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Teachers can not be assigned work that examined the candidates in terms of 

employment relations education and training system in Turkey is evaluated in the 

context of staffing. Norm staff practice is aimed at balancing the distribution of teachers 

in rural and urban areas, with the help of teachers. He has found temporary solutions, 

such as removing the order for some years, not making appointments for the learning 

situation, not making the appointment of apology for the students, making the change in 

the field for the teachers who meet the certain conditions, assigning the teachers to the 

class, or assigning the teachers to the specific branches, but the problem is still more 

than normal.  

Keywords: Unemployment, Teacher Assignments, Employment, Teacher Employment, 

Teachers Development. 
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2.  

2.1.  

 

2.1.1.  

 

belli bireylere yeni yetenekler, bilgiler ve

kazan toplumsal ve ekonomik

ve ulusal koruyup nesiller ulusal

en etkili faaliyet olarak  

2007: 48). 

Her temel hedefi, bireylere bilgi

arzu edilen beceri ve  

2005: 14). 
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n bilgi ve beceri 

 

 

 

2.1.1.1.  

Form
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2.1.1.2.  

planlanmad

 

2.1.2.  

2.1.2.1.  

Genel 

 

3-

- rkek 

 n 

-

ola

 

2.1.2.2.  

1739 Milli Temel Kanunu ile sistemi ve

olmak iki ana tasnif edilmektedir.
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veya faaliyetlerinin kapsayan

sistemine yahut herhangi bir kademesinde bulunan veya bu

kademeden vatan veya  ;  

 Okuma-yazma eksik

 

 bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve

 

 Milli koruyucu, benimsetici nitelikte

yapmak; 

 Toplu birlikte ve

ve  

 gerekli beslenme ve ve

usullerini benimsetmek; 

 iyi bir ve kullanma

 

 ve kademeli uygulayarak ekonomimizin

ve istihdam uygun meslekleri edinmelerini

 

 mesleklerde hizmet ve mesleklerinde

i gerekli bilgi ve becerileri kaz . 

halk ve uzaktan yoluyla

seviyesinde veren ve

teknik meslek ile de  verilmektedir. 

Genel ve teknik hizmetlerinin kurumlar  

 

 Halk merkezleri 

 merkezleri 

 Pratik sanat  

  

 pratik sanat  

 teknik merkezleri 
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 otelcilik ve turizm e merkezleri 

 Turizm e merkezleri 

 k  

 kurslar 

 dershaneler 

 ve uygulama  

 meslek  

 merkezleri 

 bilim ve sanat merkezleri. 

2.1.2.3.  

mesleki 

 (Tuzcu, 2006: 5).  

kalfa ve ile okullarda ve

mesleki 3308 Mesleki Kanunu

3308 yasaya bir meslek

bilgi, beceri ve

denilmektedir. 3308 yasaya olabilmek 14

19 olmak, en az okulu mezunu olmak,

ve durumu yapmaya uygun olmak

Ancak, 19 olanlardan daha

olanlar, ve seviyelerine uygun olarak

mesleki Yine

tehlikeli veya arz eden mesleklere ve durumu

ilgili Milli  belirlenmektedir 

2007: 53). 

haftada 8 saatten az olmamak 10 saate

kadar mesleki merkezlerinde genel ve mesleki verilmektedir. Mesleki

Merkezleri; 15 ve olanlara, 2 -

4 olan uygulama il ve meslek
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aday kalfa ve ustalara  vermek ve meslek

suretiyle sanayimizin ara insan

  (MEB, 2011: 4). 

3308 Mesleki Kanunu ile mesleki ve teknik

her ve derecedeki ve mesleki ve teknik

okul ve ile mesleki

ve kararlar almak kamu kurum ve

temsilcilerinin sosyal da

Mesleki Kurulu  

pratik progr

ve uygun olarak usta ve yine

2-4 Bir bilgi, beceri ve

ve bu meslekle ilgili ve

kabul edilebilir standartlarda yapabilen ve kalfa

bilgi, beceri ve ve mal ve

hizmet kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen;

planlayabilen; problemleri

ve resim ile len; ilgili pratik

yapabilen ve  

kmektedir (Muslu, 2010: 39). 

duyulan nitelikte ara insan etkin bir

hedefiyle kurulan sisteminde asgari

% 30'undan olmamak ile almakta ve

meslek ve sigorta primleri devlet  

(Yayla, 2005: 16). 

esnaf ve her meslek

faaliyetlerini ve desteklemek, kanunla kendilerine verilen

mesleki ilgili yerine getirmek gayri safi gelirlerinin

%20'sini olarak  
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(Yayla, 2005: 16).  

3308 kanunun bulunan meslek ve

mesleki belgeleri ve Meslek

Mesleki Belgelerin Verilmesine esnaf ve

verilmektedir (Yayla, 2005: 16). 

 . 

gereksinimlerine cevap verecek ve nitelikte

insan yeni meslekler ile ilgili programlar da olmak

bir yandan yandan meslek liseleri

faaliyetlerinin devlet meslek

ve sorunun

yolunda   

2.1.2.4.  

 

Teknolojik g
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Bunlar, hayat boyu yaratarak bireylerin

toplumsal ve ekonomik

 (DPT, 2001: 10). 

rdir (Economides, 2002: 206). 

Kabul edilen bu perspektif 18- Lizbon 

 

m sisteminin 

ulmakla 
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bo  

2.2.  

de iktisat de bir

hem iktisadi hem de toplumsal iki hedefi, ra koymak

ve t. Ekonomik sosyal

gerekmektedir. Bu sosyal isteyen

herkese bulmak, emek arz ve talebini

 : 40). 

2.2.1.  

belirlenir r araya getirip mal 

(Uysal, 2007: 73). 

ise istihdam;

olanlar ile olmayan

yevmiyeli, kendi ya da aile
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olarak referans en az bir saat bir iktisadi faaliyette bulunan

ise, ile devam halde, referans

nedenlerle olmayan kendi ve

ve ve nedenlerle,

bulunmayan fertler; ancak 3 ay geri

veya uzak veya en az %50

ve daha almaya devam ediyorlarsa istihdamda kabul edilmektedirler. Bununla

birlikte, bir saat bile olan, aile ve

yevmiyeliler istihdamda kabul edilmemektedirler. kooperatifi bir ya

da meslekte bilgi veya beceri kazanmak belirli bir menfaat (ayni ya da nakdi

gelir, sosyal yol cep vb.) ve stajyer

de istihdam halinde olanlar  

diyebiliriz. 

2.2.2.  

olarak g

istihd  n 

 

2.2.2.1.  
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-

 

: 31). 

2.2.2.1.1.  

faz

: 117). 
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ez ve genel bir toplam istek 

 

Bu

: 33

 

2.2.2.2.  

 

 

 talebi 

33). 

Sa
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g

49). 

2.3.  

