ve yaratıcılığın teşvikine dayanan 
bir eğitim kademesidir. Bu eğitimin çok-boyutlu insana yönelik bol seçmeli derslerle yapılması 
desteklenmektedir.   

Ortaöğretimde ise, programların farklılaşması yanında seçici ve uzmanlaşmış okul türlerine de 
ihtiyaç vardır. Zorunlu eğitim gereği; genel liselere, MEM’lere, Meslek Liselerinin okul yönetimi 
tarafından ilan edilen bazı bölümlerine, Çok-Amaçlı Liselere ve yaygın ortaöğretim kurumlarına 
geçişler sınavsız olmalıdır. Diğer okul türlerine geçiş okulun amaçlarına göre sınavlı olmalıdır.    

Fazla olan okul çeşitliliği 79’dan 18’e indirilmiştir ve iyi işlemektedir. Bundan sonrası için dikkatli 
olmak gereği belirtilmiştir, çünkü her ülkenin seçici ve kurumlaşmış okul türlerine ihtiyacı vardır. 
Türkiye’de uzmanlaşmış, kurumlaşmış, katma değer yaratan ve örnek okul türlerimiz gelişmiştir. 
Bu aşamada okul türü azaltmak artık bir öncelik olmamalıdır. Geçmişte yapılan bazı hatalar 
tekrarlanmalıdır. Cumhuriyet döneminde bazı başarılı okulların kapatılıp “sıradanlıkta eşitlik” 
anlayışı yol bulduğu için Türkiye eğitimde lâyık olduğu kaliteyi yakalayamamakta ve vatandaş 
kaybedilen kurumlar için acı çekmektedir. Bu sebeple “tüm lise çeşitlerinde kalitenin yükseltilmesi” 
için öğretmene ve eğitim yöntemlerine yatırım yapılması daha büyük öncelik taşımaktadır. Dönem, 
Türkiye’nin kendi tarzını kurması ve iyi örneklerini koruması dönemidir.   

Ortaöğretim zorunlu kılındığına göre, önümüzdeki plan döneminde, hükûmetin bu eğitim 
kademesinde yeni yatırıma, öğretmen alımına, seçmeli dersler için sözleşmeli öğretmen 
kullanımına, donanıma, araç-gereç hazırlanmasına, laboratuvarların, işliklerin ve salonların 
sayısının arttırılmasına öncelik vermesi gerktiği hatırda bulundurulmalıdır. Lise düzeyinde çift-
tedrisatın kaldırılması kısa sürede halledilmelidir.  Okullar Hayat Olsun Projesi’yle okulların açık 
kullanımlarının artmasının beklendiği bu günlerde, “bina ile bahçe alanı ve bina zamanının azamî 
verimle kullanılması için profesyonel hizmet satın alımı” yapılmalıdır. Bunun için; mekân 
kullanımı firmalarına verilecek ihtiyaç programlarında okul büyüklüğü çeşitlerimiz, öğrenci sayıları 
ve ders programları bulunmalıdır. Örnek bazı binalar için böyle programların çıkartılması yol 
gösterici olacaktır. Sonra, bu programların teker teker okullara uygulanması için kısa destek 
hizmetleri alınabilir. 

Akıllı tahtalar yararlı olmaktadır. Özellikle Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve e-Müfredat ile birlikte 
daha etkin işletilebilirse, E-Yoklama ve E-Sınav kurulursa verim artacaktır. Tablet Bilgisayar 
Projesi eğitime yararları açısından çok yönlü yeniden değerlendirilmelidir. Dünya örneklerindeki 
tedbirli gidişe de bakılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Öğretmenler kısmı hariç, Proje’nin tablet 
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kısmının ertelenmesi ve bu kaynağın eğitimde kaliteye yapılacak yatırımlara kaydırılması daha 
yararlı olacaktır.  

Adrese dayalı kayıt yaptırma zorunluluğu lise düzeyinde kesinlikle kullanılmamalıdır. Zira 
ortaöğretim, okul türü seçimi için öğrenciye fırsat verilen bir öğretim kademesidir. Okulunu 
seçmeyi kısıtlamak, örgün eğitim tercihini de azaltabilecek ölçüde zarar getirebilir.   
 
Eğitim yönetiminin sistemi işletmesinde E-Okul elektronik bağlanma altyapısının önemi giderek 
artmıştır.  Hızla tamamlanması gereken yazılım ve işletme yardımları için sistemde; Okul - 
Öğretmen ders dağıtım programı bulunmalı, ek ders programı yapılmalı ve KBS ile bağlantı 
kurabilmeli, okul numarasına göre öğrenci ararken istenen okul numarası bütün okul türlerinde aynı 
anda aranabilmeli ve bütün okul türlerinde söz konusu numaraya karşılık gelen öğrenciler 
listelenmelidir. Meslek Liselerinin 10 sınıfta Alan Seçimi yapmış öğrencileri 11. sınıflarında Dal 
Seçimi için e-okul üzerinde tercih yaparak, yapılan tercihlere göre öğrenciler yerleştirilebilmelidir. 
Halk Eğitim Merkezlerinden alınan kursların E-Okul üzerinden görülebilmesi sağlanmalıdır. Her 
okul bölgesi ve ilçelerde, okulların alan seçmeli ve seçmeli dersleri, öğretmeni, özel içeriği ve o 
dönem kaç öğrencisi olduğu E-Okul üzerinden görülebilmeli ve farklı okulların öğrencileri farklı 
okullardan seçmeli ders alabilmelidirler. Öğrenci devam devamsızlıkları ders öğretmeni tarafından 
her derste E-Okul üzerinde anlık girilebilmelidir. E-Okul veli bilgilendirme anlık kullanılabilecek 
şekilde geliştirilmelidir. Ders defterlerinin de konularının da E-Okul’da işlenebilmesi sağlanmalı, 
E-Yoklama düzeni kurulmalıdır. 4. Sınıfı bitiren öğrencinin mezun olduğu ilkokul, kendi 
sisteminde öğrencisinin istediği ortaokul türüne ve yerlerine göre 5. Sınıfa hangi ortaokula 
gideceğini görebilmelidir. E-Okul Arşivleme Hizmeti daha kapsamlı düzenlenmelidir. E-Yoklama 
ve E-Ölçme-Değerlendirme programlarına ihtiyaç vardır.  

Son dönemde liselerde büyük sorun olan 9. Sınıfın tüm sistemde ortak okunmasıdır. Bu fikir, sekiz 
yıllık kesintisiz ilköğretim ile seçmeli derslerin kaldırılması, tek-tip program ve ilköğretim ikinci 
kademede (ortaokul) rehberlik ve danışma ile yeteneklere verilmesi gereken aşamalı yönelme 
hizmetlerinin ve isteyenlere yönlendirme yapılmasının kaldırılmış olması ile ilgili idi. Đlköğretimde 
4 + 4 düzenine geçildiğine, bol seçmeli ders ve aşamalı yönelme imkânları geldiğine göre 9. Sınıfın 
liseden çalınmasının gerekçesi ortadan kalkmıştır. Okul türü seçimi ortaöğretim başında – yatay 
geçişler için esneklik bırakılarak – yapılmış olmalıdır. 9. Sınıf, sadece okul içinde okul türü 
amaçları için ortak temelin kurulması amaçlı dersler için kullanılmalıdır. Alanlara ya da mesleklere 
yönelme 9. Sınıf sonunda - 10. Sınıfın başında bilinebilir. Bu politikanın lise düzeyinde 
okullaşmayı ve örgün eğitime devamı ciddi şekilde arttıracağı görüşünde birleşilmiştir. Alanlara 
ayrılmanın 11. sınıfa ötelenmesi görüşü birçok ülkede de uygulanamadığı gibi, bilhassa Türkiye’ye 
uygun değildir. Zira, bu tarz bir uygulama alan değiştirmeye, yatay geçişe, tercihi olan alanda yeteri 
kadar seçmeli ders kullanıp puan biriktirmeye zaman bırakmayacaktır. Sonuçta, asıl amaç olan 
kendini deneyerek yerini bulma fırsatı kısıtlanmış olmaktadır: Alan değiştirme ve dal değiştirme 
için esneklik kalmamaktadır. Değiştirme zorunluluğu durumunda, yeni geçilecek alan 12. sınıfa 
yükleneceği için öğrencinin eksik derslerini tamamlaması yıl kaybına yol açacaktır. Diğer yandan, 
Türkiye’de öğrencinin 12. sınıfta yükseköğrenime hazırlanması belli bir vaktini almaktadır.  

