


1

    Eylül 2018

İÇ İNDEKİLER
3 54Dergi’den Nazım Mutlu

“Makro” Plana “Mikro” Katkı
F. Hüsnü Dağlarca
Görücüdeki Kız (Şiir) 

 Eylül 2018

web: www.ogretmendunyasi.net            e-posta: ogdunyasi@gmail.com
 

Haz. Mustafa Pala
Ayın Aynası63

Özel Dosya: Eğitimde Planlama

37 Richard M. Fox
Çev.: İsmet Taşkale
Amerikan Eğitim Sistemi

Mustafa Pala
Bir Tutam Tuz7

49 Söyleşi: Ayhan Sarıhan
Başı Eğik Bir Öğretmen: İsmail Erten

13
Prof. Dr. Mahmut Âdem
Türkiye’de Eğitimi Planlamak
Neden Zorunludur?

Dr. Hüseyin Ergen
Geçmiş, Gelecek ve Türkiye İçin Doğurgular17

Mustafa Ceyhan
“Bizim Köy”ün Koca Çınarı:
Mahmut Makal

34

6 Belgelik

Dr. Celal Gülşen
Eğitimde Planla(yama)ma!24

45 M. Güner Demiray
Eğitim Dedikleri...

60 Hasan Akarsu
“Batırık Hanım” 61 Haz. Aydın Karataş

25. Yıl Önce Öğretmen Dünyası

Dr. Niyazi Altunya
Yitirdiğimiz İki Efsane: 
Makal ve Geray

27 Dr. Faruk Güçlü
Ulu Çınar Mahmut Makal31

Prof. Dr. İbrahim Ethem Başaran
Köy Eğitim Sisteminde Planlama21

29 Mevlüt Kaplan
Arkadaşım Mahmut Makal

47 Furkan Ersoy
“Educare” mi, 
“Educere” mi?

58

62 Haberler

Dorukhan Ersin
Yokluğunun 2. Yılında 
Talip Apaydın...

42

59İlkyaz Avan
Sinemada Eğitim

54 Ali Turgay Karayel
Okuma Alışkanlığı 2

55 Saim Açıkgöz
“Kocaman” Armağan

Dr. Ergül Demir
Kademeler Arasında Sıkışmış
Bir Eğitim Sistemi

9

Alaattin Özmen
Bilal Kaymakçıoğlu



2

Eylül 2018

 
Kuruluş: Ocak 1980

Ulusal Eğitim Derneği adına
Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

NAZIM MUTLU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
MUSTAFA PALA

Yayın Kurulu
SONGÜL AKGÜL * ÂLİM BAŞARAN 

AYDIN KARATAŞ * SERKAN MENEMEN
NAZIM MUTLU * MUSTAFA PALA 

BİRSEN SÜRMELİ * FATMA TAZEBAY
HAYDAR UZUNYAYLA

Danışma Kurulu
SAİM AÇIKGÖZ * Prof. Dr. MAHMUT ÂDEM 

Prof. Dr. AYŞE GÖNÜL AKÇAMETE * Prof. Dr. SİNA AKŞİN 
 Prof. Dr. İBRAHİM ETHEM BAŞARAN * Prof. Dr. İSA EŞME

MUSTAFA GAZALCI * Prof. Dr. F. DİLEK GÖZÜTOK 
Prof. Dr. TAHİR HATİPOĞLU * Prof. Dr. CAHİT KAVCAR 
Prof. Dr. NİZAMETTİN KOÇ * Prof. Dr. SEMİH KORAY 
 Prof. Dr. AYDIN KÖKSAL * Prof. Dr. RIFAT OKÇABOL 

 O. NURİ POYRAZOĞLU * Prof. Dr. İNCİ SAN
ZEKİ SARIHAN * AYHAN SARIHAN 

REFİK SAYDAM * Prof. Dr. SEDAT SEVER

 Eylül 2018 * SAYI: 465* YIL: 39* ISSN:1300-2759 * Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın

