
 

 

 
 
 

Öncü Okul Yöneticileri Derneği 

20. Milli Eğitim Şurası 

Hazırlık Çalıştayı Raporu 

8 Ekim 2021 

Öncü Okul Yöneticileri Derneği, okul yöneticiliği alanında çalışmalarını sürdüren ve Türkiye’de okul 
yöneticiliği mesleğinin ve okul yöneticilerinin güçlenmesi için çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Bu metin, 
1-3 Aralık 2021’de gerçekleştirilecek olan 20. Milli Eğitim Şurası’nın başarılı, verimli ve ülkemiz eğitim 
sistemi ve çocuklarımız için yararlı ve etkili kararların alınacağı bir toplantı olmasına katkı sunmak adına, 8 
Ekim 2021’de yapılan çalıştay sonunda Dernek üyelerimizin görüşleri ve önerileri doğrultusunda 
hazırlanmıştır. 

Her bireyin eğitime eşit ulaşma hakkı vardır. Ülkelerin farklı özelliklerine bağlı olarak fırsat eşitliğinde istenilen 
sonuçlara ulaşılamamaktadır. Bu sebeple birçok araştırmacı eğitimde “fırsat adaleti” kavramını geliştirmiştir. 
Gelir düzeyi, bölge, kültür, demografik yapı farklılıkları fırsat eşitsizliği oluşturabilmektedir. Sosyo-ekonomik 
yapının içinde bulunduğu olumsuzlukların ortadan kaldırılması eşitliği sağlamada önemli olabilir. Bu da 
doğrudan ekonomik ve sosyal yatırımlarla ilgilidir. 

1970’li yıllardan sonra dünyada refah devlet anlayışının yerini, neoliberalizme bırakması her alanda olduğu 
gibi eğitimde de fırsat eşitliğini olumsuz etkilemiştir. Serbest piyasa ekonomisinde zengin ile fakir arasındaki 
fark giderek artmış ve dezavantajlı bölgeler çoğalmıştır. Bu yerlerde okul dinamikleri de bundan etkilenmiştir. 
Bu durum devletin toplumu kapsayıcılığı açısından problem oluşturmaktadır. Toplumun uç noktalarında 
yaşayan bireyler derin bir eğitim eşitsizliğine düçar olmuştur. Eğitim olanağı bulamamış ya da çeşitli nedenlerle 
eğitimden mahrum kalmış çocuklar artmıştır. Özellikle engelli ve özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar açısından 
tam bir problem olmuştur. Her ne sebeple olursa olsun ülkeler dengeli ve eşit bir eğitim için mücadele 
etmektedir. 

Türkiye bir hukuk devleti olarak bu ödevin yerine getirilmesinin ilk aşaması hakları koruma altına almak, 
eğitimde fırsat eşitsizliğine neden olan faktörleri ortadan kaldırmak ya da en azından minimize etmek üzere 
yasa yapmaktır. Diğer yandan dezavantajlı kesimlere yönelik yapılacak pozitif ayrımcılığı da yasal zemine 
dayandırmaktır.  

Nitekim temelde eğitimde fırsat eşitliğini güvence altına alan 1982 Anayasası dışında 222 sayılı İlköğretim 
ve Eğitim Kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, Kalkınma Planları, Şura kararları, hükümet 
politikaları ile devlet bu yükümlülüğünü yerine getirmekte ve dezavantajlı bireylerin koşullarını eşitlemeye 
ve her bireye kendini geliştirme fırsatı vermeye yönelik tedbirler almaktadır. Düzenleyici ve denetleyici 
organları ile de uygulamaya yönelik aksaklıkları gidermeye çalışmaktadır.  