Ortaöğretimde, zorunlu ders konularının yoğunlukları ve ağırlıkları okul türlerinin öncelikli 
ihtiyaçlarına göre ayarlanmalıdır. Matematik ve fen derslerinin yoğunluk ve ağırlığı en fazla Fen 
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Liseleri ve Teknik Liselerde, ortalaması Genel Liselerde, azı Meslek Liselerinde olmalıdır. Fen 
Liseleri ve Teknik Liselerde fen ve matematik kuram ve uygulama olarak yoğun ve ağır, Genel 
Liselerde kuramı az, hayata uygulaması fazla (örneğin lise 11 ve 12’de basit istatistik de verielbilir), 
Meslek Liselerinde mesleğe uygulamalı olarak farklı meslekler için farklı farklı verilebilmelidir. 
Kültür derslerinin yoğunluk ve ağırlığı en fazla Sosyal Bilimler Liselerinde, ortalaması Genel 
Liselerde, azı Meslek Liselerinde bulunmalıdır. Meslek ve uygulama derslerinin yoğunluk ve 
ağırlığı en fazla Meslek Liselerinde, beceri eğitimi ve bir mesleğe başlayabilme fırsatlarının 
ortalaması ve azı türüne göre diğer liselerde bulunmalıdır. Meslek programları ve teknik 
programların dersleri meslek basamaklarının amaçlarına göre ayrı ayrı ağırlandırılarak 
hazırlanmalıdır. Teknik derslerin yoğunluk ve ağırlığı en fazla Teknik Liselerde, ortalaması Fen 
Liselerinde, azı diğer lise türlerinde olmalıdır. Din ve ahlâk derslerinin yoğunluk ve ağırlığı en fazla 
Đmam-Hatip Liselerinde, ortalaması ve azı zorunlu ve seçmeli dersler bileşimi içinde diğer liselerin 
amaçlarına göre bulunmalıdır. Sanat derslerinin yoğunluk ve ağırlığı en fazla Güzel Sanatlar 
Liselerinde, ortalaması zorunlu ve seçmeli dersler bileşimi olarak tüm liselerde bulunmalıdır. Beden 
Eğitimi ve Spor derslerinin yoğunluk ve ağırlıkları en fazla Spor Liselerinde, ortalaması zorunlu ve 
seçmeli dersler bileşimi olarak tüm liselerde bulunmalıdır.  

Liselerde, alan programlarına ayrılma nedeniyle seçimler bir dereceye kadar oluşmuş olmaktadır. 
Ancak, henüz “alan seçmeli” olarak bile seçmeli ders azlığı (2/35) devam ettiği için, buna en az 
(6/40) oranında “ilgi seçmeli” ders ilâve edilerek düzenleme yapılması Kanun’un ruhuna uygun 
pedagojik bir oran olacaktır. “Alan Seçmeli” (2/40) ve “Đlgi Seçmeli” (6/40) olarak “Toplam 
Seçmeli” (8/40) olmak üzere haftalık 40 saatlik program düzenlenmelidir. Kısa bir süre içinde, 
“Alan Seçmeli” derslerin iki saat arttırılarak (10/40) saatlik program tarzı da düşünülmelidir. 
Seçmeli derslerde belli bir alanda yoğunlaşma, bir üst kademeye geçişte ek puan ya da katsayı 
olatrak kullanılabilmelidir.  
 
Lise çağı bilinçli bir kendini geliştirme ve hedeflerini koyma çağıdır. Seçmeli dersler için okul dışı 
ilâve imkânlarından yararlanma seçenekleri kullandırılmalıdır. Örgün ortaöğretim programının 
zorunlu dersleri yanında paralel bir yaygın eğitimle MEM’ler ve Meslek Lisesi modüllü 
programlarında beceri veya meslek derslerine seçmeli olarak devam mümkün olmalıdır. Lise 
öğrencilerinin hayata istedikleri becerilerle çıkmaları için esneklik ve izinler düzenlenmelidir. 
Yabancı dil öğretiminde basamaklı kur düzeni kullanılmalıdır; ikinci yabancı dil için de aynı düzen 
geçerli olmalıdır. Bunun dışında seçmeli derslere seçim ve doyuruculuk kazandırmak için, 
ailelerinden ve okuldan izinle başta Halk Eğitim Merkezleri, seçmeli ders olarak düzenlenip 
MEB’ce onaylanmış olmak kaydıyla -   özel dershaneler, özel kuruluşların yaygın eğitim kursları, 
kamu yaygın eğitim kursları, kamu ya da özel öğretim kurum ve kuruluşlarında akşam dersleri, 
kamu ya da özel bilim-fen merkezleri, kamu ya da özel hüner merkezleri ve izin ile işyerlerinde 
uygulama fırsatları ortaöğrenim öğrencisine açık tutulmalıdır.  

 Öğretmenlerin yan dal becerileri olan konularında, okul içinde kullanılmak üzere “eğitmenlik yan 
dal hizmet belgesi” verilerek öğretmenin ve seçmeli derslerin önü açılmalıdır. Öğretmenlere dalı 
dışında ek mesai kavramı getirilmesi yoluyla seçmeli derslerin bir çoğundaki öğretmen açığı 
giderilebilir. Ders dışı faal çalışmalar için okul kendi içindeki fırsatları kullanmalıdır. 
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Ortaöğretimde mevcut Sınıf Geçme ve Sınav Düzeni uygulamasının bozulması, niteliğin düşmesi 
ve yeni ihtiyaçların daha esnek ve demokratik bir tarz gerektirmesi nedeniyle Çalıştay, öğrencinin 
faal ve sorumlu olabildiği “Ders Geçme ve Kredi Düzeni uygulanmasının önerilmesi” konusunda 
görüş birliğine vardı. Eski kısa uygulamada, hazırlık yapılmadan, okul yönetici ve öğretmenlerine 
kolaylaştırıcı bilgiler vermeden başlanması, programlamada yanlışlıklar yapılması, bina alan 
kullanımına doğru yaklaşılmaması gibi nedenlerle boş saatlerin oluşması vb. sorun doğurmuştu. 
Bilgisayar yazılımlarının mevcut bulunduğu ve mekân-zaman kullanımını etkinleştirici meslek 
hizmetlerinin piyasadan bulunduğu bir dönemde bu sorunların ortadan kalktığı görülmüştür. 
Okuldaki 40 saatini nasıl değerlendireceği konusunda öğrenciye esneklik aralıkları sağlayan Kredili 
Düzenin okula devamsızlıkları ve terkleri de azaltacağı dikkate alınmalıdır.   