Yönetim Yeri ve Adres
Necatibey Cad. 13/13

Sıhhiye/ANKARA

İletişim
Tel: (0312) 229 43 25

Belgegeçer: (0312) 229 45 26
e-posta: ogdunyasi@gmail.com
web:www.ogretmendunyasi.net
www.ogretmeninkitapligi.com

Yurtiçi yıllık abone bedeli: 120 TL
Altı aylık abone bedeli: 65 TL

Kurum ve kuruluşlara yıllık abone bedeli: 200 TL
Yurtdışı abone bedeli: Avrupa ve Ortadoğu yıllık 

40 Avro karşılığı, öteki ülkeler 50 Dolar karşılığı.
 Abone olmak için bedeli Ulusal Eğitim Derneği İktisadi 

İşletmesinin Ziraat Bankası Necatibey Şubesi’ndeki
(Şube Kodu: 0795) 538255235001 nolu hesaba

 (İBAN: TR 580001000795538255235001) veya aynı kurulu-
şun 6100552 numaralı Posta Çeki hesabına yatırılmalıdır. 

Çekin gönderme notu bölümüne “abone yenileme”,
“yeni abone,...... sayıdan başlatınız” gibi duruma 

uygun notunuzu yazınız.

 Tasarım: Songül Akgül 
Baskı: Öztepe Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 

Kazım Karabekir Cad. 31/107 İskitler/ANKARA
Tel: 0312. 341 12 08 Belgeç: 0312. 384 38 97 

oztepe@ttnet.tr
Belge No: 13809

Baskı Tarihi: 31 Ağustos 2018



17

    Eylül 2018Özel Dosya: Eğitimde Planlama

Giriş
Eğitim planlaması modern bir kavramdır. Eğitimin 

kitleselleştirilmesi sürecinde ortaya çıkmıştır. Herkes 
için eğitim anlayışının hem ulus devletin amaçları hem 
de ekonominin ilkeleri açısından önemli olmasının yanı 
sıra bir özelliği daha vardır: Ölçek ekonomileri oluştu-
rarak birim maliyetlerin düşürülmesi. Böylece kitlesel 
eğitim sadece arzu edilir olmakla kalmaz, aynı zaman-
da gerçekleştirilmesi mümkün bir hale gelir. En yüksek 
çıktıyı en ucuza sağlamanın yolunu bulmak ise eğitim 
plancısının işi olmuştur.

Diğer mal ve hizmet-
ler için geçerli olduğu 
gibi eğitim hizmetinin 
üretimi sürecinde de bir 
takım girdiler kullanarak 
bir takım çıktıların elde 
edilmesi söz konusudur. 
Buradaki temel sorun; 
arzu edilen hedefler doğ-
rultusunda en yüksek 
çıktıyı mümkün olan en 
düşük girdi kombinas-
yonuyla elde etmenin 
yolunun bulunmasıdır. 
Bunu yapmak için eko-
nomi biliminin kullandı-
ğı farklı analiz seviyelerinin birleştirilmesi gerekir. Mikro 
düzeyde, yani bir hanehalkı veya bir okul düzeyindeki 
hedeflerin gerçekleştirilmesinden yola çıkarak; sektör, 
bölge, kademeler düzeyinde analizler, bütçe analizleri, 
girdi-çıktı analizleri ve nihayet ulusal hedeflerin gerçek-
leştirilmesi için yapılan makro düzeyde analizlere ulaşı-
lır. Hangi düzeyde, hangi vadelerde, nelerin yapılması 
gerektiğinin belirlenmesi eğitim planlamasının alanını 
oluşturur. 