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik merkezi yönetim ve bakanlık düzeyinde yürütülen çalışmaların 
dışında yerel düzeyde de tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda projeler hayata geçirilmektedir. İstanbul İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından son birkaç yıldır yürütülen ve ebeveynlerin desteklenmesini amaçlayan 
Veli Akademileri Projesi, öksüz ve yetim öğrencilerin psikolojik, sosyal ve ekonomik olarak 
desteklenmesinin amaçlandığı Umudum Öğretmenim Projesi, 2-12. sınıf arasında okuma güçlüğü geçen 
öğrencilerin eğitim eksiklerini kapatmak amacıyla yürütülen Bir Harf Bin İstanbul Projesi bu kapsamda 
yapılan çalışmalara birer örnektir. Yine yerel yönetimlerin de benzer çalışmalarını görmek mümkün 
olmaktadır. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi her eğitim öğretim yılı başında yetim öksüz çocuklara ve 



 

 

özel gereksinimli öğrencilere eğitim desteği sağlamaktadır. 

Okullar; akademik gelişim, sosyal ve bilişsel gelişim, yetenek gelişimi, yaşın getirdiği pedagojik doğal 
ihtiyaçlar (oyun gibi), beslenme, okul sağlığı gibi faktörlerin etkili olduğu ortamlardır. Bu faktörlerin eğitimde 
fırsat eşitliği için önemli olduğu söylenebilir. Okulların kendi içinde farklılaşmalar olabileceği gibi bölgesel 
düzeyde de farklılıklara rastlanabilmektedir.  

Uluslararası belgeler, yasalar ve uygulamaya konulan çalışmalara rağmen bugün eğitimde fırsat eşitliğinin 
tüm bireyler için tam olarak sağlanabildiğini söylemek mümkün olmamaktadır.  Gerek okul dışı gerek okul içi 
faktörler eğitimde fırsat eşitliği konusunda engel teşkil etmeye devam etmektedir.  Bugün Türkiye’de hiçbir 
eğitim kademesinde okullaşma oranının %100 olmaması, okul terk oranları ile ilgili istatistikler, engelli 
bireylerin okula devam oranları bu durumun somut göstergelerinden bir kaçıdır. Yasal olarak güvence altına 
alınmış olmasına rağmen uygulamaya yönelik bazı eksiklik ve aksaklıklar bu sonucu kaçınılmaz kılmaktadır.  

Bu bağlamda eğitimde fırsat eşitliğine yönelik, okul müdürleri gözünden okul düzeyinde ve ülke düzeyinde 
geliştirdiğimiz tespitler ve önerileri aşağıda sıraladık. 

A. Tespitler: 

1. Okul düzeyinde fırsat eşitliğini olumsuz etkileyen faktörler: 

• Okul bazlı bütçe uygulamasının olmaması, 
• Okul yöneticilerinde toplumsal liderlik becerilerinin yetersizliği, 
• Sağlık imkânlarının okullara göre farklılıklar göstermesi, 
• Okulların yapısına göre akademik ve sosyal bilinç yönünde farklılıkların bulunması, 
• Üst yönetimler tarafından yapılan planlamalarda okulların mevcut fiziki yapıları ve donanım 

durumlarının zaman zaman göz ardı edilmesi (seçmeli ders uygulamaları, tasarım beceri atölyelerinin 
kurulumu gibi) 

• Okullara göre beslenme imkânlarındaki düzensizlikler, 
• Öğrencilerin baskın akademik eğitim ve fiziki ortam yetersizliğinden dolayı çocukluklarını 

yaşayamamaları, 
• Rehber öğretmenlerin yetersizliği, zaman ve imkân darlığı, 
• Fiziki imkân ve alt yapı eksiklikleri ve farklılıkları, 
• Okulların fiziki yapılarının engelli bireyler için gerekli şekilde dizayn edilmemesi, 
• Eğitim personelinin özel eğitim uygulamaları ile ilgili (özellikle BEP hazırlama ve uygulama) 

yetersizlik ve isteksizlikleri, 
• Okul çevresinin okulu destekleyecek mali ve entelektüel imkânlarının zayıf olması, 
• Yasal olmamakla birlikte bazı okullarda seviye sınıfı uygulamaları, 
• Ölçme değerlendirme çalışmalarında görecelilik ve bunun üst öğrenim kurumlarına yerleştirme 

sürecindeki etkileri. 
 
