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Eğitim Reformu Girişimi (ERG) çalışmalarını iki öncelikli amaç doğrultusunda sürdürüyor.

Bunlardan ilki, kız ve erkek tüm çocukların hakları olan kaliteli eğitime erişimlerini güvence 

altına alacak ve Türkiye’nin toplumsal ve ekonomik gelişimini üst düzeylere taşıyacak eğitim 

politikalarının oluşmasına katkıda bulunmaktır. ERG’nin katkıda bulunduğu diğer başlıca alan ise 

eğitime ilişkin katılımcı, saydam ve yenilikçi politika üretme süreçlerinin yaygınlaşmasıdır.

2003 yılında Sabancı Üniversitesi bünyesinde yaşama geçen ERG, bu amaçlara yönelik olarak 

araştırma, savunu ve eğitim çalışmalarını “herkes için kaliteli eğitim” vizyonu doğrultusunda 

sürdürüyor.

Eylül 2013

Bu yayının tüm hakları Sabancı Üniversitesi’ne aittir.

kurumsal destekçilerimiz

ERG, Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Aydın Doğan Vakfı, Bahçeşehir Üniversitesi, Borusan Kocabıyık 

Vakfı, Elginkan Vakfı, Enerji-Su, Enka Vakfı, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 

Kadir Has Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, MV Holding, Nafi Güral Eğitim Vakfı, Sabancı Üniversitesi, 

The Marmara Hotels and Residences, Tüm Özel Eğitim Kurumları Derneği, Türkiye Vodafone Vakfı, 

Vehbi Koç Vakfı ve Yapı Merkezi tarafından desteklenmektedir.

EİR 2012, Turkish Philanthropy Funds’ın mali katkısıyla çoğaltılmıştır.
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Eğitim İzleme Raporu 2012, çeşitli kurum ve kişilerin katkılarıya hazırlanmıştır.

• Raporda kullanılan verilerin paylaşımı için Milli Eğitim Bakanlığı’na;

• FATİH Projesi süreçlerine ilişkin görüşlerini bizlerle paylaşan, İbrahim Ünlü başta olmak 

üzere Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü yetkililerine;

• Rapora hazırladıkları arka plan belgeleri ile katkı sunan Araş. Gör. Uzm. Mefharet 

Veziroğlu, Mine Yıldırım, Prof. Dr. Sinan Olkun ve Doç. Dr. Tülin Güler’e;

• Van depreminin ardından güncel durum ile ilişkili yazdıkları raporun özetini, Eğitim 
İzleme Raporu 2012’de kullanmamıza izin veren Gündem: Çocuk! Derneği’ne;

• İstanbul’da düzenlenen odak grup toplantılarında görüşlerini bizlerle paylaşan 

öğretmenler Mehmet Atakan, Neslihan Açıkgöz, Nilgün Işık ve Nuri Gürdil’e; 

• İstanbul’da düzenlenen danışma toplantısına katılan ve/veya bu toplantının ardından 

görüşlerini bizlerle paylaşan Aslı Çalışkaner, Ceylan Günaydın, Prof. Dr. Dursun Koçer, 

Emrah Göker, Dr. Fatih Çağlayan Mercan, Yrd. Doç. Dr. Gökçe Uysal, Hamit İvgin, Melda 

Akbaş Akboğa, Mine Yıldırım, Nüket Atalay ve Özgül Gürel’e;

• Ankara’da düzenlenen danışma toplantısına katılan ve/veya bu toplantının ardından 

görüşlerini bizlerle paylaşan Ahmet Er, Asım Özkan, Atilla Demirbaş, Bilgi Aslankurt, 

Binnur Uzun, Derya Dostlar, Elvan Kahyaoğlu Abıdı, Ertan Karabıyık, Esmeray Özdemir, 

Fatih Bayrak, Fatma Özdemir Uluç, Feray Eldeniz, Gülden Turbay, H. Kübra Akçam, H. 

Nihan Erdal, Hanife Akar, Lokman Yıldırım, Mahmut Tüncel, Muhammet Uslu, Murat 

İbiş, Mutlu Albayrak, Dr. Nur Otaran, Dr. Nurcan Ateşok Deveci, Osman Çelik, Osman 

Kaş, Osman Musaonbaşıoğlu, Özge Hassa, Prof. Dr. Petek Aşkar, Rukiye Yıldız, Dr. Seher 

Ulutaş, Sevgi İpekçioğlu, Dr. Ünal Akyüz, Yavuz Şişman ve Yusuf Canbolat’a;

çok teşekkür ederiz.

Ayrıca, raporun önsözünü ve sonsözünü kaleme alarak değerlendirmelerini bizlerle paylaşan 

Dr. Nur Otaran ve Prof. Dr. Ata Tezbaşaran’a teşekkürü bir borç biliriz. 

Ana rapordaki görüş ve önerilerin tüm sorumluluğu ERG proje ekibine aittir.  

eğitim reformu girişimi proje ekibi

teşekkürler



10 e¤itim reformu giriimi



e¤itim izleme raporu 2012 11

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) olarak 2008 yılından bu yana Türkiye’de eğitim alanındaki 

gelişmeleri ve değişimi her yıl yayımladığımız Eğitim İzleme Raporları aracılığıyla takip ediyoruz. 

Bu raporlarla ülkemizde eğitim politikalarına ilişkin birikime katkı sunmak ve daha verimli ve 

katılımcı tartışmalara destek olmak amacıyla eğitimle ilgili analitik ve bütüncül değerlendirmeler 

sunmaya özen gösteriyoruz. Bu yıl Eğitim İzleme Raporları’nın altıncısı olan Eğitim İzleme Raporu 
2012’yi sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz.

2012 yılı Türkiye’de eğitim açısından önemli ve hareketli bir yıl oldu. Bu raporda 2012’de örgün 

temel eğitimde meydana gelen çeşitli gelişmeleri ele alıyoruz. Her zaman olduğu gibi bu yıl da 

çalışmamızı katılımcı biçimde gerçekleştirmeye gayret ettik. Raporun hazırlık sürecinde kendi 

yaptığımız araştırma ve değerlendirmelere ek olarak, farklı alanlardaki uzmanlardan raporun 

içeriğini ve kullanılan inceleme yöntemlerini değerlendirmelerini ve önerilerini sunmalarını rica 

ettik.

2012 yılında tanıklık ettiğimiz yenilikler ve tartışmalar kamu politikalarının yapımı ve 

uygulanmasında katılımcı ve şeffaf biçimde hareket etmenin ne derece önemli olduğunu bir kez 

daha gözler önüne serdi. “4+4+4” düzenlemesinin yasalaşması sırasında, olumlu bir yaklaşım 

ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bazı üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir danışma 

toplantısı gerçekleştirildiyse de düzenlemenin hiç beklenmedik bir şekilde aniden gündeme 

gelmesi, yeterince tartışılamadan ve hızlı bir biçimde yasalaşması ve 6 ay gibi kısa bir sürede 

uygulamaya geçmesi raporda da ayrıntılı olarak üzerinde durulan birçok aksaklığın ortaya 

çıkmasına neden oldu.

Bununla birlikte, düzenlemenin, özellikle zamanlamasının, toplumda yaratabileceği algıya da 

gerektiği kadar özen gösterilmedi. Yasa teklifinin Şubat 2012’de meclisten süratle geçirilmek 

istenmesi bu açıdan talihsiz olmuştur. Şöyle ki; “Kesintisiz Sekiz Yıllık Eğitim” diye bilinen 

düzenleme 1997 yılında kamuoyunda “28 Şubat süreci” olarak anılan dönemde yasalaşmıştır. 

Şubat 2012’de “4+4+4”  yasa teklifi ile eşzamanlı olarak 28 Şubat döneminde görev almış veya 

siyasi olarak etkin konumda bulunmuş kişiler hakkında adli süreç başlatılmıştır. Böyle bir ortamda 

gündeme gelen “4+4+4” yasa teklifi, kamuoyunda siyasi yönü ağır basan ve rövanşist bir girişim 

olarak algılanmış ve sağlıklı bir ortamda tartışılamamıştır. Bu gibi aksaklıkların ve algıların önüne 

geçilmesi adına kamu politikalarının etkileşimli süreçler ve kamuoyu ile bilgi paylaşımı dikkate 

alınarak gerçekleştirilmesi çok önemlidir.

Eğitimde 2012 yılını değerlendirdiğimiz Eğitim İzleme Raporu’nun eğitimin tüm paydaşlarına 

yararlı olacağını umuyorum. Rapor, bu yıl da tüm ERG ekibinin işbirliği ve özenli çalışmasıyla 

ve değerli uzmanların katkılarıyla yaşama geçti. Emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi 

sunuyorum.

ERG, “herkes için kaliteli eğitim” hedefi doğrultusunda, veri temelli ve diyalog odaklı eğitim 

politikası tartışmalarını gündeme getirmeye devam edecek.  

prof. dr. üstün ergüder 
eğitim reformu girişimi direktörü

sunuş
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Eğitim Reformu Girişimi (ERG) her yıl katılımcı bir yöntemle hazırladığı Eğitim İzleme Raporları’nda 

belli göstergelere dayalı olarak eğitim politikalarını ve uygulamalarını “izleyici”lerle paylaşmakta 

ve aynı zamanda, Türkiye’de o yıl yapılan eğitim araştırmalarını gündeme taşımaktadır. Eğitim 
İzleme Raporu 2012, Eylül 2011’de 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen yapısal 

değişikliğin ardından, 2012’de yürürlüğe giren ve zorunlu eğitim süresini 12 yıla çıkaran 6287 sayılı 

yasa ile ortaya çıkan gelişmelere ve olası risklere işaret ettiği için önemli bir çalışmadır.

Bilimsel araştırmalar, içinde yaşadığımız dünyanın anlaşılabilmesi ve ülkelerin gelişmesi için büyük 

bir potansiyel barındırıyor. Bilgi patlamasının yaşandığı dijital devrim günlerinde, araştırmaların 

ve kanıta dayalı karar verebilmenin önemi giderek artıyor. Eğitim İzleme Raporları yürütülen 

eğitim araştırmalarını gündeme getirip, Türkiye’de kanıta dayalı politika geliştirme çalışmalarına 

önemli bir katkı sağlıyor. 2012 Raporu’nun ayırt edici bir özelliği, önceki rapor yazma süreçlerinde 

ulaşılabilen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine bu yıl ulaşılamamış olmasının altını çizmesidir. 

Verilere ulaşılamadığı için, 6287 sayılı yasanın uygulanma sonuçlarının istenilen düzeyde 

değerlendirilemediği anlaşılıyor. Oysa bu yıl eğitimde yapılan değişikliklerin etkilerini izlemek çok 

önemli.

Her çocuğun kaliteli eğitime erişim hakkı var.1 Eğitime evrensel erişimin sağlanması ve sunulan 

eğitimin kaliteli olması hepimize sorumluluk yüklüyor. Çocuğun eğitim hakkını elde etmesinde/

yaşamasında ailenin, okulun (öğretmenler, yöneticiler, okul aile birlikleri), kamunun, özel 

kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin (STÖ’ler) ve giderek uluslararası kuruluşların etkili olduğunu 

görüyoruz; bu nedenle, okullulaşmanın % 100 olamamasının ve eğitimdeki kalite eksikliğinin 

sorumluluğunu da hepimiz taşıyoruz. 

Çocukların eğitime erişim düzeyinin ve eğitimin kalitesinin izlenmesi ve geliştirilmesi için bilimsel 

araştırmalar yol gösterici oluyor. Durumu tespit etmek, uygulamaları geliştirmek, bilgi-beceri 

eksikliklerini gidermek, eğitim bilimlerini geliştirmek gibi çeşitli nedenlerle eğitim araştırmaları 

yapıyoruz. Yapılan araştırmalar aracılığıyla, olması gerekenle uygulamalar arasındaki açıklığın 

giderilmesi için; gelişimi neyin etkilediğine, hangi göstergelerle çalışılması ve nasıl bir süreç 

izlenmesi gerektiğine de bakıyoruz. Bütün bunları dijital bir devirde yapıyoruz.2 

Teknolojik gelişmeler ve dijital devrimle birlikte her an her yerde veri derleniyor: toplumsal medya 

paylaşımları, ağ günlükleri, bloglar, sensörler, dijital fotoğraflar, videolar, alışveriş işlemleri, cep 

telefonu kayıtları ile şirketlerin, kamunun derlediği sistematik verilerden oluşan, metrik sisteme 

1 Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Md. 28. 

2 “İnternet ve sensör teknolojilerindeki hızlı gelişmeye bağlı olarak hergün 2.5 quintillion bit veri üretiliyor, dünyada üretilmiş olan 
verilerin % 90’ı son iki yılda üretilmiş bulunuyor.” (www.tr.wikipedia.org/wiki/Büyük_veri)

önsöz:  
türkiye’de veri paylaşım 
politikaları: neredeyiz ve 
nereye gidebiliriz?
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sığmayacak kadar “büyük veri”nin etkisi altındayız.3 Ardımızda dijital izler bırakarak yaşıyoruz. Çok 

çeşitli, hızlı ulaşılabilen, doğrulanabilen ve değer yaratan bu “büyük veri”, hacimden daha fazla bir 

anlam ifade ediyor. Çeşitli durumlara anında/hemen (agile) tepki verebilmemizi sağlamasının yanı 

sıra, daha önce soramadığımız veya cevaplayamadığımız soruları sormamız ve cevaplandırmamız 

için olanak sağlıyor. 

Özel sektörde müşteri memnuniyetini sağlama amacıyla tüketicilere ait her türlü verinin saklanması 

ve analiz edilmesi yaygınlaşmış durumda. Müşterisini iyi tanıyan üretici onun isteklerine uygun 

ürünü anında/hemen sunabilmek için üretim biçimini şekillendiriyor. Bireyler ürün tüketiminde 

sağladıkları bu kolaylıkları hizmet sektöründen de bekliyorlar. Sağlık sektöründe hastaya uygun 

tedavi için kişisel veriler derleniyor, analiz ediliyor; örneğin ilaç sanayinde kanser araştırmaları için 

büyük genomik veritabanları araştırmacıların sürekli erişimine açık tutuluyor.4

Eğitim sektöründe de dijital devrimin izleri yaygın olarak görülüyor. Bir yandan e-okulla, genel 

sınavlarla, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleriyle, sosyal medya aracılığıyla çocuklara ilişkin 

çok çeşitli ve kapsamlı veri, sürekli olarak derleniyor. Aynı zamanda çocukların bireysel özelliklerine 

uygun (bireyselleştirilmiş/kişiye özel) eğitim hizmetlerine olan ihtiyaç daha çok fark ediliyor. 

Sunulan hizmetlerin izlenmesi ve ihtiyacın karşılanması için analizler yapılıyor. Diğer yandan, 

internet tabanlı yazılım ve uygulamalarla birlikte cep telefonu mesajları, bloglar, Facebook ve 

Twitter gibi toplumsal medya ortamları ile çeşitlenen “eğitim ortamları”nda, teknolojiye dayalı 

bireyselleştirilmiş eğitim verebilmek için öğretmenlerin, öğrenme ortamlarının ve yöntemlerin 

değişmesi bekleniyor. Dahası, dijital devirde, dijital yekinliği olan çocukların yetişmesi için 

eğitim kuramlarının ve uygulamaların yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu gerekliliklerin 

karşılanmasında eğitim alanında yapılacak bilimsel araştırmaların yol göstericiliğine çok ihtiyaç 

duyuluyor.

Bireylerden “bilgi okur-yazarı” olmaları, dijital yetkinliğe sahip olmaları bekleniyor. Bilgi okur-

yazarı bireyler; doğrulanabilir bilgiye nerede ve nasıl ulaşacağını bilen, ulaştığı bilgiyi eleştirel bir 

bakış açısıyla analiz edebilen, değerlendirebilen, yeni bilgi üretebilen ve bilgiyi karar süreçlerinde 

kullanabilen; bilgi üretirken ve sonrasında ürettiği bilgiyi paylaşırken iletişim kurabilen ve işbirliği 

yapabilen bireylerdir. Bilgi okur-yazarları, dijital yetkinliği olanlar, verilerle ve internette dolaşan 

bilgiyle ilişkisini pasif-alıcı ve kullanıcı olarak kurmuyor, kendisine dayatılan, “otoriteler” tarafından 

sunulan bilgiyle yetinmiyor; kendisi bilgiye ulaşıyor ve bilgi üretme sürecine katılıyor.5 Eğitimden 

beklenen, bu yeterliklere sahip bireyleri yetiştirmesi; ama aynı zamanda da, sistemin etkinliğini 

kurabilmesi ve koruyabilmesi için, kendisini de ihtiyacı olan, bilgiye ulaşabilen ve yeni bilgi üretip 

paylaşabilen, bu yolla gelişen, yetkin bir yapıya ulaştırmasıdır. 

Türkiye’de, özellikle Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşların da etkisiyle yürütülen proje 

çalışmaları, araştırma bilgi ve becerisinin gelişmesini olumlu etkiledi. Ayrıca, kamuda özel sektörde 

araştırma yapılması yaygınlaştı, teşvik edildi. Araştırma şirketlerinin sayıları arttı. Kamunun ve 

3 www.technologyreview.com/view/ 508526/will-big-data-get-too-big-for-the-metric-system-to-handle/

4 www.tr.wikipedia.org/wiki/Büyük_veri

5 Makinen, Maarit (2006) “Digital Empowerment as a Process for Enhancing Citizens’ Participation”,E-Learning, Volume 3, Number 3.

‘‘ ‘‘“Veri kaynağının ve bilginin çok çeşitli olduğu bir ortamda, bu birikimden 
yararlanmak, bireysel ve örgütsel düzeyde yeni beceriler ve yapılar 
gerektiriyor.”
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‘‘ ‘‘“Bu katılımcı yaklaşım, çocuklarımızın kaliteli eğitime erişmeleri, başarılı 
olmaları, performanslarındaki eksikliklerin giderilmesi için gereklidir; yeni 
uygulamaların etkilerinin değerlendirilebilmesi ve bu uygulamalarla kamuya 
güveninin yeniden inşa edilmesi için de önemlidir.”

MEB’in yeni örgütsel yapıları da, gerekli bütçe sağlandığı takdirde, araştırmalar yapmayı ve 

yaptırmayı destekleyecek nitelikte. Eğitim araştırmaları yapan STÖ’lerin sayıları da giderek artıyor. 

Bu aşamada veri ve bilgi çokluğuna benzer bir biçimde, yapılan araştırmaların alan ve işlev 

çeşitliliği de gündemde, dijital devirde bilgi çok ve “büyük”; ancak yararlanılabilmesi, 

ulaşılabilmesi için teknik/dijital desteğe ihtiyaç var. Kaliteli eğitim hizmeti sunulabilmesi de çok 

taraflı ve çok sektörlü bir veri/bilgi paylaşımını gerektiriyor. Teknolojinin sunduğu olanaklardan 

da yararlanılarak bu paylaşım sağlanabilir. Yukarıda verilen sağlık sektörü örneğinde olduğu 

gibi eğitim alanında da açık veri bankaları, ortak veritabanları oluşturulabilir; seviye belirleme, 

üniversite yerleştirme gibi sınav sonuçları, kamu kurum ve kuruluşlarının, araştırma kuruluşlarının, 

uluslararası kuruluşların, özel sektörün, STÖ’lerin derlediği çok çeşitli veriler bu ortak alan(lar)dan 

paylaşılabilir.6 Doğru verilere ulaşmanın alternatif yolları kurulabilir, bilginin açık ve paylaşılabilir 

olması sağlanabilir. Böyle bir uygulama, veriye/bilgiye ulaşma koşullarını da değiştirecektir. 

Aynı zamanda, eğitim araştırmalarının yapılmasını ve kullanımını yaygılaştırmayı sağlamak için, 

bilgi üreten, araştırma yapan kişi ve kuruluşlar bir araya gelip “eğitim araştırmalarını izleme 

ve değerlendirme” platformu oluşturabilir. STÖ’lerin girişimiyle özel sektörün ve uluslararası 

kuruluşların desteğiyle çeşitli platformlar kurulmaktadır. Platformlarda yer alan kuruluşlar, ortak 

tanımlanan amaçlara ulaşmak, farklı bakış açılarıyla zengin çözümler geliştirme ve müdahale 

programlarını oluşturmada gecikmemek için ortak çalışmalar yürütmektedir. Çalışma ilkeleri de 

platform üyeleri tarafından, katılımla oluşturulmaktadır.7

Kurulacak bir eğitim araştırmaları platformu ile, araştırma konularında öncelikleri belirlemek; 

ortak ilgi alanlarında işbirliğini güçlendirmek; aynı konuda birden çok birim/kurum tarafından 

birbirleriyle ilişkilendirilmemiş çalışmalar yapılmasını önlemek; bilgi paylaşımını ve araştırma 

kullanımını yaygınlaştırmak üzere bir araya gelinebilir. Bu çerçevede akademik ve özel 

araştırmacıların alan uzmanlıklarından yararlanılabilir, politika geliştirenlerin araştırmalardan 

yararlanmasını sağlamak mümkün olabilir. Araştırma önceliklerinin şeffaf bir şekilde, birlikte 

gözden geçirilmesi de eğitim uygulamalarının zaman geçirmeden iyileştirilebilmesi için bir fırsat 

sağlayabilir. Böyle bir uygulama, çok çeşitli veri ve insan gücü kaynağını seferber edeceğinden, 

2012 İzleme Raporu’nda karşılaşılan veriye ulaşma güçlüklerinin de önüne geçilmesine katkı 

sağlayabilecektir. Teknolojik gelişmeler ve dijital yetkinliklerimiz bu tür katılımların, ortaklıkların 

yapılabilmesini ve işlevselliğini mümkün kılabilecek düzeydedir. 

İçinde bulunduğumuz dijital bilgi devrinde, her çocuğun kaliteli eğitime erişebilmesi için, 

hepimizin işbirliği yapması gerekiyor. Bu noktada MEB’den beklenen, bir ortak olarak bilgi 

paylaşımına katılması, taraflar arasında işbirliğinin kurulabilmesi için altyapıyı oluşturmada 

önderlik etmesi olabilir. Eğitimcilerin, araştırmacıların, politika geliştirenlerin, kamu/özel sektör/

STÖ temsilcilerinin, akademisyenlerin, hep birlikte eğitimin kalitesini artırmak üzere çalışacakları 

zeminin oluşması önemlidir. Böyle bir işbirliği, güvenilir bilginin paylaşılmasına, bilgi kirliliğinin 

6 Kirkpatrick, Robert (2013) “A New Type of Philantrophy: Donating Data”, http://blogs.hbr.org/cs/2013/03/a new type of philantrophy 
don.html.

7 Pek çok örnekten biri 2012’de kurulan “Çocuğa Şiddeti Önlüyoruz Platformu”dur.
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aşılmasına, asimetrik bilgi ile karşı karşıya kalınmamasına yarayacaktır. Gerekli kararların 

gecikmeden alınmasına, politikaların bir an önce geliştirilmesine de katkı sağlayacaktır. Farklı 

paydaşları bir araya getirerek, katılımcı fikir üretim süreçlerinin oluşmasına destek veren ERG, bu 

alanda ilk adımları 10 yıl önce atmıştır.

Kaliteli eğitime erişim en çok dezavantajlı çocuklarımızın sorunudur; iyileştirme kararlarının 

gecikmesinde en çok zarar gören de çoğu zaman onlar olmaktadır. Dahası, güvenilir bilgiye 

engellenmeden ulaşabilmek demokrasinin bir gereğidir ve bu da herkesin katılımıyla sağlanabilir. 

dr. nur otaran 
eğitim danışmanı
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eğitim izleme raporu 2012: 
özet değerlendirme



18 e¤itim reformu giriimi



e¤itim izleme raporu 2012 19

özet değerlendirme

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), her yıl yayımladığı Eğitim İzleme Raporları aracılığıyla eğitim 

sistemindeki politika ve uygulamalarla ilgili tutarlı, bütüncül ve eleştirel bir değerlendirme 

sunmaya devam ediyor. Bu raporların altıncısı olan Eğitim İzleme Raporu 2012’de, bundan önceki 

raporlarda olduğu gibi eğitimde yaşanan başlıca gelişmeler, eğitim sisteminin dört ana bileşeni 

(öğrenci, öğretmenler ve öğrenme süreçleri, eğitimin içeriği, öğrenme ortamları) ile yönetişim ve 

finansman başlıkları altında değerlendirilmiştir. Ayrıca, ilk olarak Eğitim İzleme Raporu 2010’da ele 

alınan ve eğitimin çıktılarına odaklanan bölüm, bu yıl daha zengin ve analitik bir içerikle raporda 

yer bulmuştur.

Raporda ele alınan konuların başında “4+4+4” düzenlemesi olarak bilinen 6287 sayılı yasaya ilişkin 

düzenlemelerin eğitimin bileşenleri üzerine olası etkileri geliyor. Eğitimin finansmanı; okulöncesi 

eğitime katılım; özel eğitim alanındaki gelişmeler; öğretmen politikalarında son dönemde 

yaşananlar; öğretmen arz ve talebinin analizi; 2012 yılında uygulaması hız kazanan FATİH Projesi; 

haftalık ders çizelgeleri, öğretim programı ve materyallerindeki değişiklikler ve yeni uygulamaya 

konulan seçmeli derslerin incelenmesi de raporda ele alınan diğer konulardan bazıları olarak öne 

çıkıyor. Rapor son olarak, uluslararası bir matematik ve fen bilimleri değerlendirmesi olan TIMSS 

üzerine yapılan analizi sunuyor.

Eğitim İzleme Raporu 2012, birçok farklı bilgi toplama ve paylaşım süreci sonucunda hazırlanmıştır. 

ERG’nin yıl boyunca gerçekleştirdiği ziyaret, gözlem, değerlendirme ve öneri sunma çalışmalarının 

yanı sıra, Tebliğler Dergileri ile MEB ve diğer kurumlar tarafından sunulan veriler raporun soruları 

bağlamında incelenmiş ve ERG dışından uzmanlar tarafından üç arka plan raporu hazırlanmıştır. 

Matematik Uygulamaları dersi öğretim programı ve ders materyallerinin incelenmesi Prof. 

Dr. Sinan Olkun, okullarda seçmeli din öğretiminin insan hakları standartları açısından 

değerlendirilmesi Mine Yıldırım ve ilkokula geçişte eğitim/öğretim programları ve materyallerinin 

değerlendirilmesi Doç Dr. Tülin Güler ve Araş. Gör. Uzm. Mefharet Veziroğlu tarafından ERG için 

yapılmıştır. Van depremi sonrasında bölgede eğitimin durumuna atıfta bulunulan arka plan raporu 

ise Gündem: Çocuk! Derneği tarafından 2012 yılının sonunda kaleme alınmıştır.

MEB tarafından 2012 yılında uygulamaya geçirilen projelerin hazırlık ve uygulama süreçleriyle 

ilgili bilgi edinmek üzere, Bakanlık proje yetkilileri ile mülakatlar yapılmış; projelerin uygulayıcıları 

olan müdürler ve öğretmenler ile odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Son olarak ERG, 

İstanbul ve Ankara’da ilgili paydaşların katılımıyla danışma toplantıları düzenleyerek taslak raporu 

tartışmaya açmış ve raporun hazırlık süreci paydaşların görüşlerini sözlü ve yazılı olarak sunmaları 

ile tamamlanmıştır.

“4+4+4” teklifinin yasalaşma süreci, Türkiye’de eğitim 
politikalarının tasarlanması ve uygulanması açısından geriye 
doğru bir adım olmuştur. Öte yandan, yeni yasanın etkisini tam 
olarak değerlendirmek için henüz yeterli veri temeli oluşmamıştır.
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MEB’in eğitim politikası kararlarını giderek daha veriye dayalı ve katılımcı süreçlerle vermeye 

yönelik bir eğilimi olduğu daha önceki Eğitim İzleme Raporları’nda vurgulanmıştı. Keza, ERG, 

5108 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun getirdiği stratejik plan yaklaşımının ve 

daha yakın tarihli 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun 

Hükmünde Kararname’nin eğitim sistemi için önemli fırsatlar sunduğunu farklı ortamlarda 

paylaşmıştı. 11 Nisan 2012’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve kamuoyunda 

“4+4+4” olarak bilinen 6287 sayılı yasa, mevcut yasal sistem açısından meşrudur. Ancak yasalaşma 

süreci açısından bakılırsa, hükümetin kamu yönetimini iyileştirme gayretleri ve MEB’in yukarıda 

sözü edilen olumlu eğilimiyle uyumsuzluklar göze çarpmaktadır. Süreç, demokratik yönetişim 

ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Yasa teklifinin kamuoyunda etraflıca ve yeteri kadar tartışılmadan 

TBMM’ye sunulduğu söylenebilir. Teklifin gerekçe metninde, yapılan radikal ve kapsamlı değişiklik 

önerilerinin veri temeline dayanmadığı ve dolayısıyla akılcı bir bağlama oturmadığı görülebilir. 

Düzenleme, eğitimin birçok bileşeni barındıran karmaşık bir sistem olduğunu gözden kaçırmış ve 

bir plan ve strateji bütünlüğü içinde hazırlanmamıştır. Yasa teklifinin hazırlık sürecinde çok az 

sayıda STÖ’nün görüşlerine başvurulmuştur.

Teklifin TBMM’ye sunulmasını takiben kamuoyunda ortaya çıkan tepkiler sonucunda Milli Eğitim, 

Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu bir alt komisyon kurulmasına ve daha geniş bir yelpazeden 

STÖ’lerin, üniversitelerin ve sendikaların dinlenmesine karar vermiştir. Alt komisyonun kurulması 

ve görüşmeler sonunda bazı uyarıların dikkate alınması kamu-STÖ işbirliği açısından olumlu bir 

adım olarak ortaya çıkmıştır. Ancak, yasama üzerindeki zaman baskısı, tartışmaların sağlıklı bir 

zeminde ve geniş katılımla devam etmesine izin vermemiştir.

Bunun ötesinde, TBMM, “4+4+4” ile gelen değişimin kapsamı dikkate alındığında MEB’e yasanın her 

okul, her öğretmen ve her çocuk düşünülerek, hakkıyla uygulamaya geçirilmesi için yeterli zaman 

ve rehberlik sağlamamıştır. Bir yıl sonra ortaya çıkan tabloya baktığımızda özellikle yerelde il, ilçe 

ve okul düzeyinde yöneticilerin olağanüstü gayretlerle ortalama göstergelerde ciddi bir düşüşün 

önüne geçebildikleri ancak yine de dezavantajlı okulların değişiklikten daha olumsuz etkilendikleri 

öne sürülebilir. Eğitim İzleme Raporu 2012’de elde edilen veriler temelinde yasanın etkileri 

değerlendirilmektedir.

Eğitim İzleme Raporu 2012’den çıkabilecek en önemli mesajlardan 
biri öğrencilerin eğitime erişimine verilen önemin, eğitim ve 
öğretimin kalitesini artırmaya ve eşitsizliği azaltmaya aynı oranda 
verilmiyor görünmesidir.

Zorunlu eğitimin süresi artırılarak uzun vadede daha fazla öğrencinin ortaöğretim düzeyinde 

okullulaşması sağlanabilir. Ancak okullarda verilen eğitimin kalitesi yükselmedikçe okula 

erişimi sağlanan öğrencilerin okulda neyi nasıl öğrendikleri, öğrendiklerini mantık çerçevesinde 

yorumlayıp yorumlayamadıkları ve okulda öğrendiklerini gerçek hayatta ne ölçüde 

uygulayabildikleri tartışma konusu olmaya devam edecektir. Uluslararası bir değerlendirme olan 

Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2011’den çıkan önemli bulgulardan 

biri, Türkiye’de hem 4 hem de 8. sınıf düzeyinde öğrencilerin dörtte bire yakınının temel 

düzeyde yeterliklere dahi sahip olmadıkları yönündedir. Bu durum eğitimde kalite eksikliğinin bir 

göstergesidir. Bu nedenle, erişimi artırmaya yönelik çalışmaların tamamlayıcısı olarak bölgesel 

farklılıklar da dikkate alınarak ulusal düzeyde eğitimde kalitenin yükselmesi için yapılan çalışmalar 

önceliklendirilmelidir.
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“4+4+4” yasası ilköğretim düzeyinde yapısal, ortaöğretim düzeyinde de erişimi artırmaya yönelik 

bir dizi değişiklik getirmiştir. Bunlara ek olarak, 2012 yılında eğitimde yönetişim anlamında da 

önemli değişiklikler yapılmıştır. Uygulamaya geçirilen Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) MEB 

merkezi teşkilatının yapısını büyük ölçüde yeniden düzenlemesi ve yeni Büyükşehir Belediyeleri 

Yasası’yla 30 ilde il özel idarelerinin kaldırılması üzerinde durulması gereken iki önemli değişiklik 

olarak öne çıkmaktadır.

