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ÖN SÖZ
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, Avrupa Birliği ile ilişkileri 65 yılı aşkın bir 

geçmişe dayanmaktadır. Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğunun 1958 yılında 
kurulmasından kısa bir süre sonra Temmuz 1959’da Topluluğa tam üye olmak 
için başvurmuştur. Cumhuriyetimizin kurulmasından bu yana, hatta Cumhuriyet 
öncesinden başlayan batılılaşma hareketi, ülkemizi özellikle ikinci Dünya Sava-
şından sonra Avrupa merkezli bütün oluşumlara katılmaya yöneltmiştir. Böylece 
Türkiye, Avrupa Konseyi, OECD ve NATO’ya girmiş ve 20. yüzyılın en iddialı olu-
şumu olan Avrupa Birliği’ne aday olmuştur.

Avrupa Birliği, üyeleri arasında ortak bir eğitim politikası belirlememiş ol-
makla birlikte, eğitim konusunda ortak ilkeler ve ortak değerler oluşturulmakta, 
bunları destekler nitelikte projeler uygulamaya konulmakta veya AB organlarınca 
bazı kararlar alınmaktadır. Avrupa Birliği’ne adaylık sürecinde Türk Eğitim Siste-
mi’nin yapısal sorunları olarak  ortaya çıkan konuların zaman içinde çözümlene-
bilmesi, söz konusu projelere katılmaya ve ortak değerlere dayalı eğitim politika-
ları geliştirmeye de bağlıdır.

Eğitimde iş birliği Avrupa’nın olduğu kadar Dünya’nın gündemini de sık sık 
meşgul etmekte, eğitim ve kültür konularında özgünlüğün korunarak ortak de-
ğerler oluşturulması giderek önem kazanmaktadır. Buna örnek olarak Herkes İçin 
Eğitim olarak dilimize çevrilen EFA konferansları gösterilebilir. EFA kapsamında 
dünyanın her bölgesinden eğitim bakanları 1999 yılında Dakar’da bir araya gelerek 
her yıl geliştirilmek üzere bir rapor hazırlamışlardır. Konferansa katılan ülkelerin 
hazırladıkları ulusal değerlendirme raporlarında herkes için eğitim kapsamında 
ulaşılması planlanan hedeflere yer verilmiştir. 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne adaylık sürecinde, pek çok konuda olduğu gibi 
eğitim konusunda da çalışmaların yoğunlaşmasına neden olmuştur. İşte bu kap-
samda, yazarın ilgisi de Avrupa Birliği’ne adaylık sürecinde Türk Eğitim Siste-
mi’nin yapısal sorunlarında odaklaşmıştır. 

Kitap, birincisi Avrupa Birliği’ne Adaylık Sürecinde Türk Eğitim Sistemi’nin 
yapısal sorunları ve ikincisi ise Avrupa Birliği’ne Adaylık Sürecinde Türk Eğitim 
Sistemi Yapısal Uyum Modeli geliştirilmesi ve uygulayıcıların görüşlerine sunul-
ması olmak üzere iki amaç üzerine kurulmuştur. 

Eğitim ve kültür konusu yakın zamana kadar her ülkenin, hatta bazı Avrupa 
ülkelerinde her eyaletin ve topluluğun değerlerine sadık kalarak geliştirdiği bir 
alan olarak görülürken, son yıllarda Avrupa Birliği’nin bir siyasal birliğe doğru 
gelişmesine paralel olarak “ortak değerler” den söz edildiği gözlemlenmektedir. 
Avrupa Birliği organlarında “ortak yaşam alanı Avrupa”, “tek bir Avrupa için eği-
tim”, veya “Avrupa yurttaşlığı” gibi sloganlar son yıllarda daha çok duyulmakta ve 
belgelere de yansıtılmaktadır. 