2.3.1.  
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2.3.1.1.  

sorununu  li oranda 

Birbiriyle uyumlu istihdam ve mesleki izlenmesi, ekonominin

paralel yeterli ve kalitede bu

tercih edilmektedir  

beklentilerini; ve

kendini yenileme olan, ileri teknolojilere bilgisayar okur-

olan, kendi derinlemesine mesleki bilgi alanlarda

kendine yetecek bilgi sahibi olan, ana dilini iyi kullanabilen, dil

bilgisi olan, grup ve disiplinler kabiliyeti olan, temsil kabiliyeti ve

sorumluluk duygusunun gibi  belirtebiliriz (Bedir, 

2002: 15). Yeni 

ya da hukuku bireyin istihdama girmesini ve

orada kalabilmesini bilgi, beceri ve yeteneklerindeki ifade eden

istihdam edilebilirlik   

kalitesi

rekabet yet ve rol

belirleyen temel unsur ve interaktif bir

konusudur; istihdamda ve yeni uyumu

istihdam meydana gelen de

vermektedir (Ata, 2002: 295). 
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2.3.1.2.  

meslekler devreye girmektedir. Bu nedenle tek bir alanda

yeterli olmamakta, bunun yerine gereklerine uyum

niteliklere sahip boyu  (Ata, 

2002: 303). 

aberinde 

e 
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69). 

2.3.1.3.  

ile toplumsal, bireyin

yapabilmesi ile bireysel ve verimlilik

ile ekonomik etkilere sahip olan mesleki sorunu, sosyal

son en kafa da

gelmektedir  
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 2011: 7). 

  

-

 

  

 

nya artan rekabet ve

ile refah istekleri, buna

ortalama daha etkili bir olarak

ortaya   
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uygun  

2.3.2.  

2.3.2.1. -  

 

bunca olum

 

. 

temel belki de en ile istihdam

gerekli olarak  Sorunun nedenlerine 

ili

b

66). 
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pozisyonunun  

 

 

2.3.2.2.  

ge

aman, 2012: 29). 

se ortalama %3,49 seviyesindedir. 

Finans kaynak yetersiz mesleki veren kurumlardaki

teknolojik eksik ve bireylerin gibi

verilememesine neden .  

ayr  
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2.3.2.3. Okul -  

3308 Mesleki Kanunu

meslek lisesi beceri  laboratuvar ve

beceri meslek lisesi

ile teknik lise yaz staj 

 

un okul 

 Mesleki 

-

ve kurumu

uyumsuzluk, mesleki ve teknik gerek ve gerekse

temel nedenlerindendir ). 

vermektedir. Ancak okul- 
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2.3.2.4.  

D

G % 65-70 olan mesleki

% 36,7 seviyelerindedir 

2008: 82). 

Mevcut mesleki beklentilerine

cevap verme yerine tam

tersi bir mesleki ilginin temelinde

sorunlu bir sistemine sahip etkisi gibi, bu ilgi

sorunlar da  (Muslu, 2010: 54). 

 

2019 

487 

466  31. 

bir 

 

seyir izlemektedir. Mesleki ve teknik ve

en emli sorunu teknolojik ekipman, laboratuvar

ve eksiklikleridir ve 2008: 83). Okullardaki mevcut ve

verilen asgari meslek

yerel alanlarda programlar

yetersiz konular yer Yine mesleki
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teknoloji ile gereksiz ve yetersiz dersleri

verilmektedir. Orta ve mesleki

teknolojik olsa da, programlar

geleneksel mesleklere donuk ve  (Muslu, 2010: 55). 

 

gerekmektedir. 

2.3.2.5.  

gelen bir boyut kaz

boyu mezara kadarki yetenek,

ilgi, bilgi ve niteliklerini yenilemek ve alabilecekleri

toplumsal ve her kapsar   

Hayat 

ve geli

Bilim ve teknolojideki

bilgi ve deneyimlerin eskimesi ve yetersiz neden olm  

 

Mevcut bilgi ve becerilerin eskimesi ve yerine yeni bilgi ve becerilere duyulan 
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2.3.2.6.   

dam 

 

4904 kanunun 13. maddesi ile ilin istihdam ve mesleki

tespit etmek veya ettirmek, mesleki ve teknik okul ve ile

mesleki ve istihdam etkinlik ve

yerel politikalar plan yapmak ve kararlar almak,

ilgili kurum ve ve bulunmak illerde ve

Mesleki Kurulu ve Mesleki 

 

2.3.2.7.  

Bireyin ilgi ve yetenekleri ile

uyum, bireyin motivasyonunda ve da etkili olan  

 Mesleki rehberlik ve hizmetlerinin

birey kadar toplumu da etkilemektedir. Bireyin bu kadar hayati bir verebilmesi,

hem yeti, yetenek ve becerilerinin ortaya ilgi ve

ve hem de isabetli bir meslek meslekler konusunda gerekli bilgi ve

deneyimlere sahip  (YZ Strateji, 2004: 13). 

 



26 

aki 

bir kaynak yol

girebilme olmayan alanlarda binlerce

bu mezun olunca mesleklerde

ya da gereken

olmaya  (Kaya, 2004: 99). 

 

2.3.2.8.  

 

 

klerin 
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kemizde 

 

2.3.2.9.  

ve

mesleki ve teknik uygulanan bu

programlarla becerili ve teknik ile

nitelik ve nicelik bir uyum 

76). 

 

2.3.2.10.  

 

 2011: 79). 

ve 
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3.  

3.1.  

3.1.1.  

yapabilmek gerekli eyaletten eyalete

yapabilmek en az 4 lisans

yapma yetkililer

genellikle 1 Emeklilik

kazanmak 5 gibi belli bir

ve eyaletten eyalete   

3.1.2.  

tamamlayan aday

atanmak her eyaletteki Devlet Dairesi 1.

Devlet alan bilgisinin bu

bir okulda stajyer olarak iki

aday hizmet seminerlerine okulda rehber

ve olarak ders vermekte  ve etkinliklerine

sonundaki bulunan adaylar,

meslek bilgilerinin 2. Devlet girerler. Bu

adaylar duyulan bir okulda asil olarak  

(Kantos, 2009: 59). 

3.1.3.  

olabilmek

 

genel alan ve meslek bilgilerini ve defa bir

yeterlik Bu adaylar, ve uygulama

da tabi : 8 karakter

genel olarak ve nazik ve olma

(yasashisa ve omoiyari) olabilmek iki

lir. Bu olan adaylar, stajyerlik ve
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bu tamamlayanlar kamu olma asil

olarak  : 9). 

3.1.4.  

bir meslektir. yapan

girebilmek zordur.

Aday olmadan 1 deneme sine tabi

tutulurlar. Deneme tamamlayan

olarak  

3.1.5.  

Yerel otoriteleri ya da okul

ulusal ilan verirler.

yapmak istedikleri okulun formunu doldurarak bulunurlar.

sahipleri uygun ya da okul

kurulunca sonucunda ya da ile

okul imzalar ve  olur (MEB, 

2010). 

3.1.6.  

Polony 4 kategoride Bunlar; stajyer

ve  

2009: 478). 

3.1.7.  

Okul ve Maestro sahip

ve beden ve dil dersi

dersleri verebilecek

pedagojik  Licenciado veya ya da

derecesine sahip  gerekir (Erden, 2009: 86). 

3.1.8.  

bulunan dersleri verebilecek

Bu bir yan alanda da

belli bir sonuna ilkokullarda deneyimli
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12 staj  Bu

sonunda adaylar Kolejleri stajyer

final ve etkili okuma,

yazma ve etkinliklerini Bu

olanlar olarak eyalet

ya da genel  

 

3.2.  

3.2.1.  