Ders Geçme ve Kredi Düzeni’nin kurulması ve işletilmesinde okul yönetimlerine, öğretmen ve 
fizikî mekân kullanımı veya program uyuşmasını sağlamak için günlük başlama-çıkış saatleri, 
müfredatta bazı uyarlamalar ve geniş uygulamayı etkinleştirme yetkileri verilmesi önerilmektedir.  

Okul türü ne oluras olsun, her ortaöğretim öğrencisi 9. sınıfa bir meslek talebi veya tasavvuru ile 
gelmektedir. Öğrenci bu süreçte hazırlanmalı ve desteklenmelidir. Özellikle meslek rehberliği 
alanında öğretmenlere ve rehber öğretmenlere ek eğitimler verilmelidir.  
 
Her ders yılının sonunda zorunlu derslerden bir ölçme-değerlendirme yapılması gelişmiş eğitim 
sistemlerinde genel bir uygulamadır. Türkiye’de bunun terkedilmesi tüm ortaöğretim kademesini 
YGS’ye odaklamakta, YGS’nin ise kazanımları ölçen bir sınav olmaması yapılan eğitimin değerini 
düşürmektedir.  
 
Sınavların kazanımları ölçecek şekilde düzenlenmesi esası benimsenmiştir. Ortaöğretim başarı 
puanının yükseköğretime, özellikle Meslek Yüksek Okullarına geçişte etkinliğinin artırılması 
şarttır. Bunu yaparken öğretmenler arası veya okullar arası ölçme değerlendirme farklılıklarını en 
aza indirmek için Bakanlıkça önlemler alınması gerekir.  

Ayrıca, MEB’in lise yıl sonu sınavlarını ve mezuniyet sonrası Olgunluk Sınavlarını merkezî olarak 
yapması tercih edilmelidir. Yükseköğrenim yapabilme yetkinliğini belirlemek için “Olgunluk 
Sınavları” Türkiye’nin geçmişte başarı ile uyguladığı bir yoldur. Birçok AB ülkesinde ve diğer bazı 
gelişmiş ülkelerde lise mezunlarına uygulaması halen devam tmektedir. Çağın imkân ve yeterlilik 
ihtiyaçlarına göre geliştirilen bir “üniversite için yeterlilik değerlendirmesi” dir. Meslek eğitimi ve 
Teknik öğretim-eğitimde kendi alanlarındaki fakültelere devam etmek isteyenler için, AB 
ülkelerinde de yapıldığı gibi, ayrı bir Meslek Olgunluk Sınavı yapılmalıdır. Aşamalı Kaznım Đzleme 
Sınavı 9, 10, 11. ve 12. sınıfların sonunda yapılacak ölçümlerle birikimli kazanımı değerlendirir. 
MEB altyapısı ve donanımı bu sınavları ülke çapında uygulamaya uygun ve deneyimlidir. Seçilecek 
üç yılın ortalaması öğrencinin “lise bitirme puanı”nı oluşturabilir ve sınav gerekmeyen MYO’larda 
kullanılabilir. Mezunlara bir üst seviye (yükseköğretim) için yeterlilik sınavı niteliğindeki Olgunluk 
Sınavı YGS yerine geçmelidir. Puanlar, ortaöğretimden gelen alan, seçmeli ders, bitirme puan ve 
katsayıları ortalamasının Olgunluk Sınavı sonucu ile birlikte değerlendirilmesi ile yükseköğreteime 
girişte kullanılabilmelidir. Kontenjan ve puanlarını açıklayan bölümler böyle öğrenci 
alabilmelidirler. LYS ise talebin fazla olduğu üniversite ve bölümler için merkezi olarak 
yapılmalıdır.  Öğrenciye lise boyunca seçenekler ve kazanımlarını değerlendirecek böyle bir esnek 
yükseköğretime geçiş sistemi üzerinde çalışılmasının önerilmesi yönünde görüş birliği oluştu.  
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Öğrenci Olgunluk Sınavı puanını; ya, sınavsız giriş puanları ilân edilmiş üniversite bölüm veya 
programlara kayıt için kullanabilir ya da YGS sınavında puanının yarısı olarak “Olgunluk Sınavı” 
puanını kullanır. Sistem böylece, mezunun tüm hayatını tek bir sınava bağlama riskinden kurtarmış 
olur.  

Yükseköğretime (sınavlı) geçişte yöntem çeşitliliğini sınırlayan en önemli etkenlerden birisi 
yükseköğretim sınavına girme zorunluluğu hisseden aday sayısının fazlalığıdır. Liseden çıkışta, bir 
beceri ya da meslek elde etmemiş mezunların senelerce yükseköğretime giriş için zaman ve kaynak 
kullanmalarını gerektirmeyecek, isteyenlerin liseden sonra MYK (Meslek Yeterlilikleri Kurumu) 
standartlarına göre modüllü programlarla işe yönelmelerini sağlayıcı seçenekleri kullanabilmeleri 
için MEM’lerde gerekli kapasitede düzenlenmeleri gerekmektedir. Bu politika, lise mezunlarının 
hayata çıkışlarında yeni işlevsel ve kullanışlı seçeneklerle desteklenmelerini gerektirir. Çalıştay,  

Genel lise mezunlarına LĐMME-ĐŞKUR, LĐMME-KOSGEB, KOSGEB-Đş Hayatı, OSB-Meslek 
okullarında modüller, MEM’lerden ya da Meslek Liselerinden modül alabilmek gibi yaygın meslek 
eğitimi görme seçenekleri geliştirilmelidir. Yükseköğretim sınavları önündeki yığılmayı engellemek 
için Hayat Boyu Öğrenme programları kapsamında ĐŞKUR ile işbirliği yaparak lise mezunlarına iş 
güvenceli meslek kursları verilmesi düzenlenmelidir. MYK, Piyasa Meslek Sınavları ve Ulusal 
Piyasa Meslek Belgeleri düzenine hızla geçmelidir.  
 
Meslek okulları kadar genel liselerden de alan puanı ya da seçmeli ders puanı biriktirenlerin, 
biriktirdikleri puan miktarına göre ilgili alanda MYO’lara sınavsız geçişi için düzenleme yapılabilir. 
Biriktirilen puan türüne göre öğrencilerin ilgili MYO’da bir üst öğrenime sınavsız devam etmesi 
veya bu puanları belli bir ağırlıkta saydırarak yükseköğretime giriş sınavında ilgili dal için 
kullanabilmesi düzenlenmelidir. 
 
Genel liselerden Meslek Yüksek Okullarına geçiş için kontenjan ayırmalıdır. Genel liselerden 
Meslek Yüksek Okullarına aldığı modüllü programlarıyla geçiş yapmak isteyen öğrenciler için 
mesleğe hazırlık programı verilebilir. 

Meslek Yüksek Okullarına sınavsız geçiş için, meslek eğitiminde ve genel liselerden geçiş için 
ortaöğretim süresi içerisinde görülmesi beklenen zorunlu, alan seçmeli ve seçmeli dersler ve 
kredileri belirlenip, kredilerin tamamlanması istenebilir. Bu, yükseköğretim sınavı kaygısı olan 
öğrenciler için çok işlevsel bir seçenek sunabilir.    
 
