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ULUSAL PROGRAMDA VE
iLERLEME RAPORLARINDA EGiTiM

Murat Giirkan GULCAN*
Ozet:

Avrupa Birligi tarafindan egitim ve kiiltiir yakzn zamana kadar her
iilkede, hatta bazz Avrupa iilkelerinde her eyalet ve toplulukta serbest bir
alan olarak goriilmekteydi. Avrupa Birligi 'nin bir siyasal birlige dogru
geli~mesine paralel olarak "ortak degerler" one r;:zkmaya ba~lamz~; .buna
bagh olarak "ortak ya~am alanz Avrupa ", "tek bir Avrupa ic;in egitim ",
veya "Avrupa yurtta~hgz" gibi sloganlar belgelere yanszmaya ba~lamz~tzr.
Turkiye 'nin Ulusal Program hedejlerini ne diizeyde gerc;ekle~tirdigi A vrupa
Komisyonu tarafindan her yllzn sonunda yayzmlanan jferleme
Raporlarz 'nda belirtilmektedir. Raporlarda egitim konusunda da heniiz
tamamlanmasz gereken pek c;ok konu yer almaktadzr. Bunlarzn
tamamlanmasz Tiirkiye 'nin adaylzk siirecine onemli bir katkz saglayacaktzr.
Anahtar Sozcukler: Ulusal Program, AB ve egitim, ilerleme raporlarz,
egitim ve kiiltiir.
Abstract:

The European Union until recently perceived education and culture as
free policy areas in every country, even in every and each state and
community in some European countries. "Common values" have emerged
in parallel with the development of the European Union into a political
union. Thus, slogans as "Europe, the common living area", "Education for
the whole Europe", or "European Citizenship" have appeared in
documents. Achievements of Turkey on the National Program objectives are
stated in the Progress Reports prepared by the European Commission at the
end of every year. In these reports, there a(e also many inadequacies in
education that still be accomplished. These achievements will make great
contributions to the accession process of Turkey to the European Union.

•.. Yrd. Dorr. Dr., Gazi Oniversitesi, Teknik Egitim Fakiiltesi, Egitim Boliimii
Ogretim Oyesi
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1.

Giri~

Tiirkiye Cumhuriyeti Devleti 'nin Avrupa Birligi ile ili~kileri 50 yilhk bir
geymi~e dayanmaktad1r. Tiirkiye, Avrupa Ekonomik Toplulugunun 1958
yilmda kurulmasmdan k1sa bir siire sonra Temmuz 1959'da Topluluga tam
iiye olmak i!j:in baFurmu~tur. Cumhuriyetimizin kurulmasmdan bu yana,
hatta Cumhuriyet oncesinden ba~layan !j:agda~la~ma hareketi, iilkemizi
ozellikle ikinci Diinya Sava~mdan sonra Avrupa merkezli biitiin olu~umlara
katilmaya yoneltmi~tir. Boylece Tiirkiye, Avrupa Konseyi, OECD ve
NATO'ya girmi~ ve 20. yiizyilm en iddiah olu~umu olan Avrupa Birligi'ne
aday olmu~tur.
Tiirkiye'nin AB'ye adayhk siirecini ba~latan 10-11 Arahk 1999 Helsinki
Zirvesi'ndeki ortakhk ko~ullarma dayamlarak 2000 y1h sonunda bir Ulusal
Program hazirlanmi~ ve AB 'ye sunulmu~tur. Haziran 1998 'de yapilan
Cardiff AB Konseyi toplantlSlnda, yeni aday iilkelerin katihm siirecinde
kaydettigi ilerlemeleri 1998 yilmdan itibaren sunmas1 Komisyon tarafmdan
benimsenmi~tir. Tiirkiye'nin topluluga katihm yoniinde ilerlemesine ili~kin
ilk diizenli rapor 1998 y1lmda sunulmu~tur; 2000 yilmdan itibaren sunulan
raporlar ise ilerleme raporlan olarak adlandmlmi~tlr.
14-15 Arahk 2001 tarihlerinde Briiksel I Laeken' de geryekle~tirilen AB
Laeken Devlet ve Hiikiimet Ba~kanlan Zirvesi Tiirkiye-AB ili~kileri
a!j:Ismdan olumlu ge!j:mi~ ve iiyelik yolunda onemli kazammlar saglami~tlr.
Sonu!j: Bildirgesinin 12. paragrafmda Tiirkiye ile tam iiyelik
miizakerelerinin a!j:Ilmasma yer verilmi~tir. Raporda AB 'nin gelecegi
konusunda olu~turulan Konvansiyon'a Tiirkiye'nin de diger adaylarla e~it
statiide katilmasma yer vermi~tir.
17 Arahk 2004'te Briiksel'de toplanan AB Parlamentosu Tiirkiye'ye tam
iiyelik i!j:in miizakerelere ba~lama karanm verilmi~tir. A vrupa Birligi 'nin
geni~lemesi kapsammda diger aday iilkelerden farkh olarak Tiirkiye'ye
2014 ten once tam iiyeligin ger!j:ekle~emeyecegi bir miizakere siireci
verilmi~, miizakerelerin ba~lamas1 i!j:in 3 Ekim 2005 tarihi belirlenmi~tir. 3
Ekim 2005'te Liiksemburg'da Tiirkiye'nin AB iiyelik miizakereleri !j:er9eve
belgesi imzalanm1~ ve 20 Ekim 2005 tarihinden itibaren tarama siireci
ba~latilmi~hr.

35 ba~hktan olu~an tarama siirecinde 26. ba~hk olarak belirlenmi~
bulunan 'Egitim ve Kiiltiir' konusundaki tarama siirecine 26 Ekim 2005
tarihinde Briiksel'de yapilan bir tamtici tarama toplantlSl ile ba~lanmi~tir.
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Egitim ve Kiiltiir ba~hgmdaki ikinci tarama toplantlsi ise 16 Kas1m 2005
tarihinde yapilm1~tir. 25 Ekim 2005 tarihinde AB Egitim ve Kiiltiir Gene!
Miidiirliigii ile AB Tiirkiye daimi Temsilciligi arasmda 'Kiiltiir 2000'
Programma katihm konusunda mutabakat zapti imzalanmt~tir.