3.2.1.1.   

bir ve olmak zorunluluktur. bir sistemi ile ancak bilgi

toplumu ve ve zamanda mutlu,

teknoloji ve sanayiye egemen bir millet olunabilir. Bundan ki

sistemleri kritik bir sisteminde temel

sistemde ki

sahada politika ve stratejileri

uygulayan, uygulama aksayan tespitini yapma

sahip olan ve yeterlilikleri,

istenilen

kendilerini ifade etmelerinde ve sahip

bir   

ve ilgili arz

etse de sistemi ve hususunda hem fikirdirler.

olsa bile mesleki

ve kalitesini fikir

ve fiziki teknolojik

ve ve ve okul ile

veliyle hepsi verilen kalitesiyle ilgilidir.
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Fakat bu aktif en bir

tarzda nitelikli ve ve

istihdam edilmesi ve bu konudaki arz talep dengeli

sisteminin bir gerekliliktir. bir sistem

ve ve haklar ele

Bu

sonucu olarak 16 mart 1848 -

ve kadar devam eden

ikinci ise itibaren kurum, kurs ve

ve ciddi

ve 1982 kurumu kanunuyla

ve  

3.2.1.1.1.  

meslek olarak ele ve

konuya tarihi modern anlamda ilk

olarak -

yenilgilerin 18. ve

gayretlerinin neticesinde askeri alanda, ikinci

itibaren de sivil alanda yeni tarz okullara Askeri

b bir uzmanlarla sivil

okullarda durum ve medeniyetinden ve modern

tekniklerle kalbi iman, fenle dolu yeni Yeni

okullar yeni devlet sistemine memur

Yeni okullar, medreselerden yerine getirmek

Bunu yeni ders ve , yeni bir

teknolojisi ile Zaman

sisteminde de okullar ve okullarda yapacak
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 okullara ve planlanan nitelikli

kuruma duyulan  

 Devletin olan nitelikli nitelikli bir

 

 Modern anlamda sivil yeniliklere duyulan gereksinim ve

elit ve  

 Geleneksel ve olmayan tekniklerle mektebi

ve medrese olan gerekli bilgileri

 

 mektepleri ve medreselerin ve

nedeniyle, mekteplerinin biraz ve orta ilk

yeni bir okul sistemi daha gelmesi gibi

nedenlerle yeni bir sistemle modern anlamda   

1839-1847 

ve cehaletle

ve ne bunun emretmesi

sonucunda mektepleri Ancak kurulmakta olan mektepleri

yeni bir ortaya Bu daha zor ve o

gereklidir, mekteplerindeki kalitesi, yeni bir

Bu de

n okulunda

yeni bir modeli bu

sayesinde yeni okul sistemini Medresenin alternatifi Yeni az

bir problem olmuyordu  

19. ikinci itibaren

ve artmaya Bu okullarda yapacak

yeterli bulunmuyordu. artmaya

mekteplerinde ve

bir yapabilecek sahip

okulunda imtihanla

8 (sekiz) Bu ilk Abdurrahman

Sami Ancak, okulu ve
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atama izin veren bir

ileri Sadrazama

  

yetkilerince 

Sadrazama verdikleri bu

bir bu

imtihanla da olsa atama

ve onu korumaya

bu anlamda en

ve en biridir. 2 Mart 1861 tarihinde

bir madde

mektepleri ehil

olan Fakat istenen ve nitelikte

kadar, olarak, da

mekteplerine uygun kimseler Tam sekiz sonra

1 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi bu

ve sadece  

 

1861-

mekteplerinin tarihte

14, 34, 12 mektebi 14

mektebinde 1125 Rumeli ve toplam 46

mektebinde ise toplam 3125

ise talebe 20 mevcuttur. 1 1869 tarihli Maarif-i Umumiye

Nizamnamesi ile bir Bu kurum

Sultaniye ve her biri Edebiyata,

ilim ve fene ait iki olan -

da bu Nizamname, bu ders

da 40, ve Sultaniye

100 muvazzaf Bunlar muvazzaf

(asil) olup ayda 100-120 burs Bunlardan
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burssuz olarak de Fakat  Nizamname tam

ancak mektepleri iki sonra ve

de kapsar 26 Nisan bir

okulu Bu okulun ilki

 

  

Bu okullardan mezun olanlar Bundan dol

olmak istemeyen fakat seviyesini isteyen bayanlarda bu

okullarda Bu okullar vesilesiyle toplumunda bir

bayan kitlesi meydana de 1880'li sonra

da

Devletinde ve

her okul kurma Bu

olmayan kendi

cehalet ve bir

taraf ve misyonerlerce okullara gitmesi bir etken

Bundan her yaymak

  

olmak,

bir etmemek ve kendisine verilecek derse ve

ihtisasa okulunu bitirenlere,

ve aday olarak en az

ay uygulama sonra Cumhuriyet

konusunda en

dikkat devir, II. Bu temel

biri ancak Sistemli

ilk kurtarma ile

uzak hedefler arz talep dikkate bunun bir

sonucu olarak o itibaren almayan olarak

atama  (Kuru ve Uzun, 2008: 54). 
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3.2.1.1.2. C  

ve da

tarihimizde bir sahiptir.

sisteminin bir ve sistemimize verici etkeni

Cumhuriyetin beraber ve

verilen

mekteplerinden modern ve idadilerden ortaokul ve

liselere reformunun gibi cumhuriyet

ve devrim ve modernizasyonun ve

somut Cumhuriyet

ve genel anlamda 1923 ile 1981

ve 1981

olmak ikiye Bu lerde kendi

model ve alt incelemek  

Cumhuriyet 

nedeniyle modeller ilkokul seviyesindeki

giderilmeye ortaokul seviyesinde ortaya

ortaokul ve lise

ele inin ciddi bir ele

ve misyon

adeta modernize etme ve lokomotif olma ve

devrimlerin benimseme ve

ve uygar nesiller istemektedir.

bir

Ancak ve kasaba ve misyonunu

bu konusu ortaokul ve lise

gibi alt yine model uygulamalar

 (Kuru ve Uzun, 2008: 55). 

: 
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: 

 Cumhuriyetin ilk 1974 kadar ilkokullara

fonksiyonunu yerine 1923 1924

bina, - en temel yoksun olan

daha durumlarda olanlarla

yediye, Erkek 22 Mart 1926 tarih

ve 789 Kanunuyla ve diye iki tip

okul ancak

eksikleri sonra 1931-1932

  91). 

14 Haziran 1973 tarih ve 1739 Milli Temel

kademesinde olursa olsun,

maddesi 1974-1975 bir deneyime sahip

olan bir lisesi haline

ise uzun kaliteli

veren bu liselerin bir 2013 Fen Lisesine ise Anadolu

Lisesine   

: 

 1974-1982 hizmeti veren bu kurumlar, ilkokul

Bu 50 1980

13 ve tekrar  

: 

 Cumhuriyetin ilk itibaren

ile

sebep

tutmak ciddi Bundan k tutacak,

lokomotif modeller

ve beri
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Cumhuriyet kurumlar

Bu Muallim Mekteplerinin

1954  

92). 

: 

 22 Mart giren 789 kanun ile Muallim

Mektepleri, 1932-1933 eksiklikleri tekrar

 

 

: 

 1937  

Milli ile ortak

ile askerde olan 6 8 tabi

tutularak ve 10 TL er

olarak okuma yazma bilen, ile 8 ay

kurslar verdikten sonra olanlara yapma hak

az ve ziraat

rehberlik yapmak  

vd. 2008: 120).  

: 

 1937

yer Bunlar, ilkokul orta ve

uygulama Orta bu tam devreli

ilk

kabul edilmektedir. er orta

edindikleri mesleki becerilerden birinde uygulama ve staj yaparken zamanda

meslek bilgilerini ve mezuniyetlerinde olarak

 (Aysal, 2005: 267).  