Bu bağlamda ele alındığında eğitim planlaması eko-
nomik planlamanın konularından biridir. Öte yandan, 
eğitim hizmetinin girdisinin, üretim sürecinin ve çıktı 
etkinliğinin ölçülmesinin kendine özgü yönleri vardır. 
Girdi açısından, eğitim hizmeti hammaddesinin öğren-
ci hazırbulunuşluğu gibi soyut bir kavrama dayanması 
ve içerildiği bireyden ayrılamaması nedeniyle işbirliği 

yapılması zorunluluğu vardır. Üretim süreci açısından 
okulların işletmelerden temel farkı; hammaddenin iş-
lenmesinde de üretim faktörlerinin (okul kaynakları) 
yanı sıra bir takım öğrenci kaynakları (çaba ve önceki 
başarılar), akran kaynakları (yine çaba ve önceki başa-
rılar), aile kaynakları (aile yapısı, sosyoekonomik durum, 
konut kolaylıkları, sosyokültürel özellikler) ve diğer kay-
nakların (okul çevresi, yerel yönetimler, yerel, ulusal ve 
uluslararası kuruluşlar vb.) sürece dahil olmasıdır (Belfi-
edl, 2000; Eren ve Millimet, 2008). Çıktı etkinliğinin be-
lirlenmesi ise daha karmaşık bir konudur. Genel olarak; 
yüksek girdiyle yüksek çıktı üreten okulların, düşük gir-

diyle düşük çıktı üreten 
okullardan daha başarılı 
olduğunu söyleyebiliriz. 
Öte yandan, yüksek gir-
diyle düşük çıktı üreten 
okullar ve tam tersi dü-
şük girdiyle yüksek çıktı 
üreten okulların oranı da 
az değildir. Bu okulların 
etkinlik sırasına dizilebil-
meleri için okul kaynak-
larının dışında çevresel 
kaynakların etkisinin 
de değerlendirilmesine 
gerek vardır. İşin içine 

kültürel farklar girdiğinde 
ise bir etkinlik sıralaması yapılması konusu iyice 
karmaşıklaşmaktadır.

Etkinlik değerlendirmesi, önceden tanımlanan 
“başarı”nın maksimize edilmesi ilkesine dayanır. Dola-
yısıyla ölçülmek istenen çoğunlukla eldeki girdiyle en 
yüksek çıktıya ne derece ulaşıldığıdır. Okul düzeyinde 
tanımlanan başarı; tüm öğrencilerin başarı puanlarının 
toplamı, seviye gruplarının başarı puanları veya öğren-
ci başına bir başarı puanı olabilir. Örneğin bir okul en 
yüksek %10’luk grubun başarısını maksimize etmeye 
çalışırken, başka bir okul en alttakine odaklanabilir. Bu 
başarı düzeyi okul içi sınavların yanı sıra bölgesel veya 
ulusal düzeyde yapılan ortak sınav sonuçlarıyla da ifa-
de edilebilir. Aslında başarının daha üst düzey ifadeleri 
de mevcuttur: Üst kademeye ve/veya istihdama geçiş, 
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ömür boyu kazançlar ve nihayetinde mutluluk ve esen-
lik. Aslında okullar sadece insan sermayesi üretmez; aynı 
zamanda insanları sosyalleştirirler. Yani, insan sermayesi 
ve sosyalleşme, okulların ortak ürünleri olarak ele alı-
nabilir (Belfied, 2000). Bu çerçevede, başarının, toplum 
tarafından belirlenen uzun vadeli ve çok boyutlu bir 
kavram olduğu ifade edilebilir. Örneğin, bugün dokuz 
yaşında olan bir ilkokul öğrencisinin başarısı, ders ba-
şarısının yanında sonraki kademelerdeki başarısıyla, 
onbeş yıl sonra istihdama katılımıyla ve ömür boyu ka-
zançlarındaki artışla ölçülebilir. Toplum tarafından be-
lirlenen başarı ölçütleri okul çevresi tarafından empoze 
edilir ve okullar kendi süreçleriyle ilgili standartlar belir-
lemeye itilir. Öğrenciler de bu standartlar çerçevesinde 
kendi çaba düzeyleriyle ilgili standartlar belirler. Bunlar 
belirli sınavlardan geçer not almak, sadece okula devam 
etmek, hatta okula kayıtlı olmak gibi farklı seviyelerde 
olabilmektedir.