Tüm bu değişiklikler ve yeni uygulamalar ülkede eğitim gündemini ve MEB’i meşgul ederken, 

önceki yıllarda planlanmış olan ve eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik önemli projeler 

yavaşlamıştır. Bu projeler arasında okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, 

değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme ortamları oluşturmada 

öğretmene destek sağlayan süreçler bütünü olarak tanımlanmış olan Okul Temelli Mesleki Gelişim 

(OTMG); bununla bağlantılı olarak belirlenmesi planlanan öğretmen yeterlikleri; öğretmenlerin 

uzmanlık alanları ve çalışma koşullarıyla ilgili ileri düzeyde planlama sunması beklenen Ulusal 

Öğretmen Stratejisi; ve erken çocukluk eğitimi ile ilgili planlanan yenilikler sayılabilir. Bu projeler 

plana uygun biçimde uygulanmaya başlandığı takdirde, eğitimde kalitenin artmaya başlamasına 

önayak olabilir. Bu girişimlerde daha fazla gecikme olması Türkiye’nin aleyhine olacaktır.

2012 yılına eğitim finansmanı açısından bakıldığında, reel kamu 
eğitim harcamalarının artış eğiliminin sürdüğü gözlemlenmektedir.

2012’de kamu eğitim harcamalarının GSYH’ye oranı % 4,2’ye yükselmiş ve Maliye Bakanlığı 

önümüzdeki yıllar için de bu oranın artması yönünde bir planlama yapmıştır. Kamu kaynaklarıyla 

gerçekleştirilen eğitim harcamalarındaki artışlar olumlu olsa da, bu artışların “4+4+4” 

düzenlemesiyle ortaya çıkan gereksinimleri karşılayacak düzeyde olmadığı yönünde bulgular 

mevcuttur. “4+4+4” ile birlikte ortaöğretimin zorunlu olması, ilköğretimde kapsamlı bir yeniden 

düzenlemenin gerekliliği ve bunlara ek olarak MEB’den okulöncesi eğitimin yaygınlaşması 

yönündeki çabaların sürdürüleceğine yönelik açıklamalar, kamu eğitim harcamalarında çok 

önemli artışlar gerektirmektedir. Bu nedenlerle, kamu kaynaklarıyla gerçekleştirilen eğitim 

harcamalarındaki artışın “4+4+4” düzenlemesinin gerektirdiği artışlarla uyumlu olup olmadığı 

konusunda soru işaretleri bulunmaktadır.

“4+4+4” düzenlemesinin getirdiği temel değişikliklerden biri 
ilköğretime başlama yaşının erkene alınması olmuştur. Yeni 
düzenlemeyle 2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibarıyla 66 ayını 
doldurmuş olan çocukların ilkokula başlaması zorunlu olmuş;  
60-66 aylık çocukların da velilerinin talebiyle okula kayıt 
olabileceği belirtilmiştir.

2012-2013 eğitim-öğretim yılında 36-72 ve 48-72 ay yaş gruplarının okullulaşma oranlarında anlamlı 

bir değişiklik söz konusu değildir. 5 yaş grubu için geçen yıl % 65,7 olan okullulaşma oranının  

% 74’e çıkmış olması önemli bir artıştır. Ancak bu yaş grubundaki çocukların sadece % 41’i 

okulöncesi eğitime kaydolmuş; eski sistemde okulöncesi eğitime katılabilecek % 32’lik bir kesim 

ilkokula kaydolmuştur. Bir başka deyişle, 5 yaş grubu okulöncesi okullulaşma oranı bir önceki yıla 

göre düşmüştür.

Bir diğer önemli gelişme ise, 2007 doğumlu olup “4+4+4” düzenlemesine göre okulöncesi çağda 

sayılan öğrencilerin % 48’inin okulöncesi eğitime kaydolurken, % 14’ünün ise ilköğretime 

kaydolmasıdır. Bir diğer deyişle, % 14’lük bir kesim velisinin isteğiyle ilköğretime başlamıştır. 
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Geriye kalan ve okullulaşmayan % 38’lik kesim ise önümüzdeki eğitim-öğretim yılında okulöncesi 

eğitim almadan ilkokula başlayacaktır. Son olarak “4+4+4” düzenlemesi, ilköğretim çağında olan 

ancak okula hazır olmadığı Sağlık Bakanlığı raporuyla belgelenen öğrencilere okula başlamayı bir 

yıl erteleme olanağı sunmuştur. Nitekim 5 yaşında olup ilkokul çağında sayılan 326.740 öğrenciden 

70.861’inin (% 22) rapor aldığı bilinmektedir. Yani, azımsanmayacak sayıda öğrenci ilköğretime 

başlamayı bir yıl ertelemiştir.

2012-2013 eğitim-öğretim yılında özel eğitimden yararlanan birey 
sayısında az da olsa bir artış meydana gelmiştir. Önceki yıllarda 
olduğu gibi kaynaştırma eğitimi alan öğrenci sayısı ilköğretimden 
ortaöğretim kademesine geçince kayda değer biçimde azalmaktadır.

Özel gereksinimli öğrencilerin ilköğretim ve ortaöğretim kademelerine katılımları arasında 

kaydedilen farkın “4+4+4” düzenlemesi ile ortaöğretimin zorunlu eğitim kapsamına alınmış 

olmasına karşın devam etmesi (i) eğitim kademesinin zorunlu kılınmasının o kademeye % 

100 katılım sağlamayacağının ve (ii) özel eğitime gereksinim duyan bireylerin ortaöğretime 

katılımını artırmak için farklı mekanizmaların devreye sokulması gerektiğinin göstergesidir. Bu 

mekanizmaların çalışmasını sağlayacak en önemli adımlar da öğretmen ve öğretim programı 

yeterliklerinin artırılarak özel eğitimde genel kalite düzeyinin yükseltilmesine öncelik verilmesine 

yöneliktir.

2011-2012 eğitim-öğretim yılında % 98,67 olarak kaydedilen 
ilköğretim kademesinde net okullulaşma oranı, 2012-2013 
eğitim-öğretim yılında % 98,80 olarak gerçekleşmiştir. MEB’in 
devamsızlık ve okulu terk verisine erişim sağlanamadığından, bu 
kademelerde eğitime katılıma ilişkin bütüncül bir değerlendirme 
yapılamamaktadır.

Cinsiyet temelinde büyük farklılık göstermeyen okullulaşma oranı önceki yıl kaydedilen orana 

çok yakındır. Öte yandan, ilköğretimin dörder yıllık iki kademeye ayrılmasıyla birlikte ortaokul 

düzeyinde yaşanan erişim sorunu daha görünür hale gelmiştir. İlkokul düzeyi için kaydedilen net 

okullulaşma oranı % 98,86 iken, bu oran ortaokul kademesi için % 93,09’dur. 15 yılı aşkın süredir 

zorunlu eğitim kapsamında olan bu kademeye erişimin bu denli sınırlı kalmış olması bir an önce ele 

alınması gereken temel bir sorun alanıdır. Bununla birlikte, ortaokul kademesinde çok daha derin 

ve yaygın olmak üzere, her iki kademede de iller ve/veya bölgeler arasında okullulaşma oranları 

açısından dikkate değer farklılıklar söz konusudur.

Ortaöğretimin “4+4+4” düzenlemesi ile zorunlu eğitim kapsamına 
alınmış olması beklentilerin aksine okullulaşmayı kayda değer 
oranda tetiklememiştir.

Ortaöğretime katılım illere ve cinsiyete göre kayda değer oranda farklılaşmaktadır. 2012-2013 

eğitim-öğretim yılında en düşük okullulaşma oranları Ağrı, Bitlis, Muş, Şanlıurfa ve Van gibi doğu 

illerinde kaydedilmiştir. Ortaöğretim çağındaki cinsiyete göre dağılım iller arasında farklılaşmakta; 

özellikle okullulaşma oranının düşük olduğu illerde kız ve erkek çocukların okullulaşma oranları 

arasındaki fark açılmaktadır. Örneğin, en düşük okullulaşma oranının görüldüğü Ağrı’da kız 

çocuklarının % 30,59’u, erkek çocuklarının ise % 39,91’i okullulaşmıştır.
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2012’de MEB’in öğretmen istihdam politikalarındaki eksiklikleri 
belirli bir ölçüde giderme potansiyeli olan önemli bir adım 
Öğretmen İstihdam Projeksiyonları Stratejileri ve Sistemlerinin 
Geliştirilmesi Projesi (İKOP) olmuştur.

Projenin tasarımı, öğretmen istihdamı politikalarına bütüncül bir bakış açısına sahiptir ve 

öğretmen istihdamı politikalarına pek çok farklı boyutuyla kapsayıcı bir biçimde yaklaşmaktadır. 

Proje, önümüzdeki dönemde yaklaşık olarak 200 bin öğretmenin istihdam edileceğine işaret 

etmektedir. Bu tahminler politika yapıcılar için büyük öneme sahiptir; çünkü MEB’in öğretmen 

talebinin ve arzının (eğitim fakültesi öğrencileri ve mezunları) çarpıcı bir uyumsuzluk içinde 

bulunduğunu ortaya koymaktadır. Proje ekibi bu uyumsuzluğun hızla giderilmesi için eğitim 

fakültesi kontenjanlarının öğretmen istihdamı projeksiyonları ile uyumlu biçimde azaltılması 

gerektiğinin altını çizmektedir. İKOP’un stratejik planlama için önemli olan bir diğer özelliği proje 

çıktılarının orta ve uzun vade için tasarlanmış olmasıdır. Proje tasarımı, proje ekibinin yürüttüğü 

veri ve kanıt temelli araştırmalardan beslenmiştir ve projenin bulguları politika yapıcı ve 

uygulayıcılara doğrudan kullanılabilir kılınmıştır. Bu haliyle İKOP’un yaşama geçirilmesinin eğitim 

sisteminin ve genel olarak Türkiye’nin insan kaynağının daha verimli kullanılmasına yardımcı olma 

olasılığı yüksektir.

Öğretmen arz ve talebi ile ilişkili olarak İKOP dışında çeşitli 
alanlarda ilerleme kaydedilmesi gerekmektedir. Bunların başında, 
MEB ve YÖK arasındaki eşgüdümü güçlendirecek yeni düzenlemeler 
ve/veya kurumların belirlenmesi; kamuda öğretmen istihdamının 
seçim dönemleri ile bağlantısının kırılması; ve öğretmen atamaları 
ve yer değiştirmeleri ile ilgili düzenlenmelerin gözden geçirilmesi 
vardır.

Ek olarak, kaliteli hizmetiçi eğitimin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, öğretmen niteliğini 

geliştirmek için temel politika seçeneği olarak belirmektedir. Türkiye’de öğretmenlerin kaliteli 

hizmetiçi eğitimleri ile desteklenmeleri büyük önem taşımaktadır, çünkü özellikle devlet 

okullarında mesleğe adım atan öğretmenlerin profesyonel yaşamlarını eğitim sistemi içinde 

tamamlamaları beklenmektedir. 2012 yılında eğitim fakültelerinin akreditasyonu, eğitim 

fakültesi-okul işbirliklerinin güçlendirilmesi, öğretmenlik uygulamasının eğitim fakültelerinin 

programlarında ağırlık kazanması ve eğitim fakültelerinin öğretim programlarının belirlenmesinde 

daha fazla söz sahibi olması gibi öğretmen niteliğini geliştirebilecek alanlarda anlamlı bir politika 

girişimi gerçekleştirilmemiştir.

2012-2013 eğitim-öğretim yılında eğitim sisteminde yaşanan köklü 
dönüşüm ile birlikte, eğitimin içeriğine ilişkin birçok gelişmeden söz 
edilebilir.

 “4+4+4” düzenlemesinin ardından, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında uygulanan haftalık 

ders çizelgeleri yeniden şekillenmiştir. Ortaokullarda zengin bir seçmeli ders havuzu öğrencilere 

sunulmuştur. Yeni eklenen seçmeli dersler ve güncellenen çizelgeler doğrultusunda, birçok yeni 

öğretim programı ve ilgili öğretim materyalleri hazırlanmıştır.
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İlköğretim çizelgelerinde yapılan düzenlemeler doğru yönde olumlu bir başlangıçtır. Ancak, daha 

alınacak çok yol vardır. Ortaöğretimde de artan seçmeli ders saatleri sonucunda öğrencilerin 

alacağı haftalık toplam ders saati sayısı önemli ölçüde etkilenmiştir. Genel liseler, meslek liseleri 

ve teknik liselerde öğrencilerin haftada aldığı ders saati 30’dan 37’ye yükselmiş; Anadolu, fen, 

sosyal bilimler, Anadolu öğretmen, güzel sanatlar ve spor liselerinde ise haftalık toplam ders 

saati 40 saati bulmuştur. Vurgulanması gereken bir nokta, yalnızca ders saati değişiklikleri 

ile eğitim sisteminde gerçek anlamda bir dönüşüm gerçekleşmesinin olası olmadığıdır. Belirli 

alanlarda eğitime ayrılan süre, ancak nitelikli programlar, donanımlı ortamlar ve öğretmenlerle 

desteklendiğinde sunulan eğitim hizmetlerinin çıktılarını ve kalitesini etkileyecektir. Dolayısıyla, 

bu alanlarda da gereken düzenlemeler yapılmalıdır. Ek olarak, çizelgelerdeki değişikliklerin 

öğrenme-öğretme süreçleri üzerinde ne ölçüde etkili olacağı ancak uzun vadede görülebilecektir. 

Bu çalışmaların nasıl etkileri olduğu izlenmeli ve irdelenmelidir.

2012-2013 eğitim-öğretim yılında, seçmeli derslerin seçimi ve programların belirlenmesi sürecinde 

okullarda bazı aksaklıklar yaşandığı gözlemlenmiştir. Dersler hakkında bilgilendirmeler ve seçim 

için öğrencilere verilen süre yetersiz kalmış; okullar, hem zaman kısıtlaması hem de sınırlı derslik 

sayıları nedeniyle seçmeli derslerin yer aldığı ders çizelgelerini hazırlamak, seçmeli derslere girecek 

öğretmen açığını gidermek gibi konularda zorlanmışlardır. Bu yıl ilk kez sunulmuş olan birçok 

seçmeli dersin programı ve materyalleri kısa süre içinde hazırlanmış, öğretmenler için ön hazırlık 

çalışmaları veya pilot uygulama yapılmadan uygulamaya koyulmuştur. Öğrenci ve öğretmenlerin 

2012-2013 eğitim-öğretim yılındaki deneyimleri ışığında seçmeli ders programları, materyalleri ve 

seçim süreçleri geliştirilmelidir.

2012’de öne çıkan bir gelişme, 66-80 aylık çocukların ilkokula kaydının zorunlu hale gelmesidir. 

Okula başlama yaşının erkene çekilmesinin ardından, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 

uygulanmak üzere, 1. sınıfın ilk 12 haftasını kapsayan “Uyum ve Hazırlık Çalışmaları” eğitim 

programı, öğrenci ve öğretmen kitapları ile birlikte okulların açılmasından 1-2 hafta öncesinde 

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın internet sitesi üzerinden yayımlanmıştır. 1. sınıf 

öğretmenlerine bu yıl ilk defa karşılaştıkları 60-68 aylık çocukların eğitimine veya yeni programa 

ilişkin herhangi bir eğitim veya tanıtım çalışması sunulmamıştır. Programlar ve materyaller basılı 

olarak okullara zamanında ulaşmamıştır. Uygulamadaki bu tür eksiklik ve aksaklıkların, programın 

hedeflendiği biçimde işlememesine etki ettiği düşünülebilir.

İlköğretim ve ortaöğretimde öğrencilerin farklı programlara dağılımı incelendiğinde 2012-2013 

eğitim-öğretim yılında de geçtiğimiz yıllara benzer yapı ve eğilimler gözlemlenmektedir.  

Genel liselerin Anadolu liselerine dönüşümü veya mesleki ve teknik ortaöğretime devredilmesi 

süreci devam etmekte, buna bağlı olarak genel liselerin ortaöğretimdeki payı düşüşünü 

sürdürmektedir. İmam-hatip liselerine devam eden öğrencilerin oranı ise düzenli artışını 

sürdürmektedir. Dağılım cinsiyet ayrımında incelendiğinde, imam-hatip liselerine devam giden 

kız öğrencilerin oranında daha belirgin bir artış görülmektedir. Mesleki ve teknik ortaöğretimin 

ortaöğretimdeki payı 2012-2013’te artış göstermemiştir, ancak mesleki ve teknik liselerin sayısında 

artış görülmektedir. Son olarak, özel mesleki ve teknik liselere sunulan teşviklerle paralel biçimde, 

özel teknik ve mesleki liselerin oranında geçtiğimiz yıllara göre önemli bir artış görülmüştür.

Önümüzdeki dönemde, tüm bu değişikliklerin etkilerinin ayrıntılı olarak izlenmesi ve 

değerlendirilmesi kilit önem taşımaktadır. İzleme çalışmaları, yaşama geçirilen değişikliklerin 

öğrenciler üzerinde ne gibi etkileri olduğunu ortaya koyacaktır. Bu ilk deneyimlerin yakından 

izlenmesi ve irdelenmesi, yeni hazırlanan program ve materyallerin ilerleyen yıllarda 

iyileştirilmesinde ve yeni politikalar geliştirmede belirleyici olacaktır.
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FATİH (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) 
Projesi’ne ilişkin olarak içerik ve öğretmen eğitimi konularındaki 
çalışmaların hala önemli eksikliklerle devam ettiği, ancak özellikle 
içerik konusunda iyileştirme çabalarının yoğun olduğu söylenebilir.

MEB tarafından Ocak 2013’te kamuoyuna yapılan açıklamada FATİH Projesi’nin 2013 yılı bütçesinin 

1,4 milyar TL olarak planlandığı belirtilmiştir. Bu bütçe, MEB’in 2013 yılı genel bütçesinin % 3’üne 

denk gelmektedir. Bu denli yüksek tutardaki kamu kaynağının proje içerisinde hangi bileşene nasıl 

ayrıldığına ilişkin bilgi kamuoyu ile henüz paylaşılmamıştır. Her ne kadar projenin bileşenleri, 

MEB’in daha önce yürüttüğü eğitim teknolojileri yatırımlarından farklı olarak sadece donanım 

altyapısına değil, aynı zamanda içeriğe ve öğretmen eğitimine vurgu yapıldığını ortaya koysa da 

uygulamada bileşenler arasındaki bütçe dağılımının bilinmemesi bu vurgunun uygulamada nasıl 

gerçekleşeceğini belirsiz kılmaktadır.

MEB’in geçmiş deneyimleri ışığında, projenin içerik ayağına büyük önem atfettiği söylenebilir. 

Ancak projenin, içerik boyutu dikkatle planlanarak başlamaması ve tüm bu süreçlerin eşzamanlı 

olarak ilerlememesi önemli sorun alanlarıdır. Tabletler ve etkileşimli tahtalar uygun içerikten 

yoksun oldukları sürece öğrenmeye ancak sınırlı katkı yapabilir, hatta hiç fark yaratmayabilir. 

İçerik geliştirilmesinin uzun soluklu ve MEB bünyesinde farklı onay mekanizmalarına tabi olan 

bir süreç olduğu dikkate alınmadan projenin hazırlık aşamasında aceleci bir yaklaşımla içerik 

geliştirilmeye çalışılması, projenin amaçlarına ulaşması olasılığını zayıflatabilir.

Projenin hazırlık aşamasından itibaren öğretmen eğitimine önem verildiğinin altının çizilmesi 

olumlu bir gelişmedir. İçerik ve donanımın öğretmenler tarafından sınıf içinde etkin biçimde 

kullanılması sağlanmadığı sürece, yapılan yatırımın katkısının önemli ölçüde sınırlı kalacağı açıktır. 

Öğretmen eğitimlerinin yapılması amacıyla kurulan UZEM’lerde verilen eğitimin yöntemi, kalitesi 

ve ön değerlendirmesi konularında kamuoyu ile paylaşılan net bir bilgi yoktur. Bu nedenle, eğitim 

verilmiş olan 120 bin öğretmenin kaç tanesine UZEM aracılığıyla eğitim verildiği ve bu eğitimin 

yöntemi, etkinliği ve verimliliğinin uygulamada ölçülmesi çok önemlidir. Bununla birlikte, okullara 

gidilerek formatörler ve eğitmenler tarafından yüz yüze verilen eğitimlerin değerlendirilmesi 

de eşit derecede önem taşımaktadır. Verilen eğitimin sınıf ortamında ne derece doğru ve etkili 

biçimde uygulandığı ise ölçülmesi gereken en önemli çıktıdır.

“4+4+4” ile okula başlama yaşının aşağıya çekilmesi sonucu 
hem öğrenci sayısında beklenen artış hem de okulların fiziksel 
kapasitelerinde öngörülen yetersizlikler birçok soruyu beraberinde 
getirmiştir.

2012-2013 eğitim-öğretim yılında özel ve resmi anaokulu, anaokulu öğrencisi, öğretmeni ve 

dersliği sayısındaki artış devam etmiştir. Anasınıfı açısından bakıldığında ise, “4+4+4” yasasının 

uygulamaya koyulmasıyla erkene çekilen okula başlama yaşının, normalde bu yaş grubunda olup 

(60-72 ay) anasınıfına gidecek olan öğrenci nüfusunda bir azalmaya neden olduğu görülebilir. 

Anasınıfı düzeyinde okul, öğrenci ve derslik sayılarında 2011-2012 eğitim-öğretim yılında görülmüş 

olan artış, 2012-2013 itibarıyla tersine çevrilmiş ve bu sayıların tamamı azalmaya başlamıştır. 

Özellikle anasınıfı düzeyindeki öğrenci sayısında görülen azalmanın nedeni büyük olasılıkla 

“4+4+4” sonrası bu yaş grubundaki öğrencilerin bir kısmının ilkokula başlamış olmasıdır.

İlköğretim (ilkokul ve ortaokul) düzeyine bakıldığında da, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 

bir önceki yıla oranla Türkiye genelinde bu düzeyde kullanılmak üzere 14 bine yakın yeni okul 
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açıldığı gözlemlenmekte; bu da geçen yıla oranla 15 bin fazla derslik, 36 bin fazla öğretmen 

anlamına gelmektedir. Bu artışların tamamı bir önceki yıldaki artıştan daha hızlı gerçekleşmiştir. 

Özellikle derslik artış hızı 2011-2012 yılları arasında % 1,5 iken, 2012-2013 yılları arasında % 4,5’e 

yaklaşmıştır.

Eğitim İzleme Raporu hazırlık çalışmaları sırasında ulaşılan 
bulgulardan bazı okullarda kütüphane, laboratuvar, öğretmen 
odası, müdür odası, çok amaçlı salon ve depo gibi tesislerin 
dersliğe dönüştürüldüğü bilgisine ulaşılmıştır.

Derslik sıkıntıları devam etmektedir. Birçok okul, okula başlama yaşının erkene alınmasıyla okula 

başlayan küçük 5 yaş (60-66 ay) grubu öğrencileri bir şubede toplama yöntemine gitmiştir. Bunun 

nedeni, bu öğrencilerin ilkokul düzeyinde eğitime hazır olmadıklarının ve 5, 6 ve 7 yaşındaki 

öğrencilerin bir arada bulunmasının motivasyon, ders düzeni ve öğrenme açısından olumsuz 

sonuçları olduğunun gözlemlenmesidir.

Bununla birlikte, ortaokul düzeyinde seçmeli derslerin öğretim programına dahil edilmesi, öğrenci 

sayısının artmasıyla ortaya çıkan derslik sorununu daha da derin hale getirmiş görünmektedir. 

Yapılmak durumunda kalınan tesis dönüşümlerinin bir kısmının da bu nedenden yapıldığı 

belirtilmiştir. Burada sorun sadece derslik eksiği ile sınırlı kalmamış; öğretmen performansı ve 

derse giriş/çıkış saatleri de bu durumdan olumsuz etkilenmiştir. İkili öğretim yapan bazı okullarda 

sabah derslere çok erken başlanması ve derslerin akşam geç saatlere kadar sürmesiyle yapılan 

toplam ders saatinin önemli oranda artması da öğrencileri yorduğu gibi öğretmenlerin yetersiz 

hissetmesine yol açmıştır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Türkiye genelinde kaç okulda ikili 

öğretim yapıldığı verisi MEB tarafından paylaşılmamıştır. ERG’nin hesaplamalarına göre, 2012-2013 

eğitim-öğretim yılında ilkokul ve ortaokul düzeyindeki tüm okulların % 45,2’sinde, ortaöğretim 

kurumlarının da % 18,8’inde ikili öğretim yapılmıştır.

Önemli bir başka bulgu da özel ilkokul, ortaokul ve liselerdeki sınıf nüfuslarının resmi okullardaki 

sınıf nüfusları ile karşılaştırıldığında çok daha düşük olmasıdır. Aynı şey, ortaokul düzeyinde imam-

hatip okulları için de geçerlidir. Bu da özel okullarda ve imam-hatip ortaokullarında, ders anlatımı 

ve öğrenimin çok daha verimli olma ihtimalinin yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.

TIMSS sonuçlarına göre, Türkiye’de öğrenciler ya çok iyi ya da çok 
kötü performans göstermeye eğilimlidir. Dağılımın iki uçta bu kadar 
toplanmış olması Türk eğitim sisteminde eşitsizliğin önemli bir 
sorun olduğuna işaret eder.

TIMSS değerlendirmesi ülke, okul ve sınıfiçi öğrenme ortamlarına ilişkin kapsamlı bilgilere 

dayanarak dünya genelindeki 4 ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik ve fen başarısını ölçen 

uluslararası bir değerlendirmedir. 

Türkiye, aldığı puan açısından önceki yıllara oranla iyileşme göstermiş olsa da, matematik ve fen 

bilimleri alanlarında hem 4 hem de 8. sınıf düzeyinde belirlenen TIMSS ölçek ortalaması olan 500 

puanın altında kalmıştır. Ancak, yalnızca puan ve sıralamaya bakmak bir değerlendirme yöntemi 

olarak verilen eğitimin içeriği ve öğretimin kalitesi ile ilgili bilgi vermemektedir. Öğrencilerin 

hangi konularda ne düzeyde yeterliklere sahip oldukları, hangi alt konularda başarının ne şekilde 

geliştirilebileceği ancak daha derinlikli analizlerle incelenebilir. Türkiye’nin ileri düzey yeterlik ve 

düşük düzey altı yeterlik varyans yüzdeleri arasındaki çarpık dağılımın altını çizmek gerekir. Bir 
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başka deyişle, ileri düzey yeterliklerde tüm ülkeler ortalaması ya da daha üzerinde performans 

görülürken, düşük düzey altında kalan öğrenci yüzdesi tüm ülkeler ortalamasının üzerindedir.

Öğrencinin okul başarısının şekillenmesinde destekleyici bir ev ve 
aile ortamı ve öğrencinin derslere olan ilgisi önemli ve belirleyici 
etmenlerdir.

Annenin eğitim düzeyinin tüm öğrencilerin başarı puanları ile doğru orantılı olduğu 

gözlemlenmektedir. Bu durum özellikle kız öğrenciler için geçerlidir. Annenin eğitim düzeyi 

arttıkça kız öğrencilerin başarı puanlarının erkek öğrencilerin puanlarına oranla daha çok yükselme 

ihtimali olduğu görülmektedir. Bu, kız öğrencilerin okula katılımını ve yüksek performans 

göstermelerini sağlamak isteyen politika yapıcılara yol gösterici bir bulgu olabilir.

Sosyoekonomik dezavantajın öğrenciye başarısızlık olarak geri 
dönmesi ülkenin kalkınma politikası ve gençlerin geleceği açısından 
olumsuz bir durum ortaya çıkarmaktadır.

Okulda düşük gelir düzeyinden gelen (dezavantajlı) öğrencilerin oranı ve öğrenci başarısı ilişkisine 

bakıldığında, her iki sınıf düzeyinde de dezavantajlı öğrencilerin okul nüfusunun yarısından 

fazlasını oluşturduğu okullardaki öğrenci başarısının, dezavantajlı öğrencilerin daha az yoğunlukta 

olduğu okullara oranla çok daha düşük olduğu görülebilir. Bu durum, dezavantajlı öğrencilerin 

bulunduğu okullarda öğretmen, finansman ve altyapı gibi konularda alınması beklenen tedbirlerin 

alınmaması ya da etkili uygulanmamasından kaynaklanıyor olabilir. Bu okulların başarısının 

artırılması için önlemler alınması gerektiği açıktır.

Okuldaki kaynaklar da öğrenci başarısı ile ilişkili olabilir. Ders materyali eksikliği, okul binasındaki 

ve ısıtma sistemindeki sorunlar ve derslik ortamındaki yetersizlikler örneklemdeki çoğu okulda ders 

anlatımı ile olumsuz ilişki içindedir. Çoğunluğu dezavantajlı öğrencilerin oluşturduğu bu okullarda 

kaynak eksikliği olması zaten sosyoekonomik durum açısından geriden başlamak zorunda kalan 

öğrencilere sağlıklı bir öğrenme ortamı sağlanmasını engellemektedir.

TIMSS değerlendirmesi gibi uluslararası geçerliliği yüksek sınavların 
sonuçlarını takip etmek ve ortaya çıkan geniş veri kaynağından 
faydalanmak Türkiye gibi eğitimde yapısal sorunları olan ve bu 
konuda somut adımlar atmaya çalışan ülkeler için çok önemlidir. 
Bu bölümde sunduğumuz bulguların hem akademisyenler hem de 
politika yapıcılar nezdinde faydalı olmasını ve eğitim politikasının 
şekillenmesinde yapıcı bir rol oynamasını umuyoruz.
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eğitim izleme raporu 2012

giriş

yönetişim ve finansman

eğitimin bileşenleri: öğrenci

eğitimin bileşenleri: öğretmenler ve öğrenme 
süreçleri

eğitimin bileşenleri: eğitimin içeriği

eğitimin bileşenleri: öğrenme ortamları

eğitimin çıktıları: tımss 2011 değerlendirmesi
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giriş

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), her yıl yayımladığı Eğitim İzleme Raporları aracılığıyla eğitim 

sistemindeki politika ve uygulamalarla ilgili tutarlı, bütüncül ve eleştirel bir değerlendirme 

sunmaya devam ediyor. Bu raporların altıncısı olan Eğitim İzleme Raporu 2012’de, bundan önceki 

raporlarda olduğu gibi eğitimde yaşanan başlıca gelişmeler, eğitim sisteminin dört ana bileşeni 

(öğrenci, öğretmenler ve öğrenme süreçleri, eğitimin içeriği, öğrenme ortamları) ile yönetişim ve 

finansman başlıkları altında değerlendirilmiştir. Ayrıca, ilk olarak Eğitim İzleme Raporu 2010’da ele 

alınan ve eğitimin çıktılarına odaklanan bölüm, bu yıl daha zengin ve analitik bir içerikle raporda 

yer bulmuştur.

Raporda ele alınan konuların başında “4+4+4” düzenlemesi olarak bilinen 6287 sayılı yasaya ilişkin 

düzenlemelerin eğitimin bileşenleri üzerine olası etkileri geliyor. Eğitimin finansmanı; okulöncesi 

eğitime katılım; özel eğitim alanındaki gelişmeler; öğretmen politikalarında son dönemde 

yaşananlar; öğretmen arz ve talebinin analizi; 2012 yılında uygulaması hız kazanan FATİH Projesi; 

haftalık ders çizelgeleri, öğretim programı ve materyallerindeki değişiklikler ve yeni uygulamaya 

konulan seçmeli derslerin incelenmesi de raporda ele alınan diğer konulardan bazıları olarak öne 

çıkıyor. Rapor son olarak, uluslararası bir matematik ve fen bilimleri değerlendirmesi olan TIMSS 

üzerine yapılan analizi sunuyor.

Eğitim İzleme Raporu 2012, birçok farklı bilgi toplama ve paylaşım süreci sonucunda hazırlanmıştır. 

ERG’nin yıl boyunca gerçekleştirdiği ziyaret, gözlem, değerlendirme ve öneri sunma çalışmalarının 

yanı sıra, Tebliğler Dergileri ile MEB ve diğer kurumlar tarafından sunulan veriler raporun soruları 

bağlamında incelenmiş ve ERG dışından uzmanlar tarafından üç arka plan raporu hazırlanmıştır. 

Matematik Uygulamaları dersi öğretim programı ve ders materyallerinin incelenmesi Prof. 