: 
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 Cumhuriyet en

uygun ve ciddi olan bir Temelleri 1935'te

1937'de denemesine 1940'da yasal bir zemine otu

17 Nisan 1940'da kabul edilen 3803 Kanunu'na

sadece olmayan,

birlikte teknisyenler gibi meslek

bir alanlarda

ortaya koyan bilgili bir

y olan tamamlayan ve

yetenekli kabul ediliyordu 14 olarak

zamanla ve her olarak

ve

derslere programda olarak yer verilmekteydi  

kendi ve idareci kadrosunu bir

problem 1942-1943

idareci ve hem de ile ilgili ve

bir merkezi sahip

Ancak politik nedenler ve binaen 27

1954 ise

 (Aysal, 2005: 268). 

: 

 

 

: 

 faaliyet  

gelmektedir. Ortaokul

1926-1927 faaliyet

Muallim ,Bir sonra ve 1929-30

Orta Muallim Mektebi ve Terbiye

ile beraber pedagoji, matematik, fiziki ve tabii ilimler, tarih-

dersi ve resim, beden terbiyesi, ve Almanca
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olan okulu, ortaokullarda okutulan genel derslerinin

devam kademesinde biraz girince

ilkokul mezunu ve ciddi problem olmaya ortaokul

kapatmak yeni

1969 bu kurumlar 1977-78 18

olarak ortaokul

1978-79 kadar devam

verilerek ve

liseler  

 

sonraki temel 8

6 veya 7 8 temel

nitelikte ilkokul 2, ortaokul 3

Okulu olarak ancak siyasi ve politik etkileriyle

pek verim ve Gazi, Necati, Bursa, Karabekir,

Buca, Samsun, Fatih 20 temmuz 1982 tarihinde 16

1982

 

: 

 

 

: 

 Cumhuriyet lise ve dengi

genel dersleri olan

kurumlardan birisi de

kurulan -i Okuludur.

Uzun bir lise bu kurumdan sonra

1964 da birer okulu Yeni bu

okullara, en ve yeteneklileri Bu

uygulamadan verimli Milli tarihi
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okuluna sistemle almaya Ancak bu okullardan

mezun olan mesleki kariyerlerine devam etmesinden lise

bir 1978 bu okullar  (Aysal, 2005: 

269). 

: 

 1982 kadar MEB

de bir kaynak

Edebiyat ve Fen Ankara Dil, Tarih ve

ile Fen lise ve dengi okullara dili ve matematik, fen

Bilimleri, tarih, ve diller gibi alanlarda

itibaren

forma yoluyla

1982-1983 Milli 3

kurum ve Bu kurumlar iki

lise ve dengi kurumlara Diller

dil ise

ve Fen, Fen ve Edebiyat

Bu programlarla,

isteyen bir yandan lisans devam ederken yandan kendi

kaydolup, olma

elde   

3.2.1.1.3.  

1981 2547 Kanunu daha

ve olarak

ve akademiler, 20 Temmuz Kurulu

Okullar iki

Diller

ve Spor Akademileri ise olarak

41 KHK (20 Temmuz 1982)

4
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Ens diller

ilgili ve Spor

olan ve Spor Akademileri de Beden ve Spor

 (Aysal, 2005: 270). 

kadar

tane ve Birinci

E 23 1989 tarihinde

89.22.876 kararla ve

vermeye 1992 bir

bir ise

olumlu bir olsa da mezun

h MEB kapatmak

lisans mezunu olan isteyen herkese en az 26 hafta

ve 21 kredilik pedagojik formasyon ve

bu tamamlayarak olarak Pedagojik formasyon

belirli bir

26 haftadan daha az formasyon

ve kursiyer mezun  (Kavcar, 2002: 4). 

kredi ile

Milli Projesinin (MEGP)

n projesi MEB ve ile

1997 temel neden olarak,

vazifesinden ve temel

bunun sonucu olarak hem nitelik hem de

nicelik olarak hale ifade   

  

. 
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 -  

 

 

 Yan alan uy  

 . 

lise tezsiz lisans bir

Bu uygulama ile alan

5 ilk derslerini ilgili

(Fen-Edebiyat vb.) alan dersleri alarak, son bir ise kendi

(ve ilgili pedagoji dersleri alarak

Fen- Edebiyat ve isterlerse

tezsiz lisans yaparak olabileceklerdir. mezun

olabilmeleri ALES ve mezuniyet not

bulundurularak kabul edilecekleri ve bir tezsiz lisans alma

 (Kavcar, 2002: 5).  

Ancak lisans derslerinin lisans bu

nedeniyle ilerleyen tekrar uygulamadan

2006-2007 bu

1997 yeniden eksikleri revize etmek

ile ve

programlardaki meslek bilgisi dersleri ve bu derslerin dair bir

 (Aysal, 2005: 272); 

 Genel derslerinin  

 Toplam % belirleme yetkisi

ve ders  
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 uygulama ders saatleri tekrar  

 Meslek bilgisi dersleri birinci itibaren verilmeye ve

Verilebilmesi

gerekiyor. Bu formasyon vermek isteyen ilgili

veya Bilimleri ve bu alanda

yeterli ve nitelikte kadrolu  Fen-

Edebiyat formasyon

verilmesi  

21 Ocak 2010 tarihlerinde kararla birlikte, Fen-Edebiyat

pedagojik formasyon Tezsiz lisans

2010-2011 ve yerine iki pedagojik

formasyon verilmeye Formasyon alabilmek lisans

diploma notunun da 4 en az 2,5 Fen-Edebiyat

daha puanla giren

olabilirken, Fen-Edebiyat

olabilmeleri okuyan bir olarak

 (Kavcar, 2002: 7). 

Milli temel bir ihtisas gerektiren

bilgisi gerektiren bir meslek olarak

Devletin ve bununla ilgili

alan bir ihtisas bu

Milli ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle

Bu kurum ise Teknik

ve Fen-Edebiyat olan

Bu genel alan bilgisi ve meslek

bilgisiyle toplumu bireylerin yeri

ve herkes kabul edilen bir Bundan

ve kadar

ve Kurumu Ancak

istihdam ve yeterlilikleri belirleme Milli  
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19.09.1997 tarihli ile

Kurulu ve Milli birimlerinin

temsilcilerinin yer Milli Komitesi

Kurulu Milli Komiteler

nedeniyle Kurulunun 14.03.2012 tarihli

karar ile ve bundan sonra Grubu

olarak uygun

ve  

 ve koordinasyon hizmet

kalitesini ile de

okullardaki bulunmak. 

 Hizmet ulusal belirleyip

uygulamak. 

 kalitesini ve ile kalite kontrol

 

 gerekli olan bilgi, anlama, beceri ve yeteneklere ulusal

 

 Hizmet etkin

okullar olmak.  

 

 ve derslerini gerekli durumlarda

 

 derslerine ulusal ve

takip edip  

 Yeni ulusal standartlar ve

 

  ve

 

  

 ve olan her dal

gerekli olan ve temini ve
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ile ilgili olarak Milli ile ve koordinasyon

 

 uygulanabilecek destek

 

 Kurulu ile Milli Kurulu ile

ve ilgili kurumlar bilgi ve

 

 en iyi ve bir olmak. 