 

2. Ülke düzeyinde fırsat eşitliğini olumsuz etkileyen faktörler: 

• Okullaşma ve eğitimin niteliği bakımından derin bölgesel farklılıklar, 
• Adrese dayalı sistemin oluşturduğu genel sorunlar, 
• Taşımalı eğitim sorunları, 
• Zorunlu olmamasından ve paralı olmasından kaynaklı okul öncesi eğitim ile ilgili eşitsizlikler 
• Okul türlerinde ayrıştırma; proje okullarının, nitelikli/niteliksiz okulların mevcudiyeti 
• Üst öğrenime yerleşmede test sistemine dayalı merkezi sınavların oluşturduğu eşitsizlikler, 



 

 

• Ücretli öğretmenlik uygulamaları, 
• Merkez, taşra ve okullar arasındaki bağın kopukluğu, 
• İnternet bağlantısı, teknolojik alt yapı ve dijital içerik yetersizlikleri, 
• Yeteneklerin geliştirileceği ve sergileneceği donatıların yetersizliği, 
• İkili eğitim sorunu, 
• Okulların şartlarına ve talebe bağlı açılan Yabancı Dil Ağırlıklı Sınıf Uygulamalarının ortaya çıkardığı 

eşitsizlikler 
• Resmi ve özel okul ayrımındaki farklılıklar, 
• Üst kurumlar arası entegrasyonların yetersiz olması, 
• İşbirliği protokollerine ve çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından planlanan projelere bağlı sürekli 

artan iş yükü nedeniyle öğretmen ve okul yöneticilerinin asıl odaklanmaları gereken alanlara yeterli 
zaman ayıramamaları, 

• Köy okulu sorunu, 
• Ulusal müfredatın oluşturduğu eşitsizlikler, 
• Beslenme ve yemek hizmeti uygulamalarının tüm öğrencileri kapsayacak şekilde 

yaygınlaştırılamaması, 
• Ücretsiz ders kitabı dağıtımı eğitime erişimi ve kaliteyi artırma amacına yönelik önemli bir gösterge 

olmakla birlikte bu kitapların hiç kullanılmadığı kurumların (özel okulların) mevcudiyeti,  
• Ders kitaplarının yetersizliği, 
• Taşra (il-ilçe) yönetimlerinin zayıflığı, 
• Özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek eğitim kurumlarının (Özel Eğitim 

Okulları, Bilim Sanat Merkezleri) yetersizliği ve dağılımındaki dengesizlikler, 
• İhtisası özel eğitim alanı olan eğitim personelinin yetersizliği; özel eğitim sınıflarında, kurumlarında 

görev yapan personelin önemli bir kısmının sınırlı saat verilen kurs ile görevlendiriliyor olmaları,  
• Denetim ve rehberlik hizmetlerinin yetersizliği, 
• Eğitim fakültesi sayısının çokluğuna oranla nitelikli öğretim elemanı eksikliğinin öğretmen 

yetiştirmede yol açtığı eşitsizlikler. 
• Öğretmenlik mesleği ve icrası ile ilgili olarak toplumda var olan “öğretmenlik, vicdan işidir” 

algısının mesleğin profesyonelliğine gölge düşürmesi, 
• Öğretmenlik mesleği ve icrası ile ilgili olarak iyileştirilmeyen özlük hakları, her gün artan iş yükü, 

toplumun öğretmenlere bakış açıları, ödüllendirme sistemindeki görecelilikler vb. nedenlerle 
öğretmen motivasyonunun günden güne düşmesi; asgari sorumluluklar dışında görev alma 
konusunda isteksizliğin mevcudiyeti, 

• Ücretli öğretmen uygulamasının mevcudiyeti. 
 