Dr. Sinan Olkun, okullarda seçmeli din öğretiminin insan hakları standartları açısından 

değerlendirilmesi Mine Yıldırım ve ilkokula geçişte eğitim/öğretim programları ve materyallerinin 

değerlendirilmesi Doç Dr. Tülin Güler ve Araş. Gör. Uzm. Mefharet Veziroğlu tarafından ERG için 

yapılmıştır. Van depremi sonrasında bölgede eğitimin durumuna atıfta bulunulan arka plan raporu 

ise Gündem: Çocuk! Derneği tarafından 2012 yılının sonunda kaleme alınmıştır.

Ayrıca, MEB tarafından 2012 yılında uygulamaya geçirilen projelerin hazırlık ve uygulama 

süreçleriyle ilgili bilgi edinmek üzere, Bakanlık proje yetkilileri ile mülakatlar yapılmış; projelerin 

uygulayıcıları olan müdürler ve öğretmenler ile odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Son 

olarak ERG, İstanbul ve Ankara’da ilgili paydaşların katılımıyla danışma toplantıları düzenleyerek 

taslak raporu tartışmaya açmış ve raporun hazırlık süreci paydaşların görüşlerini sözlü ve yazılı 

olarak sunmaları ile tamamlanmıştır.
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yönetişim ve finansman

Eğitim İzleme Raporları’nın “Yönetişim ve Finansman” bölümünde, eğitimin bileşenlerinin 

birbiriyle etkileşimini büyük ölçüde etkileyen yönetişim yapı ve süreçlerindeki değişim 

değerlendirilecektir. Bu yılki raporda, “4+4+4” düzenlemeleri kendi gelişimsel süreçleri içinde 

incelenmekte ve bu gelişimin eğitim yönetişimini nasıl etkilediği üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, 

2011’de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile başlayan eğitim yönetişiminde yeniden yapılanma 

sürecinde 2012’de yaşanan değişikliklere de değinilmektedir. “Eğitimin Finansmanı” altbölümünde 

ise kamu eğitim harcamalarının gelişimi verilerle ortaya konmaktadır. Bu bölümde, 30 ilde il özel 

idarelerinin kaldırılmasının olası etkileri de ayrıntılarıyla ele alınmaktadır.

“4+4+4” düzenlemesinin gelişimi ve uygulanması
Bu altbölümde 2012’de eğitim sisteminde yaşanan en önemli gelişme olan ve kamuoyunda 

“4+4+4” düzenlemesi olarak bilinen 6287 sayılı yasa ve bununla ilişkili düzenlemelerin gelişimi 

ayrıntılı biçimde ortaya konmaktadır. Altbölümün iki amacı vardır: Öncelikle, raporun ilgili 

bölümlerinde ayrıntılı değerlendirmesi sunulacak olan “4+4+4” düzenlemeleri, 2012 içinde kendi 

gelişimsel süreçleri içinde tanıtılacaktır. İkinci olarak, “Yönetişim ve Finansman” bölümünün genel 

amacıyla uyumlu olarak, bu düzenlemelerin nasıl bir yönetişim anlayışına işaret ettiği konusunda 

değerlendirmelerde bulunulacaktır.

yasa teklifinin meclis’e sunulması ve ilk tepkiler

Sekiz yıllık kesintisiz ve zorunlu ilköğretimin yeniden yapılandırılmasına ilişkin somut ilk işaretler, 

Kasım 2010’da gerçekleştirilen 18. Milli Eğitim Şurası’nda ortaya çıktı. Bu Şura’da alınan tavsiye 

kararlarından biri, “zorunlu eğitimin bir yıl okulöncesi eğitim, dört yıl temel eğitim, dört yıl 

yönlendirme ve ortaöğretime hazırlık eğitimi ve dört yıl ortaöğretim olarak düzenlenmesi”ydi.1 

Ancak, Şura’dan yalnızca altı ay önce Şura’nın kompozisyonunu ve karar alma yöntemlerini 

değiştiren bir yönetmelik çıkarılmıştı.2 Ayrıca tavsiye kararı (alt komisyonlarda tartışılmış olsa da) 

Şura’nın genel kurulunda etraflıca tartışılmadan ve bilimsel verilerle desteklenmeden alındı. Ocak 

2012’de medyada ilköğretimin kademelendirileceğine ilişkin haberler yer almaya başladı ve bu 

yönde bir Şura kararı olduğu sıklıkla vurgulandı.3

“4+4+4” düzenlemesine ilişkin ilk yasa teklifi, Hükümet tarafından hazırlanan bir yasa tasarısı 

olarak değil, Adalet ve Kalkınma Partisi grubu tarafından hazırlanmış bir yasa teklifi olarak 

TBMM’ye sunuldu. 20 Şubat 2012’de sunulan yasa teklifinin öngördüğü en önemli değişiklikler 

şunlardı:

• Sekiz yıllık zorunlu ve kesintisiz ilköğretimin dörder yıllık iki kademeye ayrılması,

• İkinci kademede isteğe bağlı olarak açıköğretim ve çıraklık eğitimi seçeneklerinin getirilmesi,

1 Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 2010.

2 Yönetmelik değişikliğiyle ilgili ayrıntılı değerlendirme için bkz. Eğitim Reformu Girişimi (2011).

3 Örneğin Zaman gazetesinde çıkan bir haber için bkz. Asalıoğlu (2012).
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• İkinci kademe okullarının liselere bağlı olarak kurulabilecek olması,

• Bakanlar Kurulu’na ortaöğretimi zorunlu hale getirme olanağının tanınması.

Değişiklik teklifi, medyaya yukarıdaki son maddeyle ilişkilendirilerek “zorunlu eğitimin 12 yıla 

çıkarılması” girişimi olarak sunuldu. Oysa, Bakanlar Kurulu’nun bu kararı ne zaman gündemine 

alacağı ve hangi şartlar sağlandığında ortaöğretimin zorunlu hale getirileceği yasa teklifinin 

ilk halinde belirsizdi. Dolayısıyla yasa teklifinin ilk haliyle ortaöğretimin zorunlu hale geldiğini 

söylemek olası değildi. Yasa teklifi asıl olarak, ilköğretimde çok büyük değişiklikler öngörüyordu. 

İlköğretimin ikinci dört yıllık kademesinde açıköğretim ve çıraklık eğitimi seçeneklerinin 

yaratılması, zorunlu örgün eğitimin fiilen dört yıla düşürüldüğü anlamını taşıyordu. İkinci kademe 

okulların liselere bağlı olarak kurulabilecek olması da, Anadolu liselerinin orta bölümlerinin, 

mesleki ortaokulların ve imam-hatip ortaokullarının tekrar kurulabileceği anlamına geliyordu. Bu 

durum, temel becerileri çocuklara aynı ortamda ve aynı programla kazandırmayı amaçlayan ve 

sekiz yıllık ilköğretime geçişin ardından gitgide yerleşen “temel eğitim” anlayışıyla zıttı.

Yasa teklifinin 21 Şubat’ta TBMM’ye sunulmasının ardından bazı sivil toplum örgütleri (STÖ’ler) 

teklifin karşısında yer aldı. Özellikle ilköğretimin iki kademeye bölünmesi ve ikinci kademede 

açıköğretim, çıraklık eğitimi ve mesleki eğitim gibi olasılıkların öngörülmesine yönelik 

düzenlemeler, kız çocuklarının eğitimi ve eşitlikçi temel eğitimin güçlendirilmesi alanında çalışan 

birçok STÖ’nün tepkisine neden oldu.4 Hükümet ise, bu değişikliğin mesleki eğitimi güçlendirmek 

için gerekli olduğu tezini savunmaktaydı. Yasa teklifiyle birlikte Meclis’e sunulan Genel Gerekçe 

de, bu teze uygun olarak düzenlenmişti. Sivil toplumdan gelen tepkilerin de etkisiyle, 23 Şubat 

2012’de yasa teklifini görüşmek üzere toplanan TBMM Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu, 

STÖ’leri dinlemek ve yasa teklifini yeniden kaleme almak üzere bir alt komisyon oluşturulması 

kararını aldı.

Bu süreçte, yasa teklifini savunanlar ile yasa teklifine karşı olanlar arasında “kesintisiz” eğitimin 

anlamı üzerine kamusal alanda sürdürülen bir tartışma ve kavram karmaşası ortaya çıktı. Yasa 

teklifini savunanlar, sekiz yıllık zorunlu ve kesintisiz eğitimin 28 Şubat süreci sırasında dayatılmış 

bir uygulama olduğunu ve dünyanın başka hiçbir ülkesinde sekiz yıllık eğitimin kesintisiz 

olarak sunulmadığını iddia etti.5 Yasa teklifine karşı olanlar ise, 1997’de gerçekleşen yeniden 

düzenlemenin ardından (özellikle kız çocuklarının) okullulaşma oranlarının ve ortalama eğitim 

süresinin hızla arttığını, çocuk gelin ve çocuk işçi sayısının düştüğünü belirterek sekiz yıllık zorunlu 

ve kesintisiz eğitimden geri adım atılmaması yönünde görüş bildirdi.6 Ayrıca, zorunlu eğitimin 

sekiz yıla çıkarılmasının 1997’de apar topar alınmış bir karar olmadığı, bu düşüncenin 1946’da 

düzenlenen 3. Milli Eğitim Şurası’na kadar uzandığı belirtildi.7

Bu noktada “kesintisiz eğitim”in ne anlama geldiğine ilişkin bir tartışma yapmak gerekir. 

Türkiye’de kesintisiz eğitimden genel olarak, çocukların sekiz yıl boyunca aynı okula devam 

etmesi, çocuğun devam ettiği okulda herhangi bir kesinti ya da ara olmaması anlaşılmaktadır. 

1997’de gerçekleşen yeniden düzenlemenin getirdiği değişikliklerden biri bu olsa da, bir diğer 

değişiklik, ortaokul düzeyinde mesleki eğitim programlarının ve okullarının bulunmadığı, tüm 

çocukların sekiz yıl boyunca ortak bir programla temel becerilerinin geliştirilmeye çalışıldığı bir 

4 Bu sivil toplum kuruluşları arasında, çocuk gelin olgusunun önlenmesi konusunda çalışmalar yürüten Uçan Süpürge Kadın İletişim ve 
Araştırma Derneği, çocuk haklarının eğitim süreç ve ortamlarında hayata geçmesi yönünde çalışmalar yapan Gündem Çocuk: Çocuk 
Haklarını Tanıtma, Yaygınlaştırma, Uygulama ve Uygulamaları İzleme Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği sayılabilir.

5 Memurlar.net, 2012.

6 Eğitim Reformu Girişimi tarafından hazırlanan belgelerde bu savlar bir araya getirilmiştir. Örneğin bkz. Eğitim Reformu Girişimi (2012a).

7 Eğitim Reformu Girişimi, 2012a.
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eğitim sistemine geçişin de sağlanmış olmasıdır. Diğer bir deyişle, 1997’deki yeniden düzenlemeyle 

birlikte Türkiye’de temel eğitim beş yıldan sekiz yıla çıkarılmış ve çocukların farklı program ve okul 

türlerine ayrıştırılması önemli ölçüde geciktirilmiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi grubunun Meclis’e 

verdiği ilk yasa teklifi, ilköğretimin bu özelliğini de ortadan kaldırmayı öngörmüştür.

Kısaca, yasa teklifinin ilk halinde, hem zorunlu eğitim (ikinci kademede açıköğretim ve çıraklık 

eğitimi öngörüldüğü için) hem de temel eğitim (ortaokullarda farklı okul ve program tipleri 

öngörüldüğü için) dört yıla indirilmekteydi. Ancak bu duruma sivil toplum içinden önemli itirazlar 

yükseldi. İktidar partisi içinden de bu türden düzenlemelere mesafeli yaklaşan açıklamalar gelmeye 

başladı. AKP Mersin Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi 

Çiğdem Münevver Ökten, zorunlu eğitimin kısaltılmayacağı ve kaygıların giderileceği yönünde 

bir açıklama yaptı.8 Dönemin Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, 24-25 Şubat’ta düzenlenen Mesleki 

Eğitim Çalıştayı’nın açılışında yaptığı konuşmada mesleki eğitimin erkene çekilmesi yerine ileri 

yaşlara ötelenmesi yönünde görüşlerini belirtti.9

yasa teklifinin yeniden yazılması ve yasalaşma süreci

Yasa teklifi, medya ve STÖ’lerin etkisiyle toplumsal gündemin üst sıralarına doğru yükseldi. Yasa 

teklifinin yeniden yazılması için kurulan alt komisyon, Şubat 2012’de, seçili üniversitelerin, geniş 

bir yelpazeden davet edilen sivil toplum kuruluşlarının ve öğretmen sendikalarının sunumlarını 

dinledi. Alt komisyon görüşmelerinin ardından ortaya çıkan yasa teklifinde “ilköğretimin ikinci 

kademesinde açıköğretim ve çıraklık eğitimi” düzenlemesinden vazgeçildi. Böylelikle ilköğretimin 

ikinci kademesinin de zorunlu örgün eğitim içinde kalması sağlandı. Ayrıca, ortaöğretimin zorunlu 

hale getirilmesinin Bakanlar Kurulu’nun inisiyatifine bırakılmasından da vazgeçildi. Ancak, yasa 

teklifinin ilköğretimi iki kademeye bölerek ikinci kademede farklı okul ve program türleri sunacak 

ve ortaöğretim zorunluluğunun açıköğretim yoluyla gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak ilişkin 

düzenlemeleri korundu.

Alt komisyon görüşmeleri sırasında yaşanan bir başka gelişme, Milli Eğitim Bakanı’nın 

ilkokula başlama yaşını bir yıl erkene alma yönündeki girişimi oldu. “4+4+4” düzenlemesiyle 

değiştirilmeden önce, ilköğretime başlamayı düzenleyen yasa maddesi 222 sayılı İlköğretim ve 

Eğitim Kanunu’nun 3. maddesiydi. Bu maddeye göre “mecburi ilköğretim çağı, 6-14 yaş grubundaki 

çocukları kapsamakta” ve “bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın Eylül ayı sonunda başlamakta” 

idi. Bu dönemde geçerli olan İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 5 yaşını bitirmeyi 72. ayı bitirmek 

olarak yorumlamıştı ve 15. maddesinde “ilköğretim okullarının birinci sınıfına, o yılın 31 Aralık 

tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydının yapılacağını” belirtmişti. Dolayısıyla “4+4+4” 

öncesi sistemde, ilköğretime başlamak için ay ya da gün yerine, yalnızca takvim yılı hesaba 

katılmaktaydı ve 6 yaşındaki çocukların okula başlaması esastı. Örneğin, 2011-2012 eğitim-öğretim 

yılı başında 2005 doğumlu çocukların tamamının ilköğretime başlaması gerekmekteydi.

Alt komisyon görüşmeleri sırasında öne sürülen okula başlama yaşının bir yıl erkene çekileceği 

açıklamalarının ardından özellikle medyada bu değişikliğin gerekli olup olmadığına ilişkin 

tartışmalar başladı.10 Yaş hesabının nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili çelişkili açıklamalar yapıldı.  

5 yaşı bitirip 6 yaşa girme eşiğinin 60. ayı bitirmek mi yoksa 72. ayı bitirmek mi olduğu konusunda 

tartışmalar yaşandı. Uluslararası kuruluşların tanımlarına göre, çocukların 60-72. aylarını yaşadıkları 

sırada 5 yaşında oldukları çeşitli kuruluşlar tarafından belirtildi. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 

8 Euractiv.com.tr, 2012.

9 Bu konuşmanın transkripsiyonu için bkz. Milli Eğitim Bakanlığı (2013).

10 Yıldırımkaya, 2012.



e¤itim izleme raporu 2012 35

yaş hesabının önceki sistemde yanlış yapıldığını ve bu yanlışın düzeltilerek okula başlama yaşının 

60. aya çekileceğini belirtti. Bu sayede, yasa maddesinin okula başlama yaşıyla ilgili bölümünde 

herhangi bir değişiklik yapılmadan okula başlama yaşının değiştirilmesinin önü açıldı. Yasa 

maddesinin ilgili bölümünde bir değişiklik yapılmadan ve konuya ilişkin uzlaşı oluşturulmadan 

tartışma kapandı. Okula başlama yaşının değiştirilmesine ilişkin değişiklik girişiminin nedeniyle 

ilgili de net bir açıklama yapılmadı.

Alt komisyon görüşmeleri sırasında tartışılan bir diğer önemli konu, okulöncesi eğitimin zorunlu 

hale getirilip getirilmeyeceğiydi. Yasanın dayanağı olarak gösterilen Şura kararında okulöncesi 

eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınması tavsiye edilmişti. Ayrıca, üniversiteler ve STÖ’lerden 

de bu yönde çağrılar geldi. Ancak, okulöncesi eğitimin zorunlu ve/veya ücretsiz hale getirilmesine 

ilişkin talepler karşılanmadı.

Yasa teklifi, değişikliklerle birlikte TBMM Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu’na gönderildi 

ve kapsamlı ve rasyonel bir tartışma fırsatı oluşamadan Genel Kurul’a havale edildi. Genel Kurul 

görüşmeleri sırasında yapılan son dakika değişiklikleriyle, (1) ilköğretimin kademelerinin “ilkokul” 

ve “ortaokul” olarak adlandırılması, (2) “imam-hatip ortaokulları”nın yeniden kurulması ve (3) 

“Kur’an-ı Kerim” ve “Hz. Peygamber’in Hayatı” derslerinin ortaokullarda “isteğe bağlı seçmeli ders” 

olarak sunulması da yasaya girdi. Ayrıca ortaokulların liselerle birlikte kurulabilmesine olanak 

sağlayan (bu yolla ortaokul düzeyinde mesleki eğitime olanak veren) düzenleme de korundu. Yasa 

teklifi mecliste kabul edilip yasalaştıktan sonra, 11 Nisan 2012’de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 

tarafından da onaylanarak yürürlüğe girdi.

milli eğitim bakanlığı’nın uygulamaya yönelik çalışmaları

Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından MEB’in değişiklikleri nasıl yorumlayacağı ve planlayacağı 

önem kazandı. Özellikle ilkokula başlama yaşında değişiklik, ilköğretim okullarının dönüşümü, 

ortaokullarda sunulacak seçmeli dersler ve hangi liselere ortaokul açma hakkının tanınacağı 

yasal düzenlemelerde yapılan değişikliklere karşın kesinlik kazanmamıştı. MEB’in bu süreçte 

düzenlemeleri netleştirme, uygulamaları planlama, gerçekleştirme ve izleme gibi aşamalara 

ayrılabilecek sorumlulukları bulunmaktaydı. Farklı alanlarda bu süreçlerin nasıl gerçekleştiği bu 

altbölümde ele alınmaktadır.

İlkokula başlama yaşında değişiklik: Daha önce belirtildiği gibi, ilkokula başlama yaşında, yasada 

herhangi bir değişiklik olmasa da bir yeniden düzenlemenin yapılacağı beklentisi oluşmuştu. 

Yasanın çıkmasıyla birlikte kamuoyunda okula başlama yaşının bir yıl erkene çekildiği ve 60. ayını 

tamamlayan çocukların 2012-2013 eğitim-öğretim yılında okula başlayacağı yönünde bir algı 

oluştu. MEB, düzenlemeyi kesinleştirmeden önce olumlu bir yaklaşımla özellikle STÖ’lerle bir dizi 

danışma toplantısı gerçekleştirdi. Bunların sonunda 9 Mayıs 2012’de yayımlanan bir genelgeyle, 

30 Eylül 2012 itibarıyla 66 ayını tamamlayan çocukların ilköğretime kaydının yapılacağı, 60-

66 aylık çocukların da aileleri istediği takdirde ilkokula başlayabilecekleri belirtildi.11 Böylece 

Türkiye’de ilkokula başlamanın resmi yaşı 5,5’e düşürülmüş oldu. Düzenleme uyarınca ayrıca, 

66 aylıktan büyük çocukların okula başlamasının ertelenmesi için uzman doktorlardan ve devlet 

hastanelerinden alınacak sağlık raporları şart koşuldu. Diğer bir deyişle, 60-66 aylık çocukların 

okula başlaması ailelerin isteklerine bırakılmışken, 66-72 aylık çocukların okula başlamaması rapor 

zorunluluğuna bağlandı.

11 MEB Özel Kalem Müdürlüğü, 9 Mayıs 2012 tarihli, 2012/20 sayılı, “12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar” konulu genelge.
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İlkokula başlama yaşında gerçekleştirilen bu önemli değişiklik ve 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 

1. sınıflarda 60-80 aylık çocukların bir arada okuyacak olması, eğitim sisteminin diğer unsurlarında 

da birçok değişikliği gerektirdi: 1. sınıfların nüfusunun artacak olması sonucunda okullarda 

yapılacak yeniden düzenlemeler, 1. sınıf derslerinin öğretim programlarının yeniden düzenlenmesi 

ve öğretmenlerin 60-80 aylık çocukların öğrenme süreçlerini aynı anda yönetebilecek biçimde 

geliştirilmeleri bu değişikliklerin en önemlileri arasındaydı.

2012-2013 eğitim-öğretim yılı yaklaştıkça, “4+4+4” düzenlemelerine ilişkin en fazla tartışılan 

değişikliklerden biri ilkokula başlama yaşının erkene alınması oldu. Bazı aileler, 66-72 aylık 

çocuklarının ilkokula başlamak için hazır olmadığını ve bu yüzden çocuklarını okula göndermek 

istemediklerini, ancak Bakanlık tarafından istenen raporu almak istemediklerini belirttiler. 

Çocuklarının okula hazır olmadığı yönündeki raporun daha sonraki yıllarda çocuklarının karşısına 

bir engel olarak çıkabileceği endişesini taşıyan velilere göre, okullarda yaş değişikliğinin 

gerektirdiği fiziksel ortam değişiklikleri de yapılmamaktaydı.12 MEB, bu eleştirilere karşı, fiziksel 

hazırlıkların yapıldığı, 1. sınıfların öğretim programlarının yeni duruma uygun hale getirileceği 

ve çocuklarını okula başlatmak istemeyen velilerin çok küçük bir azınlık olduğu yönünde görüş 

bildirdi.13

Ağustos ayı geldiğinde, 9 Mayıs 2012’de yayımlanan genelgeyle uyuşmayacak biçimde, 60-

66 aylık çocukların da e-okul’a otomatik kaydının yapıldığı ortaya çıktı. Bu durum, 60-66 aylık 

çocukların okula başlaması yönünde bir zorunluluk olmamasına karşın, bazı durumlarda bir teşvik 

olarak işledi. Okulöncesi eğitimin ücretli, ilkokulun ücretsiz olması nedeniyle, çocuğunu ilkokula 

göndermeyi tercih eden aileler oldu. Bu durum, kalabalık dersliklerin halihazırda sorun olduğu 

büyük nüfuslu illeri daha da zor duruma soktu. Bu sorunun çözümü için MEB, il milli eğitim 

müdürlüklerine okullarda derslik olarak planlanmış olan ancak laboratuvar, kütüphane, müdür 

odası olarak kullanılan alanların yeniden dersliğe dönüştürülmesi yönünde talimat gönderdi.14 

Bu politikanın olası sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeye “Öğrenme Ortamları” bölümünden 

erişebilirsiniz.

İlkokula başlama yaşında yapılan değişiklik, ilkokul 1. sınıf ders çizelgelerinin ve öğretim 

programlarının yeniden ele alınmasını gerektirmiş; MEB, tüm ilköğretim sınıflarında olduğu gibi 

1. sınıflarda da ders çizelgesini değiştirmiştir. Ders çizelgesiyle birlikte öğretim programlarının 

da 1. sınıfların yeni yaş grubuna göre düzenlenmesi gerekmiştir. Ancak tüm derslerin öğretim 

programlarının yeniden hazırlanması için süre yeterli olmamıştır ve halihazırdaki öğretim 

programlarını kullanmaya hazır 72-80 aylık çocuklar da 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ilkokula 

başlamıştır. Bu zorluklar nedeniyle Bakanlık, 1. sınıfların ilk 12 haftası için “Uyum ve Hazırlık 

Çalışmaları” başlıklı bir program hazırlayarak bu programın var olan öğretim programlarıyla 

birlikte uygulanmasını istemiştir. Ancak sınıf öğretmenlerine yeni programa ilişkin kapsamlı bir 

eğitim verilmemiştir. Eğitim-öğretim yılının ilk üç ayını kapsayan uyum programının ardından 

1. sınıfta nasıl bir program uygulanacağı da belirsiz kalmıştır. Ayrıca MEB, ilkokula farklı 

düzeylerde başlamış öğrencilerin hangi aşamada benzer düzeye gelmesinin ve gelişimsel farkların 

hangi aşamada kapanmış olmasının beklendiği gibi önemli konularda tatmin edici açıklamalar 

yapmamıştır.15

12 Kahraman, 2012.

13 Ntvmsnbc, 2012.

14 MEB İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı, 16 Mart 2012 tarihli, 2012/14 sayılı, “Okullarımızda Mekan Kullanımı” konulu genelge.

15 Eğitim Reformu Girişimi, 2012b.
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Ders çizelgelerinin değiştirilmesi ve seçmeli dersler: “4+4+4” yasal düzenlemesi, yeni seçmeli 

derslerin verilmesini öngördüğünden ders çizelgelerinde değişiklikler yapmak gerekiyordu.  

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB), Haziran ayında açıkladığı ilkokul ve ortaokullar 

ders çizelgesiyle birlikte, öğrencilerin alabileceği seçmeli dersleri de açıkladı. Seçmeli dersler, yeni 

sistemin okul yönetimlerine ek sorumluluk yükleyen en önemli yeniliklerinden biridir. “4+4+4”ten 

önce de, 6, 7 ve 8. sınıflarda seçmeli dersler vardı; ancak bu derslerden hangilerinin alınacağı 

genellikle öğrenciler tarafından belirlenmez, okullar ellerindeki kaynaklara göre düzenlemeler 

yaparlardı. Ancak yeni ders çizelgesinde din eğitimine yönelik dersler bulunması ve seçmeli 

derslerin sayısındaki artış, öğrencinin seçimine dayanacak bir sistemi zorunlu kıldı.

Ders seçimlerinin nasıl yapılacağı ve okul müdürlerinin bu süreci nasıl yöneteceği uzun süre belirsiz 

kaldı. İlkokul ve ortaokulların ders çizelgelerinin açıklandığı TTKB kararında bu konuyla ilgili 

yapılan tek açıklama, okul içinde belirli gün ve saatlerin “seçmeli ders saati” olarak belirleneceği ve 

farklı sınıflardan çocukların aynı seçmeli derslerde bir araya gelmesinin sağlanacağıydı. Yaz ayları 

boyunca bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bir düzenleme yapılmadı. Seçmeli derslerle ilgili işlemlerin 

nasıl yapılacağıyla ilgili açıklama, Eylül ayı başında gerçekleştirilen telekonferans ve yayımlanan 

genelge ile okullara ulaştırıldı. Sonuç olarak, seçmeli derslerle ilgili ilk kez gerçekleşen bir uygulama 

için öğrencilere ve okul yönetimlerine toplam bir hafta süre verilmiş oldu. Bu aksaklıklar, seçmeli 

derslerin yönetimiyle ilgili süreçlerde güçlük çıkması olasılığını artırdı.

İlköğretim kurumlarının dönüştürülmesi: “4+4+4” yasal düzenlemesi uyarınca, ilköğretim 

kurumlarının kısa süre içinde ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokulları olarak yeniden 

düzenlenmesi esastı. Ancak bu düzenleme öncesinde, liselerin ortaokul kurup kuramayacağının 

netleştirilmesi gerekiyordu. 6287 sayılı yasanın 3. maddesi, ortaokulların liselerle birlikte 

kurulabileceğini de öngördüğünden, bazı prestijli liselerin ve meslek liselerinin 1997’de kapatmak 

durumunda kaldıkları ortaokulları yeniden açıp açamayacakları gündeme geldi. Bakanlık, 

ortaokulların bağımsız kurulmasının esas olduğunu, özellikle liselerle birlikte ortaokul kurulmasına 

izin verilmeyeceğini belirterek net bir politika sundu. Bu durum ayrıca ortaokul düzeyinde mesleki 

eğitim verilemeyeceği yönündeki politika eğilimini de güçlendirdi; mesleki eğitimin erkene 

çekilerek eşitsizliklerin yeniden üretileceği yönünde ERG ve diğer STÖ’ler tarafından yasa yapımı 

sürecinde dile getirilen kaygıların giderilmesini sağladı.

Liselerin ortaokul açmasına izin verilmemesi konusunda net bir politika benimsenmiş olsa da, 

ilköğretim kurumlarının dönüşümü konusunda Bakanlık, herhangi bir yönerge benimsemekten 

kaçındı. Okulların hangi ölçütlere göre ilkokul, ortaokul ya da imam-hatip ortaokuluna 

dönüştürüleceğine ilişkin ulusal düzeyde herhangi bir düzenleme geliştirilmedi. Bakanlık, bu 

alandaki yetkiyi bir üst düzenleme olmaksızın il ve ilçe yönetimlerine devretti. Kimi bölgelerde, il/

ilçe yönetimleri mahallelerindeki okulun ilkokul olarak kalmasını sağlamaya yönelik veli baskısıyla 

karşılaştı. Politika boşluğu ve veli baskısı ortamında, okul belirleme işlemleri, Haziran sonunda 

tamamlanması gerekirken Temmuz sonuna kadar uzadı. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Temmuz 

ayında bir genelge yayımlayarak okul dönüşümlerinin bir an önce tamamlanması yönünde çağrı 

yaptı. Bu genelgede ayrıca, okulların geçiş döneminde sahip olacakları “tip”ler de belirlenmişti. 

Buna göre bazı okullar sabahları ortaokul, öğleden sonra ilkokul olarak hizmet vererek 

geçmişteki uygulamayı sürdürebilecekti. Ancak 2012-2013 eğitim-öğretim yılı sırasında, okulların 

dönüşümlerinin hızlıca tamamlanarak olabildiğince fazla okulun sadece ilkokul ya da sadece 

ortaokul olarak hizmet vermesi yönünde bir eğilim ortaya çıktı. Bu nedenle 2013 yazında da birçok 

öğrencinin okullarını değiştirmesinin gündeme gelmesi beklenebilir.
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Ortaöğretimin zorunlu eğitim kapsamına alınması: “4+4+4” ile ortaöğretim zorunlu eğitim 

kapsamına alındı. Böylece, 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren, 8. sınıfı bitiren öğrencilerin 

liseye devam etmesi zorunlu oldu. Ancak, ortaöğretimde açık lise seçeneği de bulunduğundan, 

ortaöğretim “zorunlu örgün eğitim” kapsamında değildir. Bu düzenleme ancak, ortaöğretimde 

okullulaşma oranlarında artışla yetinilmediği ve tüm ortaöğrenim kurumlarından mezun olan 

öğrencilerin belirli asgari kazanımları elde etmiş olmaları sağlandığı takdirde Türkiye eğitim 

sistemi için olumlu bir adım olabilir.

Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkmasıyla birlikte, ilköğretim diploması uygulaması da sona erdi. 2011-

2012 eğitim-öğretim yılında 8. sınıftan mezun olan öğrencilere diploma verilmedi; bu tarihten 

itibaren diplomanın ancak ortaöğretim tamamlandığında verilen bir belge olması planlanıyor. 

MEB’in açıklamalarına göre, ortaöğretimin yasal olarak zorunlu hale gelmesi ile birlikte, daha 

önce ilköğretimde kırsal bölgelerde uygulanan taşımalı eğitim, özel gereksinimli öğrenciler için 

uygulanan kaynaştırma eğitimi gibi uygulamaların ortaöğretimde de yaygınlaştırılması bekleniyor. 

Ortaöğretim kurumlarında yeni sisteme bağlı göze çarpan bir değişiklik de, ortaokullara eklenen 

seçmeli derslere paralel olarak ortaöğretim ders çizelgelerinde seçmeli derslerde bazı değişiklikler 

yapılması oldu.

“4+4+4” öncesi süreçte daha çok ilkokula başlama yaşı, seçmeli dersler ve okul dönüşümleri gibi 

konulara odaklanıldı ve ortaöğretimin zorunlu hale getirilmesi gerek kamuoyu gerekse Bakanlık’ın 

gündeminde görece arka planda kaldı. Ortaöğretim kurumlarının yeni sistemle gelen değişikliklere 

uyum sağlama süreci, acilen üzerinde durulması, aydınlatılması ve tartışılması gereken bir 

konudur. Ayrıca, ortaöğretimin yasal olarak zorunlu kılınmasının doğrudan ortaöğretime % 

100 katılımı güvence altına almayacağı unutulmamalıdır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında, 

ortaöğretime geçiş oranında doğal olarak önemli ölçüde artış görülecektir. Asıl önemli olan, bu yıl 

ve önümüzdeki yıllarda okula kayıt olan öğrencilerin okula fiilen devam etmelerini ve kaliteli bir 

eğitim almalarını sağlayabilmektir.