 Hizmet ve yoluyla personel

ve destek  

 Okullardaki - kalitesini ile ilgili olarak

olmak. 

 ve ile ilgili verileri toplamak, muhafaza etmek ve

ilgili yerlere sunmak. 

 en n biri olan -okul

konusunda gerekli olan model ve  

 ile ilgili ve uzun vadeli planlamalar yapmak. 

 ve ile alandaki ve

hizmet etkin ve

verimli hale getirmek. 

 ile ilgili olarak belirlenecek alanlarda gerekli ve

yapmak alan alt komitesi faaliyet

belirlemek ve

 

 ile ilgili konularda tavsiyelerde

bulunmak. 

Ancak giren ve kontenjan

Zira mezun olan KPSS kurslara bir

zamanda taramalarda gerilerde

istenen ile sonucu ortaya  

(Kavcar, 2002: 9). 



47 

3.2.2.  

olarak atanabilmek ilgili alanda almak yeterli

Genel memurluk ve Teknik

mezun Mesleki Formasyon

gerekir. Bununla birlikte kategoriden KPSS ile

ilgili alan baraj ilgili alana

girmek gerekmektedir. 

Atama  

 aday olarak girilir. 

 Aday atanacaklarda, 657 Kanunun 48 inci

maddesinde belirtilen genel  

 Mezun olunan

tespitine atama alana uygun

 

 kaynak eden mezun

 alanlara atanacaklar olmak

uygun pedagojik formasyon

 

 Yurt mezun

Kurulu ve/veya

pedagojik formasyon belgelerinin yurt

veya kabul  

 atama alanlar

belirlenen taban puan ve puan  

 Devlet veya

gerektiren bir ceza  

: 

 atama aday atamalar,

KPSS puan tercihler de dikkate ilan edilen

kontenjanlar elektronik ortamda Puan

atanacak aday bilgisayar ile belirlenir. 
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 Yeniden atama ve kurumlar yeniden atamalar, 657 Kanun, 4

maddesinin birinci (A) bendi olarak

yapmakta iken temel askerlik emrinde

olarak 1111 Kanuna askerlik

sevk tarihinden itibaren hizmet olmak ve

kamu kurum ve ile devlet

okutman,

ve uzman olarak hizmet fazla olandan

tercihler de dikkate ilan edilen kontenjan elektronik

ortamda Bu unvanlarda devlet memuru

olarak hizmet fazla

ise atanacak aday bilgisayar ile belirlenir. 

 ilgili ve Spor

belirlenen  

 Engellilerin ilgili puan

tercihleri de dikkate k Puan

atanacak aday bilgisayar ile belirlenir.  

 

 Aday en az bir fiilen ve performans

olmak

veya ve girmeye hak  

 Aday atama ve intibak Genel

performans ile

ve ve ve

Genel koordinesinde  

: 

 Aday kurumunda ve bu

ekinde yer alan Ek-3 Performans Formu

ilk bir, takip eden ise iki defa

olmak toplamda defa

il maarif
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aday kurumu ve kurumu

birden fazla aday ancak,

birden fazla aday

 

 aday kurumunda

kurumu ve bireysel olarak

ise maarif

kurumu ve bireysel

olarak suretiyle bir arada  

 Performans bir en az iki ay fiilen

yapan aday 657 Kanun ve kanunlar

izin almak suretiyle her kanuni izin ve

ile fiilen

bir iki ay fiilen yapma

 

 belirtilen nedenlerle performans

asgari daha az

takip eden  

 biri ya da birden hallerde; 

 Maarif yerine il il

il ve

ve  

 Kurumu yerine

 

 yerine kurumu

kurumundaki kurumunda

olarak halinde ise

yapan

resen  

 Bir kesintisiz iki rapor veya izin kullanma gibi

yapamayacaklar ile devlet
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istifa, yer ve benzeri nedenlerle

yerine usulle

 

 olmak devlet

ve istifa sebeplerle

varsa performans bilgi ve belgeleri,

yerlerine

kurumu tutanakla teslim eder. 

 Aday olsalar dahi ikinci dereceye kadar (bu

derece kan ve ve olarak

 

 Birinci, ikinci ve her bir

iricilerin aritmetik

belirlenir. Nihai performans belirlenmesinde; birinci

sonucunun onu, ikinci sonucunun

otuzu, sonucunun ise dikkate

puanlar bir tam puana Nihai performans

en az elli ve olan aday performans

inde ve girmeye hak  

 Performans olamayan aday aday

kaybeder ve memuriyetle kesilir. Ancak bunlardan

aday ilgili devlet

olanlar,

hak derecelerine uygun memur

olan aday neden olan

belgelendirilir.  

: 

 Birinci, ikinci ve performans sonucuna, sonucun aday

itibaren il

itiraz edilebilir. il

il veya il

il
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resen bir il

bir bir

ve bir okul Performans

Komisyonu kurulur. Komisyona usulle birer yedek belirlenir. Kararlar

oy halinde

komisyon on ve

ilgiliye edilir.  

: 

 kurumu birinci, ikinci ve ile nihai

performans sonucunu aday

eder ve il bildirir.

performans sonucunda ve listelerini

ve Genel bildirir.  

 ve

performans olarak gerekli

tedbirleri  

 Maarif aday kurumundaki mesleki

ve kendisine rehberlik eder. Maarif

rehberlik, ve incelemeleri Ek- yer alan Formu

olarak doldurur. Formun bir muhafaza eder, bir aday

bir ise aday

kurumu teslim eder.  

 Aday sonraki 5

kendi olmak

halinde, bir

kurumundan durumu

kurumunun mi bildirir. kurumu

ve

kurumunda gerekli tedbirleri esas olan bilgi ve

belgeleri ilgili iletir, konusu bilgi ve belgelerin iki

yoluna halinde ise sonuna kadar
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 olarak; aday kurumundaki da

mesleki Bu

rehberlik eder. ve incelemeler Ek-

yer alan Formu olarak doldurur. Formun bir muhafaza

eder, bir aday verir, bir aday

kurumunda muhafaza edilmesini  

 aday kurumundaki

mesleki Bu performans

rehberlik eder. ve

incelemeler Ek- yer alan Formu olarak doldurur.

Formun bir muhafaza eder, bir aday verir, bir

aday kurumu

teslim eder. bu yerine getirilmesinde aday

kurumu sorumludur.  

: 

 tarihine en az bir fiilen ve performans

olan aday belirlenecek

merkezlerde ve tarihlerde 657 Kanun ve kanunlar

izin almak suretiyle en az bir fiili

 

 ve olarak halinde bu

beklemeden de  

 girmeye hak halde kabul edilebilir belge ile

mazeretleri nedeniyle sonraki ilk

 

: 

 Performans bulunan aday

tabi tutulur. ve

ve Hizmetleri Genel  
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 test veya sorular ile uygun soru

biri veya birden ve puan

 

 657 Devlet Kanunu ve 4483 Memurlar ve

Kamu Kanun (%20), 

 ve (%30), 

 1739 Temel Kanunu, 

 652 ve

Kanun Kararname, 

 5580 Kanunu, 

 mevzuat. 

 (%50). 

  

 enme  

  

 ve teknikleri, 

 ve  

 yer, ve zaman ile ikinci belirtilen

Koordinasyon Komisyonu  

 tarihten itibaren en 15

internet sitesinde duyurulur. 