bir

Egitimde i~ birligi Avrupa'nm oldugu kadar Diinya'mn giindemini de
s1k s1k me~gul etmekte, egitim ve kiiltiir konulannda ozgiinliigiin
korunarak ortak degerler olu~turulmast giderek onem kazanmaktadtr.
Egitim ve kiiltiir, yakm zamana kadar her iilkenin, hatta baz1 A vrupa
iilkelerinde her eyaletin ve toplulugun degerlerine sad1k kalarak geli~tirdigi
iki alan olarak goriilmektedir. Son y1llarda A vrupa Birligi 'nin bir siyasal
birlige dogru geli~mesine paralel olarak 'ortak degerler' den soz edildigi
gozlemlenmektedir. A vrupa Birligi organlarmda 'ortak ya~am alam
A vrupa', 'tek bir A vrupa ic;in egitim' veya 'Avrupa yurtta~hg1' gibi
sloganlar son y11larda daha c;ok duyulmakta ve belgelere de
yansitilmaktadtr.
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Avrupa'mn ortak degerleri ve Tiirkiye'nin Avrupa Birligi adayhg1 pek
c;ok konuda oldugu gibi egitim konusunda da oldukc;a uzun bir yol olarak
goriilmektedir. Bu kapsamda yap1sal degi~ikler ba~ta olmak iizere orgiin ve
yaygm egitimde disiplin alanlan ve disiplinler aras1 ili~kiler, denklikler ve
tamma, ogretim programlannda ic;erik, yontem ve teknikler ile ogretim
materyallerinin yeniden hazirlanmasi kammca sadece bir ba~langw
say1labilir. Diger taraftan AB egitim programlanndan genel egitim
Socrates, mesleki egitim Leonardo da Vinci ve A vrupa ic;in Genc;lik
programlanna katilma ve mesleki egitimde ortak standartlar ve tammlar
AB'ne uyumda egitim alnmda uzun ve yorucu c;ah~malar gerektirmektedir.
Aynca ba~ta ogretmen olmak iizere ogretim siirecindeki akt6rlerin
(ogretmen, veli, ogrenci, dam~man, yonetici, denetici, vb.) rolleri yeniden
tammlanacak, ogretmen yeterliklerinin alana yans1mas1 ise uzun bir zaman
alacak bir siirec; olarak kar~Imiza c;Ikmaktadir.
Avrupa Birligi'ne adayhk silrecinde Ulusal Program ve ilerleme
Raporlarmda egitimin durumunu anlayabilmek ic;in oncelikle A vrupa
Birligi'nin egitim politikalanm anlamakt~ yarar vard1r.

2. Avrupa Birligi'nin Egitim Politikasi
A vrupa Birligi'ne iiye iilkelerin egitim sistemlerinde onemli farkhhklar
bulunmaktad1r. Bunun nedeni farkh kiiltiirel ve c;e~itli tarihsel degerlerdir.

. -:r.:,·
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1976'da AB Komisyonu, egitim faaliyetlerinin temsilcilerden olu~acak
bir kurul tarafmdan yiiriitiilmesine karar vermi~ ve AB Egitim Komisyonu
kurulmu~tur. Komisyon egitim politikalanm ~u ba~hklar altmda toplamt~tlr
(Milli Egitim Politikalan ve Suralar, 1996:36):
Goymen i~9iler ve bunlann aile bireylerinin egitim ve ogretimi,
Egitim sistemleri arasmda yakmla~ma saglanmast,
Birlik diizeyinde beige ve istatistiklerin yaymlanmast,
Yabanct dil ogretiminde niteligin artmlmast,
Ogretmen, ogrenci ve ara~tlrmactlara daha ozgiir bir 9ah~ma
ortamt saglanmast,
6. Dye iilkelerdeki egitim kurumlanna giri~lerde ftrsat e~itliginin
saglanmast.
I.
2.
3.
4.
5.

Bu programa ek olarak; gen9lerin mesleki egitimlerinin desteklenmesi,
okuldan meslek ya~amma geyi~lerin diizenlenmesi, gen9ligin istihdamt,
onlemlerin almmast maddeleri eklenmi~tir (Milli Egitim Politikalan ve
Suralar, 1996:36).
AB Egitim politikast ~u ba~hklar altmda uygulamaya konmu~tur:
1. Ogretmen ve Ogrenci Degi~imi: Dye ve aday iilkeler arasmda
kar~thkh deneyim payla~tmt.
2. Birlik Mevzuatmda Egitim: Avrupa Ara~tlrma Enstitiilerinin
kurulmasmt ve Avrupa Dokiimantasyon Merkezlerinin olu~turulmast.
3. Yabanct DilOgretimi: Avrupa dillerinin ogrenilmesi,
- Ana dili dt~mda iki yabanct dilin ogrencilere kazandmlmast,
- y abanct dil ogretmenlerinin ogrettikleri dilin iilkesini ziyaret
etmesi,
4. Okul Hayatmdan i~ Hayatma Ge9i~: (14-18 ya~) i~sizligi azaltmak.
13 milyon i~sizin% 40't 25 ya~m altmda.
5. Egitimde Ftrsat E~itligi:
a) Kadm Okur-yazarhgt
b) Goymenler: Birlik, i~9ilerin iiye, tilkeler arasmdaki serbest
dola~tmlan.

c) Oziirliiler:
d) Okumaz-yazmazhk:
6. Y eni Bilgi Teknolojisi:
a) Her Yeni Ytl Yakla~trkert Egitim ve Ogretim:
b) Egitimde ftrsat e~itligini yaygmla~tlrmak, siirekliligi saglanarak
egitimin niteligini yiikseltmek,
c) Dye iilkelerin bilgi ve deneyimlerinden yararlanarak egitim
sistemlerini geli~tirmek,
d) Dye iilkelerde ortak demokratik degerler geli~tirmek,
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e) Toplulugun vok ktiltiirlti ozelligini anlamak,
f) Bireylerin/topluluk ol9eginde A vrupahhk bilincini olu~turmak.
Maastricht Anla~masma Gore Egitim: Maastricht Antla~mast'nm
126. maddesine gore;
- 6zellikle uye devletlerin dillerini yayma ve ogretme
- Diplomalannm tanmmast.
- Bilgi ve deneyim ah~veri~i,
- Genvlerin degi~imini ozendirmek,
- Uzaktan egitimi geli~tirmek; hedeflenmektedir.
Sonuv olarak A vrupa Birliginin egitim politikas1 en gene! anlamda ~u
temel ilkelere dayandmlmaktadtr (Milli Egitim Politikalan ve
Suralar, 1996:39):
3.

Tek bir Avrupa ivin egitim,
Ogrenen toplum,
Ytiksek kalitede egitim,
Stirekli egitim,
Egitimde ftrsat e~itligi,
Egitimde ve mesleki yoneltmede i~birligi,
Kar~Ihkh deneyim payla~Imi,
Orgtin egitimde, avtkhk ve i~birlikvi yontemlerinin desteklenmesi,
interaktif ogretim yontemlerin geli~tirilmesi.
Okullarda oz degerlendirmeye dayah yontemin ozendirilmesi,
Stirekli egitim.
Avrupa Birligi Egitim Projeleri

Avrupa Birligi 'nin egitimle ilgili tiv programt vard1r. Bu programlar
aym zamanda proje olarak uygulanmaktadtr. Bu programlara tilkemiz 2004
ythndan itibaren katilmaktadtr. Bu projelere a~agtda yer verilmi~tir.

3. 1. Sokrates
Sokrates, egitimde i~birligi amavh Avrupa Birligi. eylem programtdtr.
Bu program, yi.iksekogretim, orgi.in egitim ve dil ogrenim'i olmak i.izere tiv
alam kapsamaktadtr. Avrupa'da her ya~ ve dtizeyindeki egitimi kapsayan
ilk giri~imdir.
Sokrates programmm amavlan ~unlardtr:
- AB i.iyeleri arasmda bir ktilttir ah~veri~i yaparak, bi.iti.in alanlarda
A vrupa boyutunu geli~tirmek
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- Dye iilkelerin, dilleri ve
olmak

ya~am ko~ullan hakkmda bilgi sahibi

- Ogretim uyesi ve universite personeli ile universite ogrencilerine,
~ah~malanm diger iiye iilkelerde tamamlama ftrsati vermek. Bu
~ekilde, A vrupa ~apmda bir bilgi agt olu~turmak.
Sokrates
programmm
yiiriitiilmesinden,
A vrupa
Komisyonu
sorumludur. Sokrates Programmm uygulanmasmda Tiirkiye ortakhgt
sozle~mesi 27 Arahk 2002 tarihinde Tiirkiye ve Avrupa Birligi Komisyonu
tarafmdan imzalanm1~ ve 2004 ythndan itibaren programa kathm

ba~lamt~tlr.