Eğitim sistemi dar ve orta gelirli ailelerin öğrencilerini düşünerek okullarda ve Halk Eğitim 
Merkezlerinde ücretsiz telafi kursları düşünmelidir. Dershanelerin tepkisine gerek yoktur, çünkü 
seçenekleri arttırma düzenlemeleri içinde olan MEB yardımcı kuruluşlara ve bazı dallarda hizmet 
satın alabileceği kuruluşlara ihtiyaç duyacaktır. Dershaneler kendilerini MEB’in karşısında değil, 
yanında kuruluşlar olarak yeniden örgütlendirmelidirler.         
 
Belli sınav dönemleri temel alınarak fakülte ve bölümlerin tercih edilirlik oranları bakımından olan 
ortalamalarına göre sınıflandırılıp, tercih edilme oranı düşük bölümlere istekli ve seçmeli dersleri 
uygun olanlar için sınavsız kayıt hakkı verilebilir.  
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Aynı şekilde, tercih edilme oranı en yüksek olan üniversitelere girebilmek için belirli bir diploma 
notu ile Olgunluk Sınavının ortalamasına sahip olmak ön şart olarak belirlenebilir. Bu tür adaylara 
yönelik olarak üniversiteler isterlerse kendi sınavlarını da yapabilmelidirler.  

Ortaöğretimden getirilen kazanımların ölçüm (genel ortalama, seçmeli dersle puan biriktirme, yıl 
sonu kazanım-izleme sınavları ortalaması) ağırlığının geçilecek yükseköğretim alanı ya da bölümü 
ile bağlantılandırılarak sayılmasının düzenlenmesi mümkündür. Bunu kolaylaştırmak için, 
ortaöğretim mezunlarına bir üst öğrenime sınavlı ya da sınavsız geçişte ya da hayata çıkışta 
yardımcı olmak üzere “diplomanın arka yüzü”nde, MEB’in düzenleyeceği biçimde, “kullanımda 
geçerli” bilgiler yer almalıdır. Bu bilgiler şunlardan oluşabilir: Hangi okul türünün hangi alanından 
mezun olduğu, mezuniyet ortalaması veya derecesi, ortaöğretim süresince girmesi gereken Yıl Sonu 
Sınavları ortalaması, hangi yabancı dil(ler)den kaçıncı kuru başarı ile tamamladığı ile ilgili geçerli 
belge adı, seçmeli derslerden ve alan seçmeli derslerden kaç tanesinin aynı alanda yoğunlaştığı, 
konuları ve ortalama notu.  

ÖSYM’nin sınavları eğitim - öğretim yılı içinde, mezuniyetler olmadan yapması pedagojik değildir. 
Dört yıllık zorunlu eğitim süresini diplomaya kadar ortaöğretimin kullanması yasal gerekliliktir. 
Günümüzde elektronik ortamda sonuç almak çok hızlanmıştır. Mart ayında sınav yapılmasına gerek 
kalmamıştır. YGS sınavları, öğrenci mezun olup olmayacağı belli olup, ortaöğretimini 
tamamladıktan sonra “bir üst seviye eğitime yeterliliği ölçen” Olgunluk Sınavı olarak Temmuz ayı 
sonunda yapılmalıdır. Eldeki teknolojiler ile değerlendirmenin kısa sürede bitebildiği, yerleştirme 
için bir buçuk ay gibi rahat bir süre kalacağı görülmektedir.   

YGS sınavlarında kullanılan sınav tarzı gençlerin yaratıcı zekâ, analiz kabiliyeti, dil ve kavram 
kullanım becerileri, kavrama, bağlantı kurma ölçen sorular hazırlanmalıdır. Ezber bilgiye dönük, 
sorular azaltılmalıdır. Lise müfredatının bilgiye değil, düşünmeye dayalı içeriğine eğilinmeli, 
sorular buraya yönelik olmalıdır. LYS soruları uygulanan lise müfredatı ve derslerin program 
içerikleri ile paralel hale getirilmelidir. Sorularının hazırlanması, sınavların düzenlenmesi, 
değerlendirilmesi, öğrenciye duyurulması konularında daha pedagojik yolların kullanılmasına 
ihtiyaç varıdr. ÖSYM, bu alanda, pedagog ve lise öğretmenleri seçmeli, çalıştırmalı ve sorumluluk 
şartlarını şeffaf bir şekilde düzenlemelidir. 
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EYUDER  ZORUNLU  GENEL  ORTAÖĞRETĐM  POLĐTĐKALARI EYLEM  PLANI  
 

- Ortaokulun ayrı bir kademe olarak yapılandırılması 
- Beceri Ortaokulları açılması 
- Seçmeli derslerin basamaklandırılarak belli alanlarda puan biriktirmek isteyen öğrencilerin 

bir üst öğretim kademesinde yönelmek istedikleri alan için ek puan olarak taşıyabilmeleri 
- Öğretmenlere yan dal becerileri olan konularda, okul içinde kullanılmak üzere “yan dal 

hizmet belgesi” vererek seçmeli derslerin önünün açılması  
- Ortaokullarda “seçmeli dersler” ve “aşamalı demokratik yönlendirme” ile öğrenci 8. sınıf 

sonunda ortaöğretimde seçeceği okul türünü bilmesi  
- Ortaokullardan Genel Liselere, MEM’lere, Meslek Liselerinin okul yönetimi tarafından ilan 

edilen bazı bölümlerine ve yaygın ortaöğretim (Açık Lise ve benzeri) kurumlarına geçişlerin 
sınavsız, diğer okul türlerine geçiş okulun amaçlarına göre sınavlı olması 

- Okul türü seçiminin ortaöğretim başında, yatay geçişler için esneklik bırakılarak, yapılması  
- 9. sınıfın, okul içinde sadece okul türü amaçlı ortak temelin kurulması için kullanılması; 
- Alanlara ya da mesleklere yönelmenin 9. sınıf sonunda bilinmesi; özel durumlar dışında, 

okullar arası ve programlar arası geçişlerin ve nakillerin 11. sınıf başında yapılması 
- Zorunlu ders konularının ağırlıklarının okul türlerinin ihtiyaçlarına göre ayarlanması 
- Adrese dayalı kayıt yaptırma zorunluluğu lise düzeyinde kesinlikle uygulanmaması 
- Okul çeşitliliği Ocak 2013 itibariyle yeterli olup tüm liselerde kalitenin yükseltilmesinin en 

büyük öncelik olması 
- Ortaöğretim zorunlu kılındığına göre, hükûmetin yeni yatırıma, yeni öğretmen ve rehber 

alımına, seçmeli dersler için sözleşmeli öğretmen kullanımına, donanıma, araç-gerece, 
laboratuvarların, işliklerin ve salonların sayısının arttırılmasına hızla yatırım yapması 

- Eğitim yönetiminin, sistemi işletmesinde E-Okul elektronik bağlanma altyapısının daha 
etkin kullanması, gerekli yazılımların devreye sokulması 

- Akıllı tahtalar yararlı olduğundan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve E-Müfredat ile birlikte daha 
etkin işletilmesi. Tablet Bilgisayar Projesinin değerlendirmeye tabi tutulup ertelenmesi 

- Yabancı dil öğretiminde Basamaklı Kur Düzeni’ne geçilmesi. Öğrencinin tamamlaması 
gerekli “zorunlu basamaklar”dan sonra, daha üst basamakların istekli öğrencilere bir dili 
ileri düzeyde öğreninceye kadar “seçmeli dersler” olarak verilmesi 

- Yeni şartların daha esnek ve demokratik bir eğitim tarzı gerektirmesi nedeniyle, öğrencinin 
faal ve sorumlu olabildiği “Ders Geçme ve Kredi Düzeni” uygulanmasına geçilmesi 