: 

 aday tabi

tutulabilir. Aday retmenlerin tabi tutulup ve

tutulacaksa yer ve ilan edilir.

illerde veya merkezinde

 

 adaylar, bu ekinde yer alan Ek-4 Aday

Formu  

 Bir konuyu ifade kabiliyeti ve muhakeme  

 becerileri, i ve ikna kabiliyeti, 

 Bilimsel ve teknolojik  
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 Topluluk temsil ve nitelikleri,

komisyonu her bent 25 puan

 

 nihai komisyonu

aritmetik belirlenir. puanlar bir tam puana

 

 tarihten itibaren en 10

il ilgililere edilir.

tarihten itibaren en

yapan komisyonuna itiraz edilebilir. Bu itirazlar en

komisyonunca incelenerek karara ve ilgiliye

edilir. 

: 

 ve her biri 100 tam puan

ve aritmetik aday

ve olan aday

 

 halinde ve puan alanlar

 

Komisyonlar: 

 koordinasyon komisyonu; ya da

ve Genel

ve Hizmetleri Genel ve

Genel ya da birer daire ile bir hukuk

usulle birer yedek belirlenir.

komisyon yedek

komisyonu, komisyon tarih ve

Kararlar oy ile Komisyonun sekretarya hizmetleri

ve Genel  

 koordinasyon komisyonunun  
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 veya ve olarak ve tarihlerini

belirleyerek Bakan sunmak, 

  veya

ve  

 ilgililere  

 ve  

 komisyonu; 

 merkezinde halinde;

ve Genel bir daire

Genel

ve Hizmetleri Genel Rehberlik ve

Denetim ve Hukuk birer daire

komisyonu ilgili birim

amirlerinin teklifi makam ile usulle

birer yedek belirlenir. komisyon

yedek Komisyon,

tarih ve Kararlar oy a

Komisyonun sekretarya hizmetleri ve

Genel  

 illerde halinde; il veya

bir

il bir

bir bir kurumu ve

halinde bir usulle birer yedek

belirlenir. komisyon

yedek Kararlar oy

halinde Komisyonun

sekretarya hizmetleri il  

 Gerek halinde merkezinde ve illerde usulle

birden fazla komisyonu kurulabilir. 

 komisyonunun  
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 Aday etmenlerin veya

yapmak ve  

 il ilgili aday

 

  

 ve  

: 

 itiraz, itibaren

ilgili itiraz bitiminden itibaren en

on ve Hizmetleri Genel

ilgiliye olarak bildirilir. 

 n ilgililere tarihinden itibaren en

ilgili komisyonu nezdinde itiraz edilebilir. Bu

itirazlar, en ilgili komisyonu incelenerek

karara Kararlar oy halinde

il

itiraz sahiplerine edilir. 

: 

olan aday valiliklerce olarak

olamayan aday il hizmet bir

kurumunda bu yeniden

performans rmesi ve tabi tutulur. Bu kapsamdaki aday

performans veya olanlar

kaybeder ve memuriyetle kesilir. Ancak bunlardan aday

ilgili devlet

olanlar, hak derecelerine uygun

memur Aday norm faz ile

nedeniyle yer ile 19 Nisan 1983 tarih ve

83/6525 Bakanlar Kurulu ile giren Devlet Yer

Suretiyle ifade edilen

ve can mazeretlerine yer yerleri
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Yerleri aday varsa Ek- yer alan Form ile

bilgi ve belgeler,

kurumu  

Okullardaki kalitesi, olarak alan ve

becerilerindeki ri Bundan kalitesini

mesleki hizmet

sistemlerinde yer Hizmet alan alan bilgi ve

becerileri ve zamanda ile ilgili en

son de takip etme bulurlar 2007: 47).  

Hizmet yoluyla personel, hizmeti bulunan bilgileri

beceri ve hizmete artar. Hizmette verimini

daha sorumluluk gerektiren yerlere personel etkili

becerisi olur. 4.1.1995/22161 Tarih ve Resmi Gazetede

 Hizmet 657 Devlet

Kanununun 214. maddesi, 1739 Milli Temel Kanunu ile 3797

Milli ve Kanunun

 

: 

Devlet Genel ve hedefleri

her kademesinde personelin

hizmet hedefleri  

 Hizmet gelen personelin kuruma  

 Personele Milli ve ilkelerini bir kavrama

ve yorumlamada ortak ve uygulamada birlik  

 Mesleki yeterlilik hizmet eksikliklerini tamamlamak,  

 yeniliklerin, erin bilgi, beceri ve

 

 Personelin mesleki yeterlik ve  

 ve yetenekli personelin, mesleklerinin kademelerine

 

 yan tamamlama yapmak,  



58 

 Milli yorumlamada  

 ait temel prensip ve teknikleri uygulamada birlik  

 sisteminin destek olmak. 
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: 

Hizmet hedeflerine uygulanacak ilkeler  

  

 Personelin uygun  

 Her amirin, mahiyetinde personelin ve

sorumlu  

 Personelin ve verilmesi, 

 Hizmet yararlanmada esas personele

 

 faaliyetlerinin yerlerin uygun

gereklerine ve  

 Hizmet ve  

 Kamu kurum ve ile  

 Hizmet personelin izlenmesi. 

: 

 Temel ve staj "Aday

Genel  

 Asli memurluk yetenek ve ile

olarak bu

 

daha yaz ve

veya hizmet kurslar ve seminerler

Yaz ve kurumlarca bunlara devam

ederek yeterli krediyi dolduran o kurumun belge veya verilir.

Milli kurs ve seminerlere devam edenlerden

belge verilir. Bu belgelerin, atama, ve nakillerinde

ne ve Yurt ve

daha yapmak veya bilgi, ve isteyen

belli veya izinli bu

milli tutularak, belirtilir.
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MEB hizmet seminerleri Bu

seminerler, belli bir konuda belli bir seminerler

ve dikkate

  

yazara analizlerinin yeterli

bilimsel olarak belirlenmemesi, hizmet faaliyetleri yeterli

verimli ve etkinlik

tam olarak endirilememesi olarak MEB,

hizmet il veya okul yapabilmektedir.

veya

Hizmet ve

Bu planlar her Fakat gerekli halinde plana ek

faaliyetler hizmet

faaliyetleri merkezdir fakat tam ve

hizmet yetkisi mesleki

in bir Temelli Mesleki Bu

ve mesleki bilgi, beceri, ve

destekleyen, etkili ve

destek olarak Okul Temelli

Mesleki mesleki yeni bir Okul

Temelli Mesleki  modelini

ve bir plan istenmektedir. Bu ile

kalitesini mesleki

okul temin etme, kendi

ve uygulama ve deneyimli faydalanmaya ve okul

sorunlara faydalanarak bulma

 kaya, 2007: 49).  

hizmet il veya okul

lisans Seminer, hizmet

okul temelli Stajyerlerin

temel gibi mesleki kurslara zorunludur.

Ancak daha sonra kanunen zorunluluk yoktur. Bu bir
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etkisi olmama Ancak kurslara belgesi veya

verilmektedir. Toplumumuzun bilim hep

hep muamele geleneklerinde hem halktan

hem de ve zamanda

ve ufuk Ancak hem manevi

hem de maddi anlamda hak ettikleri yerde   

geleneklerimizdeki bilgin ve idealist

bir rolleri

meslek adeta

toplumsal ve konumu, ve istihdam

gerekir. 2015 verilerine atama bekleyen

292,858 iken kontenjan ise 37000 Bu kadar fazla

girememesi toplumun olumsuz

etkilemektedir. girip atanamayan ve bu sebeple ordusuna

yine mi  kadar onur zedeleyicidir.

sadece mali durum ile ilintili olarak ele

mesleki itibar ve halk nezdinde duyulan icra eden ve

ciddi bir manevi

ve motivasyonu bu ilgilidir.

zaman memur Ancak asaletlerini tam

memur olurlar. KPSS ile atanan aday olarak

yaparlar. Bir fiilen sonra asalet kazanan

memur hayat boyu memuriyet   

3.3.  