“4+4+4” düzenlemesinin iptaline yönelik anayasa mahkemesi nezdinde 
girişim

2012 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), “4+4+4”e ilişkin yasal düzenleme olan 6287 sayılı 

yasanın Anayasa’ya aykırı olduğunu iddia ederek Anayasa Mahkemesi nezdinde iptal davası 

açtı. 6287 sayılı yasa içinde iptal edilmesi talep edilen maddeler içinde en önemlisi, imam-hatip 

ortaokullarının kurulması ve isteğe bağlı seçmeli din eğitimi derslerinin sunulması olmuştur. 

İptal gerekçesinde “Türkiye’de dini kuralların öğretiminin halihazırda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

dersinde gerçekleştirildiği, din eğitiminin ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 

Kur’an kurslarında sağlandığı belirtilmiş, dolayısıyla geriye sadece İslam’ın siyasal, hukuksal, 

toplumsal, ekonomik ve sosyal alana ilişkin kurallarının kaldığı, bunların öğretilmesinin ise laiklik 

ilkesine aykırı olduğu” belirtilmiştir.

Anayasa Mahkemesi, iptal talebini esastan görüşmüş ve 20 Eylül 2012’de davadaki iptal 

taleplerinin tümünü reddetmiştir. İptal gerekçesi ise 2013’ün Nisan ayında açıklanmıştır. 

Anayasa Mahkemesi, isteğe bağlı seçmeli din eğitimi derslerinin Anayasa’ya aykırı olup olmadığı 

konusundaki gerekçede uzun bir laiklik tartışması gerçekleştirmektedir. Buna göre, laikliğin dinin 

yalnızca bireysel yorumundan kaynaklanan “katı” bir yorumu ile dinin toplumsal görünürlüğüne 

olanak tanıyan “esnek” bir yorumu bulunmaktadır. Mahkeme, gerekçede oluşturduğu esnek 

yoruma dayanarak devlete din ve vicdan özgürlüğü konusunda pozitif yükümlülük tanımlamakta 

ve din eğitimi verilmesini bu pozitif yükümlülüklerden biri saymaktadır. Din eğitimi-öğretimi 
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gerçekleştiren özel öğretim kurumları bulunmayacağına ilişkin yasal düzenleme, bu yükümlülüğü 

güçlendiren bir etmen olarak Anayasa Mahkemesi tarafından hatırlatılmaktadır. Dolayısıyla 

Anayasa Mahkemesi, seçmeli din eğitimi derslerinin yasal olarak tanımlanmış olmasını laikliğe 

aykırı bir durum olarak değil, laikliğin bir gereği olarak yorumlamıştır.

Anayasa Mahkemesi’nin bu yorumu, yargı kurumları tarafından “laiklik” ilkesinin yorumlanmasıyla 

ilgili önemli bir değişiklik yaşandığını göstermektedir. Hem iptal talebinde bulunan CHP hem 

de bu talebi görüşüp karara bağlayan Anayasa Mahkemesi tarafından, din eğitimine ilişkin 

düzenlemelerin “din ve vicdan özgürlüğü” yönünden değil, “laiklik” yönünden ele alınmış olması, 

eleştirilere konu olmaktadır.16

“4+4+4” süreci nasıl bir yönetişim anlayışına işaret ediyor? 

“4+4+4” süreci, Türkiye eğitim sisteminde önemli bir dönüşümü beraberinde getirdi. Bu 

dönüşümün gerçekleştirilme yöntemi ve yasanın yapımı ve uygulanışı sırasında kullanılan 

yöntemler, eğitim sisteminin önümüzdeki dönemdeki yönetişimine ilişkin ipuçları da sunmaktadır.

Öncelikle yasa teklifi, kamuoyunda yeterince tartışılmadan TBMM’ye sunulmuştur. Hükümet 

Programı’nda yer almayan bu dönüşümün 2011 seçimlerinden yalnızca sekiz ay sonra gündeme 

getirilmesi, hükümetin eğitim sistemine ilişkin hedefleri konusunda yeterince açık ve şeffaf 

olmadığının bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Bu durum, Hükümet’in seçmenler ve STÖ’ler 

tarafından izlenmesini ve değerlendirilmesini zorlaştırmakta ve iyi yönetişim ilkeleriyle 

bağdaşmamaktadır.

Eğitim sistemleri birçok farklı unsur barındırır ve bu unsurların etkileşimi sistemin başarısı için kilit 

önem arz eder. Bu nedenle, eğitim sistemlerindeki dönüşümlerin plan ve strateji bütünlüğü içinde 

gerçekleştirilmesi gerekir. Yoksa, sistemin bir unsurunda gerçekleşen değişikliklerin diğer unsurlarla 

nasıl bir etkileşim içine gireceği ve nasıl sonuçlar yaratacağı belirsizleşir ve başarı olasılıkları 

düşer. “4+4+4” gibi, eğitim sisteminin farklı bileşenlerinde kapsamlı dönüşümler gerektiren 

düzenlemelerin bütüncül bir bakış açısıyla, hazırlık süreleri ve pilot çalışmaları öngörülerek ve 

stratejik bütünlük içinde gerçekleştirilmesi, sistemin istenen çıktıları üretebilmesi için gereklidir.

Yasayla gerçekleştirilen değişikliklerin birçoğu için yeterli veri temeli bulunmamaktadır. 

Örneğin yasanın önemli gerekçelerinden biri olarak savunulan 6 ila 13 yaşındaki çocukların aynı 

ortamlarda eğitim görmesinin sakıncalarına ilişkin kamuoyuna tatmin edici bilimsel bulgular 

sunulmamıştır. Aynı zamanda ilkokula başlama yaşının (yasada bir değişiklik yapılmadığı 

halde) neden değiştirildiği yönünde de bilimsel bulgulara dayalı kanıtlar ortaya konmamıştır. 

Eğitim sistemi, birçok ülkede kapsamlı araştırmalara konu olmakta ve politika değişiklikleri bu 

araştırmalardan üretilen kanıtlar da kullanılarak yapılmaktadır. Türkiye’de de eğitime yön veren 

kamu kuruluşlarının gerçekleştirdikleri değişiklikleri mümkün olduğu kadar rasyonel bir çerçeveye 

oturtmaları ve katılımcı süreçlerle zenginleştirmeleri önemlidir.

Yasa teklifinin gerekçesi yasayla ilgili verimli tartışmalar yapılmasını zorlaştırmıştır. Gerekçe, 

yasanın mesleki eğitimi güçlendirmeyi amaçladığı üzerine kurgulanmış, bu nedenle kamuoyundaki 

tartışmalar mesleki ortaokulların açılıp açılmayacağı ve mesleki eğitime başlama yaşının erkene 

çekilip çekilmeyeceğine yoğunlaşmıştır. Oysa yasa teklifinin Meclis’e verildiği günlerde dönemin 

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, mesleki eğitimin yaşça ileriye ertelenmesinden yana olduğunu 

açıklamıştır. Yasanın uygulanması döneminde de mesleki ortaokulların açılmasına ve ortaokullarda 

mesleki programlara ve seçmeli derslere yer verilmesine izin verilmemiştir. Ancak gerekçenin 

16 Eğitim Reformu Girişimi, 2012c.
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mesleki eğitim üzerine kurgulanmış olması, kamuoyunda düzenlemenin içeriğinin ve din eğitimiyle 

ilişkisinin sağlıklı biçimde tartışılamamasına neden olmuştur. Benzer biçimde, kesintili/kesintisiz 

eğitimin ne anlama geldiği, yaş hesabının nasıl yapılacağı, isteğe bağlı/seçmeli ders gibi kavramsal 

çelişkiler de yasa teklifinin tartışılmasını güçleştirmiş, bu güçlük içinde teklif 1,5 ay gibi çok kısa bir 

sürede yasalaşarak yürürlüğe girmiştir.

Yasa teklifinin hazırlanması sırasında çok az sayıda STÖ’nün görüşüne başvurulmuştur. Buna 

karşın, alt komisyon görüşmeleri sırasında daha geniş bir yelpazeden çok sayıda STÖ’nün, 

üniversitelerin ve sendikaların dinlenmesinin ve bu görüşmeler sonunda STÖ’ler tarafından dile 

getirilen bazı uyarıların dikkate alınmasının kamu-STÖ işbirliği açısından olumlu bir adım olduğu 

söylenmelidir. Ancak, sürenin kısalığı sorunu burada da baş göstermiş, tartışmaların sağlıklı bir 

zeminde devam etmesi zorlaşmıştır.

Nisan ayında yasalaşan “4+4+4” düzenlemesinin öngördüğü değişikliklerin Eylül ayında 

uygulamaya geçecek olması, MEB üzerinde yönetilmesi güç bir yük oluşturmuştur. “4+4+4” 

değişikliklerinin yönetilmesi süreci, Eylül 2011’de yürürlüğe giren KHK ile başlayan “yönetişimde 

yeniden yapılanma” süreciyle çakışmıştır. Bu süreçte, Bakanlık merkez teşkilatının yapısında ve 

kadrosunda büyük değişiklikler yaşanmıştır. Ayrıca, merkez teşkilatta şube müdürü ve proje/

program yürütücüsü olarak görevlendirmeyle çalışan öğretmenlerin görevlendirmeleri Haziran 

2012’de sonlandırılmış, yeni oluşturulan uzman yardımcısı kadrolarına da Ağustos 2012’nin 

sonuna kadar atama yapılamamıştır. Dolayısıyla, yaz aylarında Bakanlık içinde “4+4+4”e yönelik 

hazırlıkları ayrıntılı biçimde planlayacak ve yerel teşkilat tarafından gerçekleştirilecek uygulamayı 

izleyecek kadro önemli ölçüde küçülmüştür. Teknik düzeyde ayrıntılı hazırlıkların yapılamadığı 

ve okul ortamlarının ve eylem planlarının geliştirilemediği bir süreç yaşanmıştır. Öğretmenlerin 

yeni döneme hazırlığı için yalnızca telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen “bilgilendirme” 

oturumları düzenlenmiştir. Dolayısıyla, yönetişimde yeniden yapılanma ve “4+4+4”e geçiş 

süreçleri, Bakanlık’ın “4+4+4”e hazırlıksız yakalanmış olması ve süre sınırlılığının etkisiyle, birbirini 

güçlendirecek biçimde sürdürülememiştir.17

“4+4+4” kapsamında ilköğretim okullarının yeni döneme uyum sağlayacak biçimde ilkokul, 

ortaokul ve imam-hatip ortaokulu olarak dönüştürülmesi sürecinde fiili bir “yerelleşme” 

deneyimi yaşanmıştır. Okulların dönüşümüyle ilgili MEB merkez teşkilatı tarafından standart bir 

düzenleme geliştirilmemiş, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri nezdinde oluşturulan komisyonların 

bu düzenlemeleri gerçekleştirmesi istenmiştir. Bu yerelleşme deneyi, olumlu ve olumsuz sonuçları 

itibarıyla araştırmacılar tarafından incelenmeyi beklemektedir.

eğitim yönetişimi yapı ve süreçlerindeki değişiklikler
2012 yılında eğitim yönetişimi yapı ve süreçlerindeki değişim devam etti. Eylül 2011’de yürürlüğe 

giren KHK’nın MEB merkezi teşkilatının yapısını büyük ölçüde yeniden düzenlemesiyle hızlanan 

değişim, 2012 yılında KHK’nın bazı maddelerinin uygulamaya konması ve öngörülen performans 

yönetimi anlayışı yönünde çeşitli hazırlıkların yapılmasıyla sürdü.

KHK’nın MEB teşkilatına getirdiği önemli yeniliklerden biri, MEB kariyer uzmanlığı sisteminin 

öngörülmüş olmasıdır. Kararnameyle 50 uzman ve 400 uzman yardımcısı kadrosu kuruldu ve 

uzman yardımcılığından başlanarak kadroların doldurulmasına başlandı. İlk uzman yardımcıları 

Ağustos ayının son günlerinde atandı ve çalışmaya başladı. Bu uzman yardımcıları, en az üç yıl 

çalıştıktan ve hazırlayacakları tezin kabulünden sonra uzmanlık sınavına girmeye hak kazanacaktır.

17 Eğitim Reformu Girişimi, 2012c.
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Eğitim İzleme Raporu 2011’de de belirtildiği gibi, Bakanlık’ın farklı alanlarda yetişmiş kişiler 

arasından uzman yardımcıları istihdam etmesi ve onları kariyer uzmanı olarak yetiştirecek 

olması olumlu bir adımdır. Ancak bu girişimin sonuç vermesi için uzman yardımcılarının seçimi 

ve Bakanlık içinde yetiştirilmesi süreçlerinin çok iyi planlanması gerekir. Ayrıca, Bakanlık’ta 

halihazırda birikmiş bilgi ve tecrübenin uzman yardımcılarına aktarılması da önemlidir. 

Ancak 2012 yılında Bakanlık’ta orta ve alt düzey yönetici konumlarında çalışan öğretmenlerin 

görevlendirmelerinin Haziran ayında sonlandırılması, uzman yardımcılarıyla görevli öğretmenler 

arasında anlamlı bir devir teslim sürecinin gerçekleşmesini engellemiştir. MEB merkez teşkilatında 

uzman yardımcıları ataması gerçekleşmiş olsa da, il düzeyinde uzman yardımcıları atanmamıştır. 

İl milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirmelerle çalışan öğretmenlerin de büyük bölümünün 

görevlendirmesi uzatılmadığından, illerde uzman yardımcılarının atanmaması önemli sorunlar 

yaratmış olabilir.

KHK ile temelleri atılan performans denetimi anlayışının uygulamaya geçirilmesi için de çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. Bunun için 2012 yılında Strateji Geliştirme Başkanlığı Performans Sistemi 

ve Yönetimi Grup Başkanlığı tarafından Performans Yönetimi Sistemi (PYS) adı altında çeşitli 

hazırlıklar gerçekleştirilmektedir. PYS’nin internet tabanlı bir değerlendirme sistemi olması ve hem 

kurumların hem de bireylerin performanslarının çoklu veri kaynaklarına dayanarak sürekli olarak 

değerlendirilmesi planlanmaktadır. Sistem okuldaki paydaşların belirlenen performans göstergeleri 

üzerinden yapacakları algısal ve sayısal değerlendirmelere dayanacaktır.18

PYS’nin hazırlıkları sürerken MEB içinde standart belirleme, standartlara göre değerlendirme ve 

standartlara dayalı kalite geliştirme çalışmaları da devam etmektedir. Mesleki ve Teknik Öğretim 

Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmakta olan Milli Eğitim Kalite Çerçevesi ve Temel Eğitim 

Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan İlköğretim Kurumları Standartları (İKS), bu çalışmalara 

örnek olarak verilebilir. Özellikle İKS, PYS’nin kurumsal performans ölçümüyle çok büyük 

ölçüde benzerlik göstermektedir. MEB’in farklı birimleri tarafından sürdürülen bu çalışmaların 

arasında daha derin bir eşgüdüm ve çalışmaların sadeleştirilmesine yönelik büyük bir gereksinim 

bulunmaktadır.

KHK ile başlayan sürecin en büyük kazanımlarından biri olabilecek merkezi yönetim ile yerel 

yönetim arasındaki işbölümünün yeniden belirlenmesi, görev paylaşımlarının netleştirilmesi 

ve yerel teşkilata ve yerel yönetimlere yetki devri konusunda 2012 yılında hiçbir gelişme 

gerçekleşmemiştir. “4+4+4”ün gerektirdiği okul dönüşümlerinde il milli eğitim müdürlüklerine çok 

büyük ölçüde yetki devredilmiş olması, bu yönde atılmış olumlu bir adım olarak değerlendirilemez. 

Bu yetki devri, süre kısıtının verdiği zorunluluklar çerçevesinde gerçekleştirilmiş, ayrıca merkezi 

yönetim tarafından ölçütler belirlenmediğinden okul dönüşümlerinde önemli ölçüde sıkıntılar 

yaşanmıştır. Bu sıkıntıların etkileri, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında da hissedilmiştir. Dolayısıyla, 

net görev paylaşımlarına dayanmayan yerelleşme adımlarının istenilen başarıyı sağlayamayacağı 

unutulmamalıdır.

Bazı MEB çalışanları, KHK ile başlayan süreçte görevlendirmeyle yönetici olarak çalışan 

öğretmenlerin büyük bir kısmının okullarına dönmüş olmasının Bakanlık içinde daha az kişiyle daha 

çok iş yapmayı sağladığını, dolayısıyla verimlilik artışı yarattığını ifade etmektedir. Bu dönüşümün 

en çok etkilediği birimlerden biri olan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nda da görevlendirmeyle 

çalışan öğretmenlerin okullara dönmesinin ardından, sayıları yüzlerle ifade edilen öğretmenlerden 

oluşan paneller kurulmuş ve ders kitaplarının, öğretim programlarının kontrolü ve revizyonu gibi 

18 Avcuoğlu, 2013.
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işler bu panellere devredilmiştir. TTKB yetkilileri, böylelikle daha katılımcı ve daha şeffaf süreçlerin 

oluştuğunu belirtmektedir. Bu değişimin etkilerine ilişkin daha ayrıntılı bilimsel araştırmaların 

gerçekleştirilmesi yerinde olacaktır.

2012’de ayrıca Okul-Aile Birlikleri’ne ilişkin yönetmelik de değişmiştir. Okul-Aile Birlikleri (OAB), 

okul yönetimine velilerin katılımının sağlanması ve eğitimin demokratikleşmesi yönündeki en 

önemli kurumsal düzenlemelerden biridir. Ancak bu kurumlar, ülkemizde çoğu zaman okulların 

mali kaynak yaratmasının bir aracı olarak kullanılmakta ve veliler olumlu kurumsal düzenlemelere 

karşın OAB aracılığıyla yaratılan gelirin nasıl harcanacağı ve okul yönetişiminin diğer unsurları 

konusunda söz sahibi olamamaktadır. 2012’de OAB yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, yönetim 

kurullarından okul yöneticileri ve öğretmenler çıkarılmış, hayırseverlerin OAB yönetim kurullarında 

bulunmasının önü açılmıştır. Ayrıca, OAB’nin kayıt döneminde gönüllü bile olsa bağış toplaması 

yasaklanmıştır. Bu düzenlemelerin, OAB’nin kaynak yaratma işlevini azaltmak, bir denetim 

kuruluna dönüşüp okul yönetimlerini daha fazla hesapverebilir tutmasını sağlamak ve okul 

yönetişime fiili katılımını artırmak yönünde çabalar olduğu tahmin edilebilir. Ancak, bu etmenlerin 

velilerin okul yönetimine katılımını önemli ölçüde artırması beklenmemelidir. Gerçekleştirilen 

bir araştırma, velilerin okul yönetimine katılımının artmasında, müdürlerin tutumlarının ve 

okul çevresindeki kurumsal çevrenin (il/ilçe milli eğitim müdürlükleri) belirleyici olduğunu 

göstermektedir.19 Bu nedenle, okul müdürlerinin bu konuda eğitilmesi ve teşvik edilmesi, ailelerin 

okul yönetimine katılımlarının artırılması için çok daha anlamlı bir politika adımı olacaktır.

eğitimin finansmanı
Geçmiş Eğitim İzleme Raporları’nda da belirtildiği üzere, Türkiye’de 2002 yılından bu yana, 

eğitim sistemine tüm kaynaklardan (kamu kaynakları, özel kaynaklar, uluslararası kaynaklar) 

yapılan harcamaları aynı anda görmeyi sağlayacak bir veri toplama çalışması yapılmamıştır. 

Bu çalışma yapılmadığından eğitim için yapılan tüm harcamalar ve bu harcamaların kaynaklar 

arasında dağılımına ilişkin bir analiz yapılamamaktadır. Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve 

Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi (TEFBİS) çerçevesinde, MEB’e bağlı okulların gelir 

ve giderlerinin kayıt altına alınması ve buna ek olarak, tüm velilere Eğitim Harcamaları Anketi 

yapılması planlanmıştır. Ancak tüm evrenden veri toplamayı amaçladığı için uygulaması ve 

sonuçlandırması çok güç olan bu veri toplama çalışmasıyla ilgili olarak, 2012’de de herhangi bir 

açıklama yapılmamıştır.

Şirketler ve hanehalkları gibi özel kaynaklardan yapılan harcamalar konusunda elde olan 

veriler kısıtlı olduğundan, bu altbölümdeki değerlendirmenin asıl konusu kamu kaynaklarıyla 

gerçekleştirilen harcamalardır. Kamu kaynaklarıyla yapılan harcamalar, (1) merkezi yönetim 

kaynaklarından, (2) yerel yönetimlerin kaynaklarından ve (3) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 

Teşvik Fonu (SYDTF) kaynaklarından yapılan harcamalar olarak üçe ayrılabilir. Türkiye’de ayrıca 

merkezi yönetimin sağladığı kaynaklarla yerel yönetimler de harcama yapabilmektedir. MEB, 

ilköğretim kurumlarının mal ve hizmet alım harcamalarına ilişkin ödenekleri il özel idarelerine 

göndermekte ve bu ödenekler il özel idareleri tarafından harcanmaktadır. Eğitim İzleme Raporu 
2012 çerçevesinde bu harcamalar, “merkezi yönetimin sağladığı kaynaklarla yapılan harcamalar” 

olarak sınıflandırılmakta ve ileride sunulacak tablo ve grafiklerde bu biçimde ele alınmaktadır.

19 Şaşmaz, Köse ve Şirin, 2013.
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il özel idarelerinin eğitim sistemindeki rolüne ilişkin değişiklikler

İl özel idareleri, eğitim sisteminin mali yönetiminde önemli yer tutan kamu kuruluşlarıdır. 2012 

yılında bu idarelerin eğitim sistemindeki rollerine ilişkin önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. 

Bu değişikliklerden önce, il özel idareleri ilköğretim kurumlarının mali yönetiminde iki önemli rol 

oynuyordu. Bu rollerden ilki, MEB tarafından il özel idarelerine gönderilen ödeneklerin ilköğretim 

kurumlarının gereksinimleri için harcanmasıydı. İkinci olarak, il özel idarelerinin 222 sayılı yasa 

gereği kendi bütçelerinin % 20’sini ilköğretim kurumlarının mal ve hizmet alım ile sermaye 

giderlerine harcamaları gerekmekteydi.

2011 yılında ERG, UNICEF ve MEB tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, il özel idarelerinin 

mevzuatta öngörülen bu rollerinin uygulamada nasıl gerçekleştiğine ışık tutmaktadır. Bu 

araştırmanın bulgularına göre, MEB tarafından mal ve hizmet alım harcaması için gönderilen 

ödenekler oldukça kısıtlıdır (2009 verilerine göre yılda öğrenci başına 39 TL) ve bu ödenekler 

genellikle okulların elektrik, su, yakıt ve iletişim faturalarının ödenmesi için ancak yeterlidir. 

Ayrıca il özel idareleri, genel olarak ilköğretim kurumlarının cari giderlerine ilişkin bir sorumluluk 

duymamakta ve il milli eğitim müdürlüğünün talebi olmadan MEB tarafından gönderilen 

ödenekleri harcamamaktadır. İl özel idarelerinin kendi bütçelerinden ilköğretim için ayırdıkları 

ödenekler ise genellikle sermaye giderleri ve okul yapımı için kullanılmaktadır.

İl özel idarelerinin eğitim sistemi içindeki rolünün böyle olması, okullar açısından birçok sorun 

yaratmaktadır. Okullar mal ve hizmet alımına ilişkin taleplerini il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine 

sunmakta, harcama talepleri il milli eğitim müdürlükleri tarafından il özel idarelerine iletilmekte 

ve harcamalar il özel idareleri tarafından yapılmaktadır. Diğer bir deyişle, il özel idarelerinin 

okulların (faturaların ödenmesi dışındaki) mal ve hizmet alımı gereksinimlerini karşılaması, uzun 

bir bürokratik süreç sonunda gerçekleşmektedir. İl özel idareleri yöneticileri, gerçekleştirdiğimiz 

görüşmelerde bu idarelerin okulların gereksinimleri konusunda sorumlu hissetmediklerini, 

sorumluluğun il milli eğitim müdürlüklerine ait olduğunu belirtmektedir. Bu durum, okulların cari 

giderlerinin karşılanmasında bir “sorumluluk boşluğu” yaratmaktadır. Ayrıca, MEB’den mal ve 

hizmet alımı için gönderilen ödenekler de yeterli değildir. Sonuç olarak okulların OAB’den sağlanan 

gelirlere bağımlılığı artmaktadır.20

2012 yılında il özel idarelerinin eğitim sistemindeki rolünü değiştirecek iki önemli yasal düzenleme 

gerçekleştirilmiştir. “4+4+4” ile il özel idarelerinin kendi gelirlerinden gerçekleştirdikleri 

harcamaların yalnızca ilköğretime değil, ortaöğretime aktarılmasının da önü açılmıştır. İlgili 

yasa maddesinde “… (özel idare bütçelerine gelirlerinin % 20’sinden az olmayacak biçimde konan 

ödenekler yoluyla) elde edilen gelirler, il özel idarelerince, ortaöğretim kurumlarının arsa temini, 

binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer gereksinimlerinin karşılanması için de kullanılır” 

denerek ortaöğretim okullarının yapımı ve bakımı ile cari giderlerinin karşılanmasında il özel 

idarelerinin gelirlerinden yararlanılması sağlanmıştır.21

Bununla birlikte, il özel idarelerinin Türkiye kamu yönetimi yapısındaki ağırlığını büyük ölçüde 

azaltacak bir başka yasal düzenleme, 2012’de yürürlüğe girmiştir. 6360 sayılı yasaya göre 29 

ilde büyükşehir belediyelerinin sınırları il sınırlarına genişletilmiş ve bu illerde il özel idareleri 

kaldırılmıştır. Mart 2013’te yapılan düzenlemeyle bu illere Ordu da dahil edilmiştir. Dolayısıyla, 

ilköğretim kurumlarının mali yönetiminde il özel idarelerinin rolü ve uygulamadaki “sorumluluk 

20 Köse ve Şaşmaz, yakında yayımlanacak.

21 6287 sayılı yasanın 5. maddesi şu şekildedir: “222 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
 ‘EK MADDE 4 – Bu Kanunun 76 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre elde edilen gelirler, il özel idarelerince, ortaöğretim 

kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer gereksinimlerinin karşılanması için de kullanılır.’”
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boşluğu” konusunda yeni bir aşamaya geçilmiştir. İlköğretim kurumlarındaki çocukların  

% 77’sinin yaşadığı bu illerde, il özel idareleri tarafından yerine getirilen görevlerin bundan sonra 

hangi kurumlar tarafından yerine getirileceği belirsiz kalmıştır. Okul yapımı ve büyük onarım 

gibi işlevlerin yerine getirilmesini içeren, “sermaye giderleri ödeneklerinin kullanımı” yetkisinin 

valilikler bünyesinde kurulacak yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına devri beklense de, 

okulların personel dışı cari harcamalarını gerçekleştirecek kuruma ilişkin belirsizlik sürmektedir. 

ERG, bu süreçte bir politika notu yayımlayarak personel dışı cari harcamalara yönelik ödeneklerin 

büyükşehir belediyelerine, ilçe belediyelerine, il milli eğitim müdürlüklerine, ilçe milli eğitim 

müdürlüklerine ya da valilikler bünyesinde yeni kurulacak olan yatırım izleme ve koordinasyon 

başkanlıklarına gönderilebileceğini, son bir seçeneğin ise ödeneklerin doğrudan okullara 

gönderilmesi olduğunu belirtmiştir. Ancak okullara en yakın yönetim birimleri olmaları, okulların 

gereksinimlerini bilmeleri ve okullar arasındaki eşgüdümü sağlayabilecek birimler olmaları 

açısından ilçe milli eğitim müdürlükleri ya da ilçe belediyelerine ödeneklerin gönderilmesinin en 

doğru seçeneklerden biri olacağı savunulmuştur.22

Büyükşehir belediyelerine sahip illerde il özel idarelerinin kaldırılmasıyla birlikte, okulların 

fiziksel koşullarını büyük ölçüde belirleyen ödeneklerin gönderileceği kurum dikkatle seçilmelidir. 

Aşağıdaki grafikte dairelerin her biri bir ili temsil etmektedir ve dairelerin alanı, ilde ilköğretim 

kurumlarında okuyan öğrencilerin sayısıyla doğru orantılıdır. Yatay eksende öğrenci başına MEB 

kaynaklarıyla gerçekleştirilen mal ve hizmet alım harcamaları (personel dışı cari harcamalar) yer 

almaktadır. Bu harcamalar MEB tarafından gönderilen ödeneklerle, il özel idareleri tarafından 

22 Eğitim Reformu Girişimi, 2012d.
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İlköğretimde öğrenci başına gerçekleştirilen mal ve hizmet alım harcaması (MEB kaynakları)

Büyükşehir Belediyesi sahibi olan (il özel idaresi kaldırılacak) iller

Büyükşehir Belediyesi sahibi olacak (il özel idaresi kaldırılacak) yeni iller 

Büyükşehir Belediyesi sahibi olması planlanmayan (il özel idareleri kaldırılmayan) iller 

grafik 1.1: illerde öğrenci başına harcama (2009) ve il özel idarelerinin kaldırılmasından 
etkilenme durumu
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gerçekleştirilmiştir. Dikey eksende ise, öğrenci başına MEB kaynaklarıyla gerçekleştirilen tüm 

harcamalar görülmektedir. Görüldüğü gibi, halihazırda büyükşehir olan ya da yeni yasa tasarısında 

büyükşehir belediyesine sahip olması öngörülen iller hem büyük hem de öğrenci başına 

harcamanın oldukça düşük olduğu illerdir. Dolayısıyla il özel idarelerinin kaldırılacağı illerde 

gerçekleştirilecek iyileştirmeler, özellikle en dezavantajlı durumdaki çocuklar olmak üzere, ülkedeki 

çocukların büyük çoğunluğunu etkileyecektir. Bu nedenle, ödeneklerin gönderileceği kurumun 

dikkatle seçilmesi önemlidir.

Öğrencilerin % 23’üne ev sahipliği yapan geri kalan 51 ilde il özel idarelerinin ilköğretim ve 

ortaöğretim mali yönetim sistemlerindeki rolü devam edecektir. Bu illerin görece küçük olmaları 

ve görece düşük öğrenci sayılarına sahip olmaları nedeniyle büyük sorunlar yaşanmadığı 

gözlemlenmektedir. Ortaöğretimin zorunlu olmasıyla birlikte, il özel idarelerinin eğitim için 

harcadığı gelirlerin bir kısmının, özellikle de yeni okul yapımına dönük yatırım ödeneklerinin 

ortaöğretime ayrılmasının doğru bir karar olduğu söylenebilir. Dolayısıyla, büyükşehir belediyesine 

sahip olmayan 51 ilde ilerleme/gelişme beklenebilir. Önemli olan, öğrencilerin çok büyük bir 

kısmına ev sahipliği yapan illerde il özel idarelerinin kaldırılmasının yarattığı boşluğun nasıl 

doldurulacağıdır.

eğitim hizmetlerine ayrılan kamu kaynaklarının gelişimi

Kamu kaynaklarıyla gerçekleştirilen eğitim harcamaları; merkezi yönetim kaynaklarıyla, yerel 

yönetim kaynaklarıyla ve SYDTF kaynaklarıyla gerçekleştirilen harcamalar olarak sınıflandırılabilir. 

Bu harcamalar, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan veriler sayesinde 

yakından izlenebilmektedir. Kamu kaynaklarıyla gerçekleştirilen eğitim harcamalarının 2006’dan bu 

yana gelişimi aşağıdaki grafikte sunulmaktadır.