iv Avrupa Birliği ve Eğitim

Avrupa’nın ortak değerleri ve Türkiye’nin Avrupa Birliği adaylığı pek çok ko-
nuda olduğu gibi eğitim konusunda da oldukça uzun bir yol olarak görülmektedir. 
Bu kapsamda yapısal değişikler başta olmak üzere örgün ve yaygın eğitimde disip-
lin alanları ve disiplinler arası ilişkiler, denklikler ve tanıma, öğretim programla-
rında içerik, yöntem ve teknikler ile öğretim materyallerinin yeniden hazırlanması 
kanımca sadece bir başlangıç sayılabilir. Diğer taraftan AB eğitim programların-
dan genel eğitim Socrates, mesleki eğitim Leonardo da Vinci ve Avrupa için Genç-
lik programlarına katılma ve mesleki eğitimde ortak standartlar ve tanımlar AB’ne 
uyumda eğitim alnında uzun ve yorucu çalışmalar gerektirmektedir. Ayrıca başta 
öğretmen olmak üzere öğretim sürecindeki aktörlerin (öğretmen, veli, öğrenci, 
danışman, yönetici, denetici, vb.) rolleri yeniden tanımlanacak, öğretmen yeter-
liklerinin alana yansıması ise uzun bir zaman alacak bir süreç olarak karşımıza 
çıkmaktadır.    

Doktora çalışmaları sırasında elde edilen belge, bilgi ve verilerin bir kitap 
olarak yayınlanmasının uygun olacağı konusundaki cesaretlendirme ve yönlen-
dirmesi nedeniyle tez danışmanım Prof. Dr. Ali Balcı bir bakıma elinizdeki eserin 
fikir babasıdır. 

İlk baskısının üzerinden bir kaç yıl geçtikten sonra güncellenerek baskıya ha-
zırlanan ikinci baskının AB ve eğitim konularındaki soruların çözümünde sınırlı 
bir bakış açısı getirmesi ve AB süreci konusundaki çalışmalarda yararlanılması 
dileğiyle başta doktora tez danışmanım Prof. Dr. Ali Balcı olmak üzere, Prof. Dr. 
İnayet Pehlivan, Prof. Dr. Kasım Karakütük, Prof. Dr. Hüseyin Başar, ve Prof. Dr. 
Nezahat Güçlü ve Doç. Dr. Şener Büyüköztürk’e ayrıca çalışmalara destek veren 
herkese teşekkür ediyorum.

Kitabın üçüncü baskısı yapılırken ilk baskının üzerinden on yıldan fazla bir 
zaman geçtiği anlaşılmaktadır. Bu süre içerisinde dünyada ve Türkiye’de pek çok 
şey değişmiştir. AB ile müzakerelere başlanmış ancak beklendiği kadar hızlı ilerle-
me olmadığı görülmüştür. AB ile ilişkilerin seyri bakımından da inişler ve çıkışlar 
olmuştur. 

Ayrıca Türk Milli Eğitim Sistemi’nde de büyük değişimler olmuştur. Bunlar-
dan biri MEB örgüt yapısındaki değişim, diğeri  ise zorunlu eğitim süresinin 12 
yıla çıkarılması olmuştur. 

Bu süreç dinamik bir süreçtir; kitapta yer alan pek çok konu da zaman içinde 
değişime uğrayacaktır. Bu bakımdan okuyucunun kitabın basım tarihini dikka-
te alarak bir değerlendirme yapması uygun olacaktır. Tüm okuyuculara başarı ve 
mutluluklar diliyor, kitabın araştırmacılara, konu alanı uzmanlara ve tüm okuyu-
culara yararlı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Murat Gürkan Gülcan
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Avrupa Birliği’nin kuruluşu, İkinci Dünya Savaşı sonrası, Avrupa’da kalıcı 
bir barış sağlamak amacına dayanır. Bu amaçla, Fransız Dışişleri Bakanı Robert 
Schumann öncülüğünde, 18 Nisan 1951 yılında Paris’te, Fransa, Almanya, İtalya, 
Belçika, Hollanda, Lüksemburg tarafından, Paris Antlaşması imzalanarak, Avru-
pa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) kurulmuştur. Bu kurumun faaliyetlerinin 
başarıya ulaşması üzerine, bu altı ülke, Roma’da 25 Mart 1957 tarihinde Avrupa 
Atom Enerjisi Topluluğu’nu (EURATOM) ve Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu 
(AET) da kurmuştur. Daha sonra bu üç topluluk birleştirilmiştir.

İngiltere, Danimarka ve İrlanda 1973 yılında, Yunanistan 1981 yılında, İspan-
ya ve Portekiz 1986 yılında, Avusturya, Finlandiya ve İsveç 1995 yılında, Avrupa 
Birliği’ne katılmıştır. Bu devletler arasında, serbest dolaşım denilen bir sistem bu-
lunmaktadır. Bu sistemle, üye ülkelerin vatandaşları, vize zorunluluğu olmadan 
sadece pasaport veya kimlik göstererek bir diğer ülkeye iş aramaya gidebilir, çalış-
ma izni zorunluluğu olmadan herhangi bir işte çalışabilir, bu amaçla söz konusu 
devlet topraklarında ikamet edebilir ve bulunduğu devletteki vatandaşlarla eşit 
çalışma ve ücret olanaklarından yararlanabilirler. 