- Okullarda ve Halk Eğitim Merkezlerinde ücretsiz telâfi kursları açılması 
- Dershanelerin MEB’in rakibi değil, müfredatı öğreterek MEB yanında yer alması; 

kendilerini geliştirerek MEB programlarına seçenekler sunması 
- Orta ve lise düzeyinde tüm sınavların (LYS dâhil) kazanımları ölçecek şekilde düzenlenmesi 
- Genel lise mezunlarına LĐMME-ĐŞKUR, LĐMME-KOSGEB, KOSGEB-Đş Hayatı, ĐŞKUR-

MEB, OSB-Meslek okullarından ve MEM’lerden program alarak hayata becerili ya da 
meslekli çıkış seçenekleri geliştirilmesi 

- Ortaöğretim başarı puanının, seçmeli dersler ile biriktirilen puanların Meslek Yüksek 
Okullarına ve belirlenen fakülte bölümlerine sınavsız girişlerde kullanılması 

- Öğrenci lise ortalamasının üniversite fakültelerine girişte %50 ağırlık taşıması 
-  “Üniversite için yeterlilik değerlendirmesi” olan “Olgunluk Sınavları” uygulamasına 

geçilmesi; bu sınavları MEB’in merkezî olarak mezunlara tüm derslerden yapması; 
alanlarında fakülte bölümlerine devam etmek isteyen teknik mezunlar için ayrıca “Teknik 
Olgunluk Sınavı” yapması;  

- Olgunluk Sınavının Temmuz ayı sonuna alınması; sorularının uygulanan lise müfredatına 
paralel hâle getirilmesi; sorulardan sonuçlara olan sürecin pedagojik yollardan yürümesi için 
ÖSYM’nin pedagog ve lise öğretmenleri kullanması. 
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EK – 1:  14 – 17 YAŞLAR PSĐKOLOJĐSĐ ve PEDAGOJĐSĐ 
 
 
Đnsan ömründe ilk gençlik / ilk ergenlik çağının bitip gençlik çağına ayak basılan zaman dilimi 14 – 
17 yaşlar arası olup ortaöğretim (lise) ya da 15 yaşından itibaren çalışma hayatına girebilme (ILO) 
dönemidir. Gencin kendi bedensel, duygusal, düşünsel değişimine uyum sağladığı ve kendine olan 
bedensel, duygusal, düşünsel hâkimiyetinde sıçrama göstermek istediği dönemdir.  
 
Ergenlik dönemi bir değişme zamanıdır; beden, zihin, duygular, ruhsallık, toplumsallaşma 
değişmeler içinden geçerek dengelenip oturma hedefine yönelik hareket eder.  
 
Ergende, ben-merkezci tutum ile başlayıp, 14 yaşta yenilikleri taklitten 17 yaşa kadar kendi tarzını 
bulma, derin hissetme, ifade etme, yazma, sergileme, hizmet davranış ve fedakârlıkları görülür. 
Otorite kabul etmez, davranış örnekleri arama ve kendi kahramanını bulmaya yönelir. Kişinin kendi 
efsanesi ile başlayıp toplumda yer edinmeye yönelen bir süreçtir.   
 
Bu dönemde “Ben kimim?” sorusu çok önemli hâle gelir. Ona saygınlık ve güvenlik getirecek bir 
kimlik, yeni bir rol aranmaktadır. Bundan itibaren değerler, duygular, denemeler, seçimler, hedefler 
bu arayışın ekseninde dönecektir. Kişilik tam gelişmemiş olduğundan doğrudan müdahaleleri 
kaldıramaz. Yetişkinlerden bağımsız, kendi duygusal özerkliğini elde etme çabasındadır. Çeşitli yaş 
gruplarının içinde kıssalı hisseli konuşmalar, benzetmeli örnekler vb yararlıdır. Yerinde ve abartısız 
sözlü ödüllendirmeler yararlıdır.   
 
Okul başarışındaki yükseklik kendine güven ve cesaretli kararlara götürür. Okul başarışındaki 
düşüklük davranış sorunlarına, çocuğun suç işleme tepkisine, saldırgan davranışlar göstermesine, 
içe kapanmasına, öğretmen, ana-baba ve yaşıtlarına yabancılaşmasına neden olabilir. Hepsi hayatın 
gerçekleridir. Başarı-başarısızlık durumlarının kimlik gelişimine katkı yönünde kullanılması 
pedagojinin bilim ve sanatıdır.  
 
Bu yaş genç idealist, ülkücüdür; seçtiği her değer mutlak ve kutsaldır diye görerek davranır. 
Gücünün her şeye yeteceğini düşüncesi ile hayatı hafife alan tutumlardan, hayattaki yerini çok 
ciddiye alan tutumlara doğru evrilir. Bağımsızlık kazanmaya başlama yaşına girdiği için aileden 
çıkışta onu en çok etkileyenin akran grubu olduğu görülür. Arkadaş seçiminin en önemli olduğu 
devredir. Okul, bu ortamı sağlamada birincil rolü üstlenir. Bu noktalarda erişkinlerde örnek 
davranışlar gözlemlemenin, örnek kişilerin ve öğretmenin rolü önemlidir. Evde, okulda, çevrede 
doğru, yararlı, başarabileceği hedef seçenekleri sunulursa, genç doğru yerini bulmada başarılı olur. 
Medyanın olumlu olumsuz etkilerini seçip gerekince gence açıklayacak olan da aile ve öğretmendir. 
Anlayış görmek, sadece gereği kadar ilgi görmek, desteklenmek, cesaretlendirilmek, güçlü 
yanlarının rehber öğretmeni ya da sınıf öğretmenleri tarafından belirtilmesi olumlu kişilik algıları 
ile gelişme ağlamak için yapılır.  
 
Duyuşsal gelişme ve kişilik arayışı ile uyumsuzluklar sergiler; tutumları ile davranışları tutarsız 
olabilir. Taviz değil anlayış ve dolaylı yol göstericilik arar. Müdahaleci olmayan bir sevgi ve şefkat 
ortamı gencin gelişmesine en çok yardımcı olan ortamdır, geçmişten getirdiği eksikliklerin 
tamamlanmasını sağlar. Uyma talebi, yetişkinlerin kurallar için gence yaptıkları dolaylı ve 
doğrudan baskılardır, yaratıcılıklarını engeller. Diğer yandan, yaşam planı yapma ihtiyaçları ve 
hayata tutunma çabaları yaratıcılıklarını tetikler. Bu nedenle, uzun vadede geçerli, açıklanmış 
kurallarda süreklilik sağlayarak gencin öz-denetim kurması ve toplumsal denetimin gerekli kısmını 
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içselleştirmesine yardımcı olmak yanında, hayatla ilişkili çeşitli kendini deneme, görme, bilme 
fırsatları ve ortamları verilmelidir. Okul, bu iki ucu dengeleyerek birarada sunmak üzere 
düzenlenmiş bilimsel bir ortamdır. Hem akran grubu bulduğu, hem de bol fırsat ve seçenekler 
sunduğu zaman genç okulu sever, burada zaman geçirmeyi ister.  
 
Bedenini kabul etme ve etkin bir şekilde kullanma tutum ve davranışları gelişir. Hareket ve spor, 
gezme, farklı yerleri deneyimleme önem kazanır.   
 