3. 2. Leonardo da Vinci
Leonrado da Vinci, Avrupa Birligi'nin Mesleki Egitim Politikasmt
belirlemeyi ama~layan bir egitim programtdtr.
Bu program da iki donemden olu~maktadtr. Birinci a~amast I Ocak 1995
ytlmda ba~lamt~hr ve bu 31 Arahk 1999 tarihine kadar uygulanmt~tlr.
Programm, ikinci donemi 2000-2006 tarihleri arasmt kapsar. A vrupa
Parlamentosu Genel Kurul Karan ile 28 Ekim 1999'da Tiirkiye de bu
programa dahil edilmi~tir.
Teknik yardtm ve i~birligi, bu programdaki temel ama~ttr. Bu kapsamda,
pilot projelerin uygulanmast, uluslar arast hareketliligin saglanmast, dil
becerilerinin geli~tirilmesi, uluslar arast ileti~im aglannm kurulmast,
referans malzemelerinin haztrlanmast ve ortak eylemler yaptlmast
hedeflenmi~tir (Milli Egitim Politikalan ve ~uralar, 1996:40).
3. 3. A vrupa Gen~ligi Program1
14 Mart 1995 ytlmdan ba~layarak 5 ytlhk bir donemi kapsayan
programa, AB iilkeleri yanmda, Liechtenstein, Norve~, ~ek Cumhuriyeti,
Macaristan, Romanya, Polonya, Slovak Cumhuriyeti, Estonya, Letonya,
Litvanya ve Giiney Ktbns Rum Yonetimi de kattlmaktadtr. Programm ikinci
a~amasmda Tiirkiye de programa kattlmt~tlr.
A vrupa Gen~ligi Programt, 15-25 ya~ arasmdaki gen~ler i~in
tasarlanmt~hr. Programm i~eriginde, ii~iincii iilkelerle degi~imler (AB uyesi

dt~mdaki devletlere kapahdtr), ge~ i~~iler, gen~leri ilgilendiren faaliyetler,

gen~lere yonelik ara~tirmalar ve biigiler vardtr.

Program, gen~lerin sahip olduklan kiiltiirel ve sosyal ~evreyle AB 'nin
bir par~asm1 olu~turduklannm farkma varmalanm, farkh trktan ve etnik
kokenden olan insanlara sayg1 duymayt ogretme ve dt~lama, trk~Ihk,
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gibi kavram1ann zarar1anm vurgu1amayi, kadm erkek
a1gilanmasmm gerek1i1iginin an1atilmasmi amay1ar.

Aynca, gen91erin du~unce1erini ozgurce ayik1ama1anm, sosya1, ku1rure1
ve 9evrese1 duzey1erde, bagimsizhk, yarat1c1hk ve giri~imci1ik ruhunun
geli~tiri1mesini sag1amak, programm bir ba~ka amac1d1r (Milli Egitim
Politika1an ve Sura1ar, 1996:40).

4. Tiirkiye Ulusal Program1'nda Egitim
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Turkiye'nin AB'ye adayhk si.irecini ba~latan 10-11 Arahk Helsinki
Zirvesi 'ndeki ortakhk ko~ullarma dayam1arak 2000 yil1 sonunda bir U1usal
Program haz1rlanm1~ ve AB 'ye sunulmu~tur. Program, hayatm hemen her
alanmda 33 ba~hk (daha sonra bu ba~hk say1s1 35'e yikanlmi~tlr) ve 110 alt
ba~hkta Turkiye'nin kisa, orta ve uzun vadeli planlanm i9ermektedir
(Gillean, 2005-57). Ulusal Programda yer alan bolum1erden biri de Egitim,
Staj ve Gen9lik olarak belirtilmektedir. Bu bolumde U1usal Programda
egitim konusuna yer veren Egitim Staj ve Gen9lik adh 4.19. Bolume
a~ag1da k1saca yer verilmi~tir.
ilkogretim ve ortaogretim duzeyinde okulla~ma oranlan AB u1kelerinde
ortalama yuzde lOO'e u1a~mi~ oldugu halde, bu oran 1999-2000 ogretim y1h
itibanyla i.ilkemizde ilkogretimde yuzde 97,6, ortaogretimde ise yi.izde
59,4'rur. Yuksekogretimdeki okulla~ma oram, AB i.ilkelerinde ortalama
yi.izde 43 iken bu oran i.ilkemiz i9in yuzde 29 di.izeyindedir. Toplumun
egitim di.izeyinin yi.ikseltilmesi amac1yla 1997 y1hnda 91kanlan 4306 sayil1
Yasa ile zorunlu ilkogretimin suresi be~ yildan sekiz yila 91kanlarak
ilkogretimdeki okulla~ma oranmda onemli bir art1~ saglanmi~tlr. 8 iNCi.
Be~ Y1lhk Kalkmma P1am donemi sonunda ilkogretimde okulla~ma oram
yi.izde 100 o1arak hedeflenmi~tir.
U1kemizde genel butyeden egitime aynlan paym du~uklUgi.ine vurgu
yapilarak; toplam egitim harcamalannm GSMH'ya oram AB Ulkeleri i9in
orta1ama % 5, OECD Ulkeleri i9in ise ortalama % 6 duzeyinde oldugu, buna
kar~1hk 1999 yilmda egitim harcamalannm GSMH'ya oram Ti.irkiye i9in %
3,9 oldugu belirtilmi~tir. 1999-2000 ogretim yllmda yi.iksekogretimde
toplam ogretim elemam saylSlnm 64.901 'oldugu, lisans di.izeyinde bir
ogretim i.iyesi ba~ma 32 ogrenciye kar~Ihk, AB ulkeleri ortalamasmm 15
ogrenci o1dugu belirtilmi~tir (ABGS, 2006). Bunun d1~mda;
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Mesleki ve teknik ortaogretimin yeniden yapilandmlmast ihtiyacma
deginilerek c,;ah~malann ba~latildtgi belirtilmi~tir.
Yliksekogretimi AB iilkeleri ile uyumlu hale getirmek iizere ba~latilan
siirdiiriilecegi belirtilmi~tir.

c,;ah~malann

istihdam ve egitim ili~kisi c,;erc,;evesinde iSKUR tarafmdan siirdiiriilen
c,;ah~malar
ile
meslek
standartlan
ve
sertifikasyon
sisteminin
yaygmla~tmlmas1 hedefleri programda yer almt~tlr.
Egitim ve Genc,;lik bollimiinde AB'ye uyum saglamak lizere gerekli
yaptsal degi~iklikler Ulusal Program' da stralanmt~, hangi yasalarda
dlizenleme yaptlacagt belirtilmi~tir.