Bunlara ek olarak, üye ülkeler, sanayi, enerji, ulaştırma, tarım, balıkçılık, tüke-
tici sorunları, sosyal ve bölgesel politika, çevre, eğitim, bilim ve teknoloji gibi alan-
larda birbirleriyle eşgüdüm içinde çalışmakta ve ortak politikalar geliştirmektedir.

Birleşik bir Avrupa’nın kurulması, hiç şüphesiz, 20. yüzyılın en büyük tarihsel 
girişimlerinden biridir. Bu girişim, uygarlığımızın benimsediği, barışın korunma-
sı, ekonomik ve sosyal ilerleme, insana saygı ve haklının güçlü üzerindeki üstünlü-
ğü gibi pozitif değerler üzerinde yükselmektedir ve bu sürecin 50 yılı aşkın dönem 
içinde, bazı kriz anları olmuş, fakat büyük başarılar da  elde edilmiştir.

1. BÖLÜM
GİRİŞ



Avrupa, yüzyıllardan beri var olmakla birlikte, bütünleşme ile ilgili kurallar 
ve kurumların yokluğunda, onu birleştiren öğeler, geçmişteki trajedileri önlemek 
için yetersiz kalmıştır. İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra başlayan birlik pro-
jesi hâlâ çok yenidir. Geçmişte, Avrupa birliğine yönelik çabalar, bir grubun diğeri 
üzerinde hakimiyetine dayanmış, bu girişimler başarılı olamamıştır. Çünkü yeni-
lenlerin her zaman özgürlüklerini geri kazanmak gibi bir özlemi olmuştur.

Bugünün hedefi ise tümüyle farklıdır: Özgürlüğe ve onu oluşturan tüm in-
sanların kimliğine saygılı bir Avrupa inşa etmek temel hedeftir. Avrupa, ancak 
halklarını birleştirerek, dünyada olumlu bir rol oynayabilir.

Avrupa’yı, bir yandan coğrafi bir bütünlük içinde, Avrupalı her yurttaş için ser-
best dolaşılan ortak bir yurt yapma çabaları sürerken, diğer taraftan siyasi, hukuki 
ve ekonomik bütünleşmesini tamamlama çalışmaları sürdürülmektedir. Bu bütün-
leşme süreci içerisinde Türkiye’nin yeri hep tartışmalı bir konu olarak süregelmiştir. 

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkiler, Avrupa Topluluğu ile 12 
Eylül 1963 tarihinde imzalanan Ankara Anlaşması ve l Ocak 1973 tarihinde uy-
gulamaya konan Katma Protokol ile düzenlenmiş olup Gümrük Birliğinin l Ocak 
1996 tarihinde yürürlüğe konması ile ivme kazanmıştır. Türkiye, bu güne kadar 
Gümrük Birliğinin gereklerini eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Dış ticaretinin 
yarısını AB ile gerçekleştirmekte olan Türkiye, gümrük birliği çerçevesinde gös-
terdiği performansla, ekonomik dinamizmini kanıtlamıştır.

Ankara Anlaşmasının 28’inci maddesinde de ifade edildiği gibi, AB’ye  üye 
olma hedefini de  kapsayan bu ilişki AB’nin genişleme sürecine girmesi ve Helsinki 
Zirvesinde Türkiye’nin aday ülke ilan edilmesi ile birlikte yeni bir boyut kazanmış-
tır. 10-11 Aralık 1999 tarihinde gerçekleştirilen Zirvede Türkiye’nin, oy birliği ile ve 
diğer ülkelerle eşit koşullarda AB’ye aday ülke olarak kabul edilmesi, ülkemiz açı-
sından son derece önemli bir gelişmedir. Zirvede, üyelik için gerekli olan reformları 
gerçekleştirmesi kapsamında, “Katılım Öncesi Strateji”nin geliştirilmesi ve Kopen-
hag Kriterleri’ne (ekonomik ve siyasi) uyum sağlamak üzere, Türkiye’nin AB mükte-
sebatını üstlenmesine yönelik olarak bir “Ulusal Program” hazırlanmıştır.