3.3.1.  

sistemi yenilenmektedir ve

1997 5 temel zorunlu olup, 3

ortaokul, 3 lise ve sistemi 1997 sonra 8

temel zorunlu hale olup 3 lise ve sonra

ersite sistemi uygulanmaya genel liseler,
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Anadolu lisesi haline olup lise 4 2012 da 4

ilkokul, 4 ortaokul, 4 lise ve sistemine   

sisteminin da olumsuz

1997 5 zorunlu temel sonra 8 zorunlu temel

ikinci kademesindeki buna

olarak ortaya Bu da

ile Fizik, Kimya, Biyoloji

Fen Bilgisi Tarih ve Sosyal Bilgiler

Dili ve de olarak

Daha sonraki ise bu kendi

olumsuz   

Almanca gibi dillerin yerini bu alandaki

Dili ve gibi alanlara Bu

durum Dili ve mezun

  

3.3.2.  

fazla bu de ve ikinci

verilmesi Tablo

atanma ve atama bekleyen
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Tablo 1. 2017  

 Toplam Atanan Bekleyen 
Atama 

 
 2533 702 1831 27,71 

 1486 406 1080 27,32 
 490 143 347 29,18 

 205 84 121 40,98 
 7541 2143 5398 28,42 

Felsefe 136 38 98 27,94 
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 3516 1003 2513 28,53 

 4906 1835 3071 37,40 
 7070 2193 4877 31,02 

Kimya/Kimya Teknolojisi 688 226 462 32,85 
Matematik 969 343 626 35,40 

 1125 337 788 29,96 
 6128 1720 4408 28,07 

Rehberlik 2445 707 1738 28,92 
 11203 3570 7633 31,87 

Sosyal Bilgiler 1366 379 987 27,75 
Tarih 642 185 457 28,82 

 2174 618 1556 28,43 
 4039 1140 2899 28,22 

 

Kaynak: 

 

 

atama 
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Tablo 2. 2018  

 Toplam Atanan Bekleyen 
Atama 

 
 2503 673 1830 26,89 

 1630 453 1177 27,79 
 433 116 317 26,79 

 136 45 91 33,09 
 7003 1907 5096 27,23 

Felsefe 148 39 109 26,35 
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 4002 1095 2907 27,36 

 4881 1453 3428 29,77 
 6290 2002 4288 31,83 

Kimya/Kimya Teknolojisi 526 157 369 29,85 
Matematik 1383 400 983 28,92 

 844 335 509 39,69 
 6226 1676 4550 26,92 

Rehberlik 3390 922 2468 27,20 
 13288 3806 9482 28,64 

Sosyal Bilgiler 2065 561 1504 27,17 
Tarih 613 163 450 26,59 

 1371 370 1001 26,99 
 5327 1450 3877 27,22 

 

Kaynak: 
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Tablo 3. 2019  

 Toplam Atanan Bekleyen  

 3077 781 2296 25,38 

 1390 384 1006 27,62 

 320 82 238 25,63 

 
99 30 69 30,29 

Bilgisi 
6894 1922 4972 27,88 

Felsefe 456 140 316 30,70 

Fen Teknolojisi 561 149 412 26,54 

 5190 1448 3742 27,90 

 6447 1960 4487 30,40 

Kimya 963 245 718 25,45 

Matematik 2099 601 1498 28,63 

 1305 403 902 30,87 

 6115 1599 4516 26,15 

 4218 1120 3098 26,55 

 7205 2011 5194 27,91 

Sosyal Bilgiler 2276 579 1697 25,44 

Tarih 1349 350 999 25,94 

 
1965 509 1456 25,90 

 3746 1149 2597 30,67 

 

Kaynak: 
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Tablo 4. 2017-2019 

 

 2017 2018 2019 
 

(Baz 2017) 
 27,71 26,89 25,38 -2,33 

 27,32 27,79 27,62 0,3 
 29,18 26,79 25,63 -3,55 

 
40,98 33,09 30,29 -10,69 

Ahlak Bilgisi 
28,42 27,23 27,88 -0,54 

Felsefe 27,94 26,35 30,70 2,76 
Fen Teknolojisi 28,53 27,36 26,54 -1,99 

Matematik 
37,40 29,77 27,90 -9,5 

 31,02 31,83 30,40 -0,62 
Kimya 32,85 29,85 25,45 -7,4 
Matematik 35,40 28,92 28,63 -6,77 

 29,96 39,69 30,87 0,91 
 28,07 26,92 26,15 -1,92 

 28,92 27,20 26,55 -2,37 
 31,87 28,64 27,91 -3,96 

Sosyal Bilgiler 27,75 27,17 25,44 -2,31 
Tarih 28,82 26,59 25,94 -2,88 

 
28,43 26,99 25,90 -2,53 

 28,22 27,22 30,67 2,45 
 

2017-

 

E

 

3.3.3.  

okul ve

sonra rehberlik hizmetlerinin okullarda ile bu alanlarda ve buna benzer

sonradan alanlarda Fizik, Kimya,

Biyoloji gibi alan atamalar   



67 

19.  

kurum ve sistem dahilinde 

: 6). 

"21. ve Okul Liderlerini

OECD raporuna Almanya, ve Almanya' da

derslerde on okuldan ise;

derslerde on okuldan, sekizinde   (Radikal, 2012). Bir 

yandan 300.000 gibi bir atama yandan da

bahsedilmektedir. Bu da

konusunda   

3.3.4.  

bekleyen milyonlarca

ister istemez fazla bulundurmadan kapasite

gitmek Her ne kadar sonuna

ciddi bir kapasite da, bu genel

paralellikte 2000 itibaren ise

ciddi bir Burada dikkat edilecek daha

nokta ise fazla istihdam olmayan Fen- Edebiyat

2000-2001 2008-2009

kadar sadece %16,5 Fen- Edebiyat

bir istatistiklere

takdirde, en fazla kapasite Fen-Edebiyat

Fen-Edebiyat ve

kamu s istihdam dar ve bu fazla mezun

gibi mezun

bir mevcuttur. Bu uygulamalarla Fen Edebiyat
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aralamak durumunda Bu ise istihdamda

olarak sekteye  0: 23). 

sadece verilmeyip, fen

edebiyat da tezsiz lisans olma ile veya

pedagojik formasyon belgesi ile yapabilmelerine

hak Fen edebiyat rkiye'de fazla ve buradan

mezunlara da formasyon ve tezsiz lisans olma

ile verilmesiyle olmak ve

mezunu   

Tablo 5. 2016  

 228.279 

 

 

Fen-  

 

ltesi 

431.620 

 246.612 

TOPLAM 900.511 

 

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/egitim/o-meslek-icin-bir-milyon-aday-

atama-bekliyor-40485267 

 

3.3.5.  

ilk daha ve

Anadolu ve Anadolu

atanan durumu yer

ve er gitmeleri sonucu bir

  

bir sorun da ve

yeri -kent) dengesiz Genellikle, illerinde ve
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kent merkezlerinde varken illerinde ve kesimde

Bunun en nedeni ise

d ya da yerlerine gitmek istememeleri ve bu yeni atanan

mecburi hizmet dolunca ya da kent merkezlerine tayin

istemeleridir. ve Anadolu hatta

illerinin verici bir

Bu durum illerinde ve yerlerinde

ve bu ise yeni deneyimsiz ya da

veya vekil neden okullarda

birinci kademeyi bitirene kadar her bir

ve vekil mezunu dahi ise

bir sorundur. konusu -

engellemekte ve da

olumsuz etkilemektedir. Bu durum uzun bir problem olarak

devam 2019-2023 kapsayan 11.

hemen hemen  bu konuya

 

3.3.6.  