Kaynaklar:	Eğitim	Reformu	Girişimi,	2012e;	Maliye	Bakanlığı,	2012;	Aile	ve	Sosyal	Politikalar	Bakanlığı	Sosyal	Yardımlar	Genel	Müdürlüğü,	2012;	
Muhasebat	Genel	Müdürlüğü	Genel	Yönetim	Bütçe	İstatistikleri	verileri.
Not:	Yükseköğretim	harcamaları	da	kamu	harcamalarına	dahildir.
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grafik 1.2: kamu eğitim harcamalarının gelişimi (milyon tl, 2012 fiyatlarıyla)
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Bu hesaplamalara göre, Türkiye’de reel kamu eğitim harcamalarının yükseliş eğilimini sürdürdüğü 

görülmektedir. 2011’de (2012 fiyat düzeyiyle) 54,7 milyar TL olarak gerçekleşen toplam kamu 

eğitim harcamaları, 2012 yılında (tahminen) 60,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.23 Diğer 

bir deyişle, kamu eğitim harcamalarında % 10 civarında bir artış gerçekleşmiştir. Bu artışın 

gerçekleşmesinde, Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi için yapılan 

harcamalar, “4+4+4” düzenlemesinin gerektirdiği değişiklikler için yapılan harcamalar ve yeni 

öğretmen alımları rol oynamış olabilir. Merkezi yönetim tarafından gerçekleştirilen harcamaların 

dağılımına bakıldığında en yüksek artışların “mal ve hizmet alım giderleri” ile “sermaye giderleri” 

kategorilerinde yaşandığı görülmektedir (bkz. TABLO 1.1). Bu durumda FATİH Projesi ve “4+4+4” 

düzenlemesinin gerektirdiği değişikliklerin artışta daha büyük rol oynadığı söylenebilir. Daha 

ayrıntılı incelemeler ve yorumlar, MEB’in 2012 Kesinhesap Cetveli yayımlandığında yapılabilir.

tablo 1.1: merkezi yönetim eğitim harcamalarının ekonomik kodlara 
dağılımı, 2011 ve 2012

2011 (2012 fiyatlarıyla) 2012 değişim (%)

personel giderleri 31.032.879 33.900.032  9,2

sosyal güvenlik kurumlarına ödemeler 5.175.846 5.444.606  5,2

mal ve hizmet alımları 4.942.793 5.835.973  18,1

cari transferler 2.695.598 2.763.280  2,5

sermaye giderleri 4.782.551 6.569.565  37,4

sermaye transferleri 1.439.044 78.228 - 94,6

borç verme 1.932.190 2.098.088  8,6

toplam 52.022.994 56.689.772  9,0

Kaynak:	Muhasebat	Genel	Müdürlüğü	verilerinden	ERG	tarafından	hesaplanmıştır.	

Reel harcamadaki artışın ve 2012 yılında GSYH’deki büyümenin % 3 düzeyinde kalmış olmasının 

etkisiyle, kamu eğitim harcamalarının GSYH içindeki payı da % 3,9’dan % 4,2’ye kadar yükselmiştir. 

Kamu eğitim harcamaları OECD normu olarak sayılabilecek % 5 düzeyinden ve UNESCO’nun 

gelişmekte olan ülkelere önerdiği % 6 düzeyinden düşük olan Türkiye için bu artış, olumlu bir 

adımdır. Daha da önemlisi, Hükümet ve Maliye Bakanlığı uzun yıllardır ilk kez, kamu eğitim 

harcamalarının GSYH’ye oranını önümüzdeki yıllarda düşürmek yerine artırmak yönünde bir 

planlama yapmıştır. Orta Vadeli Mali Plan (OVMP) 2013-2015’e göre merkezi yönetim eğitim 

harcamalarının GSYH içindeki oranı 2014 ve 2015’te % 4,2 olarak gerçekleşecektir. Bu durumda, 

toplam kamu eğitim harcamalarının GSYH’ye oranının da 2015’te % 4,5 düzeyine çıkacağı 

öngörülebilir.

Kamu eğitim harcamalarının toplamının artmasına paralel olarak, tüm kademelerde öğrenci başına 

kamu harcamalarının da arttığı gözlemlenmektedir. Özellikle genel ortaöğretim kademesinde, 

resmi ve örgün eğitim kurumlarındaki öğrenci başına harcama % 16 artarak 3.400 TL civarına 

yükselmiştir. Mesleki ve teknik ortaöğretimde öğrenci başına 3.600 TL, okulöncesi ve ilköğretimde 

23 Eğitim İzleme Raporları’nın hazırlandığı dönemde (Mart ve Nisan ayları), bir önceki yılda yerel yönetim harcamaları ve SYDTF kaynağıyla 
yapılan harcamalar henüz kesinleşmediğinden bir önceki yıla ilişkin olarak tahmini açıklamalar yapılmaktadır. Eğitim İzleme Raporu 
2011’de kamu eğitim harcamalarının 2011’de (cari fiyatlarla) 51,06 milyar TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. Bu yıl yapılan 
hesaplamalar, 2011’de 51,08 milyar TL harcama yapıldığını göstermektedir. Diğer bir deyişle ERG’nin tahmini, gerçekleşen harcamadan 
yalnızca % 0,04 oranında sapmıştır.
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de öğrenci başına 2.300 TL civarında harcama yapılmaktadır (bkz. GRAFİK 1.3). Öğrenci başına 

harcamaların artması olumlu bir gelişme olmakla birlikte, bu artışa neden olan politika kararları 

ya da bürokratik adımlar ve bu artışlar sonucunda öğrenci deneyiminde istenen iyileşmelerin 

gerçekleşip gerçekleşmediği araştırmalara tabi olmalıdır.

Kamu kaynaklarıyla gerçekleştirilen eğitim harcamalarındaki artışlar olumlu olsa da, bu artışların 

“4+4+4” düzenlemesiyle ortaya çıkan gereksinimleri karşılayacak düzeyde olmadığı yönünde 

bulgular mevcuttur. “4+4+4” ile birlikte ortaöğretimin zorunlu olması, ilköğretimde kapsamlı bir 

yeniden düzenlemenin gerekliliği ve bunlara ek olarak MEB’den okulöncesi eğitimin yaygınlaşması 

yönündeki çabaların sürdürüleceğine yönelik açıklamalar, kamu eğitim harcamalarında çok önemli 

artışlar gerektirmektedir. Eğitim Reformu Girişimi, MEB’in 2013-2014 eğitim-öğretim yılında, 

2011-2012 eğitim-öğretim yılıyla karşılaştırıldığında ek olarak yaklaşık 3 milyon öğrenciye hizmet 

vereceğini tahmin etmektedir.24 Bu öğrencilerin eğitim sistemine katılmasıyla birlikte, derslik 

başına düşen öğrenci sayısının ortalama 31 olabilmesi için okulöncesi eğitim, ilköğretim ve 

ortaöğretim kademelerinin toplamında 19,9 milyar TL tutarında sermaye yatırımına gereksinim 

olduğu hesaplanmaktadır. 

19,9 milyar TL’lik yatırım gerektiren bu dönüşümün 2015’te tamamlanacağı varsayılırsa, sadece 

sermaye giderleri için 2013, 2014 ve 2015 MEB bütçelerinde her sene için 2012 fiyatları ile yaklaşık 

olarak 6,6 milyar TL’lik ek kaynağa gereksinim vardır. Bu kaba hesaplama Türkiye’nin geçmiş 

deneyimleriyle uyumludur. Zorunlu temel eğitimin sekiz yıla yükseltildiği 1997-1998 eğitim-

öğretim yılını takip eden beş sene boyunca yatırım giderleri MEB bütçesinin ortalama % 21’ini 

oluşturmuştur. Zorunlu eğitimin 12 yıla yükseltildiği 2012-2013 eğitim-öğretim yılını takip eden 

24 Bu hasaplamaların ayrıntısına Eğitim Reformu Girişimi (2012f) belgesinden ulaşılabilir.

Kaynaklar:	Eğitim	Reformu	Girişimi,	2012e;	Maliye	Bakanlığı,	2012;	Aile	ve	Sosyal	Politikalar	Bakanlığı	Sosyal	Yardımlar	Genel	Müdürlüğü,	2012;	
Muhasebat	Genel	Müdürlüğü	Genel	Yönetim	Bütçe	İstatistikleri	verileri.
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üç sene için ise OVMP 2013-2015’te MEB için öngörülen ortalama yatırım giderleri MEB bütçesinin 

ortalama % 10’una denk gelmektedir. Oysa eğitimde kalite kaybının engellenmesi için bu oranın üç 

sene boyunca en az % 22 olması gerektiği öne sürülebilir.25

Bu hesaplamalara ek öğretmen gereksinimi ile ortaya çıkacak maliyetlerin eklenmediğini belirtmek 

gerekir. Öğrenci sayısındaki artışla birlikte, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının yükselmemesi 

için de personel giderlerinin hızla artması gerekecektir. Tüm bu nedenlerle, kamu kaynaklarıyla 

gerçekleştirilen eğitim harcamalarındaki artışın “4+4+4” düzenlemelerinin gerektirdiği artışlarla 

uyumlu olup olmadığı irdelenmesi gereken bir konudur.

milli eğitim bakanlığı ödenek dağılımındaki değişiklikler

Kamu kaynaklarıyla gerçekleştirilen eğitim harcamaları artarken, bu artışa yön veren politika 

kararlarını anlamanın en önemli yollarından biri, ödeneklerin MEB içindeki genel müdürlüklere nasıl 

dağıldığını incelemektir. MEB’in 2012 ve 2013 ödenek cetvelleri incelendiğinde, özellikle Destek 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı gibi birimlere ayrılan ödeneklerde, 

Bakanlık bütçesindeki artıştan çok daha yüksek artışlar olduğu görülmektedir. Bu artışlar, mal ve 

hizmet alımlarında ve sermaye giderlerindeki artışa işaret etmektedir. Ayrıca, artık bu harcamaların 

Bakanlık içindeki temel uygulayıcı birimler değil, yardımcı birimler tarafından gerçekleştirileceği 

ve bu yolla dış kurumlardan hizmet alımının kolaylaşacağı çıkarımı yapılabilir. Temel Eğitim Genel 

Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Mesleki ve Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü gibi 

temel uygulayıcı birimlerin tamamının ödeneklerindeki artış Bakanlık bütçesindeki artışın altında 

kalırken, imam-hatip ortaokulları ve liselerinden sorumlu Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün 

ödeneklerinde çok önemli bir artış söz konusudur. Bunun dışında en önemli artış ise Yenilik ve 

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün ödeneklerindedir. Bu artışın FATİH Projesi kapsamında 

gerçekleştirilen sermaye giderlerinden kaynaklandığı söylenebilir.

25 Eğitim Reformu Girişimi, 2012f.

Kaynak:	Eğitim	Reformu	Girişimi,	2012f.
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tablo 1.2: meb bütçesinin genel müdürlük ve grup başkanlıklarına dağılımı, 
2012 ve 2013

 2012
2013 (2012 

fiyatlarıyla)
değişim (%)

özel kalem 3.985 5.039  26,5

rehberlik ve denetim başkanlığı 23.910 27.663  15,7

müşavirlik 2.154 2.072  -3,8

talim ve terbiye kurulu başkanlığı 12.945 14.264  10,2

destek hizmetleri gm 256.851 810.382  215,5

insan kaynakları gm 15.207 17.891  17,7

bilgi işlem gb 5.760 15.019  160,7

inşaat emlak gb 110.229 218.000  97,8

strateji geliştirme başkanlığı 6.117 5.291  -13,5

hukuk müşavirliği 3.348 3.760  12,3

basın ve halkla ilişkiler 
müşavirliği

436 484  11,1

il müdürlükleri 1.077.619 2.924.374  171,4

temel eğitim gm 21.837.805 23.143.960  6,0

ortaöğretim gm 5.727.510 6.216.132  8,5

mesleki ve teknik eğitim gm 5.728.763 5.945.963  3,8

öğretmen yetiştirme ve geliştirme 
gm

20.670 16.312  -21,1

din öğretimi gm 845.502 1.157.718  36,9

hayatboyu öğrenme gm 1.224.142 1.306.457  6,7

ab ve dış ilişkiler gm 122.108 47.418  -61,2

özel öğretim gm 1.187.639 1.282.525  8,0

özel eğitim rehberlik hizmetleri gm 536.015 522.000  -2,6

yenilik ve eğitim teknolojileri gm 420.665 973.518  131,4

milli eğitim bakanlığı toplam 39.169.380 44.656.242  14,0

Kaynaklar:	MEB	Ödenek	Cetvelleri.



50 e¤itim reformu giriimi

kaynaklar
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (2012). 2011 Faaliyet Raporu. Mayıs 
2013, http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/upload/sosyalyardimlar.gov.tr/mce/2012/genel/sygm_2011_yili_
faaliyet_raporu.pdf 

Altıparmak, K. (2013). Anayasa Mahkemesi ve 4+4+4: Özgürlük Hanesinde Elde Var 0. Mayıs 2013,  
http://www.bianet.org/bianet/insan-haklari/146095-anayasa-mahkemesi-ve-4-4-4-ozgurluk-hanesinde-elde-var-0 

Asalıoğlu, İ. (2012). Mecburi eğitim 12 yıla çıkıyor ama sistem kademeli olacak. Nisan 2013,  
http://www.zaman.com.tr/gundem_mecburi-egitim-12-yila-cikiyor-ama-sistem-kademeli-olacak_1224451.html 

Avcuoğlu, Ö. (2013). Okul Öncesi Eğitimde Denetim Durum Tespit Raporu. Yayımlanmamış taslak rapor. Milli 
Eğitim Bakanlığı, Anne Çocuk Eğitim Vakfı, UNICEF.

ERG (Eğitim Reformu Girişimi) (2011). Eğitim İzleme Raporu 2010. İstanbul: Eğitim Reformu Girişimi.

ERG (2012a). “İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Teklifi”ne 
İlişkin İnsan Hakları ve Bilimsel Bulgular Işığında Bir Değerlendirme. Mayıs 2013,  
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/4%2B4_Eski_GerekceMetni_15032012.pdf

ERG (2012b). “4+4+4” Düzenlemesi ile Neler Değişti? Yeni Sisteme Geçişte Neler İzlenmeli?, İstanbul: Eğitim 
Reformu Girişimi.

ERG (2012c). Eğitimde Yeni Döneme Hazırlanırken Milli Eğitim Bakanlığı’nın Çalışmaları, İstanbul: Eğitim 
Reformu Girişimi.

ERG (2012d). Büyükşehir Belediyeleri Yasa Tasarısı Işığında İlköğretim Kurumlarının Mali Yönetiminde İl Özel 
İdarelerinin Rolü ve Yeni Sisteme Doğru. Mayıs 2013,  
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/PolitikaNotu_BelediyeYasaTasarisiIlOzelIdareleri_
Final.pdf 

ERG (2012e). Eğitim İzleme Raporu 2011, İstanbul: Eğitim Reformu Girişimi.

ERG (2012f). Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinde Öngörülen Artış, Eğitim Sisteminin Geçirdiği Dönüşüme ve Kaliteli 
Eğitimin Gereklerine Ne Ölçüde Yanıt Veriyor?. Mayıs 2013,  
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/MEB_Butce_2013_PolitikaNotu_SON.pdf 

Euractiv.com.tr (2012). AKP’li Çiğdem Ökten: 4+4+4 ile kızların eğitimi engellenmez, çözüm bulacağız!. Mayıs 
2013,  
http://www.euractiv.com.tr/yazici-sayfasi/article/akpli-idem-kten-4-ylla-kzlarn-eitimi-engellenmeyecek-zm-
bulacaz-024378 

Kahraman, S. (2012). 600 bin ailenin zor tercihi. Mayıs 2013,  
http://gundem.milliyet.com.tr/600-bin-ailenin-zor-tercihi/gundem/gundemdetay/18.08.2012/1582683/
default.htm 

Köse, A. ve Şaşmaz, A. (yakında yayımlanacak). İlköğretim Kurumlarının Mali Yönetimi, İstanbul: Milli Eğitim 
Bakanlığı, UNICEF, Eğitim Reformu Girişimi.

Maliye Bakanlığı (2012). 2013 Yılı Bütçe Gerekçesi. Mayıs 2013,  
http://www.bumko.gov.tr/Eklenti/6749,butce-gerekcesi-2013-son.pdf?0 

Memurlar.net (2012). Dünya’da 8 yıl kesintisiz eğitim uygulayan kaç ülke var?/ Video. Mayıs 2013,  
http://www.memurlar.net/haber/219686/ 

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (2010). 18. Milli Eğitim Şurası Kararları. Mayıs 2013, 
http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2010/ttkb/18Sura_kararlari_tamami.pdf 

Milli Eğitim Bakanlığı (2013). Mesleki Eğitim Çalıştayı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

Ntvmsnbc (2012). Dinçer: Başbakan’ın torunu da okula gidecek. Ntvmsnbc, Mayıs 2013,  
http://www.ntvmsnbc.com/id/25379093/ 

Şaşmaz, A. (2013). Ak Parti’nin Eğitim Politikası Ne Yönde Değişiyor?. Mayıs 2013,  
http://researchturkey.org/wp/wordpress/?p=3044&lang=tr 

Şaşmaz, A. Köse, A. & Şirin, Ç. (2012). School Fees and Parental Participation: Is There A Link? Evidence from the 
Case of Turkey. 38. Eğitim Finansmanı ve Politikası Birliği Konferansı’nda sunulan tebliğ. 

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı. (2013). Sivil Toplum İzleme Raporu 2012, İstanbul: Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı.

Yıldırımkaya, G. (2012). 5 yaşında okula başlanır mı?. Mayıs 2013, http://www.haberturk.com/polemik/
haber/722406-5-yasinda-okula-baslanir-mi 



e¤itim izleme raporu 2012 51

eğitimin bileşenleri: 
öğrenci

Kamuoyunda “4+4+4” olarak bilinen 6287 sayılı yasanın getirdiği değişiklikler sonucu öğrenciler, 

2012-2013 eğitim-öğretim yılında yeniden düzenlenmiş bir eğitim sistemiyle karşılaştılar.1 Bu 

değişiklikler sonucu oluşan belirsizlik ortamı, başta öğrenciler ve aileleri olmak üzere birçok eğitim 

paydaşını etkiledi. Eğitim İzleme Raporu 2012’nin bu bölümü, bu belirsizlik ortamında temel 

eğitimin ilk üç kademesine katılımda gerçekleşen değişimleri ve özel eğitim alanında yaşanan 

gelişmeleri ele almaktadır.2

okulöncesi eğitime katılım
Erken çocukluk eğitiminin (EÇE) birey ve toplum refahına etkisini araştıran sayısız çalışma, erken 

çocukluk döneminde gerçekleştirilen nitelikli EÇE uygulamalarının çocuğun bilişsel, sosyo-duygusal 

ve psikomotor becerilerinin geliştirilmesinde ve toplumsal refahın artırılmasında çok önemli 

olduğunu vurgulamaktadır. Nitelikli erken çocukluk eğitimi ile, olumsuz koşullar altında yaşayan 

çocukların sosyoekonomik durumlarından bağımsız olarak eğitim yaşamlarına akranlarıyla eşit 

düzeyde başlama olanakları artar. Özellikle toplumun dezavantajlı nüfusunu hedef alan EÇE 

müdahaleleri toplumsal eşitsizlikleri ve eşitsizliklerin kuşaklar arası geçişini azaltmada büyük rol 

oynar.

Okulöncesi eğitimin getirilerinin son yıllarda politika yapıcılar tarafından tartışılmaya başlanması 

ve okulöncesi eğitimin güçlendirilmesine yönelik hedeflerin geliştirilmesi önemli gelişmelerdir. Bu 

gelişmeler kapsamında Bakanlık ilk olarak 2008-2009 eğitim-öğretim yılı sonuna doğru bir genelge 

yayımlayarak 32 ilde 60-72 ay yaş grubuna yönelik bir pilot proje başlatmış, proje kapsamında 

bu illerde bu ay yaş grubu için % 100 net okullulaşma oranı hedeflemiştir. Pilot uygulama 

kapsamındaki il sayısı 2010-2011 eğitim-öğretim yılında 25 ilin eklenmesiyle 57’ye; 2011-2012’de 

14 ilin eklenmesiyle de 71’e çıkartılmıştır. Bunların yanında, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 

2010 yılının Mart ayında okulöncesi eğitim alanındaki uygulamaları desteklemek üzere, Avrupa 

Birliği’nin mali ve UNICEF’in teknik desteğiyle Okulöncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi’ni 

yaşama geçirmiştir. Tüm bu çabalara paralel olarak okulöncesi eğitime katılımda önemli ilerlemeler 

sağlanmış; 2002’de % 7,5 olan okullulaşma oranı 2012’de % 30,9’a yükselmiştir. Ancak, Bulgaristan 

ve Belarus gibi kişi başına düşen GSYH oranı Türkiye’ye benzer ülkelerle karşılaştırıldığında bu 

kademede eğitime katılımın halen yetersiz olduğu söylenebilir.3

Eğitim İzleme Raporu 2011, okulöncesi eğitimde okullulaşma oranlarında son on yılda meydana 

gelen yükselişin yavaşlama eğilimine girmiş olmasını ve bunun olası nedenlerini irdelemişti. 

Bakanlık tarafından politika önceliği verilen 60-72 ay yaş grubu okullulaşma oranında geçen yıl 

meydana gelen düşüş ve 36-72 ve 48-72 ay yaş grupları okullulaşma oranlarındaki artış hızının 

1 Bu değişikliklere ilişkin ayrıntılı bilgi için, bkz. ERG, (2012a).

2 “4+4+4” sonrası okula kayıt süreçlerinin öğrenciler, veliler ve okullar tarafından nasıl deneyimlendiği çok önemli olmakla birlikte bu 
çalışmanın kapsamı dışındadır.

3 Dünya Bankası, 2011.
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önceki yıllara kıyasla yavaşlaması okulöncesi eğitimi yaygınlaştırma politika ve uygulamalarına 

ilişkin soru işaretleri oluşturmuştu. 2012 yılında da benzer eğilimlerden söz edilebilir.

GRAFİK 2.1’de görüleceği üzere, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 36-72 ve 48-72 ay yaş gruplarının 

okullulaşma oranlarında anlamlı bir değişiklik söz konusu değildir. 36-72 ay yaş grubunda 

geçtiğimiz yıl % 30,87 olarak kaydedilen okullulaşma oranı bu yıl % 30,93’e çıkmış; 48-72 ay yaş 

grubunda ise geçtiğimiz yıl % 40,04 olan okullulaşma oranında bu yıl herhangi bir değişiklik 

meydana gelmemiştir.

36-72 ay yaş grubu için okullulaşma oranı Türkiye ortalamasının altında kalan iller, doğu 

bölgelerinde yoğunlaşmakta (bkz. HARİTA 2.1) ve iller arasında önemli farklar görülmektedir. 

Örneğin, Hakkari’de % 16,19, Ağrı’da % 19,86, Gaziantep’te % 22,6 olan okullulaşma oranı, Edirne, 

Çanakkale ve Denizli’de % 40’lara çıkmaktadır. Okulöncesi eğitimdeki toplam öğrenci sayısı 

ise geçtiğimiz yıl ile karşılaştırıldığında % 7,8 oranında azalmış ve 1.169.556’dan 1.077.933’e 

düşmüştür. Öğrenci sayısındaki düşüşe karşın okullulaşma oranının azalmaması, çağ nüfusunun 

azaldığına işaret etmektedir.

Kaynak:	MEB,	Milli	Eğitim	İstatistikleri.
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okulöncesi eğitimde farklı yaş gruplarında okullulaşma oranları

“4+4+4” düzenlemesinin getirdiği temel değişikliklerden biri ilköğretime başlama yaşının erkene 

alınmasıydı. Yeni düzenlemeyle 2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibarıyla 66 ayını doldurmuş 

olan çocukların ilkokula başlaması zorunlu oldu; 60-66 aylık çocukların da velilerinin talebiyle 

okula kayıt olabileceği belirtildi. 66 ayını doldurmuş ancak okula hazır olmadığı Sağlık Bakanlığı 

raporuyla belgelenen çocukların ise okula başlamayı bir yıl erteleyebilecekleri açıklandı.4 36-72 ay 

dönemindeki çocukların bir kısmının ilkokula başlatılması sonucu 48-60 ay yaş grubu okulöncesi 

eğitimin odağına gelmiş oldu. Nitekim 9 Mayıs’ta yayımlanan 2012/20 sayılı ve “12 Yıllık Zorunlu 

Eğitime Yönelik Uygulamalar” başlıklı genelge ile 48-60 ay yaş grubu için 2013 yılı sonuna kadar  

% 100 okullulaşma hedef olarak belirlendi.

2012’de 36-48, 48-60 ve 60-72 ay yaş gruplarının okullulaşma oranlarında önemli gelişmeler 

kaydedilmiştir. Özellikle 48-60 ay yaş grubu okullulaşma oranının bir önceki yılın verileri ile 

karşılaştırıldığında % 22,3’ten % 35,6’ya çıkması kayda değer bir gelişme olmakla birlikte, 

Bakanlık’ın % 100 okullulaşma hedefinden hala çok uzaktadır.

tablo 2.1: farklı yaş gruplarında okullulaşma oranları,  
2010-11 ve 2012-13 yılları arası

yaş grubu 2010-2011 2011-2012 2012-2013

36-48 ay yaş grubu % 4,2 % 5,7 % 7,3

48-60 ay yaş grubu % 19,3 % 22,3 % 35,6

60-72 ay yaş grubu % 66,9 % 65,7 % 74

Kaynak:	ERG	2012b,	MEB	tarafından	paylaşılan	veriler	(Nisan	2013).

4 Konuyla ilgili yasal düzenlemenin ayrıntılı açıklaması için bkz. ERG, (2012a).

Kaynak:	MEB,	2013.

Okullulaşma oranı Türkiye ortalamasının
altında kalan iller

AFYONKARAHİSAR

harita 2.1: okulöncesi eğitimde okullulaşma oranı türkiye ortalamasının altında kalan 
iller, 2012-13
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2012-2013 eğitim-öğretim yılında 5 yaş grubundaki 1.284.543 çocuktan 946.318’i okulöncesi 

eğitim ya da ilköğretim kademesinde okullulaşmıştır. Yani, 60-72 ay yaş grubu okullulaşma oranı 

% 74’tür. Ancak, “4+4+4” düzenlemesi sonucu bu ay yaş grubundaki çocukların bir kısmının 

ilkokula kaydolduğu hatırlanmalı ve bu oran okulöncesi okullulaşma oranı olarak algılanmamalıdır. 

Dahası, 5 yaş grubunun okullulaşmasını iki farklı kategoride değerlendirmek anlamlı olacaktır: yeni 

düzenleme ile (i) 2007 doğumlu olup okulöncesi çağda sayılanlar (okulöncesi 5 yaş grubu) ve  

(ii) 2007 doğumlu olup ilkokul çağında sayılanlar (ilkokul 5 yaş grubu). Okulöncesi 5 yaş grubu 

2007 Nisan ve Aralık arası doğumlu çocukları; ilkokul 5 yaş grubu ise 2007 Ocak ve Mart arası 

doğumlu çocukları içermektedir.

tablo 2.2: okulöncesi ve ilköğretim çağı ayrımında 5 yaş grubu okullulaşma 
oranları, 2012-13

doğum tarihi yaş
toplam 
çocuk 
sayısı

okulöncesi 
eğitimde okullu 

çocuk sayısı

ilkokulda 
okullu çocuk 

sayısı

toplam 
okullu çocuk 

sayısı

yaş grubu 
okullulaşma 

oranı

2007: okulöncesi çağı 5 957.803 459.2665 135.548 607.125 % 62

2007: ilkokul çağı 5 326.740 70.8616 280.643 339.193 % 108

Kaynak:	2007	doğumlular	için	aylara	göre	çocuk	sayıları	MEB	Strateji	Geliştirme	Başkanlığı	tarafından	paylaşılmıştır.	2007	doğumlu	
olan	ve	okulöncesine	devam	eden	çocukların	doğum	aylarına	göre	dağılımları	MEB	Strateji	Geliştirme	Başkanlığı	tarafından	
ERG’ye	iletilmiş;	2007	doğumlu	olup	ilkokulda	okullu	olan	çocukların	doğum	aylarına	göre	dağılımı	ise	Örgün	İstatistik	2012-2013	
kitabından	ERG	tarafından	hesaplanmış	ve	sonrasında	MEB	Strateji	Geliştirme	Başkanlığı	yetkilileri	tarafından	doğrulanmıştır.	 
%	100’den	fazla	olan	orana	ilişkin	MEB	yetkilileri	bu	durumun	“nüfus	bilgilerinin	31	Aralık	2012,	öğrenci	sayılarının	ise	1	Ekim	
2012	tarihlerine	ait	olmasından	kaynaklanabileceğini”	belirtmişlerdir.

Geçtiğimiz yıl 5 yaş grubu için % 65,7 olan okullulaşma oranının % 74’e çıkmış olması önemli bir 

artıştır. Ancak bu yaş grubundaki çocukların sadece % 41’i okulöncesi eğitime kaydolmuş; eski 

sistemde okulöncesi eğitime katılabilecek % 32’lik bir kesim ilkokula kaydolmuştur. Bir başka 

deyişle, 5 yaş grubu okulöncesi okullulaşma oranı bir önceki yıla göre düşmüştür.

Bir diğer önemli gelişme ise, 2007 doğumlu olup “4+4+4” düzenlemesine göre okulöncesi çağda 

sayılan öğrencilerin % 48’inin okulöncesi eğitime kaydolurken, % 14’ünün ise ilköğretime 

kaydolmasıdır. Bir diğer deyişle, % 14’lük bir kesim velisinin isteğiyle ilköğretime başlamıştır. 

Geriye kalan ve okullulaşmayan % 38’lik kesim ise önümüzdeki eğitim-öğretim yılında okulöncesi 

eğitim almadan ilkokula başlayacaktır. Son olarak “4+4+4” düzenlemesi, ilkokul çağında olan ancak 

okula hazır olmadığı Sağlık Bakanlığı raporuyla belgelenen öğrencilere okula başlamayı bir yıl 

erteleme olanağı sunmuştur. Nitekim 5 yaşında olup ilkokul çağında sayılan 326.740 öğrenciden 

70.861’inin (% 22) rapor aldığı bilinmektedir. Yani, azımsanmayacak sayıda öğrenci ilköğretime 

başlamayı bir yıl ertelemiştir.

5 Bu veri MEB Örgün İstatistik 2012-2013 kitabında belirtilen okulöncesi eğitime katılan 530.127 öğrenciden, ilköğretim çağında olmasına 
karşın rapor alarak okulöncesine kayıt yaptıran 70.861 öğrenci düşülerek hesaplanmıştır.

6 Milli Eğitim eski Bakanı Ömer Dinçer, İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın 7/12925 esas numaralı soru önergesine cevaben, 2012-2013 
eğitim döneminde zorunlu ilköğretim çağında olmasına karşın rapor alan çocuk sayısının 26.11.2012 tarihi itibarıyla 70.861 olduğunu 
belirtmiştir. Rapor alan çocukların kaçının okulöncesi eğitime katıldığına ilişkin kesin bir bilgi mevcut değildir. Bu çalışma kapsamında 
ERG, iyimser bir yaklaşımla tüm raporlu çocukların okulöncesi eğitime katıldığını kabul etmektedir.
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okulöncesi eğitime katılımın önündeki olası engeller nelerdir?7

Okulöncesi Eğitimin Aileler Üzerindeki Mali Yükü ve Okulöncesi Eğitime Ayrılan Kamu 
Kaynaklarının Kısıtlılığı: Kamuya ait okulöncesi eğitim kurumlarında yerel düzeyde belirlenen 

miktarlarda ailelerden katkı payı alınmakta; bu katkı payları 20 TL ile 200 TL arasında 

değişmektedir.8 Bu durum okulöncesi eğitime en çok gereksinim duyan çocukların eğitime 

katılımını güçleştirir. Dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırının 700 TL olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, okulöncesi eğitimin aileler üzerindeki mali yükünün özellikle gelir düzeyi 

düşük aileleri okulöncesi eğitimden dışlayabileceği söylenebilir. 2012-2013 eğitim-öğretim 

yılında okulöncesi çağdaki çocukların % 14’ünün velilerinin isteği doğrultusunda ilköğretime 

kaydolmasını, ilköğretimin ücretsiz okulöncesi eğitimin ise ücretli olması ile ilişkilendirmek yanlış 

olmayacaktır. Bununla birlikte, 56 ülkede gerçekleştirilen bir çalışma yaş, cinsiyet ve yerleşim yeri 

gibi etmenlerden bağımsız olarak gelir düzeyi düşük bir aileden gelmenin ve/veya eğitim düzeyi 

düşük bir anneye sahip olmanın erişime ilişkin en temel belirleyici etkenler olduğunu ortaya 

koymuştur. Türkiye’de gelir düzeyi düşük ailelerin çocuk sayısı gelir düzeyi yüksek ailelerden 

ortalama dört çocuk daha fazladır. Gelir düzeyi yüksek ailelerin ise çocuklarından en az birini 

anaokuluna kaydettirme olasılığı gelir düzeyi düşük ailelere kıyasla 60 kat daha fazladır.9

48-60 ay yaş grubu okullulaşma oranında meydana gelen 13,3 yüzde puanlık artış “4+4+4” 

düzenlemesinin de etkilediği önemli bir gelişmedir. Ancak, okullulaşma hedeflerinin 

tutturulabilmesi için siyasal irade ve özellikle kamu yatırılmaları önemli oranda artmalıdır. 