Öte yandan; bazı okul yöneticilerinin çıktı etkinliği 
yerine süreç etkinliğiyle ilgilendiğini gözlemek de 
mümkündür. Süreç etkinliği okul kaynaklarının 
verimliliğinin artırılmasıyla ilgilidir. Örneğin; öğrenci/
öğretmen oranı bir süreç değişkenidir ve okul kalitesini 
yansıtmak için kullanılır. Okul tesisleri ve kullanılan araç-
gereç sayısı ve niteliği de aynı şekilde başarının değil fi-
ziksel koşulların sağlanmasıyla ilgilidir ve tek başına girdi 
etkinliği sağlamaz. Süreç etkinliğinin çıktı etkinliğinden 
daha önemli olabilmesi ancak toplumun kalite algısının 
değişmesiyle mümkündür. Yoksa, gelecekte daha iyi 
girdiler elde edebilmek için daha iyi süreçlerle daha iyi 
çıktılar üretmenin gereği açıktır.

Tabii ki toplum veya siyasetçiler tarafından farklı he-
deflerin belirlenmesi, bu hedeflere ulaşmak için farklı 
yaklaşımların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Dolayı-
sıyla toplumların yapısı ve başarı hedefleri değiştikçe 
eğitim planlaması yaklaşımları da değişmektedir.

Eğitim Planlaması Yaklaşımları
Eğitim planlaması, modern bir eğitim yönetimi süre-

ci olarak, amaçların, kaynakların, ve eylemlerin belirlen-
mesini içeren bir hazırlık süreci ile uygulama ve değer-
lendirme süreçlerinden oluşur. Bu çerçevede, “eğitimi 
öğrencilerin ve toplumun gereksinimini karşılamada 
ve amaçlarını gerçekleştirmede daha etkili ve verimli 
kılmak amacıyla rasyonel ve düzenli analiz tekniğinin 
eğitim sürecine uygulanması” şeklinde tanımlanabilir 
(Coombs, 1973). Böyle ele alındığında eğitim planlaması 
insan sermayesi modeliyle uyumludur. İnsan sermayesi 
modeline göre; daha yüksek eğitim seviyesi, sırasıyla, 
daha yüksek bilgi ve beceri düzeyi, daha yüksek istih-
dam olanakları, daha yüksek üretkenlik ve daha yüksek 
kazanç sağlar. Bu hem birey hem de toplum için geçer-
lidir. Eğitim planlaması çerçevesinde mikro ve makro 
düzeydeki hedefler arasında bir bağlantı kurulur. Dola-
yısıyla, bireylerin eğitiminin artışı bir şekilde ulusal gelir 
artışıyla ilişkilendirilir.

İnsangücü planlaması yaklaşımının gelişmeye 
başladığı 1920’li yıllardan gözden düşmeye başladığı 
1960’lı yılların başına kadar bu ilişki tersinden 
kurulmuştur. Yani önce ulusal hedeflerin belirlenmesi, 
sonra belirlenen gelir artışına uyumlu olarak ilgili sek-
törlerde ve alt sektörlerde üretim ve istihdam ilişkileri, 
daha sonra işgücü tahminlerinin mesleklere ayrıştırıl-
ması, son olarak da bu mesleklere eleman yetiştirmek 
üzere farklı eğitim kademelerindeki mezun sayılarının 
tahmin edilmesi söz konusudur (Davis, 1980). Bu yak-
laşımın temel sorunu farklı sektörlerdeki meslek yapıla-
rında ve arz-talep dengelerinde zaman içinde meydana 
gelen değişikliklerin göz ardı edilmesidir. Ayrıca farklı 
sektörlerde oluşturulması gereken istihdam artışlarıyla 
ilgili katsayının belirlenmesinde kullanılan kriterler de 
eleştiri konusu olmuş ve popülerliğini yitirmiştir.