5. A vrupa Birligi ilerleme Raporlannda Egitim ve Tiirkiye
Haziran 1998 'de yaptlan Cardiff AB Konseyi toplantlsmda, yeni aday
iilkelerin katthm siirecinde kaydettigi ilerlemeleri 1998 ythndan itibaren
sunmast Komisyon tarafmdan benimsenmi~tir. Tiirkiye'nin topluluga
katihm yoniinde ilerlemesine ili~kin ilk diizenli rapor 1998 yilmda
sunulmu~tur; 2000 ythndan itibaren sunulan raporlar ise ilerleme raporlan
olarak adlandmlmt~tlr.

5. 1. 1998 Diizenli Raporunda Egitim:
Ogrenim, egitim ve genc,;lik ba~hgt altmda "Tiirkiye'de 12 milyondan
fazla ilk ve orta okul ogrencisi ve 500 000 kadar ogretmen vardtr. 72
iiniversitede top lam 1,3 mil yon ogrenci yiiksek tahsil yapmaktadtr. Agustos
1997' de c,;tkanlan bir yasa, zorunlu egitim siiresini be~ yildan sekiz ytla
C,:Ikarmi~ Ve boylece ilk ogrenimdeki
ogrenci sayiSllll biiyiik olc,;iide
arttrmt~tlr" denmektedir (AB Tiirkiye Delegasyonu, 2006).
Raporda aynca; gene! egitim diizeyinin AB standartlanna yiikseltmek
ic,;in okul derslik saytlannda, ogretim kadrosunda ve gene! olarak personel
say1 ve niteliklerinde eksiklerin olduguna yer verilmi~tir.
Raporda, AB programlanna katilmaya gosterilen ilgi ve istegi;
"Tiirkiye'nin 2000-2004 yillannda Sokrates, Leonardo ve Avrupa i<;:in
Genc,;lik Programlarma katilma imkamm ongormektedir. Bu katihm,
kliltiirlerin ve zihniyetlerin birbirine yakla~masma hizmet edecektir. Bu
amac,;la, uygun finansmana ek olarak, Tlirkiye'nin programlara kattlan
ki~ilerin serbest dola~tmmi saglamas1 gerekli olacakttr" ~eklinde
gostermektedir (AB Tiirkiye Delegasyonu, 2006).
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5. 2. 1999 Diizenli Raporunda Egitim:
Ogretirn, egitirn ve gen<;1ik ba~hg1 a1tmda; "E1deki bilgiler, bu alanda
kaydedi1en i1erlemeye ili~kin bir degerlendirme yapilrnasma irnkan
vermernektedir. Kornisyon ve Turk rnakarnlan, halen, Leonardo da Vinci II,
Socrates II ve A vrupa i<;in Gen<;lik ba~hkh Top1u1uk prograrn1anna
Turkiye'nin ge1ecekte katilrnasma imkan vermek uzere Turkiye'de
uygu1arnaya konu1acak hazirlayici duzen1erneleri goru~mektedir. Bu
duzenleme1er i<;in AB finansmam ongoru1rnektedir" denmektedir (AB
Turkiye Delegasyonu, 2006 ).
5. 3. 2000 Yilt ilerleme Raporunda Egitim:
2000 Y1h ilerleme Raporunda ulkernizin ogrenirn, egitirn ve gen<;lik
program1anna kat11abilmesi i<;in daha fazla <;aha i<;ine girdigi ve bunu
destek1emek arnaciy1a Birligin Turkiye'deki egitirn prograrn1anna top1arn
175 rni1yon Euro yard1mda bu1undugu be1irti1rnektedir.
Zorun1u egitim suresinin sekiz yila <;Ikan1rnasmm onernine deginilerek
bu ge1i~menin ortaogretim ve yuksekogretirnde de sag1anacagt ve ogrenci
saylSlmn artm1acagi be1irti1mektedir. 8. Be~ Y Ilhk Ka1kmrna P1am 'nda
2005 yilma kadar ortaogretirn de okulla~rna oran1annm % 75'e
yiikselti1mesi hedefine dikkat <;ekilrni~tir.
Aynca, mes1eki egitime daha <;ok onern veri1rnesi ve insan kaynaklanna
yatmm yapma i~inin sadece kamunun gorevi olrnadigi vurgu1anrni~tlr.

5. 4. 2001 Yth ilerleme Raporunda Egitim:
Egitim ve ogretim a1anmda s1mrh bir geli~rne sag1and1g1, Turkiye'nin
Top1u1uk program1anna (Sokrates, Leonardo da Vinci ve Avrupa Gen<;ligi)
kat1hm1 i<;in <;ah~ma1ann yeni bir ivme kazand1g1, 2003 yilmdan itibaren
program1ara kat1hmm ba~layacag1 a<;Iklanrni~tir. Topluluk prograrnlanm
yiirutrnek uzere Ulusal Ajans'm nasil kuru1acagi konusunun a<;1khga
kavu~turu1masi istenmi~tir.

Egitim sistemi reforrnu kapsarnmda Tiirkiye Haziran 2001 'de
ortaogretimdeki kaynaklann 2010 yllma kadar uzatilrnasiyla ilgili kanunu
kabul etrni~tir. Bu katk1 hiikiimetin 8 ,inci Be~ Y1lhk Kalkmrna Plam
dogru1tusunda 12 yllhk zorunlu ogretime 2005 y1hna kadar ula~I1rnasmi
saglayacaktir.
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Raporda, 4702 sayi11 Kanun'un, Tiirkiye'deki mesleki egitim ve
ogretimin yapismi etkileyerek, egitim sisteminde yatay ve dikey ge<;:i~leri
kolayla~tiran tek bir mesleki egitim sisteminin olu~turulmasm1 saglayacag1
belirtilmi~tir. Bu kanunla mesleki egitim ogretim kurumlanna smavs1z giri~
olanag1 saglanacag1 ve mevcut sistemdeki mesleki egitime devam edenlerin
ders yiiklerinin azaltilacagi ifade edilmektedir.

5. 5. 2002 ilerleme Raporunda Egitim:
2002 ilerleme Raporu on bilgisinde ~oyle denilmektedir: Tiirkiye'nin son
bir yllda ger<;:ekle~tirmi~ oldugu siyasi reformlann Kopenhag Katihm
ol<;:iitlerinin kar~Ilanmas1 yoniinde temel bir ad1m olu~turdugunun Komisyon
tarafmdan haz1rlanan metinlerin <;:e~itli yerlerinde vurgulanm1~ olmas1 yapiCI
bir oge olarak dikkat <;:ekmektedir (AB Tiirkiye Delegasyonu, 2006).
Buna kar~Ihk, Tiirkiye'nin siyasi ol<;:iitleri tam olarak kar~Ilamadigi,
uygulamada eksiklikler bulundugu ve her alanda daha fazla ilerleme
kaydetmesi gerektigi de belirtilmektedir. Komisyon'un ele~tirilerine ili~kin
olarak belirtilebilecek husus, bunlann bir k1smmm eksik bilgiden
kaynakland1g1 yoniindedir. ileri siiriilen diger ele~tirilerin ise, dinamik bir
nitelik ta~Iyan iiyelik siireci baglammda ortaya konmu~ bulunan siyasi irade
dogrultusunda h1zla giderilmekte oldugu belirtilmi~tir. Ulusal Ajansm
kurularak <;:ah~maya ba~lamas1 olumlu bir geli~me olarak kabul edilmi~tir.