2019 verilerine 203 nin edilmektedir.

Bu genelinde de

ikinci de fazla

bu bulma

Bu de fazla mezunu sorunu ortaya 

 

konusunda planlar uzun vadeli

ve o Bu duruma

 raporuna sorun

problemi ise ilk kez ve meslek dersleri
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meydana olup, 1981 ise

ise talep

yol tmeni iki

daha da olup bu kapatabilmek

MEB, mezununu, mezun alana

olarak durum

Bu ileride o

herhangi bir

mezun de olarak hem kaliteyi hem

de herkesin bir gibi  

3.3.7.  

kurumlar olan

merkezidir. ise bir Fakat her iki kurum

son kadar bir konusu ye'de

daha fazla ve gencin

MEB ise konusunda

atama ve mezun olan

mezunu istihdam etme konusunda yetersiz  

ile MEB  : 82) 

ifade  

bir gibi, bir

da yok. Milli MEB ile diyalog yok

denecek kadar ve duyulan alanlara on binlerce

istihdam  olan alanlara almaya devam ediyor. O da yetmiyor,

Mezun olduktan sonra

bile ). 

Son istisna olmak 2.

tamamen fen edebiyat

formasyon belirtilmesi ile

 girdiklerini  
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3.3.8. 

 

 .  

yoksun ve

istememekte veya

zorunluluktan  

istihdam edildikleri kurumlar ise,

okullar ve temel liselerdir. Onlar da ana dersler yeni mezun

yerine deneyimli ve emekli tercih etmektedirler. Yeni mezun

da, asgari ile ve verimli

son vermektedirler.  

3.3.9.  

puana kadrolu veya olarak

istihdam yerlerde

merkez yerel

olarak Kadrolu,

ve   

Kadrolu kendi en

en iyi olan istihdam tipidir. 

kadrolu daha puan

kadrolu tayin

ve ek derslerinden SSK kesintisi ve

dereceleri yoktu, ba kadrolu

daha ve her yenilemek  

(Karadeniz ve Demir, 2010: 56). 2011 da kadroya

Bu da istihdamda problemlere yol

kendi kadroya istedikleri okullarda

da kadroya Bu da istihdam yol  
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etli kazanamayan, duyulan yerlerde ek ders

verilerek Bu

ve onlar sigorta de Kadrolu veya

takdirde bu son verilir. Zaten bu bir

doldurmak yerel yoktur denilebilir.

Hatta bazen o ilgisi olmayan veya da

Bu olarak

bazen o ilgisi olmayan kalitesini  

400 bin atama bekliyor. yapan 710 bin

67 bini 66 bini ise sosyal olmayan

konusu model

da 2012: 86). 

lisans istihdam tipi

problemlere neden . okulda

kendisini bulabilmekte veya

okulda gereken  verilememektedir. 

 2009-2010 -

47 ilde sonucunda verileri

ve Anadolu'da ve

daha da ortaya Buna yapan

52'sinin - 48' inin ise kadrolu

yapan de 31'inin

en Van'da

yapan 41'inin -

- Kars'ta

70, 80, Bilecik'te 27, ise 10

tespit  (Milliyet, 2010). 

 Milli 2011-2012 birinci

tespit kullanan -Sen'den elde edilen bilgilere

81 ilde toplam 63 bin 821 ortaya  

2012). 
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en fazla 11.709 ile

bin ile Ankara ikinci, 2662 ile 2316 ile 1877 ile

Bursa ve 1801 ile Kocaeli yer

iller ise, Hatay 1662, Konya 1648, Adana 1477, Van

1339, 1306, Gaziantep 1223, Antalya 1187, 1084, 1039,

1033, Kayseri 987 ve Manisa ). 

en az iller ise 48 ile Tunceli

Tunceli'yi 99 ile 100 ile Bayburt, 116 ile Yalova, 124 ile

ve bunu 127 ile  ). 

-

bi

 

sebebi, kadrolu herhangi bir

sebeple gelememesi veya yeterli

ve bunu olarak giderme olarak 

 

ve norm  kadro toplam 126706 olarak

tespit norm kadro 21894 olurken, ve

6586, Gaziantep 3843, Adana 3721, Hatay 3675, Kocaeli 3608, Konya 3490,

3472, Bursa 2907, Ankara 2489, 2470, Mersin 2291, Manisa 2286,

Antalya 2273, 2272, Sakarya 2132, Kayseri 2011, 1 950, Van 1909

ile en az norm kadro ise 53 ile Tunceli  ). 

Norm da rakamlar Bu

yeterli ile Yeterli devletin

yetersiz kaynaklanmaktad  
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3.4.  

Norm kadro ile ve kent merkezindeki

dengeli hale getirilmesi Fakat olmayan illere

durumu ile gelen ve 4+4+4 sistemine ile binlerce

norm kadro durumuna MEB; il

emrini durumu yapmama, belli

il alan yapma, durumu

belli atama gibi fakat norm kadro

 sorunu halen devam etmektedir  

ilgili olarak

yer  

  

 Yeni  

 . 

 Kurulu ile Milli

konusunda olan

Milli Komitesinin etkin bir   

bu konuya  

 

 Milli her belirlenen alanlara

ve istihdam dikkate

her yeniden  

 OECD baz

ve buna  

 kadar ile birlikte

10 20 ve 50 projeksiyonlara

 

 Alan mezunlardan   

de dikkate

ile
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istihdam eden MEB bir ve

ile atanan birbirine

konusunda iyi bir   
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4.  

bir ve olmak zorunluluktur. bir sistemi ile ancak bilgi

toplumu ve ve zamanda mutlu,

teknoloji ve sanayiye egemen bir millet olunabilir. Bundan ki

sistemleri kritik bir sisteminde temel

sistemde ki

sahada politika ve stratejileri

uygulayan, uygulama s aksayan tespitini yapma

sahip olan ve yeterlilikleri,

istenilen

kendilerini ifade etmelerinde ve sahip

bir  

sistemi yenilenmektedir ve

1997 5 temel zorunlu olup, 3

ortaokul, 3 lise ve sistemi 1997 sonra 8

temel zorunlu hale olup 3 lise ve sonra

sistemi uygulanmaya genel liseler,

Anadolu lisesi haline olup lise 4 2012 da 4

ilkokul, 4 ortaokul, 4 lise ve sistemine  

 

 

da olumsuz

1997 5 zorunlu temel sonra 8 zorunlu temel

ikinci kademesindeki buna
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olarak ortaya Bu da

ile Fizik, Kimya, Biyoloji

Fen Bilgisi Tarih ve Sosyal Bilgiler

Dili ve de olarak

Daha sonraki ise bu kendi

olumsuz  

H2: Fen-

 

-

-

- -

 

-

-Edebiyat 

tirilen -

 

 

 

 

-

. Bu durum MEB ve 

 

ir:  

 ile 
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Bu    

enler ve yeni gelen 

  zaman   

 m
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