Eleştiriler doğrultusunda insangücü planlaması-
nın yerine önerilen toplumsal talep yaklaşımı, insan 
sermayesi modelinde olduğu gibi, eğitim düzeyindeki 
artıştan yola çıkarak ulusal gelirdeki artışa ulaşmaya 
odaklanmıştır. Bu amaçla her bir kademe için hedefle-
nen okullaşma oranlarına ulaşılması esas alınmaktadır 
(Davis, 1980). Yükseköğretim öncesi kademeler için 
okullaşma oranı hedeflerinin %100 olarak belirlendiği 
varsayılırsa, eğitim hizmetinin sunumundaki artış, yaş 
gruplarına göre nüfus projeksiyonlarıyla hesaplanabilir. 
Bu yaklaşımla, her ne kadar bölgeler, cinsiyetler ve yer-
leşim yerleri arasındaki farklılıkların ortadan kaldırılması 
amaçlanmışsa da, sunulan hizmetin kalitesindeki farklı-
lıklar nedeniyle eşitsizlikler ortadan kalkmayabilir, hatta 
artabilir. Gelir gruplarının yükseköğretim talebindeki 
farklılıklar bu eşitsizliği daha da artırabilir. 

Bu eşitsizlik kaygılarının yanı sıra; toplumsal talep 
yaklaşımının işgücü talebi ile eğitim talebi arasındaki 
bağlantıyı piyasaya bırakması nedeniyle ortaya çıkacak 
aşırı ve eksik eğitimli işgücünün eşleştirilememesi so-
runu, plancıları bu iki yaklaşımın bir kombinasyonunu 
oluşturmaya itmiştir. Bu karma yaklaşım bir yandan eko-
nominin ihtiyaç duyduğu insangücünün nicelik ve nite-
liğini artırmaya bir yandan da demografik değişikliklerle 
ortaya çıkacak eğitim talebindeki değişikliklere cevap 
vermeyi amaçlamaktadır (Hesapçıoğlu, 2001). Bu karma 
yaklaşıma eşlik edecek şekilde; getiri oranları yaklaşımı 
ve etkili maliyet yaklaşımı da geliştirilmiştir. 

Getiri oranları yaklaşımına göre; her bir eğitim tür ve 
kademesinin bireysel ve toplumsal getirileri hesaplana-
rak kamunun sağlayacağı finansal destek oransal olarak 
saptanır. Politika tercihleri açısından, yükseköğretim 
gibi bireye getirileri yüksek olan eğitim kademelerinde 
kamu bütçesinden sağlanan desteğin görece düşük 
tutulması önerilir. Öte yandan ilköğretim gibi sosyal 
getirilerin yüksek olduğu kademelerin zorunlu tutulması 
ve ücretsiz sunulması benimsenebilir. Günümüzde, okul 
öncesi eğitiminin izleyen kademelerdeki başarı üze-
rinde belirleyici rolünün ortaya çıkmasıyla birlikte, bu 
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alana ayrılan kamu kaynaklarının artırılması yönünde 
bir eğilim söz konusudur. Şüphesiz ki, eğitime yapılan 
dışsal kaynak tahsisi özellikle gelişmekte olan ülkelerde 
kısıtlı olmaya devam etmektedir. Bu nedenle getiri oran-
larına dayalı bir içsel kaynak tahsis modeli rasyonel gö-
rünmektedir. Bununla birlikte, hesaplamaların geçmiş-
teki getiri oranlarını esas alması ve gelecekte meydana 
gelebilecek değişiklikleri göz ardı etmesi bu yaklaşımın 
zayıf yönüdür (Carnoy, 1995). Ayrıca; eğitimin, insan ser-
mayesine bir yatırım olmaktan ziyade, bireyde var olan 
üretken değerlerin işaretinin verilmesini sağlayan bir 
araç olarak görülmesine yönelik argümanlar ve işgücü 
piyasalarındaki değişiklikler nedeniyle ortaya çıkan aşırı 
ve eksik eğitim durumları bu yaklaşımın gücünü zayıf-
latmaktadır.