5. 6. 2003 Yilt ilerleme Raporunda Egitim:
Tiirkiye'nin ilgili Topluluk programlanna katihmmdan sorumlu birimin
Ocak 2002'de Devlet Planlama Te~kilati biinyesinde kurulmasm1 takiben,
32 yeni personel atanma ve farkh bakanhklardan gorevlendirme suretiyle
istihdam edilmi~tir. Soz konusu birim, gelecekte Sokrates, Leonardo da
Vinci ve Gen<;:lik Programlanndan sorumlu olacak olan Ulusal Ajans olarak
faaliyet gostermektedir. Bu birim, Komisyon ile i~birligi halinde <;:ah~ma
planlan olu~turmu~ ve haz1rhk tedbirlerinin tiimiinii uygulamaya koymu~tur.
Soz konusu birimin Turk Ulusal Ajans1 olarak faaliyet gostermesini teminen
hukuki statiisiinii ve idari ve mali ozerkligini diizenlemek amac1yla,
Temmuz 2003'de Devlet Planlama Te~kilat1 Kurulu~ ve Gorevleri Hakkmda
Kanun Hiikmiinde Karamamede degi~iklik yapilmi~tir.
Go<;:men i~<;:i <;:ocuklannm egitimine ili~kin direktifin i<;: hukuka
aktanlmas1 amaciyla, Kas1m 2002'de bir kanun kabul edilmi~tir.
Bir onceki hiikiimet, egitim ve mesleki egitim sistemine ili~kin olarak,
zorunlu egitim siiresini 2005 yllma kadar 8 yildan 12 ylla 91karmaya ve orta
ogretim siiresini 2002-2003 Ogretim yilma kadar 3 yildan 4 ylla <;:Ikarmaya
yonelik tedbirleri uygulamaya ba~lam1~t1. Kas1m 2002'de se<;:ilen yeni
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hiiki.imet de, zorunlu egitim siiresini 2005 yllma kadar 12 y1la ~1karmaya
isteklidir fakat, orta ogretim siiresini 4 ylla ~lkarmayl hedefleyen tedbirleri
kald1rm1~tlr. Hi.iki.imet, mesleki okullan daha ~ekici k1lmak ve yoksul ailelerin
~ocuklanmn okulla~ma oramm yiikseltmek hususunda ~aba sarf etmektedir.
Son rapordan bu yana, Tiirkiye'de, engelli ~ocuklann okul oncesi zorunlu
egitimini geli~tirme yoniinde ilerleme saglanmam1~t1r.
Yiiksekogretimde, Yiiksek Ogretim Kanunu'na tabi egitim sistemmm

n

olduk~a merkeziyet~i oldugu belirtilmektedir. Raporda; "Yiiksek Ogretim

1

Kanununda yer alan temel ilkeler ile egitim programlan arasmdaki uyumun
denetiminden sorumlu olan ve rekt6rler ve faki.iltelerle ilgili olarak geni~
disiplin yetkileri kullanan gii~lii bir Yiiksek Ogretim Kurumunun (YOK]
varhg1 nedeniyle, yiiksekogretim sisteminde, akademik, idari ve mali ozerklik
eksikligi bulunmaktad1r" denmektedir (AB Tiirkiye Delegasyonu, 2006).

1

Raporda, TBMM'nin her yll Yiiksek Ogretim Kurumu'nun biitvesini
kabul etmekte oldugu, ancak soz konusu Kurumun harcamalanm
denetleyemedigi belirtilerek; "Milli Egitim Bakam TBMM'de yiiksek
ogretim sistemini temsil etmekte ve YOK toplantllanna ba~kanhk
edebilmektedir, fakat oy hakk1 bulunmamaktad1r. Aynca ne YOK kararlan
ne de iiniversite kararlan Bakanhk onayma tabi degildir. Milli Giivenlik
Kurulu da Yiiksek Ogretim Kurulunda temsil edilmektedir. Bu yap1,
iiniversitelerin istihdam piyasasma daha fazla yonelmelerine engel
olmaktad1r. Oniversite mezunlan arasmdaki yiiksek i~sizlik oram bu gori.i~ii
desteklemektedir. Oniversiteleri, arz yonlii yap1dan, istihdam piyasasmdan
kaynaklanan talep iizerine kurulu bir yap1ya kavu~ulmak amac1yla egitim
sisteminde reform yap1lmas1 gerekmektedir" ~eklinde gori.i~ bildirilmi~tir.
(AB Tiirkiye Delegasyonu, 2006).
1997'de 91kartilan bir kanun, engelli vocuklar i~in okul oncesi zorunlu
egitimi ongormekle birlikte, Tiirkiye'nin bu yondeki kapasitesi yetersizdir
2002-2003 Ogretim y1hnda okul oncesi egitime sadece 61 engelli ~ocuk
devam etmi~tir.
Milli Egitim Bakanhg1, fakir ailelerin, vocuklanm okula gondermelerini
saglamak amac1yla, 2003-2004 Ogretim yllmda, temel egitimde okul
kitaplannm iicretsiz dag1tllmasma karar vermi~tir. Bu onemli tedbirin
6zellikle k1zlann okula gitme oramm yiikseltmesi beklenmektedir.
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Sekizinci Be~ Y Ilhk Kalkmma Plam, orta ogretimde okulla~ma oramnm
artmlmasmda ba~anh olmakla birlikte, genel liselere devam orammn
azaltllarak mesleki ve teknik egitim okullanna yonelimi saglama
konusunda ba~anh olamam1~t1r.
Genel olarak orta ogretimde iki temel sorun varhgm1 stirdtirmektedir.
6ncelikle, orta ogretime olan talep ongorulenden <;ok daha yliksektir, ikinci
olarak, mesleki ve teknik okullara yonlendirilen ogrenci say1s1 planlanandan
daha azd1r. Universiteye giri~ smavlan genel liselerden mezun ogrenciler
lehine bir aynma yol a<;maktad1r.
Ttirkiye, 1970'lerden bu yana orta ogretimde mesleki ve teknik egitimi
one <;1karan plantar uygulamaktad1r. Orta ogretim sonras1 meslek ytiksek
okullanna smavs1z giri~ hakk1 dahil, mesleki ve teknik orta ogretimin
konumunu gti<;lendirmeye yonelik bir<;ok yasal tedbir ahnmakla birlikte, soz
konusu tedbirler dtiz liselere olan egilimi tersine <;evirmemi~tir. Sonu<; olarak,
egitim ve mesleki egitim alanmda baz1 ilerlemeler kaydedilmi~tir. Ttirkiye, li<;
Topluluk programma kat1hma yonelik haz1rhklanm stirdlirmeli ve
tamamlamahd1r. Go<;men i~<;i <;ocuklannm egitimine yonelik olarak
vilayetlerce ahnan tedbirler izlenmelidir. Universiteleri istihdam piyasasma
daha fazla yonlendirmek amac1yla YOK'lin koordinasyon gorevi gozden
ge<;irilmelidir. Ttirkiye, Ozel egitime muhta<; <;ocuklann erken te~his
edilmesine yonelik gerekli tedbirleri almah ve soz konusu <;ocuklar i<;in okul
oncesi egitim imkanlannm saglanmasma ozen gostermelidir. Ttirkiye, orta
ogretime yonelik olarak planlanan hedef ve stratejilerini gozden ge<;irme ve
orta ogretimin yliksek ogretim lizerindeki basklSllll hafifletme yontinde te~vik
edilmelidir.