Helsinki’de 1999 yılının son ayında yapılan toplantıda, Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne giriş için adaylığının kabul edilmesiyle yeni bir döneme girilmiştir. An-
cak, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam olarak girebilmesi için siyasal, sosyo-eko-
nomik ve kültürel pek çok alanda yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmekte-
dir. Bu doğrultuda istenen gerekliliklerin yerine getirilmesi için değişik alanlarda 
bir takım düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. 2000 yılı sonunda hazırlanan; 
2001’de ve 2008’de yeniden düzenlenen Türkiye Ulusal Programı 35 başlık altında 
belirlenen değişme ve gelişmeleri içermektedir.
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Kopenhag kriterlerinin ekonomik kısmını oluşturan, sağlıklı ve AB’nin re-
kabetçi piyasa koşullarına uyum gösterebilecek bir piyasa ekonomisinin tesisi ko-
nusu da, Türkiye’nin önemle üzerinde durduğu bir husus olarak belirtilmektedir. 
Bu çerçevede, büyük bir dinamizme sahip olan ülkemiz ekonomisinin bir süredir 
içinde bulunduğu yapısal sorunların çözümünde başarılı düzenlemeler yapmıştır. 
Ülkemizin refah düzeyinin artırılması amacıyla, izlenmekte olan ekonomik po-
litika, yüksek enflasyonu ve yüksek faizleri aşağıya çekmek için alınan önlemler, 
olumlu sonuçlarını vermeye başlamıştır. Enflasyonun kabul edilebilir düzeylere 
indirilmesi ile birlikte Türkiye, ekonomik olduğu kadar sosyal açıdan da gerekli 
atılımları yapabilecek rahatlığa kavuşacaktır.

Bu gelişmeler çerçevesinde, taraflarca gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamın-
da üyelik sürecinde AB’nin Türkiye’den beklentilerini içermekte olan Katılım Or-
taklığı Belgesi, 8 Kasım 2000 tarihinde AB Komisyonu tarafından yayınlanmıştır.

Söz konusu Belge, “Amaç ve İlkeler”den oluşan giriş bölümüyle, siyasi-ekono-
mik ölçütleri ve yapılması gereken işlemleri sıralayan “Kısa” ve “Orta Vadeli” ön-
celikler bölümlerinden oluşmaktadır. Amaç ve İlkeler Bölümü, Türkiye’nin aday-
lığını belirleyen Helsinki Zirvesi kararlarının ilgili bölümlerini esas almaktadır. Bu 
bağlamda, Helsinki zirve kararlarındaki siyasi diyalogun öğeleri teyit edilmektedir. 
Kısa ve Orta Vadeli Öncelikler bölümlerinde ise, tam üyelik sürecinde Türkiye’nin 
yerine getirmesi gerekli çalışma ve düzenlemeler bir takvim çerçevesinde belirlen-
miş olmaktadır. Yine söz konusu belgede, kısa ve orta vadeli önceliklerin yerine 
getirilmesi hususunun, Türkiye-AB Ortaklık Anlaşması’nda oluşturulan mekaniz-
malar çerçevesinde izlemeye ve değerlendirmeye tabi tutulacağı ifade edilmekte 
ve bu kapsamda, Katılım Ortaklığında öngörülen hedeflerin yerine getirilmesine 
yönelik olarak sağlanacak AB mali katkısının söz konusu değerlendirmelere göre 
gözden geçirilebileceği belirtilmektedir.

Hazırlanmış olan Ulusal Programda; AB müktesebatına uyum sağlanması 
için Türk mevzuatında ne gibi değişikliklere ve yeniliklere ihtiyaç olduğu, uyum 
konusunda gerekli insani ve mali kaynakları, katılım ortaklığı belgesinde yer alan 
önceliklerin yanı sıra, Türkiye’nin uyum için gerekli gördüğü kendi öncelikleri ve 
bu önceliklerin yerine getirilmesi için düzenlenmiş bir takvim yer almaktadır.