Bugün okulöncesi eğitime ayrılan kamu kaynaklarının GSYH’nin % 0,1’ine denk geldiği tahmin 

edilmektedir. OECD ülkelerinde ortalama % 0,4 olan bu oran için Dünya Bankası’nın Türkiye’ye 

önerisi % 0,23’tür. Ayrıca, Türkiye okulöncesi eğitim ücretli olduğu halde halen ailelere herhangi 

7 Bu bölümde sunulan bilgilerin bir bölümü ERG & AÇEV (2013)’ten alınmıştır.

8 Dünya Bankası (2011) Türkiye’de okulöncesi eğitime katılım ücretinin 50 TL ile 200 TL arasında değiştiğini belirtilmektedir. ERG ve AÇEV 
işbirliğinde hazırlanan “Erken Çocukluk Eğitimi ve 4+4+4 Düzenlemesi” başlıklı rapor kapsamında okulöncesi öğretmenleriyle yapılan 
görüşmelerde ise okulöncesi eğitime katılım ücreti alt sınırının 20 TL’ye kadar indiği saptanmıştır.

9 Aran ve ark. 2009.

Kaynak:	OECD	2012	ve	ERG’nin	hesapları.
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bir desteğin sağlanmadığı Avrupa’daki tek ülkedir. Ailelerin okulöncesi eğitim için gelir düzeyi, 

çocuk sayısı gibi göstergeler dikkate alınarak maddi olarak desteklenmesi önemlidir. Bu bağlamda, 

2012 yılında gündeme gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB), AÇEV (Anne Çocuk Eğitim 

Vakfı) ve KAGİDER’in (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) üzerinde çalıştığı Çalışan Kadına Kreş 

Yardımı Projesi önemlidir. Bu projenin yakından takip edilmesi ve etki değerlendirme çalışmaları ile 

desteklenmesi Türkiye’de bu konuda atılacak adımlar için büyük önem taşımaktadır.

Okulöncesi Eğitimin Devlet Tarafından Yasal Hak Olarak Tanınmıyor Olması: Okulöncesi 

eğitime katılımı olumlu etkileyebilecek unsurlardan biri okulöncesi eğitimin devletler tarafından 

yasal hak olarak tanınarak güvence altına alınmasıdır. Erişimin yasalarla güvence altına alınmış 

olması okulöncesi eğitimin zorunlu kılındığı anlamına gelmemekte; hükümetleri talep edenlere 

okulöncesi eğitim hizmeti sunmakla yükümlü kılmaktadır. Okulöncesi eğitimin yasal hak olarak 

tanınmış olması okulöncesi eğitime verilen önemin göstergesi olarak da değerlendirilebilir. 

Örneğin Polonya 5 yaş grubundaki çocukların okulöncesi eğitim hakkını Eylül 2009’da yasal 

hak olarak tanımıştır ve Eylül 2011’de bu yaş grubu için bir sene okulöncesi eğitimi zorunlu 

kılmıştır.10 Bu dönüşüme paralel olarak Polonya’da 5 yaş grubunda okulöncesi eğitim alan 

öğrenci sayısı 2008 yılındaki 190 bin düzeyinden 2011’de 240 bine ulaşmış ve bu dönemde 5 yaş 

grubunda okulöncesinde okullulaşma oranları % 55’ten % 75’e yükselmiştir. Türkiye’de de benzer 

düzenlemelerin yapılması, okulöncesi eğitime katılımı olumlu etkileyebilir.

Okulöncesi Eğitimde Derslik İnşasının Öğrenci Nüfusundaki Artışı Karşılamada Yetersiz 
Kalması: Bakanlık’ın okulöncesi derslik yatırımlarının artan öğrenci nüfusunu ne ölçüde 

karşılayabildiği ele alınması gereken bir diğer sorudur. Okulöncesi eğitimde öğrenci nüfusu 2004 

ve 2010 yıllarını kapsayan yedi sene boyunca yıllık ortalama 110 bin civarında artmıştır. Bakanlık 

ise anaokullarında veya ilköğretim kurumlarında anasınıfı olarak yıllık ortalama 900 derslik inşa 

etmiştir. Bir başka deyişle, bu dönemde eğitim sistemine giren her 131 çocuk için 1 derslik inşa 

edilmiştir.

10 European Encyclopedia on National Education Systems: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Poland:Early_
Childhood_Education_and_Care

Çalışan Kadına Kreş Yardımı Projesi, 2012 yılında gündeme gelen okulöncesi eğitime destek 

mekanizmalarından biridir. Asıl amacı kadın istihdamını artırmak olan proje, çalışan annelere 

0-5 yaş arasındaki çocuklarını okulöncesi eğitime yollamaları şartıyla kreş desteği vermeyi 

planlamaktadır. ASPB tarafından SOYBİS (Sosyal Yardım Bilgi Sistemi) ile gelir düzeyi 

belirlenen ve neticesinde projeden yararlanmasına karar kılınan kadınlar için doğrudan 

okulöncesi eğitim kurumlarına ödenecek yaklaşık 300 TL aylık destek söz konusudur. Ayrıca 

projenin ileri aşamalarında kadın kooperatifleri aracılığıyla her mahalleye kreş kurulması 

öngörülmektedir.
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Okulöncesi Eğitimde Kurum Temelli Hizmet Modellerinin Ağırlıkta Olması: Okulöncesi eğitim 

hizmetlerinden yararlanan öğrencilerin resmi kurumlardaki dağılımı incelendiğinde, 2012-2013 

eğitim-öğretim yılında çocukların % 75,9’unun ilköğretim kurumları bünyesindeki anasınıflarında 

eğitim aldığı görülür (bkz. GRAFİK 2.4). 

Okulöncesi eğitim hizmetlerinde kurum temelli modeller ağırlıktadır (bkz. GRAFİK 2.5). Kurum 

temelli hizmet modellerine erişim ise özellikle kırsal bölgelerde sorunludur. Türkiye Erken Çocukluk 

Gelişimi Ekolojileri (TEÇGE) Çalışması’nın bulgularına göre kırsal kesimdeki annelerin çocuklarının 

erken çocukluk hizmetlerinden yararlanma oranı yakında ilköğretim okulu olmadığı sürece % 26 

iken bu oran kentte % 41’dir (bkz. GRAFİK 2.6).

Kaynak:	MEB	2012	ve	ERG’nin	Hesapları.
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grafik 2.3: inşa edilen derslik başına düşen yeni öğrenci sayısı, 2004-2011 yılları arası

grafik 2.4: resmi kurumlarda okulöncesi öğrencilerinin dağılımı,  
2012-13

Kaynak:	MEB,	Milli	Eğitim	İstatistikleri.
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grafik 2.5: okulöncesi eğitimde öğrencilerin kurumlar arasında dağılımı,  
2006-07 ve 2012-13 yılları arası

grafik 2.6: kır/kent ayrımında okulöncesi eğitime ve kreşlere erişim

Kaynak:	MEB,	Milli	Eğitim	İstatistikleri.
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Kaynak:	MEB,	2013.
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Okulöncesi eğitimde merkezden sunulan kurum temelli hizmetlerin yanı sıra, yaz anaokulları, ev 

merkezli programlar, mahalle yuvaları, gezici eğitim modelleri gibi yerelde işbirlikleri kurularak 

yaşama geçirilen küçük çaplı uygulamalara gereksinim vardır. Toplum temelli okulöncesi eğitim 

hizmet modelleri olarak bilinen bu hizmet modelleri Türkiye’de Okulöncesi Eğitimi Güçlendirme 

Projesi ile gündeme gelmiş; proje 10 pilot ilde 36-72 ay yaş grubunda 24.000, ülke genelindeyse 60-

72 ay yaş grubunda 60.000 çocuğa ulaşmayı hedeflemiştir. 26 Haziran 2012 tarihinde gerçekleşen 

Proje Yürütme Kurulu Toplantısı’nda, toplum temelli modellerle ilgili bir uygulama kılavuzunun 

geliştirildiği ve pilot iller olarak Ankara ve İzmir’in seçildiği belirtilmiştir. Sonrasında, 29 Mart 

2013 tarihinde gerçekleştirilen Proje Yürütme Kurulu Toplantısı’nda hazırlanan Toplum Temelli 

Erken Çocukluk Hizmetleri Sunumu Kılavuzu katılımcılarla paylaşılmıştır. Kılavuz, erken çocukluk 

hizmeti sunan kurum ve kuruluşlara izlemeleri gereken adımlar ve model önerileri sunmaktadır. 

İlgili kurum ve kuruluşların hizmetlerini, sunulan bu modeller ışığında bulundukları bölgenin 

özelliklerini ve önceliklerini dikkate alarak, kurumsal kapasiteleri ve ailelerin gereksinimleri 

temelinde yapılandırmaları beklenmektedir. 18-19 Haziran 2013 tarihlerinde Ankara’da 

gerçekleştirilen Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitiminde Yeni Yönelimler: Kalite, Erişim, Hakkaniyet 

başlıklı uluslararası konferansta, toplum temelli erken çocukluk eğitimi uygulamalarından örnekler 

paylaşılmıştır. Mevcut toplum temelli uygulamaların sayısı sınırlı olsa da, önümüzdeki süreçte bu 

alanda önemli ilerlemelerin kaydedilmesi beklenmektedir.

Farklı yerel gereksinimleri dikkate alan ve yerel yönetimlerin desteğiyle çok sektörlü işbirlikleri 

temelinde oluşturulan, özellikle dezavantajlı gruplara ulaşmayı hedefleyen ve ücretsiz olarak 

sunulan toplum temelli hizmet modelleri sonucunda, daha çok çocuk okulöncesi eğitimden 

yararlanabilir. Bir diğer deyişle, yerelin gereksinimlerini dikkate alarak oluşturulan küçük çaplı 

uygulamalar Bakanlık’ın iş yükünü azaltırken her çocuğa sisteme erişebilme olanağı sunabilir. 

Ancak toplum temelli uygulamalar oluşturulurken, bu uygulamaların kurum temelli uygulamalara 

oranla düşük kalitede sunulan hizmetler olmaması gerektiği unutulmamalı; yaygınlaştırma 

çalışmaları kaliteden ödün vermeden gerçekleştirilmelidir.

toplum temelli erken çocukluk hizmetlerine yönelik olarak önerilen 
modeller

Mobil Oyun Otobüsü 

Anne Çocuk Sağlığı ve Spor Merkezi

Oyun Odaları 

Aile Kütüphanesi

Topluma Hizmet Gönüllüleri Merkezi

Çocuk ve Aile Bilim Sanat Kültür Merkezleri

Erken Eğitim Merkezi 

Oyuncak Fabrikası/Atölyesi

Çocuk Evleri 

Oyuncak Kütüphanesi 

Kaynak:	Toplum	Temelli	Erken	Çocukluk	Hizmetleri	Sunumu	Kılavuzu,	UNICEF	(2013).
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toplum temelli erken çocukluk hizmetlerine yönelik olarak önerilen 
model örneği: mobil oyun otobüsü

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan ve 3-5 yaş aralığında olup herhangi bir kurumsal erken 

çocukluk hizmetinden yararlanmayan çocuklara yönelik oluşturulmuş bir modeldir. Bu 

uygulama, çocukların kendileri için özel olarak donatılmış oyun otobüsüne aileleri tarafından 

getirilmelerini ve belli bir program dahilinde erken çocukluk eğitimi hizmeti almalarını 

kapsar. Her oyun grubunda bir engelli çocuk kontenjanının bulunması esastır. 

hizmet sunanlar (işbirlikleri)

MEB, Yerel Yönetimler, İl Özel İdareleri, gönüllüler ve Sivil Toplum Kuruluşları, Halk Eğitim 

Merkezleri, Oyuncak, Eğitsel Materyal ve Araç Firmaları.

hizmet sunanlar (hizmet alımı)

• Hizmet bölgesinde yaşayan emekli olmuş okulöncesi ve sınıf öğretmenlerinden

• Ataması yapılmayan ve hizmet bölgesinde ikamet eden okulöncesi öğretmenlerinden

• Üniversitelerin çocuk gelişimi ve eğitimi mezunları; kız meslek liselerinin çocuk gelişimi 

ve eğitimi bölüm mezunları ile konu ile ilgilenen ve öncelikli olarak alan bilgisini belli bir 

sertifika ile belgeleyen düz lise mezunlarından da proje süresince “ücretli, sözleşmeli ve 

gönüllü” olarak “eğitim liderliği” hizmeti alınması öngörülmektedir.

mekan

Özel otobüs işletmelerine ait otobüsler ve/veya belediyelerin hizmetindeki toplu taşıma 

araçları ve resmi devlet kurumlarına ait personel servis araçları “Mobil Oyun Otobüsü” 

modeli kapsamında etkili öğrenme ortamlarına dönüştürülecektir. Anne ve babalara 

yönelik eğitim hizmetleri için belediye, halk eğitim merkezleri ve ilköğretim okullarının 

salonlarından yararlanılacaktır.

uygulama

Mobil Oyun Otobüsü haftanın 6 günü doğrudan çocuklara, 1 gün de ailelere eğitim vermek 

üzere ilgili bölgeye gidecektir. Hizmet, sabah ve öğleden sonra olmak üzere yarım günlük iki 

periyotta sunulacaktır. 3-5 yaşlarındaki çocuklardan oluşan karma bir grupta 12-15 çocuğun 

oyun otobüsünden yararlanması öngörülmektedir. Çocuklar haftada 2 yarım gün ikişer 

saatten toplam 4 saat eğitim alacaklardır. Bu durumda bir “Mobil Oyun Otobüsü” ile bir 

haftada 90 çocuğa ulaşılması ve toplam 48 eğitim verilmesi planlanmaktadır. Bu modelin 

eğitim programı, Okulöncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında sürdürülmekte 

olan program çalışmaları sonucunda oluşturulacaktır. 

modelin mali yönden uygulanması ve işbirlikleri 

Bir mobil oyun otobüsünün toplam aylık maliyeti 1.590-4.304 TL arasında değişmektedir. 

İlgili kuruluş bu hizmeti işbirliği yapmaksızın doğrudan sunmak isterse 12-15 çocuk için aylık 

maliyet 3.431-4.304 TL arasında değişmekte; hizmet diğer kuruluşlarla işbirliği içerisinde 

sunulduğunda hizmet maliyeti 1.590-1.985 TL’ye düşmektedir. 

Kaynak:	Toplum	Temelli	Erken	Çocukluk	Hizmetleri	Sunumu	Kılavuzu,	UNICEF	(2013).
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Okulöncesi Eğitimin Niteliği: Eğitimin niteliği, eğitime katılıma ve okulöncesi eğitimin çocuk 

gelişimi üzerinde etkilerinin görülebilmesine ve özellikle olumsuz koşullarda yaşayan dezavantajlı 

çocuklar açısından toplumsal eşitsizliklerin azaltılmasına etki eden bir diğer unsurdur. Sınıfların 

donanımı ve nitelikli eğitim materyalleri, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, öğretmenlerin 

nitelikleri, hizmetöncesi ve hizmetiçi eğitimleri ve okul-aile işbirlikleri niteliğe etki eden 

etmenlerden bazılarıdır. Aşağıda eğitimin niteliğine etki eden en önemli göstergelerden olan 

öğretmen başına düşen öğrenci sayısındaki değişim ele alınmaktadır.

Okulöncesi eğitime erişimi yaygınlaştırma politikasının bir parçası olarak Bakanlık’ın son yıllarda 

öğretmen alımlarında okulöncesi eğitime öncelik tanıdığı gözlemlenmektedir. Öğretmen sayısında 

en büyük artış, 2009 yılında bir önceki seneye göre % 45 oranında gerçekleşmiş ve sonrasında da 

öğretmen sayısı artmaya devam etmiştir. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında okulöncesi eğitimde 

55.883 öğretmen görev yapmış; Şubat 2012’de Bakanlık’ın 2.077 okulöncesi öğretmeni atamasıyla 

okulöncesi eğitimde görev yapan öğretmen sayısı 57.960’a ulaşmıştır. 2012-2013 eğitim-öğretim 

yılında ise okulöncesi eğitimde toplam 62.933 okulöncesi öğretmen görev yapmıştır (bkz. GRAFİK 

2.7). 2011-2012’de öğretmen başına 21 öğrenci düşerken; 2012-2013’te 17 öğrenci düşmüştür. 

Ancak öğretmen başına düşen öğrenci sayısı halen OECD ülkeleri ortalaması olan 14,4’ün 

üzerindedir.

Özetle, okulöncesi eğitime katılımda son yıllarda önemli ilerlemeler kaydedilmiş; ancak “4+4+4” 

düzenlemesinin okulöncesi eğitimi zorunlu eğitim kapsamı dışında bırakması ile bu kademede 

eğitime katılımı artırma açısından çok önemli bir fırsat kaçırılmıştır. Okulöncesi eğitimin toplumsal 

eşitsizlikleri azaltmadaki rolünün tam anlamıyla görülebilmesi her çocuğun bu kademede nitelikli 

eğitime katılımı ile sağlanabilir. Bu nedenle, okulöncesi eğitimin bireysel ve toplumsal getirilerinin 

diğer eğitim kademelerinin getirilerinden yüksek olduğu hatırlanmalı; okulöncesi eğitim hizmetle-

rinin ücretsiz olarak sunulması ve okulöncesi eğitimi yaygınlaştırma çalışmalarının eğitimin niteli-

ğinden ödün verilmeden devam ettirilmesi politika hedefleri olarak önceliklendirilmelidir.

grafik 2.7: okulöncesi eğitimde öğretmen sayıları, 2001-02 ve 2012-13 yılları arası

Kaynak:	Dünya	Bankası	(TEÇGE	çalışması	verileri	kullanılarak	Dünya	Bankası	tarafından	yapılan	hesaplamalar),	2010.
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özel eğitim alanındaki gelişmeler
Özel gereksinimli öğrenciler ayrıştırılmış ortamlarda (özel eğitim okullarında), genel eğitim 

okullarındaki özel sınıflarda ya da genel eğitim sınıflarında kaynaştırma öğrencisi olarak eğitim 

almaktadır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında toplam 252.025 öğrenci özel eğitim hizmetlerinden 

yararlanmıştır.11 Bunların % 26’sı özel ve resmi özel eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenci 

ve kursiyer; % 74’ü ise genel eğitim okullarında eğitim alan özel gereksinimli öğrencilerdir. Özel 

eğitim hizmetlerinden yararlanan öğrencilerin % 61’i erkek, % 39’u kızdır.

Kaynaştırma uygulamaları özel gereksinimli öğrencilerin tam ya da yarı zamanlı olarak akranlarıyla 

birlikte genel eğitim sınıflarında, öğretmene ve öğrencilere destek hizmetlerinin sağlanması 

yoluyla eğitim almaları anlamına gelir. Kaynaştırma uygulamaları ile ilgili kapsamlı mevzuat 

düzenlemeleri ve kaynaştırma eğitiminin Özürlüler Hakkında Kanun’da ilke olarak tanımlanması 

gibi olumlu gelişmelerin son on yılda kaynaştırma eğitiminden yararlanan öğrenci sayısındaki 

artışa yansıdığı söylenebilir.12 2002 ve 2012 yılları arasında kaynaştırma eğitiminden yararlanan 

öğrenci sayısı ilköğretimde yaklaşık % 400, ortaöğretimde ise % 940 oranında artmıştır.

2002-2003 eğitim-öğretim yılında 31.049 özel gereksinimli çocuk genel eğitim sınıflarında 

kaynaştırma öğrencisi olarak eğitim görmekteyken, bu sayı 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 

161.295’e çıkmıştır. İlköğretim kademesinde kaynaştırma eğitiminden yararlanan toplam 147.048 

öğrencinin 66.941’i ilkokulda, 80.107’si ortaokuldadır. Ortaöğretimde ise 14.247 kaynaştırma 

öğrencisi vardır (bkz. TABLO 2.3). Kaynaştırma eğitiminden yararlanan öğrencilerin ilköğretim 

11 MEB tarafından yayımlanan 2012-2013 örgün eğitim verilerinde, özel eğitim okulları bünyesindeki anasınıflarında öğrenim gören öğrenci 
sayısı dışında okulöncesi özel eğitime ilişkin veri bulunmamaktadır.

12 Türkiye’de kaynaştırma eğitimine ilişkin ayrıntılı mevzuat incelemesi için, bkz. ERG (2011).

Kaynak:	MEB,	Milli	Eğitim	İstatistikleri.
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grafik 2.8: ilköğretimde ve ortaöğretimde kaynaştırma yoluyla eğitim alan 
öğrenci sayıları, 2002-03 ve 2012-13 yılları arası
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kademesinde % 61’i erkek % 39’u kız öğrenci; ortaöğretim kademesinde ise % 60’ı erkek, % 40’ı 

kız öğrencidir. Bir önceki yılın verileriyle karşılaştırıldığında, öğrenci sayısındaki artışın ilköğretim 

kademesinde önemli oranda yavaşladığı görülmektedir.

tablo 2.3: özel eğitim sınıfları ve kaynaştırma eğitiminde öğrenci sayıları, 
2010-11 ve 2012-13 yılları arası

eğitim türü 2010-2011 2011-2012 2012-2013

özel eğitim sınıfı 18.541 20.958 25.477

kaynaştırma ilköğretim 84.580 137.893 147.048

kaynaştırma ortaöğretim 7.775 10.860 14.247

toplam 110.896 169.711 186.772

Kaynak:	MEB	2011,	2012	ve	2013.

 

Kaynaştırma uygulamalarından yararlanan ilköğretim kademesindeki öğrenci sayısı ile ortaöğretim 

kademesindeki öğrenci sayısı arasında kayda değer oranda fark vardır. Benzer biçimde özel 

eğitimden yararlanan toplam öğrenci sayısı da eğitim kademeleri arasında önemli oranda 

farklılaşmaktadır. Bu farkın nedenlerini irdeleyen kapsamlı bir çalışma olmamakla birlikte, Sabancı 

Üniversitesi tarafından hazırlanan Engelsiz Türkiye İçin: Yolun Neresindeyiz? Mevcut Durum 
ve Öneriler başlıklı çalışma engelli öğrencilerin ilköğretimden ortaöğretime geçişlerinde rol 

oynayabilecek bazı etmenlere değinmektedir.13 Bu etmenler şöyle sıralanabilir:

1) İlköğretim kademesi zorunlu olduğu için bu kademede “okulu terk” kavramı yoktur; ancak 

okuldan diplomasız ayrılan birçok çocuk vardır. Özel gereksinimli öğrencilerin bir bölümünün 

ilköğretimi tamamlayamadıkları için ortaöğretime geçmedikleri düşünülebilir. 

2) Akademik başarı okula devamın önemli belirleyicilerindendir. İlköğretimdeki akademik 

başarısızlık ve temel becerilerin kazanılamaması, ortaöğretime geçişi engelleyebilir. Ancak, 

akademik başarı ya da başarısızlık bütüncül bir bakış açısıyla ele alınmalıdır. Bu bağlamda 

ilköğretim kademesinde sunulan eğitimin niteliği, eğitim materyallerinin, öğretim 

programlarının ve ölçme değerlendirme araçlarının özel eğitime gereksinimi olan bireylerin 

gereksinimlerine göre tasarlanıp tasarlanmadığı, kullanılan eğitim yöntemlerinin öğrencilere 

uygunluğu ve öğretmenlerin özel gereksinimli öğrencilerle çalışma konusunda ne derece 

donanımlı ve deneyim sahibi olduğu irdelenmelidir.

3) İlköğretimden ortaöğretime geçişin önündeki bir diğer engel ortaöğretim kurumlarının 

erişilebilirlikleri ile ilişkili olabilir. Kurumların fiziksel özellikler açısından erişilebilir olması kadar 

okullara başvuru şartları da erişimi etkilemektedir. Mevcut sistemde, özel gereksinimi olan 

öğrencilerin birçok okul türüne girişi açık ya da dolaylı bir biçimde engellenmektedir.

4) Öğretmenlerin ve uzmanların hizmetöncesi formasyonlarındaki yetersizlikler, öğretim 

programının bütünleştirme uygulamalarına uygun olmayışı ve mevcut sınav sistemlerinin 

öğretim programına dayalı değerlendirme gibi informal değerlendirme yöntemlerini 

içermemesi, kaynaştırma uygulamalarında yaşamsal önem taşıyan destek mekanizmalarının 

yetersiz oluşu gibi etmenler de ortaöğretime katılımın önündeki engeller olarak sıralanabilir.

13 Sabancı Üniversitesi, 2013.
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5) Özel gereksinimli öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavı’nda (SBS) karşılaştıkları sorunlar da 

ortaöğretime geçişi zorlaştırmaktadır. Sınav görevlilerinin olumsuz tutumları öğrenciler için 

sorun yaratmaktadır.

Özel gereksinimli öğrencilerin ilköğretim ve ortaöğretim kademelerine katılımları arasında 

kaydedilen bu farkın “4+4+4” düzenlemesi ile ortaöğretimin zorunlu eğitim kapsamına alınmış 

olmasına karşın devam etmesi (i) eğitim kademesinin zorunlu kılınmasının o kademeye % 100 

katılım sağlamayacağının ve (ii) özel eğitime gereksinim duyan bireylerin ortaöğretime katılımını 

artırmak için farklı mekanizmaların devreye sokulması gerektiğinin göstergesidir.

erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim

2012-2013 eğitim-öğretim yılında özel eğitim okulu bünyesindeki anasınıflarında 1.006 özel 

gereksinimli öğrenci eğitime katılmıştır. Ancak, MEB tarafından yayımlanan 2012-2013 örgün 

eğitim verilerinde, öğrenci sayısı dışında okulöncesi özel eğitime ilişkin veri bulunmamaktadır 

(ilköğretim kurumları bünyesindeki anasınıflarında yapılan kaynaştırma uygulamalarından kaç 

öğrencinin yararlandığı gibi). Dahası, bu kademede özel gereksinimli bireylerin çağ nüfusu da 

bilinmediğinden, eğitime katılıma ilişkin sağlıklı bir değerlendirme yapmak olası değildir.

Okulöncesi eğitimde kaynaştırma uygulamasının yapıldığı sınıflarda sınıf mevcudunun özel 

eğitime gereksinimi olan iki bireyin bulunduğu sınıflarda 10; bir bireyin bulunduğu sınıflarda 

ise 20 öğrenciyi geçmeyecek biçimde düzenlenmesi esastır. Ancak, bu sınırların sıklıkla aşıldığı 

ve öğretmenlerin herhangi bir destek hizmeti almadan kaynaştırma öğrencileri ile karşılaştıkları 

okulöncesi öğretmenleriyle yapılan görüşmelerde belirtilmiştir.14 İdarecilerin okulöncesi eğitimin 

ve kaynaştırma eğitiminin önemine ilişkin bilgi düzeylerinin düşük olması ve bu konuda ailelerin 

yeterli farkındalık düzeyinde bulunmaması okulöncesi eğitimde kaynaştırma uygulamalarına ilişkin 

belirtilen diğer sıkıntılardır. Bu bağlamda, öğretmenlerin ve idarecilerin, özel eğitime ilişkin nitelikli 

hizmetöncesi ve hizmetiçi eğitimlerle desteklenmesi; daha da önemlisi, okulöncesi öğretmen 

yetiştirme programının özel eğitimle daha kapsamlı biçimde ilişkilendirilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, 31 Ocak 2013 tarihinde Ankara’da düzenlenen Öğretmen İstihdam Projeksiyonları 

Stratejileri ve Sistemlerin Geliştirilmesi Projesi Çalıştayı’nda istihdam edilen okulöncesi 

öğretmenlerinin sadece % 65’inin bu alanda eğitim aldığı bildirilmiştir. Dolayısıyla okulöncesi 

öğretmenlerinin yaklaşık üçte biri aslında okulöncesi öğretmeni değildir. Farklı alanlarda 

öğretmenlik eğitimi alan ve öğretmenlik formasyonu olan kişilerin MEB tarafından yürütülen 60 

saat hizmetiçi eğitim programına katılmaları sonucunda okulöncesi eğitim kurumlarında görev 

alabildikleri bilinmektedir. Okulöncesi eğitimin özel eğitime gereksinimi olan bireyler için zorunlu 

olduğu düşünülürse, bu kademedeki hizmet sunucuların donanımlı kılınmasının önemi daha iyi 

anlaşılabilir.

Kaynaştırma uygulamalarından beklenen yararların sağlanabilmesi insan kaynağının hem nicelik 

hem nitelik açısından yeterli olmasına bağlıdır. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında örgün ve 

yaygın eğitimde toplam 9.005 öğretmen görev yapmış, 2012-2013’e gelindiğinde ise bu sayı % 22 

oranında artışla 11.013’e yükselmiştir. Bu artış olumlu olmakla birlikte gereksinimi karşılamada 

yetersizdir. Üniversitelerin özel eğitim alanında öğretmen yetiştiren programlarından gereksinimi 

karşılayacak sayıda öğretmen adayının mezun olamamasının eğitim hizmetlerini nitelik ve nicelik 

bakımından olumsuz etkilediği ve 03.04.2012 tarihli MEB Bilişim Sistemleri (MEBBİS) Norm 

İşlemleri Modülü verilerine göre özel eğitim alanında örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 

14 “Erken Çocukluk Eğitimi ve “4+4+4” Düzenlemesi” başlıklı çalışma kapsamında okulöncesi öğretmenleri ile gerçekleştirilen görüşmeler.
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5.906 öğretmen gereksinimi bulunduğu Bakanlık tarafından saptanmıştır.15 Öğretmen açığı 

özellikle zihinsel engellilerin eğitimi alanında belirginleşmektedir. Öyle ki, bu açığı kapamak 

için Bakanlık, norm fazlası sınıf öğretmenlerinin Zihinsel Engellilerin Eğitiminde Görev Alacak 

Personelin Hizmetiçi Eğitimi Kurs Programı’nı tamamlayıp zihinsel engelliler sınıf öğretmeni olarak 

görevlendirilebileceklerini belirtmiştir.16

Eğitim fakültelerinin rehberlik ve psikolojik danışma ile özel eğitim bölümlerinin yıllar içerisinde 

daha çok öğrenci kabul ediyor olması önemlidir.17 Öte yandan, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında 

rehber öğretmen başına ilköğretimde 1.125, ortaöğretimde ise 554 öğrenci düştüğü hatırlanacak 

olursa, bu artışın ne ölçüde gereksinimi karşılayabileceği belirsizliğini korumaktadır (bkz. TABLO 2.4).

tablo 2.4: eğitim fakülteleri özel eğitim bölümü ile rehberlik ve psikolojik danışma yeni kayıt 
ve mezun sayıları, 2004-05 ve 2011-12 yılları arası

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12

özel eğitim
mezun 410 500 538 518 652 602 670 n/a

yeni kayıt 557 642 618 631 835 1.009 1.152 1.673

özel eğitim 
öğretmenliği

mezun - - - - - - - n/a

yeni kayıt - - - - - 30 37 34

işitme engelliler 
öğretmenliği

mezun 117 114 116 106 118 137 163 n/a

yeni kayıt 115 115 143 147 198 199 232 233

zihin engelliler 
öğretmenliği

mezun 262 331 361 349 465 413 433 n/a

yeni kayıt 373 460 411 416 554 678 1.175 1.293

görme engelliler 
öğretmenliği

mezun 31 37 31 38 47 31 47 n/a

yeni kayıt 42 41 39 41 51 53 52 51

üstün zekalılar 
öğretmenliği

mezun - 18 30 25 22 21 27 n/a

yeni kayıt 27 26 25 27 32 49 56 62

rehberlik ve 
psikolojik danışma 

mezun 788 994 993 1.179 1.407 1.338 1.462 n/a

yeni kayıt 1.222 1.436 1.278 1.442 2.111 2.660 3.294 3.876

Kaynak:	ÖSYM,	Yükseköğretim	İstatistikleri,	2004-2012
 

Özel	Eğitimin	Güçlendirilmesi	Projesi	(ÖZEGEP):	Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle Mart 

2011’de yaşama geçirilen ve MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖRGM) 

tarafından yürütülen ÖZEGEP’in ana bileşenlerine ilişkin son gelişmeler aşağıda sıralanmaktadır:18

• Kaynaştırma eğitimi ile ilgili politika tavsiyelerinin geliştirilmesi ve toplumda farkındalığın 
artırılmasına yönelik stratejinin oluşturulması: Temel etkinlikleri mevzuat ve bilinçlendirme 

15 MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2012a.

16 MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2012b.

17 ERG, 2011.

18 Projenin internet sitesinden derlenen bilgiler (http://ozegep.meb.gov.tr/).
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stratejisi ile ilgili çalıştayların ve bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi olarak tanımlanan 

bu bileşene ilişkin; 2012 Şubat ayı içerisinde pilot illerinden gelen katılımcılarla Özel Eğitimde 

Farkındalık Artırma Birinci Ulusal Çalıştayı yapılmıştır. Bu çalıştayda Ulusal Strateji Eylem Planı 

hazırlanmış ve sonrasında Ocak 2013’te 1. İl Plan Çalıştayı düzenlenmiştir. Ek olarak, çeşitli 

illerde bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.