Bir yandan denemeler devam ederken, araçlar kazanma ve hâkimiyetle kullanma bilinci artar. Hayat 
tarzı, hayatta bir işlev – toplumda bir yer sahibi olma, hüner-maharet-beceri-meslek eğilimi hızla 
yükselir, iş ve kazanç ihtiyacı ya da isteği artar. 15 yaş çalışma hakkı yaşıdır da… Uygun bir zaman 
bakış açısı oluşturma, geçmişi şimdiki zamana ve geleceğe bağlama yolundadır. Fenni kavrama, üç-
buutlu düşünme, araştırma, araştırarak öğrenme, tasarım, uygulama, üretme güçleri artar. Hayata 
atılmanın nasıl olacağı hesapları, hatta atılımları başlamıştır. Bir mesleğe doğru yönelip 
hazırlanmaya başlama dönemidir. Kimlik bunalımını atlatmaya yardımı olur.Seçecekleri meslekler 
hem kendi gelişimi ve mutluluğu hem de ülke kalkınması için önemlidir.Kişisel ve toplumsal 
boyutu birlikte açıklayıcı bilgilendirmeye ihtiyaç duyar. Meslek seçiminde engeller ya da iş bulma 
sıkıntısı olan dönemlerden geçiliyorsa, bilgilendirme, rehberlik ve ufuk açıcı örnekler yararlı olur.  
 
Bilişsel gelişim bireylerin birbirinden farklılık gösterdiği fakat herkeste hiyerarşik bir sıra izleyen 
bir süreç içinde kendini gösterir. Somut işlemlerden soyut işlemlere hızlı geçiş dönemidir. Gencin 
soyut ve uzay düşünme yönü geliştikçe üst düzey düşünme becerilerini kazanır. Eğitim-öğretimin 
kattığı, öğrenme yaklaşımları ile ders çalışmayı düzene kavuşturma, imgeleme, hayâl gücü, 
düşünme süreçlerini kullanabilme ile bu aşamaları düzenli ve kazançlı olarak yapabilir.  Buna bağlı 
olarak, varsayımlı düşünebilir; geçmiş, bugün ve gelecekteki yaşanmamış durumlar hakkında esnek 
ve çözümcü olarak çok seçenekli düşünebilir. Göreceli düşünür - bana göre sağ olan yön sana göre 
soldur; benzetmeler ve bağlantılar kurar; kendi düşünmesi ile başkalarının düşünmesi hakkında 
düşünür; akıl yürütebilir; öznellikten nesnelliğe doğru yol alır. Büyük düşünürlerin sundukları 
imgeleri kendinde resmeder, yüksek değerlerle bağdaştırma ihtiyacı vardır. Bağdaştırmaları 
yaparken netlik ve aralarından seçim yapabileceği hedefler kazanır.  
 
Bütüncü düşünür. Yani kazanımların hedefe, onun da amaca götürdüğünü bilir. Bir problemin alt 
problemleri olduğunu anlar. Bir bütünü kendine ait parçaları ile birlikte ayırmadan algılayabilir. 
Entelektüel merak gelişir, muhakeme becerisi artar. Düşünceleri heyecanlara, kişisel tasavvurlara, 
ideallere, hedeflere, planlara ve eylemlere çevirme yetkinliği artar. Yüksek idaellaer ve hedefler 
çağı başlamıştır. Lise öğretmeninin yöntemleri; heyecanları odaklama ve doğru yöne yönlendirme, 
yararlı toplu hedefleri gösterme, gelecek ufku, kişisel hedefleri ile toplumsal hedefleri bağdaştırma, 
insanlık fikrine somutluk kazandırma, kişisel kazanımlarını toplumunun yararına dönüştürebilme 
gibi yükselen fikirlerle onu tanıştırmaktır. Yazarlar, edebiyat ve fikir adamlarının görüşleri yararlı 
olur.  
 
Çok-boyutluluğun bütün tohumları filiz başları vermiştir. Kişilikten kimliğe evrilinir. Kendiyle 
barışıklığın ipuçlarını elde etmiştir. Zamanını kullanmayı ve boş zamanlarının değerlendirilmesini 
öğrenebilir.  
 
Her iki cinsten yaşıtlarıyla yeni ve olgun ilişkilere erişme dönemidir. Hayat fiziksellik, duygusallık 
ve ruhsallık arasındaki çizgileri işaret etmeye başlar. Yetişkin erkek ya da kadın olma rolünü 
tanımlayarak toplumsallaşmasını ilerletir. Evliliğe ve aile kurmaya duygusal bakımdan 
hazırlanmaya başlama ve sorumluluk fikrinin hayattaki bireysel karşılıklarını algılama sırasıdır.  
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Birey ile çevresi, birey ile takım dengesi gelişir. Topluluk içindeki yeri, hayattaki gayesi ve hedefi, 
ülkesinin ve insanın geleceğindeki rolü, günün meseleleri ilgi alanı içine girer. Rollerini belirleme, 
benimseme, sorumluluk alma, görev bilinci, veriş isteği yükselir; bağımsız kararlara doğru adımlar 
atmaya başlar. 16-17 yaşlarda toplumsal sorumluluklar almaya istekli olma, toplumsal görevlerini 
yerine getirebilme yetkinliği başlar. Hem davranış hem bilgi işi olan vatandaşlık duygusunun 
gelişimi için okulda tüm ortamlar hazırlanabilir. Okul, yardımlaşma, toplumsal dayanışma ve 
eylemli destekler, vericilik, karşılıksız vericilik konularındaki faaliyetlerle toplumsallaşmaya değer 
ve çerçeveler kazandırır.  
 
Üstün değerler sistemini oluşturma ve bir yaşam felsefesine dönüştürme noktasına ulaşılır.  
 
Sağlıklı 14 – 17 yaşlar psikolojisi ve pedagojisi bu sonuçları doğurur. Bu sebeple, klasik pedagojide 
“lise bitirme imtihanı” 17 yaş yeterliliklerinin ölçmeye, “olgunluk imtihanı” ise reşit olma ve 
üniversite yaşı olan 18 yaş olgunluğuna erişip erişmedini ölçmeye yöneliktir.  
 
AS+12, 17 yaşa giden bu hazırlığın kısa adıdır: Ana sınıfı + 12 yıllık eğitim = 17 yaş sonu. Reşit 
olma ve üniversiteye başlayabilme olgunluğu 18 yaş ile eşleşmiş bir kavramdır. AS+12, bireyi reşit 
olarak ya hayata tam çıkış yeterliliklerine ya da üniversiteyi kaldırabilme olgunluğuna eriştirmek 
amacıyla işleyen hayat sürecidir.  
 
 
********** 
 
 
Zamanın ve ülkenin şartlarına göre 14 – 17 yaşlar pedagojisini yönetmek gerekeceği açıktır. 
Günümüzde, Yüksek öğretime geçiş sınavlarının belli ilkelere bağlanmamış olması ve dershane 
kullanımı nedeniyle lise öğrencisinin iki programlı ve sıkışık gündemli bir hayat yaşadığı, eğlence – 
dinlence zamanının yeterli olmadığı dikkate alınmalıdır. Aile ile işbirliği gerekiyorsa bu yola 
gidilebilir. Öğretmenler ve okul ortaöğretimin hedeflerinden taviz vermeden öğrencilere açılımlar 
sunacak faaliyetler hazırlayabilirler. YGS’nin önceden hedef koymaya az imkân vermesini 
dengeleyecek meslek rehberliği, piyasaları, seçenekleri ve kendine uygunları tanıma gibi birçok 
rahatlatıcı destek sunulabilir. Gencin, YGS dışındaki seçeneklerinden haberdar olması, sınavı 
kazanamadığı takdirde bunu nasıl göğüsleyebileceği konusunda duygusal ve işlemsel hazırlıkları 
bulunması sağlanabilir. Aynı zamanda ülkede ve dünyadaki işsizlik karşısında kendine özel 
beceriler geliştirme, kendi projesini yapma, kendi işini hasıl etme yol ve yardamları ile gencin ufku 
açık tutulabilir.  
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EK – 2   ÇALIŞTAY  KATILIMCI  LĐSTESĐ 
 