B. Öneriler 

1. Fırsat eşitliğini sağlamada okul yöneticiliği bağlamında öneriler: 

• Okula dayalı yönetim modeli geliştirilmeli, 
• Yetkilerin bir kısmı okul idarelerine bırakılmalı, 
• Okul yöneticileri özlük hakları yeniden ele alınmalı, 
• Dezavantajlı bölgelerdeki okul yöneticilerine teşvik edici ücret ve özlük hakları uygulamasına 

geçilmeli, 
• Okul yöneticiliği uzmanlık mesleği haline getirilmeli, 
• Üniversite işbirliğinde okullara ve okul yönetimlerine akademik danışmanlık hizmeti sunulmalı, 
• Okul imkânları, adaletli biçimde dengelenmeli, 



 

 

• Tecrübesiz okul yöneticilerinin dezavantajlı okullarda göreve başlaması önlenmeli, 
• Stajyer okul müdürlüğü uygulaması getirilmeli, 
• Okul yöneticisinin ücreti ve özlük hakları okul büyüklüklerine, türlerine ve avantaj durumlarına göre 

belirlenmeli, 
• Okul yöneticisi ve adaylarının lisansüstü eğitim yoluyla yöneticilik yetkinliklerini kazanması amacıyla 

teşvik edici uygulamalar geliştirilmelidir. 
• Okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik rollerini güçlendirecek yetkinlikleri ve yetkileri artırılmalı, 
• Okul yöneticisi liderliğinde okul bazlı mesleki gelişim politikaları geliştirilmeli, 
• Öğretmen denetimi konusunda okul müdürlerinin yetkinlikleri ve yetkileri artırılmalı, 

 
 

2. Fırsat eşitliğini sağlamada okulun fiziki şartlarını, maddi ve insan gücü kaynaklarını iyileştirmeye ve 
uygulamaya yönelik öneriler: 
• Okullarda kaynak yetersizliğinden kaynaklı eşitsizliklerin önüne geçilebilmesi için öğrenci bazlı 

bütçeleme sistemi uygulanmalı, 
• Okulların kaynak problemlerinin önüne geçilmesi için yerel yönetimlere sorumluluk ve yetki 

verilmeli, 
• Okullar hizmetli ve destek personeli bakımından desteklenmeli, 
• Okulların/Okul Aile Birliklerinin yaptıkları harcamalara yansıyan ilave ödemeler (personel 

ödemelerinde stopaj giderleri, hizmet ve mal alımlarında KDV oranı gibi) ile ilgili düzenlemeler 
yapılarak okulların yükü azaltılmalı, 

• Fiziki yapının iyileştirilmesi ve donanım eksiklerinin giderilmesi için okullara ödenek tahsisleri 
artırılmalı,  

• Çocuğun eğitim hayatının başladığı daha ilk dönemde “okul öncesi eğitimi almış-okul öncesi eğitimi 
almamış” ayrımını ortadan kaldırmak için okul öncesi eğitimi bir an önce zorunlu eğitim kapsamına 
alınmalı, 

• Okul öncesi giderleri (beslenme, personel vb.) kamu kaynaklarından karşılanarak okul öncesi 
öğrencilerinden alınan aidatlar kaldırılmalı, 

• Okul öncesinde materyal temini, çocuk kulübü vb. çalışmalarda velileri ekonomik olarak zorlayacak 
uygulamalardan kaçınılmalı, 

• Adrese dayalı kayıt sisteminin önündeki en önemli engellerden biri olan ebeveynlerdeki iyi okul-
kötü okul yaklaşımının ortadan kaldırılabilmesi için okullar en azından asgari ortak standartlara 
kavuşturulmalı, 

• Yabancı Dil Ağırlıklı Sınıf Uygulamaları talebe ya da tercihe göre isteyen ve hatta ekonomik gücü 
yeten öğrencilerin yararlandıkları bir uygulama olmaktan çıkarılmalı, tüm 5. Sınıf öğrencilerine 
uygulanabilecek şekilde güncellenmeli, bunun için gerekli alt yapı çalışmaları yürütülmeli, 

• Üst yönetimler tarafından yapılan planlamaların uygulanabilirliği ile ilgili olarak okulların maddi 
kaynakları, fiziki alt yapıları ve donanımları ile ilgili ortalama durumlar göz önünde bulundurulmalı,  