• Özel ihtiyaca yönelik eğitim konusunda öğretmenlerin yeterliklerinin artırılması ve 
Engelsiz Okul/Kaynaştırma Eğitimi uygulamalarının teşvik edilmesi: 10 pilot ilde özel eğitim 

öğretmenlerinin gereksinimlerine ilişkin analizlerin yapılması; ilgili kamu kuruluşları ve STÖ’lerin 

aktif katılımı ile öğretmen kılavuzunun (e-kılavuz) geliştirilmesi; “Engelsiz Okul Modeli”nin 

(EOM) geliştirilmesi ve bu kapsamda pilot okullardaki öğretmen eğiticilerine ve asgari 500 

öğretmen ve destek personeline “Engelsiz Okullar” konusunda eğitim verilmesi; ve konuyla ilgili 

bilgilendirme toplantılarının yapılması bu bileşen altında yürütülmesi kararlaştırılan etkinlikler 

olarak sıralanmıştır. Bu bağlamda, Haziran 2012’de öğretmenler ve özel eğitim öğretmenleri, 

okul müdürleri ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) temsilcileri katılımıyla düzenlenen 

Engelsiz Okul Modeli Çalıştayı’nda, Avrupa’daki bütünleştirme eğitimi modelleri incelenmiş; 

Türkiye için bütünleştirme ortamlarında özel eğitimin güçlendirilmesine yönelik bir model 

oluşturulmuştur. Sonrasında düzenlenen iki farklı çalıştayda ise sırasıyla i) bütünleştirme eğitimi 

alanında çalışan öğretmenler için standartlar ve kılavuz geliştirilmesi ve ii) öğretmenler ve okul 

müdürleri için kılavuz materyallerin geliştirilmesi konuları ele alınmıştır. Çalıştaylar sonucunda, 

Türkiye için EOM geliştirilmesine destek sağlayacak taslak standartlar ve öğretmenlere yönelik 

taslak kılavuz materyalleri hazırlanmıştır. Ek olarak, Eylül 2012’de özel eğitim öğretmeni, 

psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR) öğretmeni, RAM personeli ve okul müdürlerinden 

oluşan 33 kişilik bir gruba formatör eğitimi verilmiştir. Bu eğitmenlerin, pilot illerde toplam 

1.500 öğretmene eğitim vermesi beklenmektedir. Halen pilot şehirlerde EOM bilgilendirme 

toplantıları devam etmektedir.

• 80 RAM’da yeni Psikolojik Ölçme Araçlarının uygulanması ile RAM’lardaki eğitsel tanı ve 
değerlendirme hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi: RAM’ların tanı ve değerlendirme 

hizmetlerinin kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan bu proje bileşeni çok önemlidir. Ancak, 

halen tanı güncellemesinin gerçekleşmemiş olması; dahası yeni psikolojik ölçme araçlarının 

uyarlamasının yapılmamış olması, bu bileşene ilişkin gelişme olmadığını göstermektedir.

• Engelli bireylerin iş ve mesleki eğitimlerinin kalitesinin iyileştirilmesi: Özel eğitime 

gereksinimi olan bireylerin temel eğitimden ortaöğretime geçişinin ve eğitim kalitesinin 

iyileştirilmesi için Meslek Öncesi Rehber Oryantasyon Programı taslak kılavuz materyalleri 

geliştirilmiş ve bu materyaller EOM formatörlerinin eğitimlerine temel oluşturmuştur.

 

Mart 2011’de başlatılan 30 aylık proje son evresindedir. Yukarıda sıralanan gelişmeler bu 

bilgi ışığında değerlendirildiğinde, projede genel olarak önceki yıla oranla önemli ilerleme 

sağlandığı, ancak bu ilerlemenin proje çıktılarına tam yansımadığı söylenebilir. Projenin bazı 

bileşenlerinde yol alınırken, RAM’lardaki eğitsel tanı ve değerlendirme hizmetlerinin kalitesinin 

iyileştirilmesi yönünde kayda değer bir gelişmenin şimdiye dek yaşanmamış olması, bu proje 

bileşeninin geleceğini sorgulatır niteliktedir. Tanılama ve izleme süreçlerine ilişkin sorunların 

saptanması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi, özel eğitime ilişkin geliştirilen herhangi bir 

proje ya da uygulamanın temel yapı taşıdır. RAM’larda yanlış tanılanan öğrencilerin, en nitelikli 

eğitim ortamlarında dahi, eğitim hizmetlerinden sağlıklı biçimde yararlanmaları olası değildir. 

RAM raporlarının, ancak veliler tarafından alınabildikleri için, velilerin istekleri doğrultusunda 
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şekillenebildiği ve bu nedenle bazen özel eğitime gereksinimi olduğu düşünülen bireylerin özel 

eğitime yönlendirilemediği bilinmektedir. Bu nedenle, tanı ve değerlendirme süreçlerinin hızla 

iyileştirilmesi gerekmektedir.

Özetle, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında özel eğitimden yararlanan birey sayısında, bir önceki 

yılın verileriyle karşılaştırıldığında, az da olsa bir artış kaydedilmiştir. Ancak, öğrencilerin cinsiyet 

türüne göre dağılımında derin farklar görülmeye devam etmektedir. Önceki yıllara benzer bir 

diğer durum, kaynaştırma eğitimi alan öğrenci sayısının ilköğretimden ortaöğretim kademesine 

geçince kayda değer biçimde azalmasıdır. Bu durumun, “4+4+4” düzenlemesi ile ortaöğretimin 

zorunlu eğitim kapsamına alınmasına karşın oluşması, beklentilerin aksine, eğitime katılımı 

güçlendirmemiştir. Bu bağlamda, özel eğitimde ilköğretimden ortaöğretime geçişin desteklenmesi 

için farklı mekanizmaların kurulmasına duyulan gereksinimin devam ettiği söylenebilir. Özel 

eğitime gereksinim duyan bireylere ilişkin ayrıntılı ve güncel veri eksikliği ise sürmektedir.

ilköğretime katılım
2011-2012 eğitim-öğretim yılında % 98,67 olarak kaydedilen ilköğretim kademesindeki net 

okullulaşma oranı, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında % 98,80 olarak gerçekleşmiştir. Cinsiyet 

temelinde büyük farklılık göstermeyen bu oran, sadece 0,13 yüzde puanlık bir artışla, önceki yıl 

kaydedilen orana çok yakındır. Öte yandan, ilköğretimin dörder yıllık iki kademeye ayrılmasıyla 

birlikte ortaokul düzeyinde yaşanan erişim sorunu daha görünür hale gelmiştir. İlkokul düzeyi için 

kaydedilen net okullulaşma oranı % 98,86 iken, bu oran ortaokul kademesi için % 93,09’dur. 15 yılı 

aşkın süredir zorunlu eğitim kapsamında olan bu kademeye erişimin bu denli sınırlı kalmış olması 

bir an önce ele alınması gereken temel bir sorun alanıdır.

İlkokul düzeyinde olduğu gibi ortaokul düzeyinde de cinsiyet temelinde büyük bir eşitsizlik göze 

çarpmamaktadır. Öte yandan, ortaokul kademesinde çok daha derin ve yaygın olmak üzere, her 

iki kademede de iller ve/veya bölgeler arasında okullulaşma oranları açısından dikkate değer 

farklılıklar söz konusudur. İlkokula erişimde çoğu il Türkiye ortalamasına yakın oranlara sahiptir; 

bu durumun istisnaları, sırasıyla % 94,74, % 90,73, % 92,87, % 94,82 ve % 93,95 net okullulaşma 

oranlarına sahip olan Burdur, Çankırı, Tokat, Ordu ve Gümüşhane illeridir. 2011-2012 dönemi için 

ilkokul-ortaokul ayrımında veri bulunmadığından yukarıda verilen oranları geçen yılın oranlarıyla 

karşılaştırmak, dolayısıyla bir gelişme olup olmadığını saptamak olası değildir. Ancak bu iller için 

ilköğretimde 2012-2013 net okullulaşma oranları bir önceki yılın verileriyle karşılaştırıldığında, 

Burdur dışındaki illerde herhangi bir gelişme kaydedilmediği hatta kayda değer düzeyde gerileme 

yaşandığı gözlemlenebilir.19

Ortaokul düzeyinde iller/bölgeler ayrımında farklılıklar ise, net okullulaşma oranlarına göre 

düzenlenen HARİTA 2.2’de görülebileceği üzere daha derin ve yaygındır. Okullulaşma oranlarının 

% 80’lerde seyrettiği iller dahi mevcuttur.

19 Burdur, Çankırı, Tokat, Ordu ve Gümüşhane’de 2011-2012 döneminde ilköğretimde net okullulaşma oranları sırasıyla % 96,57, % 95,20,  
% 94,35, % 98,29 ve % 96,65 olarak kaydedilmiştir. Bu oranlar 2012-2013 döneminde ise şöyle gerçekleşmiştir: Burdur % 96,98;  
Çankırı % 90,04; Tokat % 92,90; Ordu % 94,64 ve Gümüşhane % 93,99.
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Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da MEB’in ilköğretimde devamsızlık verisine erişim 
sağlanamadığından, eğitime katılıma ilişkin bütüncül bir değerlendirme yapılamamakta; 
ilköğretimde devamsızlık sorunu mevcut analizler temelinde ele alınmaktadır. UNICEF Türkiye, MEB 
ve ERG işbirliğinde gerçekleştirilen “Temel Belirleyicileri Açısından İlköğretimde Okula Devam ve 
Devamsızlık” başlıklı çalışma öğrenci devamsızlığını tetikleyen etmenleri geniş biçimde ele almakta ve 
öğrencilerin okula devamının nasıl artırılabileceği konusunda yol göstermektedir. E-okul veritabanında 
bulunan 15 milyondan fazla öğrencinin aile, okul ve bölge düzeylerinde toplanmış çeşitli bilgileri 
temelinde gerçekleştirilen bu çalışma mazeretsiz öğrenci devamsızlığını, öğrencinin yaşı, cinsiyeti, 
ağırlıklı not ortalaması, ailesinin eğitim düzeyi, okulun tipi ve bulunduğu bölge gibi bazı okul ve şube 
değişkenlerini ele alarak incelemektedir. Yakında yayımlanacak olan bu çalışmaya göre mazeretsiz 
öğrenci devamsızlığı özellikle 2009 ve 2010 yılları için hızlanarak artmıştır (bkz. GRAFİK 2.9).

Kaynak:	MEB,	2013
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harita 2.2: ortaokul düzeyinde iller ve bölgeler ayrımında net okullulaşma oranları,  
2012-13

Kaynak:	Bakış	ve	ark.	(yakında	yayımlanacak,2013).
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grafik 2.9: ilköğretimde mazeretsiz öğrenci devamsızlığı (ortalama gün),  
2007-2010 yılları arası
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Devamsızlık kategorilerine göre ayrıştırıldığında ise 2009 ve 2010 yıllarında hiç devamsızlık yapmayan 

öğrenci sayısının kayda değer oranda azaldığı; 10-20 gün arası ve 30 günden fazla devamsızlık yapan 

öğrencilerin oranının ise yıllar içerisinde yükseldiği görülmektedir (bkz. GRAFİK 2.10).

Ayrıca 2010 yılında 1-5 ve 6-8. sınıflar için mazeretsiz öğrenci devamsızlığı sosyoekonomik altyapı, 

okul başarısı, yerleşim yeri ve cinsiyet temelinde ayrışmaktadır.20 Çalışmanın diğer bulguları 

şöyledir:

1) Hanehalkı yoksulluğu öğrenci devamsızlığının en önemli belirleyicisidir.

2) Erkek öğrenciler kız öğrencilere göre daha çok devamsızlık yapmaktadır.

3) Not ortalaması sınıf ortalamasının altında kalan öğrencilerin devamsızlık yapma olasılıkları 

daha yüksektir.

4) Şartlı eğitim yardımı, özellikle kırsal bölgelerde öğrenci devamsızlığını kayda değer biçimde 

azaltmaktadır.

5) Kentte yaşayan öğrenciler kırsal kesimdeki öğrencilere göre daha fazla devamsızlık 

yapmaktadır.

ortaöğretime katılım
İlköğretim ile yükseköğretim ve/veya çalışma yaşamı arasındaki geçiş kademesi olan ortaöğretim, 

milyonlarca gencin geleceklerine ilişkin çeşitli kararlar aldığı bir evredir. Ülkemizde ortaöğretim, 

bireylere toplumsal, ekonomik ve kültürel kalkınmaya katkıda bulunmalarını sağlayacak bilinci 

kazandırmayı ve bireyleri becerileri ve ilgileri doğrultusunda yükseköğretime ve/veya istihdama 

hazırlanmayı amaçlamaktadır.

2012-2013 eğitim-öğretim yılında ortaöğretime katılıma ilişkin meydana gelen en önemli gelişme 

zorunlu eğitimin ortaöğretimi kapsayacak biçimde 12 yıla çıkarılmasıdır. “4+4+4” ile eğitim 

sisteminin yeniden yapılandırılması sonucu ortaöğretimde yeni bir yapı oluşmuştur.  

20 Bakış ve ark. (yakında yayımlanacak 2013).

Kaynak:	Bakış	ve	ark.	(yakında	yayımlanacak,	2013).
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grafik 2.10: ilköğretimde mazeretsiz öğrenci devamsızlığı (%), 2007 -2010 yılları arası
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Bu yapı çerçevesine ortaya çıkan yeni gereksinimleri tartışmak amacıyla 9-12 Nisan 2012 tarihleri 

arasında Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından Ortaöğretimde Yeni Yaklaşımlar ve Gelecek 

Tasarımı Çalıştayı düzenlenmiş; çeşitli eğitim paydaşlarının katıldığı çalıştayda ortaöğretimde 

stratejik planlama, okul türlerinin azaltılması, ortaöğretime sınavsız geçiş ve ortaöğretimden 

yükseköğretime geçiş konuları ele alınmıştır. Ortaöğretimin zorunlu olması ile birlikte ortaöğretime 

katılımı olumsuz etkileyen ve özellikle birey tarafından belirlenemeyen sosyoekonomik altyapı 

gibi etmenlerin saptanmasının ve erişimi artırmaya yönelik politikaların geliştirilmesinin de önemi 

artmıştır. Bu bağlamda bu bölüm, ortaöğretimde okullulaşma oranlarındaki değişimi ele almakta 

ve ortaöğretime erişimin önündeki olası engelleri irdelemektedir. MEB’in devamsızlık ve okulu terk 

verilerine erişim sağlanamadığından, ortaöğretime katılıma ilişkin bütüncül bir değerlendirme 

sunulamamaktadır.

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de ilköğretime katılımın % 100’e yaklaşması, ortaöğretime 

olan talebi artırmış ve ortaöğretimde okullulaşma oranları yıllar içerisinde yükselmiştir (bkz. 

GRAFİK 2.11). 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ortaöğretimde net okullulaşma oranı % 70,06; 

brüt okullulaşma oranı ise Bakanlık’ın brüt okullulaşma hedefine yaklaşarak % 96,77 olarak 

gerçekleşmiştir.21

Geçen yılın verileriyle karşılaştırıldığında ise net okullulaşma sadece 2,69 yüzde puan artmıştır. 

Ortaöğretimin “4+4+4” düzenlemesi ile zorunlu eğitim kapsamına alınmış olması beklentilerin 

aksine okullulaşmayı kayda değer oranda tetiklememiştir.

Ortaöğretimde kronikleşen bir sorun da katılımın iller arasında önemli oranda farklılaşmasıdır. 

2012-2013 eğitim-öğretim yılında en düşük okullulaşma oranları sırasıyla Ağrı (% 35,46), Muş (% 

37,03), Van (% 39,67), Bitlis (% 41,46), Şanlıurfa (% 42,67), Şırnak (% 43,18), Siirt (% 43,26) ve 

Mardin’de (% 49,03); en yüksek okullulaşma oranları ise geçtiğimiz yıl olduğu gibi Rize (% 92,44), 

Bolu (% 91,71) ve Bilecik’te (% 90,68) kaydedilmiştir (bkz. HARİTA 2.3).

21 Bakanlık’ın 2009 yılında yayımladığı 2009/52 sayılı genelge ile 2012-2013 eğitim-öğretim yılı için koyduğu hedef % 100 brüt 
okullulaşmadır.

Kaynak:	MEB,	Milli	Eğitim	İstatistikleri.
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grafik 2.11: ortaöğretimde net okullulaşma oranları, 2002-03 ve 2012-13 yılları arası
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Ortaöğretim çağındaki kız ve erkek çocuklarının okullulaşma oranları son on yıl içerisinde birbirine 

yaklaşmış ve 2012-2013 eğitim-öğretim yılında kız çocuklarının % 69,31’i, erkek çocuklarının 

ise % 70,77’si okullulaşmıştır (bkz. GRAFİK 2.12). Ancak, cinsiyete göre dağılım iller arasında 

farklılaşmakta; özellikle okullulaşma oranının düşük olduğu illerde kız ve erkek çocuklarının 

okullulaşma oranları arasındaki fark açılmaktadır. Örneğin, en düşük okullulaşma oranının 

görüldüğü Ağrı’da kız çocuklarının % 30,59’u, erkek çocuklarının ise % 39,91’i okullulaşmıştır.

Kaynak:	MEB,	Milli	Eğitim	İstatistikleri.
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grafik 2.12: ortaöğretimde okullulaşma oranının cinsiyete göre dağılımı,  
2002-03 ve 2012-13 yılları arası

Kaynak:	MEB,	2013.

% 70,06 - 85
% 50 - 70,06
< % 50

> % 85

AFYONKARAHİSAR

harita 2.3: ortaöğretimde illere göre net okullulaşma oranları, 2012-13
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“4+4+4” düzenlemesi ile ortaöğretimin zorunlu eğitim kapsamına alınması her ne kadar ilköğretimden 
ortaöğretime geçiş yapan öğrenci sayısının artacağını düşündürmüş olsa da, okullulaşma oranları 
kayda değer oranda artmamıştır. Bu bağlamda öğrenciyi ilköğretim sırasında ya da sonrasında eğitimin 
dışına iten bireysel, ailevi ve kurumsal nedenleri anlamaya çalışmak önemlidir. Ancak bu nedenlere 
yönelik etkin ve sürdürülebilir çözüm önerileri üretildiği takdirde eğitime katılım artacak ve Türkiye 
beşeri sermayesi yüksek bireylere sahip olacaktır. Ortaöğretime katılmama kısa vadede ortaya çıkan 
bir sorundan öte, uzun zamana yayılan ve birçok etmenin birbiriyle etkileşimi sonucu oluşan ve 
çözümü çoklu müdahaleler gerektiren bir sorundur. Bireyin eğitim sistemine adım attığı ilk günden 
itibaren yaşadığı deneyimler, eğitim kurumları ve paydaşları ile kurduğu ilişki, ortaöğretim algısı ve 
ortaöğretimden beklentileri, eğitim ortamları ve eğitimin niteliği başta olmak üzere ortaöğretime 
katılımı etkileyen birçok etmen vardır.22

Mevcut verilere göre 2009-2010 eğitim-öğretim yılında ilköğretim 8. sınıfı 1.189.156 öğrenci 
tamamlamış; bu öğrencilerin 995.200’ü 2010-2011 eğitim-öğretim yılında ortaöğretime devam etmiştir. 
Yani, öğrencilerin % 80,3’ü ortaöğretime geçmiş; % 19,7’si ise zorunlu ilköğretimi tamamladıktan sonra 
örgün eğimden ayrılmıştır. Ortaöğretime geçişin illere göre dağılımı incelendiğinde, Türkiye genelinde 
% 19,7 olan ortaöğretime geçiş yapmama oranının doğu bölgelerindeki illerde % 30’un üzerine çıktığı 
görülmektedir. Örneğin Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’te (TRC3 bölgesinde) ortaöğretime geçiş 
yapmama oranı % 33,9’dur. Nitekim en düşük okullulaşma oranları da bu illerde kaydedilmektedir.

Bireyin sosyoekonomik altyapısı ilköğretimden ortaöğretime geçişin önemli belirleyicilerindendir. 
Ailenin gelir ve eğitim düzeyi arttıkça bireyin ortaöğretime geçiş olasılığı yükselmektedir. Bu 
bağlamda, nüfusun gelir düzeyi en düşük % 6’lık kesimine çocuklarını düzenli olarak okula 
göndermeleri koşuluyla sunulan aylık Şartlı Eğitim Yardımı önemlidir. Nitekim Şartlı Eğitim 
Yardımı, Güneydoğu, Kuzeydoğu ve Ortadoğu Anadolu bölgelerinde ortaöğretime geçiş olasılığını 
artırmaktadır. Kamu, yarı kamu ve STÖ temsilcileriyle yapılan görüşmelerde de düşük gelirli ve/veya 
çok çocuklu ailelerden gelen bireylerin ortaöğretime geçerken zorlandıkları belirtilmiştir. Ayrıca, 
bireyin eğitim sistemini terk etmesinde ve özellikle kız çocuklarının eğitime katılımında, ailelerin 
eğitime ilişkin tutumlarının, çocuklarını eğitime devam etme konusunda desteklemelerinin ve 
cesaretlendirmelerinin çok önemli olduğu vurgulanmıştır.

İlköğretim kademesindeki akademik başarı ve devamsızlık ile ortaöğretim kademesine ilişkin 
beklentiler ortaöğretime katılıma etki eden diğer önemli etmenlerdir. Akademik başarısı düşük olan 
ve/veya devamsızlık yapan öğrencilerin ortaöğretime geçiş olasılıklarının düşük olduğu saptanmıştır. 
Ayrıca, ilköğretimde akademik başarısızlık yaşayan, temel becerileri kazanamadan ortaöğretime 
devam eden öğrenciler özellikle 9. sınıfta zorlanmakta ve okulu terk etmektedirler. Örneğin, 2008-
2009 yılında kız öğrencilerin okulu terklerinin % 64’ü; erkek öğrencilerin okulu terklerinin ise % 76’sı 
9. sınıfta gerçekleşmiştir.23 Bunun yanında ortaöğretimin, temel eğitim sürecinde kazanılan becerilerin 
pekiştirildiği bir süreçten ziyade yükseköğretime geçiş olarak algılanması, yükseköğretim beklentisi 
olmayan öğrencileri ortaöğretimden soğutabilmektedir. Bu durum, özellikle hanehalkını ekonomik 
olarak desteklemesi beklenen öğrencilerin okuldan ayrılmasına neden olabilir.24

22 UNICEF Türkiye, MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve ERG işbirliğiyle gerçekleştirilen “İlköğretimden Ortaöğretime Geçişin Analizi” 
isimli proje, ortaöğretime erişimin önündeki engellere ilişkin yol gösterici niteliktedir. Bu projenin iki temel araştırma bileşeni vardır: 
a) Bahçeşehir Üniversitesi Toplumsal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) e-okul verilerini kullanarak ortaöğretime geçişi 
belirleyen etmenleri saptamak amacıyla yürüttüğü nicel araştırma; b) ortaöğretime geçişi daha bütüncül bir bakış açısıyla ele almak ve nicel 
araştırmayı desteklemek amacıyla ERG tarafından İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa’da kamu, yarı-kamu ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle 
gerçekleştirilen nitel araştırma. Ortaöğretime erişime ilişkin bu bölümde sunulan bulgu ve değerlendirmeler bu iki araştırmanın birlikte ele 
alınması sonucunda hazırlanan ve yakında yayımlanacak olan “İlköğretimden Ortaöğretime Geçiş: Engeller ve Politika Önerileri” başlıklı 
politika raporuna dayanmaktadır.

23 ERG, 2009. 

24 ERG Nisan 2012’de ortaöğretimde okul terklerini anlamaya yönelik küçük ölçekli bir saha çalışması gerçekleştirmiş; çalışma kapsamında 
ortaöğretimi terk eden öğrencilerle görüşmeler gerçekleştirmiştir. Bu bölümde sözü geçen ortaöğretimden beklentilere ve ortaöğretim 
algısına ilişkin çıkarımlar bu görüşmelere dayanmaktadır.
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Kentsel ve merkezi yerleşim yerlerinde ortaöğretime geçiş oranı % 88 iken, bu oran kırsal 
bölgelerde % 58’e düşmektedir. Eğitim sisteminin öğrencilerin yerleşim yerlerine göre değişen 
gereksinimlerini karşılayacak kapasiteden yoksun olması ortaöğretime katılıma etki edebilir. 1997 
yılında ilköğretimde ve daha sonra ilk kez 2009-2010 yılında ortaöğretimde başlatılan taşımalı eğitim 
uygulaması özellikle kırsal kesimde yaşayan ilk ve ortaöğretim çağındaki çocukların eğitime katılımı 

için önemlidir.

25 Kalkınma Atölyesi, 2012.

26 Bu öneriler, Kalkınma Atölyesi (2012) tarafından geliştirilmiştir.

Yukarıdaki bilgiler ışığında MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yürütülen iki çalışma özellikle 

önemlidir. Bunlardan ilki ortaöğretime yeni başlayan 9. sınıf öğrencilerine, eğitim yılı başında okulun fiziki, 

sosyal ve idari birimlerini, kurallarını, işleyişini tanıtmayı ve öğrencilerin okula uyumlarını kolaylaştırmayı 

hedefleyen Okula Uyum Projesi’dir. Projenin eğitim-öğretim yılı başlangıç haftasından bir hafta önce başlaması 

ve üç gün sürmesi öngörülmüştür. Bununla birlikle, MEB OGM ve UNICEF Ülke Programı Eylem Planı kapsamında, 

Gençlerin Güçlendirilmesi ve Koruma Programı altında okul terkleri, sınıf tekrarı ve gençlerin gereksinimlerinin 

belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar kapsamında 14-18 yaş grubunda olup örgün eğitim 

dışında olan çocukların özelliklerinin, gereksinimlerinin ve beklentilerinin saptanması ve ilgili politika önerilerinin 

üretilmesi amacıyla 2-4 Mayıs 2013 tarihleri arasında Ortaöğretim Düzeyinde Sınıf Tekrarı, Okul Terki ve Okul Dışı 

Çocuklar Çalıştayı düzenlenmiştir. Bu çalışmaların sonuçlanması ve eğitime katılımı güçlendirecek mekanizmaların 

yaşama geçirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda son dönemde eğitime katılımın ve devamın önündeki en önemli 

engellerden biri olan mevsimlik tarım işçiliği konusunda, Kalkınma Atölyesi tarafından hazırlanan “Mevsimlik 

Tarım İşçiliği ve Çocuklar: Sorun Analizi ve Politika Önerileri” başlıklı politika notuna değinmek yararlı olacaktır.25

Mevsimlik tarım işçiliği, pek çok çocuğun zorunlu eğitime katılımını ve devamını engelleme riski taşımaktadır. Bu 

sorunun çözülerek her çocuğun okulöncesi ve 12 yıllık zorunlu eğitime katılımının ve devamının sağlanması için 

aşağıda sıralanan öneriler politika hedefleri olarak değerlendirilmelidir:26

1. Mevsimlik tarım işçisi çocuklarla ilgili MEB genelgesinin kapsamı genişletilmeli,

2. Bu genelde kapsamında yapılacak uygulamalar için MEB ve ASPB taşra teşkilatları ile ilgili okullara yeterli 

finansal kaynak sağlanmalı,

3. Bu konuda başta öğretmenler olmak üzere eğitim ve sosyal hizmet sektöründeki insan kaynağının yeterli, 

nitelikli ve istekli olması sağlanmalı. Bu çerçevede göç alan ve veren illerdeki eğitim ve sosyal hizmet 

sektöründeki insan kaynağının artırılması ve niteliğinin iyileştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalı,

4. MEB ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) eşgüdümlü, e-okul sisteminden yararlanarak çocuk 

düzeyinde, sistemli izleme çalışmaları yapmalıdır.

Özetle, ortaöğretime katılımın yıllar içerisinde artması ve ortaöğretim çağındaki kız ve erkek çocuklarının 

okullulaşma oranları arasındaki farkın azalması önemli gelişmelerdir. Ancak, 2012’de ortaöğretimin “4+4+4” 

düzenlemesi ile zorunlu eğitim kapsamına alınmış olmasının ortaöğretime katılıma anlamlı bir etkisi olmamış; 

net okullulaşma oranındaki artış 2,69 yüzde puan ile sınırlı kalmıştır. İller arasında geçtiğimiz yıllarda görülen 

derin farklar devam etmektedir. Örneğin net okullulaşma oranı Rize’de % 92,44 iken, Ağrı’da % 35,46’dır. Bununla 

birlikte, eğitime katılımın bütüncül bir biçimde analiz edilebilmesi için sınıf tekrarı, devamsızlık ve okulu terke 

ilişkin güncel veriye gereksinim vardır. Ortaöğretime katılımın önündeki engelleri saptamaya yönelik çalışmalar 

hızlıca tamamlanmalı; çalışmaların bulguları ışığında ortaöğretime katılımı artırmaya yönelik müdahaleler 

geliştirmeli ve yaşama geçirilmelidir. Ortaöğretime katılıma engel oluşturan, özellikle bireyden kaynaklanmayan 

yapısal ve kurumsal etmenlerin giderilmesi elzemdir.
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eğitimin bileşenleri: 
öğretmenler ve öğrenme 
süreçleri

“4+4+4” ve öğretmenler 
“4+4+4” olarak bilinen 6287 sayılı yasanın uygulamaya koyulması ile eğitim sistemi önemli bir 

dönüşüm geçirmeye başlamıştır. Bunu takiben, Eğitim Reformu Girişimi bu dönüşüm ile ilişkili 

olarak okul yöneticileri ve öğretmenlerin izlenimlerinin derlenmesini sağlayacak küçük çaplı bir 

araştırma gerçekleştirmiştir. Bu araştırma çerçevesinde 1.061 okul yöneticisi, öğretmen ve diğer 

eğitim paydaşından internet üzerinden uygulanan bir soru formu aracılığıyla okula başlama yaşı 

ve seçmeli dersler gibi çeşitli alanlarda veri toplanmıştır. Bu bölüm, sözü geçen araştırmanın ön 

bulgularını genel hatları ile özetlemektedir.

okula başlama yaşı ve öğretmenler 

“4+4+4” ile okula başlama yaşı 66 aya çekilmiştir. Dolayısıyla okulöncesi eğitimin hedeflerinden 

birinin 66 aylık çocukları ilkokula hazırlamaya dönüştüğü ileri sürülebilir. Bu durum okulöncesi 

öğretim programında değişikliğe gidilmesini gerektirmiştir ve Bakanlık 17.08.2012 tarihinde 

“Okul Öncesi Eğitim Programlarının Uygulanması” konulu bir genelge yayımlamıştır. Bunu izleyen 

süreçte 23.07.2012’de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan yeni okulöncesi 

eğitim programının pilot uygulamasına 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Temel Eğitim Genel 

Müdürlüğü tarafından belirlenen 10 ilde başlanmıştır.1 Pilot uygulama kapsamında yer almayan 

okulöncesi eğitim kurumlarında ise 2006 yılında geliştirilen ve 36-72 ay yaş grubunun tümünü 

kapsayan programın uygulanmasına devam edilmektedir.

Okulöncesi eğitimdeki değişiklikler temelde okula başlama yaşının değişmesi ve buna bağlı olarak 

okulöncesi öğretim programının yenilenmesi ile ilişkilidir. Araştırmaya katılan 45 okulöncesi 

öğretmeninin 19’u okula başlama yaşındaki değişiklikle ilişkili herhangi bir hazırlık çalışmasının 

yapılmadığını belirtmişlerdir. Hazırlık çalışmaları gerçekleştirdiğini belirten ve pilot illerde bulunan 

öğretmenlerin bir bölümü seminerlere katılarak yeni programa ilişkin bilgi edindiklerini bildirmiş; 

pilot illerde bulunmayan öğretmenler ise pilot illerde bulunan meslektaşları ile bağlantıya 

geçerek ve internet üzerinden bilgi toplayarak okulöncesi eğitimdeki dönüşüme hazırlanmaya 

çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Zümre ve 1. sınıf öğretmenleri ile uyum toplantıları, okulöncesi 

öğretim programındaki kazanımların küçülen yaş grubuna uyum sağlamak adına azaltılması 

ve serbest zaman diliminin genişletilmesi okulöncesi öğretmenlerinin okula başlama yaşındaki 

değişikliğe hazırlanma yolları olarak ortaya çıkmaktadır. Son olarak, araştırmaya katılan 45 

okulöncesi öğretmenin 33’ü “4+4+4” uygulamasının okulöncesi eğitimi olumsuz veya çok olumsuz 

etkileyeceğini tahmin etmektedir.