 

 
ADI SOYADI                    KURUMU 

 
ABDULBAKİ DEĞER VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ ANAOKULU 

ABDURRAHİM KARAKURT SARAY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ 

ADEM BEYHAN YENİMAHALLE CELAYİR İLKOKULU 

ADEM ÇİLEK EYUDER 

ADİL GÜLMEZ NEZAHAT AHMET KELEŞOĞLU ORTAOKULU 

ADNAN DÖLEKOĞLU ÖZEL İÇEL KOLEJİ ANADOLU LİSESİ 

AHMET AKBAŞ REHBERLİK VE DENETİM BAŞKANLIĞI 

AHMET AŞKAR YENİ PEÇENEK  İLK-ORTA OKULU 

AHMET BAKAN YUNUS EMRE TİCARET MESLEK LİSESİ 

AHMET KAVGACI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU, İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANI 

AKIN UĞUR İMKB KAYALIBOĞAZ İLKOKULU 

ALİ İHSAN ÇUHADAR PURSAKLAR KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 

ALİ KARATAY ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ALPASLAN KIRMIZIOĞLU ÇANKAYA ANADOLU LİSESİ 

ARİF SARIÇOBAN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

ARİFE PARMAKSIZOĞLU ALTINDAĞ ANKARA ANADOLU LİSESİ 

ASU İNCE ÖZEL ERKEN BAŞARI TASARIM ANADOLU LİSESİ 

ATİLA YILDIRIM NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ 

AYDIN ÜNAL TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ  

AYFER BAYA YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

AYHAN KIRAN DİKMEN NEVZAT AYAZ KIZ TEKNİK VEKIZ MESLEK LİSESİ 

AYHAN ÖZGÜR BİLECİK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 

AYSE TUNC TURKOZU OGUZHAN ENDUSTRİ MESLEK LİSESİ 

AYSEL CANER AYRANCI TİCARET MESLEK LİSESİ 

AYSEL KEKİLLİOĞLU NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 

AYTEN ANIK ÇANKAYA 100. YIL KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 

BAHADDİN ŞAHİN TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 

BAHADIR AYDIN YUNUS EMRE KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 

BANU ÖZKAYA ANADOLU ORTAOKULU 

BAŞAK EROĞLU TORAMAN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

BAYRAM ARSLANOĞLU YILDIRIM BEYAZIT TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 

BAYRAM KAHRAMAN SAMSUN İLKADIM ŞEHİT AHMET ALTUNOĞLU 100. YIL LİSESİ 

BELGİN SAKA ÜSTÜNEL YENİ TURAN İLKOKULU 

BERNA BİLEN GÜZELKENT ORTAOKULU 

BİNNUR UZUN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

BURCU KURT SİNCAN İMKB TİCARET MESLEK LİSESİ 

BÜLENT ŞEYHŞAMİL İLKOKULU 

BÜLENT DURSUN ATATÜRK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 

CAN TEKİN FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL ANADOLU LİSESİ 

CANAN HARMANCI ÖZEL BİLKENT LİSESİ 

CANSIN DİLER ATATÜRK KTML 
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CAVİT GÜRSOY ÖZEL EVRENSEL OKULLARI 

CEM YILMAZ GÜMÜŞHANE TİCARET MESLEK LİSESİ 

CEMALETTİN ŞENER ETLİK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 

CENNET UYAR ÖZEL İÇEL KOLEJİ ANADOLU LİSESİ 

CİHAN YILDIRIM MAMAK YUNUS EMRE TİCARET MESLEK LİSESİ  

CÜNEYT AKKUŞ ALAŞEHİR FEN LİSESİ  ALAŞEHİR/MANİSA 

DENİZ ALTAY CEBECİ  KIZ  TEKNİK  VE MESLEK  LİSESİ 

DENİZ ORHON MAMAK ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ  

DR.FERAH GÜÇLÜ YILMAZ AYRANCI ANADOLU TİCARET VE TİCARET MESLEK LİSESİ MÜD. YARD. 

DURMUŞ KANIŞ ELVANKÖY İMKB TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 

DURSUN DEMİR HAYMANA ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ 

DURSUN ERİKEL ORTAKÖY 80. YIL EML 

EMİNE DAĞLI MİSKET İLKOKULU 

EMİNE KILIÇ YILDIRIM BEYAZIT KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 

EMRAH KOÇ KALABA KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 

ENGİN KAHRAMAN KÜLTÜR DERSHANELERİ 

ERCAN ÜLGER GAZİ ÇİFTLİĞİ ANADOLU LİSESİ 

ERCÜMENT DEMİR ÇAĞLAR İLKOKULU 

ERDAL MEB HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ERDİNÇ MANTICI ALİYE YAHŞİ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 

ERGÜN KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 

ERSEL TÜRKOĞLU ÇAYIRHAN TURGAY CİNER TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 

ERTAN MAZLUM MAMAK ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 

ESHABİL ERDEM PAKSOY ÇANKAYA TAPU KADASTRO ANADOLU MESLEK LİSESİ 

ESMA ARINAN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 

ESRA AYCAN ERSİN BACAKSIZ ANADOLU LİSESİ 

FATİH ÖZDİL GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

FATMA  YAVUZ ANKARA ATATÜRK KIZ TEKNİK VE KIZ MESLEK LİSESİ 

FATMA ADIBELLİ YILDIRIM BEYAZIT KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 

FATMA BİLGİ SİNCAN İMKB TİCARET MESLEK LİSESİ 

FATMA KALKAN ŞEHİT ÖĞRETMEN M. ALİ DURAK ORTAOKULU 

FATMA TÜRKYILMAZ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

FEYZA UYMAZ ÖZEL CECELİ OKULLARI 

FİLİZ METE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖNÜL KANAT ZÜBEYDE HANIM KML 

GÜLÇİN KAHYA ETİMESGUT-HAYRİYE ETHEM TURHANLI KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 

GÜLÇİN SÖNMEZ ATATÜRK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 

GÜLSEREN ALABAŞ ESERTEPE KIZ TEKNİK VE MESLSK LİSESİ 

GÜLŞEN BENLİ MORDOĞAN FATMA EMİN KARAAĞAÇ ÇOK PROĞRAMLI LİSESİ VE DENİZCİLİK MESLEK LİSESİ 

HAKAN ÖÇAL YAVUZ SULTAN SELİM ORTAOKULU 

HAMDİ HAKAN KARAKAYA SEBİT EĞİTİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 

HANDAN KOCABATMAZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 

HATİCE TÜMER BALGAT TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 

HAYDAR ATEŞ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

HİKMET SEYHAN ÇİĞDEMTEPE TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 

HİLAL SARIKAYA AVCI 100. YIL KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 
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HÜRİYET COŞKUN BATIKENT KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 

İBRAHİM ŞEN KOCAELİ SUADİYE YILDIZ ENTEGRE TİCARET MESLEK LİSESİ 

İHSAN SEYİT ERTEM GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

İLKER EROĞUL POLATLI TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 

İLKNUR ESEN RESSAM İBRAHİM ÇALLI ORTAOKULU 

İSHAK ÇELEBİ ETİMESGUT ŞEYH ŞAMİL İLKOKULU 

İSMAİL KOÇBIYIK M.E.BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM ANADOLU LİSESİ 