5. 7. 2004 ilerleme Raporunda Egitim:
06 Ekim 2004 de yay1mlanan ilerleme Raporu'nun 29 ba~hktan biri olan
ve 18 nolu Genel ve Mesleki Egitim ba~hg1 altmda verilmi~ olan boltim ozet
olarak degerlendirildiginde sonu<;lar iki boltimde ele almabilir: Birinci
boltimde egitimle ilgili olumlu geli~meler, ikinci boltimde ise henliz yerine
getirilmesi gereken eksik ve olumsuzluklar i<;eren bollim yer almaktad1r.

5.7.1. Raporda Olumlu

Geli~meler:

Topluluk Egitim programlannp (Socrates, Leonardo ve Youth) kat1hm
slirecinde
btiyiik
ol<;tide 'ilerleme
saglanmi~tlr.
Programlann
koordinasyonunu saglayan Ulusal Ajansm uygulama kapasitesi, hem
personel hem de altyap1 a<;Ilanndan gii<;lendirilmi~tir.
Go<;men <;ocuklarmm egitimine

ili~kin

kanun yiirtirliige

konmu~tur.
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Egitimi desteklemek is;in yeni okul yapttran ya da mevcut okullann
tefri~i i9in kaynak aktaran ozel ~ahtslara vergi muafiyetleri saglayan
mevzuat sayesinde 277 yeni okul yaptmlmt~ ve 200 okul tadilattan

n
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ge9mi~tir.

If.
ICI

m
cr
111

:k
n

(:ocuklann okula devam oranlanm arttrabilmek amactyla, 2003/2004
ythnda ilkogretim kitaplan iicretsiz olarak dagtttlmt~ ve olumlu etki
yapmt~tlr.

Anayasada Mayts 2004'te yaptlan bir degi~iklikle, YOK'e Gene!
Kurmay Ba~kanhgmdan bir iiye atanmast uygulamast kaldmlmt~tlr.

5.7.2. Yerine getirilmesi gereken eksikler ve olumsuzluklar:
Topluluk programlannm koordinasyonunun ve yonetiminin daha da
iyile~tirilmesi i9in 9abalann devam etmesi gerekmektedir. Tiirkiye' de

.,
9
e
(

l

egitime aktanlan kaynak,
altmdadtr.

GSYiH oram 3fYtsmdan AB ortalamasmm

Okulu erken terk oranlan olduk9a yiiksektir. ilerleme kaydedilmi~
olmakla birlikte, ktz ve erkek fYOcuklann egitimleri arasmda farkhhklar
bulunmaktadtr. Oziirlii fYOcuklann da okula gidebilmeleri is;in s;abalar
artmlmahdtr.
YOK'iin geni~ disiplin yetkileri baktmmdan yiiksek ogrenimde olu~an
merkezi yapt yiiziinden iiniversiteler akademik, idari ve mali ozerklige
yeterince sahip degillerdir ve i~ gucu piyasalanna yeterince
odaklanamamaktadtrlar. Bu nedenle YOK'iin koordinasyon gorevi tekrar
gozden ges;irilmelidir.
Ogrencilerin mesleki okullardan iiniversitelere ge9i~i zorla~tigt ols;iide,
bu okullara ba~vurularda dii~ii~ gozlenmektedir. Mesleki egitim
politikalarmm belirlenmesinde sosyal ortaklann katihmt
yetersiz
kalmaktadtr (Milli Egitim Bakanhgt, 2007).

5. 8. 2005 ilerleme Raporunda Egitim
Raporda, 26. fastl Egitim ve Kiiltiir ba~hgt altmda, ogrenim, egitim,
genvlik ve kiiltiir alanlannm gene! olanik iiye iilkelerin yetkisinde oldugu
belirtilerek ulusal politikalann uyumlu hale getirilmesi, e~giidiim
saglanmast ve payla~tlan hedeflere ula~tlmasmm, Avrupa diizeyinde egitim
ve ogretim alanlannda biitiin faaliyetleri biitiinle~tiren 'Egitim ve Ogretim
2010' programmm geli~tirildigi belirtilmi~tir. Kiiltiirel ve~itlilik konusunda
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ise uye ulkelerin, AT Antla~masmm 151. maddesinde yerini bulan ilkelere
uymalan ve uluslararas1 yiikumluluklerinin kultiirel c;e~itliligin korunmas1
ve ilerlemesine imkan vermesm1 saglamalan; egitim, Topluluk
programlannm (Leonardo da Vinci, Socrates, Youth) mali yonetiminin
saghkh bir ~ekilde saglanmas1 ic;in uye ulkelerin hukuki, idari, mali
c;erc;evelere ve gerekli uygulama kapasitesine sahip olmalan gerektigi
belirtilmi~tir (European Commission, 2006).
Egitim ve ogretim alanmda Turkiye, Nisan 2004 aymdan bu yana
Toplulugun Leonardo da Vinci, Socrates, Youth programlanna son derece
ba~anh bir ~ekilde katllmaktad1r. Turk Ulusal Ajans1 tarafmdan yuriitiilen
bilgilendirme kampanyalannm da destegiyle, bu programlar ogrenciler ve
gene; profesyoneller arasmda buyiik ilgi gormu~tur. 2004 yllmda zaten
onemli bir ~ekilde art1~ kaydeden ba~vuru say1s1 2005 yllmda daha da
yukselmi~tir (AB Turkiye Delegasyonu, 2006).
Turk Ulusal Ajans1, projelerle ilgili sec;im, sozle~me, menfaat sahiplerine
odeme, proje denetleme ve Komisyona bilgi verme dahil, programlann
dagitllmi~ faaliyetlerin yonetimine ili~kin gorevlerini tatminkar bir ~ekilde
yerine getirmi~tir. Turk Ulusal Ajans1, AB ortaklanyla birlikte 9000'den
fazla Turk katlhmcmm dahil oldugu projeler ic;in bu faaliyetlere tahsis
edilen fonlarm % 90'mm ihalesini gerc;ekle~tirebilmi~tir. Turk Ulusal
Ajansmm, ba~vuru saytlanndaki onemli art1~la ba~ edebilmek ic;in yonetim
kapasitesini takviye etmeye yonelik c;abalanm surdurmesi gerekmektedir
(AB Turkiye Delegasyonu, 2006).
Devlet Planlama Te~kilat1, Milli Egitim Bakanhgt, AB i~Ieri Genel
Sekreterligi, Yuksek Ogretim Kurulu, Genc;Iik ve Spar Genel Mudurliigu ve
TUrk i~ Kurumu temsilcilerinde olu~an bir Yonetim ve izleme Komitesi,
Birlik Programlannm uygulanmasma yonelik genel politikalar belirlemek
ve Ulusal Ajansm c;ah~masm1 izlemekte ve degerlendirmek ic;in duzenli
toplantllar yapmaktad1r. Programlan, bu alandaki ulusal politikalara da
faydah olmasm1 saglamak ic;in, sektOrel bakanhklann Yonetim ve izleme
Komitesine etkin katllmalan gereklidir. Bu baglamda, ilgili butun
bakanhklar arasmda i~birligi ve e~gudum guc;lendirilmelidir (AB Turkiye
Delegasyonu, 2006).
Turkiye, AB Liz bon stratejisinin, bir parc;as1 alan Egitim ve Ogre tim 2010
c;ah~ma programma katllmaktadtr.' Milli Egitim Bakanhgt, 2010 c;ah~ma
programmm uygulam~I hakkmdaki 2006 Ortak Raporu'na katki olarak,
Turkiye'nin egitim ve ogretim sistemlerinin modemizasyonu hakkmda bir
ulusal rapor sunmu~tur.
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Egitime eri~imde geli~me olmu~tur. Son dort yllda, okul oncesi
egitimdeki <;ocuk say1smdaki
% 68 'lik bir art1~ halen dii~iiktiir (bu ya~
grubunun % l6's1). 2003 yllmda ba~latilan ve k1z <;ocuklann okula
gonderilmesini te~vik eden kampanya, 2005 yllmda 20 ~ehirde daha
uygulamaya sokulmu~tur ve bu alandaki <;abalar siirdiiriilmektedir. Ozel
egitime tabi <;ocuklann egitimi i<;in daha <;ok mali kaynak tahsis edilmi~
olmakla birlikte, hala bu alanda yap1lacak <;ok ~ey vard1r.
2005 - 2006' da Ulasal <;apta uygulanmas1 ongoriilen, temel egitimin ilk
sm1fmm yeni ders programmm pilot uygulamas1, 2004 - 2005'te 9
~ehirde 120 ilkogretim okulunda ba~lami~tlr. 6 'dan 8 'e kadar olan stmflann
ders programlan kabul edilmi~tir.