Etkili maliyet yaklaşımı ise, eğitim planlamasını 
mali bir plan olan kamu bütçesiyle ilişkilendirmektedir. 
Kamu bütçesinde en yüksek hizmetin en düşük mali-
yetle gerçekleştirilmesi esastır. Hizmetin gereği doğ-
rultusunda, parasal olanların yanı sıra parasal olmayan 
çıktıların da hedeflenmesi söz konusudur (Levin, 1995). 
Eğitimin hedefleri de zaten soyuttur. Örneğin “iyi va-
tandaş yetiştirme” amacının gerçekleştirilmesi konusu 
tartışmaya açıktır. Hangi vatandaş tanımının daha etkili 
sonuçlar vereceği konusunda bir toplumsal uzlaşma ge-
rektirir. Bunun için eğitimin amaçlarıyla eğitim hizmeti-
nin sonuçları arasındaki ilişkinin çözümlenmesi gerekir. 
Eğitim sürecinde elde edilen kazanımların hangi ekono-
mik hedeflerle uyumlu olduğunun belirlenmesi önem-
lidir. Örneğin, “bilim çağının gerektirdiği insangücünün 
yetiştirilmesi” için hangi eğitim tür ve kademelerinde 
hangi derslerin hangi kazanımlarının öne çıktığı belir-
lenmelidir. Dolayısıyla eğitim programlarıyla ekonomik 
hedefler arasında bir bağ kurmak gerekir. Bu bağın öğ-
renci ve ailelere açık olarak anlatılıp onlar tarafından da 
anlaşılması şarttır. Çünkü, ölçme-değerlendirme sonucu 
elde edilen başarı puanlarındaki artışla bireysel ve top-
lumsal kazançlardaki artış arasındaki ilişkinin kurulması, 
hem öğrenci hem çalışan çabasının ödüllendirilmesi ve 
motivasyonları açısından önemlidir.

Postmodernizm ve Eğitim Planlaması
Postmodern düşünceye göre modern zamanlar 

sona ermiştir. Modern anlayışın gerektirdiği nesnel ulu-
sal standartlar ve ölçme yöntemlerinin geçerliliği sorgu-
lanmalıdır. Çünkü insanlar kendi öznel değerlerini kendi 
niyet, algı ve düşüncelerinden yola çıkarak oluştururlar 
(Ornstein, Levine ve Vocke, 2011). Bilgilerimiz, onları biz 
yapılandırdığımız için geçici, durumsal ve sürekli reviz-
yona tabidir. Kanunlar, planlar, programlar vb. ulusal 
metinlerdeki ifadeler gerçeklik anlayışımızla ilgili yapı-
landırmalar olduğundan bu metinlerin yapıları söküle-
bilir, yani ayrıştırılabilir. Metinlerin, kitapların ve diğer 
eğitim materyalinin yapılarını sökerek, bunların meta-
fizik gerçeklik veya objektif bilgi olmadıklarını; aslında 
politik ilişkilerin tarihsel ve kültürel olarak yapılandırıl-