Türkiye tarafından hazırlanan 2001, 2003 ve 2008 yıllarına ait Ulusal Prog-
ramlar ile Türkiye’nin beş yıllık dönemlerdeki öncelik ve hedeflerinin tespit edildi-
ği beş yıllık kalkınma planlarında yer alan ana ilkeler ve hedefler birbiriyle uyumlu 
ve birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Bu çerçevede 2007 – 2013 yıllarını kapsayan 
IX. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile 2008 yılı Ulusal Programının Eğitim ve Kültür 
başlığında yer alan hedef ve ilkeler de birbiriyle paraleldir.
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Avrupa Birliği 65 yıl önce beş ülke tarafından ortak kömür ve çelik üretmek ama-
cıyla kurulmuş, geçen sürede ekonomik, sosyal, kültürel, hukuk ve siyasal alanlarda iş-
birliği ve ortak politikalar geliştirmeye dayalı olarak gelişmiş, 2007 yılında Bulgaristan 
ve Romanya’nın, 2013 te Hırvatistan’ın katılmasıyla üye sayısı 28’e çıkmıştır. 

Avrupa Birliği, bu gün altı temel organı, 10’u aşkın alt organı ve onlarca alt komis-
yon ve birimi olmak üzere, 20. yüzyılın en büyük uluslar üstü birliği haline gelmiştir.

Hayatın hemen her alanında, Birliğin aldığı kararlar, ortaklık koşullarına uygun 
olarak Birlik üyesi ülkelerce  uygulanmaktadır. Üye devletler Avrupa Komisyonu ve 
Avrupa Parlamentosu’nda temsil edilmekte ve alınan kararlara katılmaktadırlar.

Birliğin, sanayi, enerji, ulaştırma, tarım, balıkçılık, sosyal ve bölgesel poli-
tikaları, çevre, eğitim, bilim ve teknoloji alanlarına ilişkin kurum ve kuruluşları, 
kurumlar arası eşgüdüm, birlik dışı uygulamalara yönelik iş ve işlemler ile proje-
leri sürekli geliştirilmekte, uygulama sonuçları yapılan zirvelerde ve toplantılarda 
değerlendirilmektedir.

Avrupa Birliği üye ülkelerinde ve aday ülkelerinde “eğitim ve kültür” özerk 
alanlar olarak ayrı tutulmakta, her ülkenin hatta her eyaletin kendine özgü eğitim 
sistemi ve kültür politikası korunmakta ve desteklenmektedir. Ancak, eğitimde 
fırsat ve olanak eşitliği, her yerde eğitim, yaşam boyu öğrenme, insan haklarına 
dayalı eğitim ve zorunlu eğitimde ortalama 9-12 yıllık bir dönem, ilgi ve yetenek-
lere göre yönlendirme ve Avrupa yurttaşı yetiştirme ilkelerine dayalı insan yetiş-
tirme, Avrupa Birliği eğitim politikalarında esas alınmaktadır.

Türk Eğitim Sistemi’nin AB sürecinden nasıl etkileneceği sorusu burada önem-
lidir. Bu sorunun cevabı Türkiye açısından Avrupa Birliği’ne geçişle yaşanacak geliş-
meleri göz önünde bulundurarak vermek gerekir. Çünkü, Avrupa Birliği içinde yer 
aldıktan sonra Türkiye’de her açıdan köklü değişikliklerin yaşanacağı açıktır. Bütün 
bu değişiklikler eğitime duyulan talebin yönünü ve içeriğini değiştirecektir. 

AB’nin kuruluşu ile “Tek Avrupa İçin Eğitim” ilkesi de benimsenmiştir. Avrupa 
Birliği vatandaşı olması beklenen Türk insanının ait olacağı beklenen yeni yapılan-
manın ihtiyaçlarına ve değerlerine göre donanım kazanması gerekmektedir. Bu do-
nanımı kazandırmak ise en başta eğitim kurumlarının görevidir. Dolayısıyla, eğitim 
kurumları, bireyleri sadece ulusal ihtiyaçlarına göre değil, aynı zamanda Avrupa’nın 
ihtiyaçlarını da dikkate alarak yetiştirmelidir. Diğer taraftan okulları, yönetim bi-
çiminden program içeriğine kadar Avrupa Birliği vatandaşlarına da hitap edecek 
şekilde düzenlemek gerekmektedir. Yapılacak düzenlemelerle, Avrupalı bir öğren-
cinin isterse Türkiye’de öğrenim görebilmesine olanak sağlanmalıdır. Bu da eğitim 
sisteminin yeniden gözden geçirilmesini, okulların programlarında ortak uygula-
malara yer verilmesini ve diplomaların karşılıklı tanınmasını gerektirmektedir.
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