• Nüfus istatistikleri doğrultusunda yapılacak eğitim tesisi planlamalarında 1000-2000 mevcutlu devasa 
okullar yerine butik okul uygulamalarına ağırlık verilmeli, 

• Okullardaki BEP Birimlerinin ve BEP planı hazırlamak ve uygulamak durumunda olan öğretmenlerin 
yetkinliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalar artırılmalı, 

• Özel eğitim öğrencileri için eğitim şekli ve yerleştirileceği okul türü belirlenirken yapılan tetkiklerin, 
uygulanan testlerin ve uzman görüşlerinin etkisinin artması sağlanmalı,  

• Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nin öğrencinin devam ettiği okulla koordinasyon içerisinde 
çalışmasını zorunlu hale getiren yasal düzenlemeler yapılmalı,  

• Bakanlık, il ve ilçe bazlı yürütülecek çalışmalar, farklı kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak projeler 
koordineli ve bütüncül bir yaklaşımla planlanmalı, oluşan proje kirliliğinin önüne geçilmeli, okulların 



 

 

kendi yerel sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmelerine fırsat ve zaman tanınmalı, 
• İzleme ve değerlendirme çalışmaları sadece nicel veriler üzerinden (kaç öğrenci katıldı, kaç etkinlik 

yapıldı gibi) yapılmamalı; verimlilik değerlendirmelerine ağırlık verilmeli,  
• Ölçme değerlendirme çalışmalarında göreceliliğin ortadan kaldırılabilmesi için en azından öğrencinin 

yılsonu başarı puanına ya da mezuniyet puanına etki edecek olan sınavlar merkezi olarak uygulanmalı, 
illerde oluşturulan Ölçme Değerlendirme Birimleri daha işlevsel hale getirilmeli, 

• Ortaokullarda mesleki rehberlik çalışmalarına ağırlık verilmeli, 
• Yöneltme çalışmaları ortaokulun ilk yılından itibaren öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre daha 

sistemli ve bağlayıcı bir şekilde yürütülmeli, 
• Aynı programı uygulayan okullar arasında nitelikli-niteliksiz okul ayrımı kaldırılmalı, 
• Proje okullarına, nitelikli okullara yapılan öğretmen görevlendirmeleri diğer okullardaki eğitimin 

kalitesini olumsuz etkilediğinden proje okullarına öğretmen görevlendirme esasları yeniden 
düzenlenmeli,  

• Şartları farklı tüm öğrencilerin okul ortamında en azından bir öğün beslenmesi sağlanmalı,  ücretsiz ya 
da düşük ücretli yemek hizmetinin kapsamına tüm öğrencilerin alınmalı, 

• Ücretsiz ders kitapları dağıtımında tüm öğrenciler kapsamdan çıkarılıp bu hizmet ekonomik olarak 
dezavantajlı öğrencilere ya da en azından sadece devlet okullarında okuyan öğrencilere sunulmalı, 
böylelikle kaynak tasarrufu sağlanarak bu kaynak dezavantajlı öğrencilerin diğer gereksinimleri için 
kullanılmalı, 

• Özel okulların imkânlarından daha fazla dezavantajlı öğrencinin yararlanabilmesi için özel okulların 
Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere 
okutmak zorunda olduğu öğrenci oranı arttırılmalı; bu kontenjanların nasıl kullanıldığına dair denetim 
mekanizması güçlendirilmeli, 

• Daha önce MEB Özel Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından kısa bir dönem uygulanan “Hami” 
projesinde olduğu gibi projeler hayata geçirilerek işbirliği çalışmalarıyla özel okulların olanaklarından 
devlet okullarında okuyan öğrencilerin de faydalanmaları sağlanmalı,  