ması olduklarını göstermek gerekir. Yapı sökümü, bu 
metinleri kimin ne için yazdığı ve sonuçta ortaya çıkan 
durumdan kimin yararlandığı ve temsil edilmeyen grup-
ların dışlanıp dışlanmadığı sorularak yapılır. Evrensel ve 
değişmez doğrular olmadığından bilim insanlarının ve 
eğitimcilerin ölçümleri nesnel, tarafsız ve sapmasız ola-
maz. Zaten objektif gerçeklik denen şey; gücü elinde 
bulunduran ve diğerlerinin üzerinde kullanmak isteyen 
elitlerin yönlendirdiği bir akıldır. Daha güçlü olanlar 
daha güçsüz olanlara standardize edilmiş testler gibi 
bazı eğitim koşullarını uygulayarak boyun eğdirir. Resmi 
tarih ve edebiyat gibi araçları kullanarak farklı olanları 
marjinalleştirir. Dolayısıyla öğrencilere mevcut sistemle 
ilgili bilinç kazandırılmalıdır. Öğrencileri güçlendirmek 
için de öğretmenin güçlendirilmesi gerekir. Bu da ya-
şadıkları ve çalıştıkları ortamdan başlar. Her öğretmen 
kendi bölgesinde bilinç oluşturmak için tartışmalı me-
seleleri ele alır. Böylece okul, toplumu dönüştürmek için 
bir tartışma ve bilinçlenme alanına dönüştürülür.

Bu şekilde özetlenen bir eğitim felsefesine dayalı bir 
planlama yaklaşımına göre; ayrıntılı hesaplar yapılarak 
sektörel payların, meslek standartları geliştirilmesinin, 
sağlanacak istihdam artışlarının önceden hesaplanma-
sının ve getiri oranlarına göre bir kaynak tahsis yapma-
nın önemi azalmaktadır. Dolayısıyla, postmodern dü-
şüncenin siyaset ve eğitim alanlarına hakim olmasıyla 
birlikte, planların bağlayıcılığı iyice azalmış, daha çok 
bir rehber gibi görülmeleri yaklaşımı ağırlık kazanmış-
tır. Bu nedenle artık planlarda ayrıntılı girdi-çıktı tablo-
ları ve ekonometrik çözümlemelerden büyük ölçüde 
vazgeçilmiş, plan öncesi dönemdeki gelişmeler ve plan 
dönemi sonunda ulaşılması beklenen hedeflerin soyut 
bir biçimde belirtilmesiyle yetinilmeye başlanmıştır (Er-
gen, 2013). Sonuç olarak günümüzde plan ve program-
ların bağlayıcı metinler olmaktan çok, esnek ve gelece-
ğe ilişkin beklentileri içeren politika belgeleri olduğu 
iddia edilebilir.

Eğitim Planlamasının Geleceği
Günümüzde eğitim planlamasının ilgi alanı, eko-

nomik kalkınmadan çok projelere, makro hedeflerden 
çok mikro hedeflere doğru kaymaktadır. Proje bazlı ve 
okul bazlı planlamanın önemi giderek artmaktadır. Eği-
tim sisteminin genişlemesine hizmet eden bir planlama 
anlayışı artık geçerliliğini yitirmiştir; artık değişime ve 
uyum sağlamaya yönelik bir strateji sunan planlama an-
layışına ihtiyaç vardır (Bray ve Varghese, 2011). Bu çerçe-
vede planlama ile ilgili bilgi ve beceriler de proje yürü-
tücüleri ve diğer sorumlular tarafından sahip olunması 
gereken yeterlikler olarak ortaya çıkmaktadır.

Gelecekte eğitim planlamasının ilgi alanını oluştu-
racak konulardan birisi dijital çağa uyum sağlamakla 
ilgilidir. Dijitalleşmenin hangi kademelerde ne kadar, ne 
zaman, nasıl yapılması gerektiği planlama konusudur 
ve hem okul etkinliğini, hem öğrenci başarısını, hem 
sosyal uyumu, hem de mutluluğu sağlamak açısından 
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önemlidir (Douse ve Uys, 2018). Eğitimin dijitalleşmesi 
için sadece finansal kaynak bulup araç-gereç temin et-
mek yeterli değildir. Çağın gereklerinin bu araç-gereci 
kullanarak eğitim programlarının içine yerleştirilmesi ve 
öğretmen yeterliklerinin de buna uyum sağlayacak şe-
kilde geliştirilmesi gereklidir.