be~

Mesleki ve teknik egitimin gii<;lendirilmesine ili~kin, Egitim Kurulu hem
genel hem meslek liselerinin li<; ylldan dorde <;Ikanlmasi uygulamasma
ba~lami~tlr. Bu reform, mesleki I teknik ve genel ortaokullar arasmda yatay
ge<;i~i saglami~tlr. Bunun tersine, teknik lise mezunlannm iiniversite giri~
smavmdaki katsaylSI dti~iiriilmti~tiir.
Oncelik,

i~letmelerde

ve meslek orgiitlerinde beceri egitiminin
verilmelidir. Mesleki ve teknik egitim (MTE) i<;in ogretmen
yeti~tiren Mesleki ve Teknik Egitim Fakiilteleri, Avrupa Kredi Transfer
Sisteminin uygulanabilmesi i<;in yeniden yapilandmlmahdtr. Bu, Ytiksek
Ogretim Kurulu (YOK) ve Milli Egitim Bakanhg1 ile i~birligi i<;erisinde ve
halihaz1rda devam eden MTE Modemizasyon programmdan yararlanarak,
tlim ytiksek ogretim sisteminin yeniden yap!landmlmasmm bir par<;aSI
olarak ele ahnmahd1r.
geli~tirilmesine

Yuksek ogretim alanmda, Bologna surecinin Ttirkiye'de uygulanmasmda
kayda deger ilerlemeler saglanmi~tlr. Akademik degerlendirme ve kalite
kontrol alanmdaki mevzuat, Kalite Teminat1 i<;in Avrupa Ag1 tarafmdan
geli~tirilen Avrupa standartlan ve yonergeleri dikkate almarak gozden
ge<;irilmi~tir. Ulusal bir diploma eki, A vrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi
ve UNESCO tarafmdan ortakla~a olarak haztrlanan bir model temel almarak
haztrlanmi~
ve Turk liniversitelerine dagittlmi~ttr; uygulanmast
Turkiye'deki tiim ytiksek ogretim kurumlannda 2005 ythndan itibaren
zorunlu olacakttr (AB Ttirkiye Delegasyonu, 2006).
'
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Ktiltilrle ilgili olarak, Ttirkiye Temmuz aymda Kiiltiir 2000 programma
katilma istegini teyit etmi~ ve 2006 'daki kat1hm1 ic;:in gerekli olan mali
katktsmt odemeye haz1r oldugunu beyan etmi~tir.

5. 9. 2006 ilerleme Raporunda Egitim
Raporda, 26. fast] Egitim ve Killtilr ba~hg1 altmda, egitim, ogretim ve
genc;:lik konulannda iyi geli~me kaydedildigi belirtilmi~tir. Ttirkiye,
Toplulugun Leonardo da Vinci, Socrates ve Youth programlannda ba~anh
bic;:imde katllm1~ ve programlann iilke genelinde taniti!masma yonelik
onlemler almmt~tir. Programlara ba~vumlarda kayda deger art1~ vard1r.
Ttirkiye'nin Lifelong Learning ve Youth in Action programlanna kat!lma
istegi dikkate almdtgmda, Ulusal Ajans'm gilc;:lendirilmesi ve kat1hm
ko~ullannm azaltiimasi yararh olacaktir. Ttirkiye, Egitim ve Ogretim 20 I 0
<;:ah~ma Program! E~gtidi.imti Gmbuna ve c;:e$itli ktimelere aktif bir $ekilde
katllmaya ba$lami$tir. OECD ortalamasmm altmda kalmalanna ragmen,
tilm egitim dtizeylerinde okulla$ma oranlannda arti$ g6ri.ilmi.i$tilr.
Kamuoyuna etkin bic;:imde duyurulmu$ olan k1z c;:ocuklannm egitimine
yonelik kampanya ba$anh olmu$tur. ilkogretim ve mesleki egitimde gozden
gec;:irilmi$ yeni programlar uygulamaya konulmu$tur. Ya$amboyu egitime
katihm oranlan 90k dil$iiktilr, ancak 2000 ydmda % 1.1 oranma k1yasla
2005 'te % 2 'ye ytikselmi$tir. A vmpa Kredi Transfer Sisteminin Haziran 'da
Ttirkiye'de zomnlu olmas1 ile birlikte yi.iksek ogretimde Bologna silrecinin
uygulamas1 yontindeki geli$me devam etmi$tir (European Commission,
2006).
Ttirkiye, Culture 2000 isimli Topluluk programmda yer almaya
ba$lami$tlr. Tilrkiye, <;:e$itlilik ve Ktilti.irel Farkhhgm Komnmas1 ve
Geli$tirilmesine Ili$kin UNESCO Sozle$mesi'nin kabuliinti desteklemi$ ve
onay i9in i9 i$1emler ba~lami$tlr. istanbul 201 0' da A vmpa Ktilttir Ba$kenti
olmak i9in ba$vuruda bulunmu$tur (AB Ttirkiye Delegasyonu, 2006).