KADİR GÜZEL ŞEREFLİKOÇHİSAR ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

KAMURAN ALDEMİR BATMAN ZİYA GÖKALP ANADOLU LİSESİ 

KEMAL KOÇKAYA MANİSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

KENAN GAZİÇİFTLİĞİ ANADOLU LİSESİ 

KORKUT KOÇAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

KUDRET DEMİR ÇAYIRHAN TURGAY CİNER TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 

LATİFE UYGUR ATATÜRK TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 

LEYLA KÖKSAL VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ  

MEHMET AKİF ALPAYDIN TİCARET MESLEK LİSESİ 

MEHMET SADIK SELÇUK KIRKLARELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

MEHTAP NAİLLİOĞLU KAYMAK KEÇİÖREN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ  

MERAL POYRAZ CEBECİ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 

MESUT ALP BATMAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

MESUT KAYMAKÇI ÜMRANİYE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 

MUHAMMED MİHAL KAN GÖLBAŞI TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 

MURAT 100. YIL KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 

MURAT BAĞCI TEDMEM 

MURAT KOÇALİ YENİMAHALLE TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 

MURAT ÖZTÜRK ŞİLİ İLKOKULU 

MUSTAFA AYDIN BATIKENT TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 

MUSTAFA BAŞ ÇARŞAMBA ANADOLU LİSESİ SAMSUN/ÇARŞAMBA 

MUSTAFA DEMİR MUAMMER ÇİÇEKOĞLU ORTAOKULU 

MUTLU AYDIN BAĞCILAR DÜNDAR UÇAR LİSESİ 

MUZAFFEN CANBULUT ETLİK ANADOLU LİSESİ 

MÜNİRE GAZİ ORTAÖĞRETİM  

NACİ GILIÇ BOR İRFAN İLK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 

NADİR YILDIRIM MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

NAFİYE EKEMEN ATATÜRK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 

NALAN ULUKANLIGİL ALİYE YAHŞİ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 

NECDET KARA GÖLBAŞI REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

NEJAT İRA KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 

NERİMAN BAŞTUĞ RAUF DENKTAŞ ANADOLU LİSESİ KEÇİÖREN /ANKARA 

NESLİHAN ERDÖNMEZ HÜRRİYET ANADOLU LİSESİ 

NEŞE TEKİN ETİMESGUT SAKARY ORTAOKULU 

NİHAT SELEK AFYONKARAHİSAR KOCATEPE ANADOLU LİSESİ 

NİLGÜN ÜNVER ATATÜRK KTML 

NİLÜFER AKSOY MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

NURETTİN BELTEKİN MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

NURGÜL ŞENTÜRK TOKAT ATATÜRK ANADOLU LİSESİ  
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NURTEN ONAT ANKARA OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ 

OĞUZHAN ŞENTÜRK BAĞLICA ORTAOKULU 

ORHAN AŞCI EPODİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK  

ORHAN KÖSEOĞLU ANKARA YENİMAHALLE ALİ RIZA BEY İLKOKULU 

ORHAN YILMAZ YENİMAHALLE TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 

ÖMER AKGÜMÜŞ YENİMAHALLE ORHANGAZİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ 

ÖMER DENİZ DR. BİNNAZ EGE-DR. RIDVAN EGE ANADOLU LİSESİ 

ÖMER GÜRKANLI BATIKENT TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 

ÖMER GÜVEN MELİKGAZİ HAKKI ALTOP LİSESİ 

ÖZGÜR TULİS DİKMEN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 

RAMAZAN ALABAŞ ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  

RAMAZAN ATASOY YILDIRIM BEYAZIT KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 

REFİK TURAN ÇANKAYA DR. BİNNAZ EGE- DR. RIDVAN EGE ANADOLU LİSESİ 

REŞAT TÜYSÜZ ÇALIŞANLAR İLKOKULU 

RIZA ESEBALI ÇAYIRHAN TURGAY CİNER TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 

SABİT MENTEŞE TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 

SALİH ÖÇALAN SİNCAN HALK EĞİTİMİ MERKEZİ VE AKŞAM SANAT OKULU 

SEFA KIZMAZ ÇAĞLAR ORTAOKULU 

SEHER YALÇIN ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SELAMİ USLU FETHİYE BELEDİYE FEN LİSESİ 

SELEK NİHAT AFYONKARAHİSAR KOCATEPE ANADOLU LİSESİ 

SELİM SAKA ŞEHİT İBRAHİM ÖZTÜRK İLKOKULU 

SEMRA ÇUHADAROĞLU ALİYE YAHŞİ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 

SERAP IŞIK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

SERAP TÜFEKÇİ ASLİM GAZİ ÜNİVERSİTESİ 

SERDAR DİLEKCAN TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ  

SERDAR DÖVÜŞKAYA TAŞÇA İLKOKULU 

SERDAR HALİS İSKİTLER TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 

SERPİL BOZKUŞ CEBECİ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 

SİBEL AKBIYIK AYRANCI AYSEL YÜCETÜRK ANADOLU LİSESİ 

SİBEL TAŞCI ÇANAKKALE TOKİ ANADOLU LİSESİ 

SİNAN KELEŞOĞLU ÇİĞDEMTEPE TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 

SİNAN SEVER MAMAK ORTAKÖY 80.YIL TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 

SULE SAHİN GAZİ UNİVERSİTESİ 

SULTAN AYDOĞMUŞ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

SULTAN SOLMAZ YILDIRIM BEYAZIT KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 

SÜMEYYE YILMAZ BAY RESSAM İBRAHİM ÇALLI ORTAOKULU 

ŞABAN KUTLUCA CERİTMÜMİNLİ ORTAOKULU 

ŞEBNEM ÖZTÜRK TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ  

ŞEHNAZ ÖZER HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 

ŞERAFETTİN ARIDİL PURSAKLAR AYYILDIZ ANADOLU LİSESİ  

ŞULE ERŞAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

ŞÜKRÜYE SEMRA BÜYÜKAĞAOĞLU ÖZEL EVRENSEL KOLEJ - ÖZEL EVRENSEL FEN LİSESİ 

UĞUR ÖZBAY KARAHÜYÜK MAHALLESİ AHMET HAŞHAŞ İLKOKULU 

ÜLKÜ ÖZDEMİR PURSAKLAR KML 

ÜMMÜGÜLSÜM CANDEĞER GÜVERCİNLİK TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ  
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YAKUP AKPINAR ÖMER SEYFETTİN ANADOLU LİSESİ 

YAŞAR ÇİFTÇİ ALİ GÜDER ÇOK PROGRAMLI LİSE 

YILDIRIM KARCI İNÖNÜ ANADOLU LİSESİ 

YILMAZ YILDIZHAN HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

YURDAGÜL DOĞUŞ YENİMAHALLE KAYA BAYAZITOĞLU LİSESİ  

ZEHRA BERBER MUSTAFA AZMİ DOĞAN ANADOLU LİSESİ 

ZEKİ DAĞLI CEBECİ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 

ZEKİ GENCAN SİNCAN İMKB TİCARET MESLEK LİSESİ 

ZEYNEP  UĞURLU SİNOP ÜNİVERSİTESİ 

ZUHAL CUMBUL SİNCAN İMKB TİCARET MESLEK LİSESİ 

İBRAHİM YAVUZ MİMAR SİNAN ORTAOKULU 

NAZAN ŞENER ULUS ATATÜRK KIZ MESLEK LİSESİ 
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