Eğitim planlamasının odaklanması gereken bir diğer 
konu çocuk ve ergenlerin okul dışında kalan zamanla-
rının planlanmasıyla ilgilidir. Bireysel ve grupla çalışma-
larda ergenlerin okul dışı aktivitelerinin planlanmasının 
okul başarısı açısından önemi tartışılmaktadır (Fenzel ve 
Richardson, 2018). Özellikle de okuldan eve erken gelip 
TV-İnternet-AVM üçgeninde sıkışan ergenler için yerle-
şim yeri bazında ders dışı etkinlik programları oluştu-
rulmasının hem bireylerin sosyalleşmesi hem de bilişsel 
gelişimleri üzerinde olumlu etkisi olacaktır. Eğitim plan-
lamasının, eğitim planlarında (müfredat) olduğu gibi, 
her bir öğrenci için teknolojiyle güçlendirilmiş kaliteli 
öğrenme ve öğretme ortamlarının, esneklik ve seçme 
olanaklarının ve yüksek standartların oluşturulmasına 
odaklanmasına ihtiyaç vardır (Boyer ve Crippen, 2014).

Eğitim planlamasının sadece örgün eğitim çağındaki 
nüfusu değil, hayat boyu öğrenme çerçevesinde herke-
si kapsayacak şekilde ele alınması bir başka kaçınılmaz 
gelişme olarak görünmektedir (Boyer ve Krippen, 2014). 
21. Yüzyılın temel konuları ve becerilerine dayanan bir 
eğitim planı herkes için kişiselleştirilmiş öğrenme 
olanakları oluşturarak eğitimi dönüştürmeye adaydır.

Türkiye İçin Doğurgular
Eğitim planlaması tüm dünyada gelişen bir kav-

ramdır; toplumsal, siyasal ve ekonomik bağlamlar 
değiştikçe o da değişmektedir. Planlama, daha iyi 
gelecekler sağlamaya yönelik amaçlı faaliyetlerimiz 
olduğundan ondan vazgeçmenin bir anlamı yoktur. 
Ancak eğitim planlamacılarına rağmen bazı radikal 
dönüşümler yaşanabilmektedir.

Modern zamanlarda her öğrenci için aynı hedefler 
belirlenip aynı yöntem uygulanıp aynı değerlendirme 
yapılıyordu. Teknolojideki ve eğitim anlayışımızdaki ge-
lişmeler artık eğitim planlamasının mikro düzeyde her 
bir öğrencinin gelişimi için farklılaşan öğrenme ortam-
larının oluşturulmasına imkan vermektedir. Ancak her 
öğrencinin ilgi ve yeteneğine göre hedefler belirlen-
mesi ilkesini, sadece öğrencinin, seviyesinin üstünde-
kilere zorlanmaması şeklinde anlamamak gerekir. Aynı 
zamanda altında da bırakılmamalıdır. Aksi halde eşitsiz-
lik kaygıları artacaktır. Bunun için de bir miktar ölçmeye 
ihtiyaç vardır. Asgari ortak alanlarda ortak eğitimin sür-
dürülmesi kaçınılmaz görünmektedir.

Okul zamanının öğretim yılına daha fazla yayılması 
gerekmektedir. Daha uzun okul yılı daha kısa ders günü, 
daha fazla ders dışı etkinlik içerecek şekilde bir planla-
maya ihtiyacımız var. Sanat, müzik ve spora daha fazla 
yer ve zaman ayırmamız gerekiyor. Bu kadar fazla test 

çözmeden fen ve matematik, okuduğunu anlama ve 
yabancı dil yeterliklerini artırmanın başka yolu yok gibi 
görünüyor. İçeriği daraltıp, okul zamanını kısaltarak ve 
erken yaşta meslek eğitimini özendirerek başkalarının 
çocukları için parlak fikirler sunabiliriz; ancak böyle ya-
parak eşitsizlikleri de körüklediğimizi unutmamak gere-
kir.
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