• Okul, okul yöneticileri ve öğretmenlerin denetimi ile ilgili ölçülebilir somut kriterler belirlenmeli, 
• Okulların belli aralıklarla işleyişini takip etmek üzere Bakanlık düzeyinde bir denetim mekanizması 

oluşturulmalı, 
 

 
3. Mesleki eğitimin iyileştirilmesine yönelik önleriler: 

• Meslek yüksekokulları ile meslek liseleri bütüncül olarak ele alınmalı, 
• Meslek liselerindeki tür ve alanlar çağdaş ve gelecek ihtiyaçlar doğrultusunda zenginleştirilmeli, 
• Mesleki eğitimde pozitif ayrımcılık yapılmalı ve her türlü ihtiyaçların karşılandığı özel kampüsler 

devreye alınmalı, 
• Mesleki eğitime ulaşılabilirlikteki düzensizlikler giderilmeli, 
• Meslek liselerinin bölüm ve alanlarının ortaokul düzeyinde tanıtımına öncelik verilmeli, 
• Yurt dışı staj için maddi kaynaklar sağlanmalı, 
• Meslek liselerine başmüdür yardımcısı normu verilmeli, 
• Meslek liseleri için döner sermaye ve sigorta işlemleri için özel personel tahsis edilmeli. 
• Meslek lisesi yöneticiliği özlük hakları ve ücret bakımından teşvik edici olmalı. 

 
4. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik öneriler: 

• Öğretmenlerin kurumsal bağlılıklarını güçlendirecek ulusal politikalar geliştirilmeli, 
• Öğretmenlerin mesleki kariyer gelişimleri, ücret ve özlük hakları ile birlikte mesleki adanmışlığı 

güçlendirecek biçimde yeniden düzenlenmeli, 



 

 

• Bölgeler düzeyinde mesleki gelişim destek unsurları (öğretmen destek noktaları gibi) akademik, 
işlevsel, mali ve organizasyonel bakımdan güçlendirilmeli, 

• Öğretmenlerin mesleki gelişiminde akran öğrenmesi modeline ağırlık verilmeli. 
• Sahanın gerçekleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hizmetiçi eğitim planları güncellenmeli,  
•  Öğretmen yetiştirme programları yeni beklentilere cevap verebilecek şekilde revize edilmeli, 
• Öğretmen ve yöneticilere yönelik sürekli gelişim programları geliştirilmeli ve bu programlar belli yıl 

aralıklarla zorunlu olarak uygulanmalı,  
• Öğretmen ve yöneticilerin kişisel ve mesleki yetersizliklerinden kaynaklı eşitsizliklerin azaltılması 

için meslekte yetiştirme uygulamalarına ağırlık verilmeli, 
• Öğretmen ve yönetici yetiştirme ve seçme uygulamalarının gözden geçirilmeli, 
•  Kapsayıcı eğitim anlayışı öğretmen yetiştirmede temel ilke olarak esas alınmalı,  
•  Öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine, görev tanımlarının güncellenmesine yönelik yasal 

bir takım düzenlemeler yapılmalı; hak, görev ve sorumlulukları bütüncül olarak yasal bir zemine 
oturtulmalı, 

• Ders dışında okuldaki diğer süreçlerin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için 
öğretmenlerin çalışma saatleri tam gün mesai şeklinde yeniden düzenlenmeli, 

•  Ücretli öğretmenlerle belirli süreli iş sözleşmeleri yapılmalı, mücbir nedenler dışında görevin terki 
durumunda bir takım yasal yaptırımlar uygulanmalı, 

•  Ücretli öğretmenlerin KPSS puan üstünlüğüne göre görevlendirmeleri yapılmalı, 
•  1. ve 12. sınıf gibi kritik sınıflarda ücretli öğretmen görevlendirmeleri yapılmamalı, 
• Eğitim öğretim sürecine belirli süreliğine dâhil olan ve kadrolu öğretmenlerle aynı sorumlulukları 

paylaşan ücretli öğretmenlerin başta ücret olmak üzere özlük hakları ve çalışma şartları iyileştirilmeli; 
öğretmenler arasında bir bakıma sınıf ayrımına neden olan, öğrenci ve velinin bakış açısını da 
etkileyen “ücretli öğretmen” ifadesi kullanılmamalı. 
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