6. Sonuc; ve Degerlendirme
Ti.irkiye, AB adayhk stattisi.iniin kabul edildigi 1999 tarihinden itibaren
kaydettigi geli$imi toplam 33 ba$hk altmda (Ti.irkiye Ulusal Program!,
2000) her y!lm sonunda haz1rlanan bir ilerleme rapom ile izleyebilmektedir.
Bu ba$hklardan biri olan 'egitim'', s1ra ve isim degi~ikligine ugrayarak
'Egitim ve Ktilti.ir' ba~hg1yla incelenmektedir.
Ulusal Program' Ia i.istlenilen egitim konularmdaki geli$meler her bir
ilerleme rapomnda ayn ayn yer almt~tir. Ulusal Program ve ilerlenme
raporlannda egitim konusundaki ilerlemeler tabla I 'de ozet olarak

verilmi~tir.
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Tablo 1: Ulusal Programda 'Egitim, Staj ve Gen.;lik' Ba~hgmda Hedefler,
~. "kl"kl
I erve ilerI eme R aporI arm d a D urum T a blosu
Yapdmasi PI anI anan Degi~I

li

Konu
3797 Sayth Kanun
3308 Sayth Kanun

Hedef ve beklentiler
Y etki ve sorumluluk
devri
Mesleki ve Teknik
Egitim ile Sanayi
i~birligi
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Sonu.;

Sorumlu
Kurulu~/lar

Y apilmami~tir

MEB

4702 Sayth Kanun
kabul edilmi~,
yonetmelikler

MEB-<;:SGB

tamamlanmamt~tlr

Ulusal Meslek
Standartlan Kanunu
Zorunlu egitimin 9-12
y!la ytkanlmasi

Meslek standartlan

Tamamlanmamt~ttr

CSGB

Y aptlmamt~ttr

MEB

Kurulmu~tur

DPT

Tamamlanmami~tir

MEB, YOK

Geli!?meler vardtr

MEB, TESK

Y apilmami!?tir

MEB,YOK,

geli~tirilmesi

AB iilkeleri
ortalamasma uyum
sa~!;lama

Ulusal Ajans'm
kurulmas1
Meslek Yuksek
Okullan
Yeti~kin

egitimi

AB programlanna
katthm
Ogretim elemam,
fiziksel alt yaptda
iyile~tirme ve denklik
Egitimin rum
boyutlannda
yaygmla~t1rma

Yuksekogretimin
yeniden yaptlanmast

y uksekogretim
kurumlannm daha
ozerk yaptya

Orta ogretimin
yeniden

Mesleki ve Teknik
Egitimin
guc,:lendirilmesi
Goc,:men i~yi
c,:ocuklanmn egitimden
yararlanmalan
Egitime yatmmlann
artmlmas1

Yaptlmami!?tlr

MEB

Kanun c,:tkmt!?tlr

MEB

Y aptlamamt~tlr

MEB,DPT,MB

Uzun vadede zorunlu
egitimin okul
I
oncesinden ba~lattlmast,
Ozel egitime onem
verilmesi
Yaptlandmct ve ogrenci
merkezli egitim
uygulamas1

%16 duzeyinde

MEB

kavu~turulmas1

~landmlmas1
Goc,:meni~yi

c,:ocuklanmn egitimi
Butc,:eden Egitime
aynlan paym
artmlmast
Okul oncesi egitimde
okulla~ma oranlannm
artmlmas1
Ozel egitime muhtay
_£_ocuklann egitimi
Yeni ilkogretim ders
programlanmn
uygulanmasi

kalmt~tlr
Geli~me

vardtr

Tamamlanmi~tir

MEB
MEB

..
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Tabloda olabildigince stmrlandmlarak verilen konu ba~hklan, hedef ve
beklentiler, ula~Ilan sonu~lar ve sorumlu kurulu~lar belirtilmi~tir. Buna
gore;

10 3797 sayth Milli Egitim Bakanhgt Te~kilat ve Gorevleri Hakkmdaki
Kanun'da beklenen degi~ikler yaptlamamt~tlr. Milli Egitim Bakanhgt'nm
merkeziyet~i ve hantal yaptst devam etmektedir.
20 4 702 sayth Mesleki Egitim Kanunu kabul edilmi~, ancak uygulama
yonetmelikleri ~tkanlamadtgt i<;in uygulamaya yonelik degi~iklikler
yaptlamamt~tlr. Mesleki egitim politikalannm belirlenmesinde sosyal
ortaklann katihmt yetersiz kalmt~ttr.
3 Zorunlu egitimin 9-12 ytla ~Ikanlmasi hedefi ger~ekle~tirilememi~tir.
Henliz sekiz ytlhk zorunlu egitimde okulla~ma oranlanndaki dti~tikltik ile
egitimde bolgesel farkhhklar devam etmektediro Okulla~ma oranlan
a~tsmdan ktz ve erkek ~ocuklann egitimleri arasmda onemli farkhhklar
vardtro Oztirlti ~ocuklann da okula gidebilmeleri i~in ~abalar yetersiz
0

kalmt~tlro

40 Ytiksekogretimin yeniden yaptlandmlmast yanh~ politikalar nedeniyle
sonu~suz kalmt~tlr. Ytiksekogretimde astl ihtiya~ goz ardt edilerek mevcut
yapmm korunmasma olanak verilmi~tir. YOK'tin koordinasyon gorevi
tekrar gozden ge~irilmelidir.
50 Ortaogretimde yeniden yaptlanma kapsammda mesleki ve teknik
egitme gerekli onem verilememi~, ogrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun
alanlara yonlendirilmesi ve mesleki ve teknik egitimin gti~lendirilmesi
saglanamamt~, smavla yoneltme daha da agtrhk kazanmt~tlro

60 Egitime verilen onem, egitime aynlan kaynaklarla dogru
orantthdtr,ancak bi.it~eden egitime aynlan paylar hentiz AB ortalamalannm
~ok altmdadtr.
Turk Egitim Sistemi'nin yeniden yaptlanmast ba~ta olmak tizere
egitimde kalitenin artmlmast, egitime eri~im ve yaygmla~tmna, list
ogretime yonlendirme ve mesleki egitim, genel btit~eden egitime aynlan
kaynaklann smtrhhgi ve yi.iksekogretimin yeniden yaptlandmlmasi
konusunda ilerleme kaydedilerriemi~tiro Ttirkiye 'nin A vrupa Birligi 'ne
adayhk si.irecinde serbest dola~tm, istihdam ve mesleki standartlann sorun
te~kil etmemesi i~in egitim sisteminin htzla ihtiya~ duyulan i~ gtictinti
yeti~tirme kapasitesine ula~abilmesi gereklidiro
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Gen<; bir nlifusa sahip olan Tiirkiye ic;in bu genc; niifus, i~sizlik ac;tsmdan
baklldtgmda dezavantaj, dinamik i~ giicii ac;tsmdan ise avantaj olarak
goriilebilir. A vrupa Birligi iilkelerinin gelecekte ihtiyac; duyacag1 i~ giiciinii
saglamak Tiirkiye ic;in onemli bir kazamm saytlabilir. Bunu saglayabilmek
ic;in ozellikle mesleki egitimin AB iilkelerine uyumlu hale getirilmesi
gereklidir. Diger taraftan, yiiksek ogretime olan talebin artarak devam
etmesi kar~tsmda planstz bir yeni iiniversite ac;ma politikalan da
Tiirkiye'nin AB ye uyumunu kolayla~tlrmaktan c;ok zorla~ttrdtgmt
gostermektedir. (:iinkii, yiiksek ogretimde kalitenin azalmas1 AB iilkeleri
yliksek ogretimi ile denklik sorunlannm artmast anlamma gelecektir.
Sonuc; olarak adayhk bir biitiin olarak degerlendirildiginde, egitim
konusunda attlmast gereken heniiz pek c;ok adtm vardtr. Egitim ve kiiltiir
konulanmn iilkelerin tercihlerine btraktlmt~ olmasma bakilmakstzm Ulusal
Program' da yer alan taahhiitlerin yerine getirilmesi ic;in Milli Egitim
Bakanhgt, iiniversiteler, sivil toplum kurulu~lan, meslek kurulu~lan ve
sanayi kurulu~lan ile i~ birligini geli~tirerek siirdiirmelidir.
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