1 Bu pilot iller Adana, Ankara, Ağrı, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, İzmir, Mersin, Şanlıurfa ve Van’dır.
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Okula başlama yaşı ile ilişkili değişiklik sadece okulöncesini değil ilköğretimi de etkilemiştir. Okula 

başlama yaşının 66 aya indirilmesine ek olarak 60-65 ay yaş aralığındaki çocukların velilerinin 

talepleri doğrultusunda 1. sınıfa kayıt yaptırmalarına izin verilmiştir. Okulöncesi çağ nüfusunda 

olmalarına karşın, Türkiye genelinde 1. sınıfa 135.548 öğrenci velisinin isteği ile kayıt yaptırmıştır.

İlköğretim düzeyinde de okula başlama yaşının 66 aya düşürülmesi ve 60-65 ay yaş grubundaki 

çocukların 1. sınıfa kayıt yaptırmalarına izin verilmiş olması öğretmenleri önemli ölçüde 

etkilemiştir. Araştırma kapsamında ulaşılan 42 1. sınıf öğretmeninin 10’u sınıflarında 60-65 ay 

aralığında hiç öğrenci olmadığını belirtirken, diğer 32 öğretmen sınıflarında 60-65 ay aralığında 

en az bir öğrencinin bulunduğunu söylemiştir. Bazı öğretmenler ise sınıflarında çok sayıda (14-45 

arasında) öğrencinin 60-65 ay grubunda bulunduğunu bildirmektedir. Bu durum öğrencilerin ay 

gruplarına göre farklı şubelere ayrıştırıldığının göstergesidir. Bir diğer deyişle, okul yöneticileri, 

60-65 ay yaş grubundaki öğrencilerin diğer 1. sınıf öğrencileri ile aynı şubede eğitim görmesinin 

uygun olmadığını düşündüklerinden öğrencileri sistematik biçimde ay gruplarına göre farklı 

şubelere toplamış olabilirler.

Araştırma örnekleminde bulunan 1. sınıf öğretmenlerinin çoğunun sınıflarında 60-65 ay grubu 

öğrenci vardır. Buna karşın, sınıfında 60-65 ay grubunda öğrenci bulunan 32 öğretmenden sadece 

ikisi daha önce bu yaş grubu ile çalıştığını ve/veya bu yaş grubuna öğretmenlik yapmalarına 

yardımcı olacak bir eğitim aldığını belirtmektedir. Bazı öğretmenler seminer döneminde uzaktan 

eğitim aracılığıyla bu konu ile ilişkili olarak eğitim aldıklarını; ancak bu eğitimleri yararlı 

bulmadıklarını söylemiştir. Buna ek olarak öğretmenler, internet üzerindeki çeşitli öğretmen 

sitelerinden bu yaş grubunun özelliklerine ilişkin bilgiler edinip fikir alışverişinde bulunduklarını 

belirtmektedir.

MEB’in erken ay yaş gruplarının okula uyumunu kolaylaştırmak için hazırladığı 12 haftalık uyum 

programı ile ilişkili olarak da, 42 1. sınıf öğretmeninin 36’sı bu programa ilişkin herhangi bir 

eğitim almadığını belirtmektedir. Eğitim alan öğretmenler ise eğitim için öğretmenlerin bir okulda 

toplandığını, eğitimin telekonferans biçimde yapıldığını ve yetersiz olduğunu vurgulamaktadır.

seçmeli dersler

“4+4+4” ile birlikte ortaokul ders çizelgelerine yeni seçmeli dersler eklenmiştir. Araştırmaya katılan 

60 ortaokul öğretmeni seçmeli ders verdiğini bildirmektedir. Bu öğretmenlerden 42’si verdiği 

seçmeli dersi ilk defa verdiğini; 30’u seçmeli derse hazırlanabilmek için yeterli zamanı olmadığını 

belirtmiştir. Öğretmenlerin önemli bir bölümü derse hazırlanabilmek için en az bir aylık sürenin 

gerekli olduğunu ifade etmiş ve yaz döneminde hazırlık yapılamamış olmasının kaçırılmış bir 

fırsat olduğunu vurgulamıştır. Öğretmenler, mevcut durumda öğretim programı olmayan dersleri 

okuttuklarını ve yıllık programları olmadığını belirtmektedirler. Ayrıca araştırmaya katılan ve 

seçmeli ders veren öğretmenler neredeyse hiçbir merkezi teşkilat ve/veya yerel yöneticiden (ilçe 

milli eğitim müdürlüğü, okul vb.) seçmeli derslere ilişkin herhangi bir destek almamıştır.

Araştırmaya katılan ve seçmeli ders veren ortaokul öğretmenlerine göre bu seçmeli derslerin kimin 

tarafından verileceğine % 66 ile ağırlıklı olarak müdür veya müdür yardımcısı karar vermiştir. Bunu 

% 25 ile öğretmenin kendisi ve % 8 ile zümre başkanı izlemektedir. Seçmeli ders veren öğretmenler 

derse yeteri kadar hazırlanma fırsatı bulamamış ve gereksinim duydukları desteği görememiş 

olmalarına karşın, % 71 oranında seçmeli ders vermekten memnun olduklarını belirtmektedir. Diğer 

taraftan seçmeli ders veren öğretmenlerin % 42’si seçmeli ders uygulamasını olumlu veya çok 

olumlu olarak değerlendirirken, % 30’u olumsuz veya çok olumsuz olarak değerlendirmektedir. Geri 

kalan % 28’i kararsızlar oluşturmaktadır.
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Özetle, araştırmaya göre öğretmenler “4+4+4” sürecinde hem okulöncesi hem ilkokul düzeyinde 

okula başlama yaşındaki değişikliğe hazırlıksız yakalanmış ve bu süreçte MEB tarafından sistematik 

biçimde desteklenmemişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmenler dönüşüm sürecine bireysel 

çabaları ile uyum sağlamaya çalışmışlardır. Ortaokulda seçmeli derslerin yaşama geçirilmesi ile 

ilişkili olarak da benzer bir tablo vardır. Ancak, okula başlama yaşına oranla öğretmenlerin seçmeli 

derslerle ilişkili tutumu daha olumludur. Bu araştırmanın sonuçlarını genellemek sağlıklı sonuçlar 

vermeyecek olsa da, araştırma bulguları hem okula başlama yaşı hem de seçmeli dersler gibi yeni 

düzenlemeler için öğretmenlerin önemli ölçüde destek gereksinimi olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bu yönde izleme ve değerlendirme çalışmalarının hızla yaşama geçirilmesi ve “4+4+4” sürecinin 

öğretmenleri nasıl etkilediğinin belirlenmesi, dönüşümün en az düzeyde sıkıntı ile atlatılması ve 

geleceğe dönük dersler çıkarılması için büyük önem taşıyacaktır.

öğretmen niteliğine ilişkin çalışmalar
Okul yönetimi, kaynakları ve atmosferi, öğretim programı ve eğitimin içeriği, öğretmenin becerisi, 

hazırlığı, tavırları ve öğretme yöntemleri gibi pek çok farklı etken eğitimin niteliği üzerinde önemli 

rol oynar. Ancak okullar ve sınıflar karmaşık ve dinamik ortamlardır ve hangi etkenin eğitimin 

kalitesini hangi koşullar altında ne yönde etkilediğini açık biçimde saptamak çoğu zaman kolay 

değildir.

Diğer taraftan, eğitimin niceliğinden çok niteliğinin beşeri kalkınma ile daha yakından ilişkili 

olduğunu gösteren çalışmaların2 yaygınlaşması ile birlikte, bu karmaşık sorunu çözmeye odaklanan 

çalışmalarının sayısı hızla artmış ve belirli örüntüler ortaya çıkartılmıştır. Son 50 yıl boyunca 

dünya çapında yapılan pek çok araştırma istikrarlı biçimde nitelikli öğretmenin nitelikli eğitimin 

olmazsa olmaz bir bileşeni olduğuna işaret etmektedir.3 Öyle ki eğitimin niteliğinin öğretmenlerin 

niteliğinin üzerine çıkamayacağı hem araştırmacılar hem politika yapıcılar tarafından sık sık dile 

getirilmektedir.4 Bu bulgulara paralel olarak son 15-20 yıl içinde hem gelişmiş hem gelişmekte 

olan ülkelerde öğretmen politikaları, eğitim politikalarının merkezine yerleşmiştir ve öğretmenlik 

mesleğine gelişebileceği ortamı sunmak, nitelikli öğretmeni yetiştirmek ve öğrenci ile buluşturmak 

ana politika hedeflerine dönüşmüştür.

Benzer bir dönüşüm Türkiye’de de yaşanmakta ve özellikle son yıllarda pek çok farklı boyutu ile 

öğretmen politikaları eğitim politikaları gündeminde ağırlık kazanmaktadır. Eğitim İzleme Raporu 
2011’de ayrıntılı biçimde ele alınan Öğretmen Yeterlikleri, Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı ve 

sonrasında hazırlanan ancak hala resmi olarak yayımlanmayan Ulusal Öğretmen Stratejisi Belgesi 

bu dönüşümün somut örnekleri olarak gösterilebilir. Bu çalışmaları takiben MEB, öğretmen arz ve 

talebini belirleyen etkenlerin ve bu yolla öğretmen arz ve talebinin anlaşılmasına yardımcı olacak 

Öğretmen İstihdam Projeksiyonları Stratejileri ve Sistemlerinin Geliştirilmesi Projesi’ni (İKOP) 

başlatmıştır. Takip eden bölümlerde Öğretmen Yeterlikleri, Ulusal Öğretmen Stratejisi Belgesi ve 

İKOP ile ilişkili gelişmeler özetlenmekte ve eleştirel bir biçimde değerlendirilmektedir.

2 Hanushek ve Kimko, 2000.

3 Darling-Hammond, 2000; Glewwe, Hanushek, Humpage ve Ravina, 2011.

4 Özcan, 2011; Schleicher, 2011.



78 e¤itim reformu giriimi

öğretmen yeterlikleri ve ulusal öğretmen strateji belgesi ile ilişkili 
gelişmeler

Türkiye’de öğretmenlerin kaliteli hizmetiçi eğitimleri ile desteklenmeleri büyük önem 

taşımaktadır, çünkü özellikle devlet okullarında mesleğe adım atan öğretmenlerin profesyonel 

yaşamlarını eğitim sistemi içinde tamamlamaları beklenmektedir. 2012 yılında eğitim 

fakültelerinin akreditasyonu, eğitim fakültesi-okul işbirliklerinin güçlendirilmesi, öğretmenlik 

uygulamasının eğitim fakültelerinin programlarında ağırlık kazanması ve eğitim fakültelerinin 

öğretim programlarının belirlenmesinde daha fazla söz sahibi olması gibi öğretmen niteliğini 

geliştirebilecek alanlarda anlamlı bir politika girişimi gerçekleştirilmemiştir. Bu nedenle kaliteli 

hizmetiçi eğitimin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, öğretmen niteliğini geliştirmek için temel 

politika seçeneği olarak belirmektedir.

Öğretmen niteliğinin geliştirilmesi ve kaliteli hizmetiçi eğitimin sunulabilmesi için MEB Öğretmen 

Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2004’ten beri Öğretmen Yeterlikleri ve Okul Temelli 

Mesleki Gelişim (OTMG) üzerine çalışmaktadır.5 Bu çerçevede öğretmenlik mesleğini etkili ve 

verimli bir biçimde sürdürebilmek için sahip olunması gereken genel bilgi, beceri ve tutumlar 

olarak tanımlanan öğretmen yeterliklerinin iki boyutu bulunmaktadır. Branştan bağımsız olarak 

her öğretmenin sahip olması planlanan genel yeterlikler ile ilköğretim düzeyi için özel yeterlikler 

ile ilişkili çalışmalar 2008’de tamamlanmıştır. Bu yeterliklerin geliştirilmesinde kullanılabilecek 

bir kılavuz olarak tasarlanan OTMG ile öngörülen, mesleki yeterliklerini geliştirmek isteyen 

öğretmenlerin gelişim modellerini kendilerinin oluşturmaları, hazırladıkları planları uygulama 

olanağı bulmaları ve izleme süreçlerinde yol haritalarına sahip olmalarıdır.

6 yeterlik alanı, 31 alt yeterlik ve 233 performans göstergesini içeren genel yeterliklerin tasarı 

aşaması tamamlanmasına karşın, Öğretmen Yeterlikleri hala yaşama geçirilmemiştir. Bunun temel 

nedenlerinden biri her öğretmen için 233 performans göstergesinin sağlıklı biçimde izlenmesinin 

ve değerlendirilmesinin çok güç olmasıdır. Bu nedenle performans göstergelerinin sayısını 

azaltma çalışmalarına hız verilmiş ve gösterge sayısı 60’lara kadar düşürülmüştür. Sonrasında 

genel yeterlikleri yaşama geçirmek üzere Maliye Bakanlığı ile maliyet çalışmalarına başlanmıştır. 

Diğer taraftan eğitim sisteminde “4+4+4” ile gelen köklü değişikliğe ek olarak hem Milli Eğitim 

Bakanı’nın hem de müsteşarın değişmesi üzerine öğretmen yeterliklerinin yeni Milli Eğitim Bakanı 

ve müsteşarına tekrar sunulması gerekli olmuştur. Öğretmen yeterlikleri ile ilişkili bu gelişmelere 

paralel olarak 2011’de pilot çalışmaları tamamlanmış olan OTMG’de de herhangi bir ilerleme 

sağlanamamıştır.

Öğretmen yeterlikleri ile ilişkili olan bir diğer önemli girişim Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi’nin 

tamamlanmasıdır.6 İlk taslağı Kasım 2011’de tamamlanan belge hala yayımlanmamıştır. Bu 

gecikmenin nedenleri üzerine herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Ancak, yukarıda da belirtildiği 

gibi 2012’de eğitim sisteminin köklü biçimde dönüştürülmesi ve 2013’ün başında Milli Eğitim 

Bakanı’nın ve müsteşarının değiştirilmiş olmasının Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi’nin 

sonlandırılmasında gecikmelere yol açtığı ileri sürülebilir. Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi’nin 

son taslağı çeşitli paydaşların görüşüne açılmıştır ve Belge’nin yakın zamanda sonlandırılması 

beklenmektedir. Ancak Belge’de bahsi geçen pek çok etkinliğin doğrudan öğretmen yeterlikleri 

ile ilişkili olması nedeniyle öğretmen yeterlikleri tamamlanmadan Ulusal Öğretmen Stratejisi 

Belgesi’nin anlam kazanması olası değildir. Daha önce sözü geçen eğitim fakültelerinin 

akreditasyonu, eğitim fakültesi-okul işbirliklerinin güçlendirilmesi ve öğretmenlik uygulamasının 

5 MEB ve YÖK’ün öğretmen yeterliklerinin belirlenmesi için ilk çalışmaları 1999’da başlamıştır.

6 Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi’nin hazırlık sürecine ilişkin ayrıntılı tartışma Eğitim İzleme Raporu 2011’de bulunabilir.
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eğitim fakültelerinin programlarında ağırlık kazanması gibi önemli değişikliklere Ulusal Öğretmen 

Stratejisi Belgesi’nin tamamlanmasının ardından hız verileceği tahmin edilmektedir. Özetle, hem 

öğretmen yeterlikleri ve OTMG hem de Ulusal Öğretmen Stratejisi Belgesi çerçevesinde mesleki 

gelişimi ve öğrenmenin başlaması öngörüldüğünden çok daha fazla zaman almaktadır.

öğretmen istihdam projeksiyonları stratejileri ve sistemlerinin 
geliştirilmesi projesi (ikop)

İKOP’un çalışmalarına Ekim 2011’de başlanmıştır. Projenin amacı üniversite öncesi eğitim 

düzeylerinde devlet okullarında ve özel okullarda 2023’e kadar gereksinim duyulacak öğretmen 

sayılarının belirlenmesi ve buna dayalı bir öğretmen istihdam politikası oluşturulmasına destek 

olmaktır. Proje 4 Haziran 2013’te gerçekleştirilen kapanış toplantısı ile tamamlanmıştır.

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin ekibi Ankara Üniversitesi, 

Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin eğitimbilim, 

nüfusbilim ve ekonomi bölümlerinde görev yapan akademisyenlerden oluşmaktadır. Proje beş 

temel bileşene sahiptir:

• Bölge/il düzeyinde ve yıl/alan bazında öğretmen arz-talep analizlerinin yapılması

• Öğretmen arz-talebinin belirleyicilerinin saptanması

• Ulusal, bölgesel ve yerel öğretmen istihdam modellerinin ve bu modellere dayalı strateji 

belgesinin geliştirilmesi

• Öğretmen arz-talep projeksiyonlarının sistematik olarak güncellenmesi için istatistiksel modellerin 

ve bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) temelli sistemin geliştirilerek kullanıcıya sunulması

• Farkındalık yaratma etkinliklerinin düzenlenmesi.

Bu projeden beklenen ana sonuç, projenin tamamlanması ile BİT tabanlı sürdürülebilir bir 

sistem geliştirilerek uzun vadeli insan kaynakları planlamasının yaşama geçirilmesidir. Ayrıca 

bu sistem tarafından üretilecek bilginin hizmetöncesi öğretmen yetiştirme programlarının 

sayı ve kontenjanlarının belirlenmesine kılavuzluk etmesi beklenen diğer sonuçlardan biridir. 

Proje ekibinin temel beklentisi, proje sonucunda kamu eğitim sisteminin öğretmen istihdam 

politikasının akılcı bir temele oturması ve ülke kaynaklarının daha verimli kullanılmasıdır.

Bu bileşenler için gerçekleştirilen çalışmaların ön bulguları 30-31 Ocak 2013’te Ankara’da 

düzenlenen İstihdam Projeksiyonları, Stratejileri ve Sistemlerinin Geliştirilmesi Projesi Çalıştayı ile 

birçok paydaş ve kamuoyu ile paylaşılmıştır ve proje ekibinin sunumu sonrası çalıştay katılımcıları 

dört farklı grup altında çalıştay konularını ve tartışma sorularını ele almışlardır. Birinci grubun ele 

aldığı çalıştay konusu öğretmen arzını etkileyen etmenler ve öğretmen arz analizi olmuştur. Bu 

grupta genel hatları ile hizmetöncesi öğretmen yetiştirme programları ve kontenjanlarının nasıl 

belirlendiği ve belirlenmesi gerektiği, kontenjanlar ile öğretmen talebi arasında nasıl bir ilişki 

olduğu ve öğretmen arzının niteliği üzerine tartışmalar yapılmıştır. İkinci grup, öğretmen talebini 

etkileyen etmenler ve öğretmen talep analizi üzerine odaklanmıştır. Bu çerçevede nüfus değişimi 

ve eğitim talebi arasındaki bağlantı, talebin karşılanamadığı durumlarda izlenen yöntemler, 

mesleki ve teknik eğitim ile özel eğitim programları için öğretmen talebinin nasıl karşılanması 

gerektiği konuları ayrıntıları ile tartışılmıştır. Üçüncü grup ulusal, bölgesel ve yerel öğretmen 

istihdam modelleri ve bu modellere dayalı öğretmen istihdam stratejisinin nasıl olması gerektiğini 

ele almıştır. Bu bağlamda, uygulamada olan planlama politikalarının yeterliğinin, öğretmen atama 

ölçütlerinin yerindeliğinin ve yedek öğretmenlik ile ilişkili konuların kapsamlı biçimde üzerinde 

durulmuştur. Son olarak dördüncü grup, öğretmen yeterlikleri, öğretmen yeterliklerinin ölçülmesi 

ve yeterliklerin öğretmen istihdam stratejisine ve hizmetöncesi öğretmen yetiştirme programlarına 



80 e¤itim reformu giriimi

yansıtılması konularına yoğunlaşmıştır. Çalıştayın kapanışında her grupta gerçekleştirilen 

tartışmaların bir özeti katılımcılar ile paylaşılmıştır. Bu çalıştayı izleyen dönemde proje ekibi 

çalışmalarına devam etmiş; proje son halini almış ve 4 Haziran 2013’te kapanış toplantısında BİT 

temelli sistem toplantı katılımcılarına ayrıntıları ile sunulmuştur.

projenin bulguları

Proje çerçevesinde 2012-2023 dönemi için okul çağı nüfusu 81 il için kent ve kır ayrımında 

okulöncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretim düzeyleri için tahmin edilmiştir. Bu tahminler 

yapılırken doğurganlık, ölüm ve göç dikkate alınmıştır. Bu tahminler okul çağı nüfusunun 

okulöncesi, ortaokul, lise ve yükseköğretimde % 0,7 ve % 2,2 arasında değişen oranlarda 

azalacağına işaret ederken, ilkokul çağ nüfusunun % 1,2 oranında artacağını öngörmektedir. Diğer 

taraftan kentlerde okul çağı nüfusunun doğal artıştan daha çok iç göç nedeniyle yükseleceği 

tahmin edilmektedir. Buna paralel olarak, kırsal kesimde doğal artış baskısına karşın yoğun iç göç 

nedeniyle okul çağı nüfusunda önemli bir düşüş beklendiği vurgulanmaktadır.

Nüfus tahmini ile ilişki bulgular proje için büyük önem taşır çünkü okul çağı nüfusu eğitim 

sistemi içinde bulunacak öğrenci sayısını doğrudan etkileyecektir. Ancak okul çağı nüfusu 

öğretmen talebini etkileyen tek etmen değildir. Proje ekibinden Doç. Dr. Şakir Çınkır’ın çalıştayda 

gerçekleştirdiği sunumda belirttiği üzere öğretim teknolojisi, kayıt ve okulda kalma süresi, zorunlu 

eğitim süresi, günlük ders saati, öğretim programı ile ilişkili politikalar, seçmeli ders sayısı ve özel 

öğretim kurumlarının sistem içindeki payı gibi pek çok farklı değişken öğretim talebini doğrudan 

etkileme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle öğretmen talebi belirlenirken okullulaşma oranları, 

derslik başına düşen öğrenci sayıları, kamu ve özel sektördeki öğrenci sayısı, öğretmenlerin ders 

yükleri, zorunlu ve seçmeli ders saati sayıları, yıpranma oranları (emeklilik, ayrılma vb.), sınıf tekrar 

oranları ve okul terk oranları gibi değişkenler de dikkate alınmıştır. Bu değişkenlerin 2012 ve 2023 

yılları arasında izleyebileceği yollara ilişkin üst politika belgelerinde belirlenen temel hedefler 

çerçevesinde proje ekibi tarafından üç farklı senaryo hazırlanmış ve öğretmen talebi tahminleri bu 

temelde oluşturulmuştur.

Öğretmen arzının belirleyicileri ile ilişkili olarak ise proje çerçevesinde yürütülen çalışmaların 

odağında hizmetöncesi öğretmen yetiştirme programlarının kontenjanları vardır. Bu alanda 

yürütülen inceleme, kontenjanlar ile hizmetöncesi öğretmen yetiştirme programı mezunları 

arasında istatistiksel bir ilişki kurarak, kontenjanların mezun sayılarını doğrudan ve birebir 

denilebilecek ölçüde belirlediğini ortaya koymaktadır. Buna göre 2011’de 30 bin düzeyindeki 

mezun sayısının, izleyen yıllar içinde düzenli biçimde yükselerek 2015’te yaklaşık olarak 55 

bine yükseleceği öngörülmektedir. Proje ekibi, öğretmen arzındaki bu hızlı yükselişi ve okul 

çağı nüfusunda öngörülen daralmayı dikkate alarak hizmetöncesi öğretim programlarının 

kontenjanlarının acilen düşürülmesi gerektiğini vurgulamış ve öğretmen arzı ve talebinin bu yolla 

dengede tutulabileceğini ileri sürmüştür. Diğer taraftan, öğretmen arzının sadece hizmetöncesi 

öğretmen yetiştirme programlarının kontenjanları ile ilişkili olduğunu iddia etmek yerinde 

olmayacaktır. Nitekim, proje ekibiden Doç. Dr. Şakir Çınkır ücretlendirme, kariyer planlaması, 

çalışma koşulları ve öğretmenlik mesleğinin statüsü gibi önemli etkenlerin de öğretmen arzını 

belirlediğinin altını çizmiştir. Ancak, proje ekibi hizmetöncesi öğretmen yetiştirme programı 

mezunlarının sayısının öğretmen arzı için uygun bir gösterge olduğunu kabul etmektedir. Bu 

varsayım, kontenjanların mezun sayısında yıllar içindeki tüm hareketliliği istatistiksel olarak 

açıklıyor olduğunu ve kontenjan dışındaki etkenlerin incelemenin yapıldığı dönemde Türkiye’de 

sınırlı rol oynadığını ortaya koymaktadır.
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projeye ilişkin genel değerlendirme

Stratejik planlama, Türkiye’de eğitim politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasında üzerinde 

önemle durulması gereken alanların başında gelmektedir. Eğitim politikalarının orta ve uzun vadeli 

bir plan çerçevesinde ve birbirlerini destekleyecek biçimde tasarlanması, politika önceliklerinin 

belirlenmesi ve politika değişikliklerinin izleme ve değerlendirme yöntemleri ile incelenmesi 

hızla ve acilen ilerleme sağlanması gereken alanlardır. Ancak bu biçimde kaynakların verimli 

kullanılabilmesi yolunda gelişme sağlanabilecektir.

İKOP, tasarımı ve içeriği ile öğretmen istihdam politikaları için bu eksikliği belli ölçüde giderme 

potansiyeli olan önemli bir adımdır. Projenin tasarımı öğretmen istihdamı politikalarına 

bütüncül bir bakış açısına sahiptir ve proje öğretmen istihdamı politikalarına pek çok farklı 

boyutuyla kapsayıcı bir biçimde yaklaşmaktadır. Örneğin, öğretmen yeterliklerinin hizmetöncesi 

öğretmen yetiştirme programlarına ne ölçüde yansıtıldığından yedek öğretmenlik uygulamasına 

pek çok farklı alan söz konusu çalıştayda ele alınmıştır ve mevcut haliyle proje çıktıları bu 

alanların tamamını içermese de projenin tasarımı İKOP’un kapsamının genişletilmesine elverişli 

görünmektedir.

İKOP’un stratejik planlama için önemli olan bir diğer özelliği proje çıktılarının orta ve uzun erimli 

biçimde tasarlanmış olmasıdır. Ayrıca proje tasarımı, proje ekibinin yürüttüğü veri ve kanıt temelli 

araştırmalardan beslenmiştir ve araştırmalardan derlenen bulgular BİT temelli kullanıcı arayüzü ile 

politika yapıcı ve uygulayıcılar için doğrudan kolayca kullanılabilir kılınmıştır. Bu haliyle İKOP’un 

yaşama geçirilmesinin eğitim sisteminin ve genel olarak Türkiye’nin insan kaynağının daha verimli 

kullanılmasına yardımcı olma olasılığı yüksektir.

Diğer taraftan İKOP ile üretilen öğretmen arz ve talep tahminleri önemli ölçüde kullanılan 

varsayımlar ile ilişkilidir. Proje ekibi, projeksiyonlara etki edebilecek etkenlerin (örneğin derslik 

başına düşen öğrenci ve özel okul payı) 2023’e kadar izleyeceği yolu üst politika belgelerinde 

belirlenen hedefler çerçevesinde tahmin etmektedir. Diğer taraftan bu amaçla kullanılabilecek 

diğer bir seçenek, istatistiki yöntemler kullanılarak bu etkenlerin gelecekte izleyeceği yolların 

tahmin edilmesi ve bu tahminler yolu ile öğretmen talebinin belirlenmesi olabilir. Örneğin, 

ortalama sınıf büyüklüğü ve özel okul payı gibi öğretmen talebi ile yakından ilişkili etkenler genel 

olarak ülkelerin ekonomik kalkınmışlık düzeyleri ile bağlantılıdır. Hükümet’in 2023 hedeflerinin 

başında kişi başı gayrisafi yurtiçi hasılayı (GSYH) 25 bin dolara yükseltmek gelmektedir.7 2010 

verisine göre satın alma gücü paritesine (SGP) göre düzeltilmiş kişi başı GSYH’leri 20 ve 30 bin 

dolar arasında değişen ülkelerde ilköğretim düzeyinde öğretmen başına ortalama olarak 12,8 

öğrenci düşmektedir. Türkiye’de ise 2010-2011 eğitim-öğretim yılında ilköğretim düzeyinde 

öğretmen başına 21 öğrenci düşmekteydi (bkz. GRAFİK 3.1).

7 https://www.akparti.org.tr/site/hedef/370/kisi-basi-gelir-25-bin-dolar.
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Türkiye’nin son on yılda geçirdiği dönüşüm de ekonomik kalkınmaya paralel olarak öğretmen 

başına düşen öğrenci sayısının gerilediğine işaret etmektedir. 2002’de ilköğretim düzeyinde 28 

olan öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, 2011’de 20’ye gerilemiştir (bkz. GRAFİK 3.2). Özetle, 

Hükümet’in 2023 hedefine dönük çabaları, uluslararası örnekler ve Türkiye’nin son on yılda 

geçirdiği dönüşüm, önümüzdeki on yılda öğretmen başına düşecek öğrenci sayısının azalacağına 

işaret etmektedir.

Özel öğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerin sistem içindeki payı da her eğitim düzeyinde yıllar 

içinde yükselmektedir. 2004-2005 ve 2012-2013 eğitim-öğretim yılları arasında özel öğretim 

kurumlarına kayıtlı öğrencilerin sistem içindeki payı okulöncesinde % 8,75’ten % 11,57’ye, 

ilköğretimde % 1,63’ten % 3,07’ye ve ortaöğretimde % 2,34’ten % 3,94’e yükselmiştir. Bunun doğal 

sonucu olarak özel öğretim kurumlarına kayıtlı öğrenci sayısı hızla yükselmiştir (bkz. GRAFİK 3.3).

Kaynak:	UNESCO	İstatistik	Enstitüsü,	http://www.uis.unesco.org

Kaynak:	UNESCO	İstatistik	Enstitüsü,	http://www.uis.unesco.org	ve	Türkiye	İstatistik	Kurumu	(TÜİK),	http://www.tuik.gov.tr
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grafik 3.1: türkiye ve seçilmiş ülkelerde ilköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci  
sayısı ve kişi başı gsyh ($, sgp’ye göre düzeltilmiş), 2010 

grafik 3.2: ilköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve kişi başı gsyh  
($, sgp’ye göre düzeltilmiş), 2002-2011 yılları arası
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Özel öğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin sistem içindeki payının yükselmesi de Türkiye’de 
son yıllarda gerçekleşen ekonomik kalkınma ile ilişkili görünmektedir. Nitekim, özel öğretim 
kurumlarının ücretlerinin göreli olarak yüksek olduğu bölgelerde özel öğretim kurumlarına kayıtlı 
öğrencilerin sistem içindeki payı yüksekken, ücretlerin göreli olarak düşük olduğu bölgelerde özel 
öğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerin sistem içindeki payı da düşüktür (bkz. GRAFİK 3.4). Grafik, 
hanehalklarının göreli gelir düzeyleri yükseldikçe ve bu yolla özel okul ücretlerini karşılamaları 
mümkün oldukça özel öğretim kurumlarının arzının yükseldiğine işaret etmektedir. Eğer Türkiye’de 
ekonomik kalkınma Hükümet’in 2023 hedefleri ile uyumlu biçimde gerçekleşecek olursa özel 
öğretim kurumlarında kayıtlı bulunan öğrencilerin sistem içindeki payının hızla yükselmeye devam 
etmesi en olası senaryo olarak belirmektedir.8

8 Bu gelişmelerle uyumlu olarak temel politika belgeleri de özel öğretime kayıtlı öğrenci sayısının yükseltilmesini ana amaçları arasında 
sıralamaktadır. Orta Vadeli Plan 2013-2015 eğitimin her düzeyinde alternatif finansman modellerin geliştirilmesinin ve özel sektörün 
eğitim yatırımlarının kalite odaklı bir anlayışla teşvik edilmesinin planlandığını belirtmektedir. MEB 2010-2014 Stratejik Planı da özel 
öğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerin payının % 5’e yükseltilmesinin hedeflendiğini belirtmektedir.

Kaynak:	MEB,	Milli	Eğitim	İstatistikleri,	http://sgb.meb.gov.tr/www/resmi-istatistikler/icerik/64

Kaynak:	TÜİK,	http://www.tuik.gov.tr
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grafik 3.3: özel öğretim kurumlarında kayıtlı öğrenci sayısı, 2004-05, 2008-09, 2012-13

grafik 3.4: bölgelere göre özel okulların oranı ve özel lise ücretleri
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Buna ek olarak mevcut verilerle bu etkenlerin 2023’e kadar nasıl değişebileceğinin deneysel 
yöntemler kullanılarak analiz edilmesi öğretmen arz ve talep projeksiyonlarının daha az hata ile 
tahmin edilmesine yardımcı olabilir.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken sınıf büyüklüğü, özel öğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilerin 
sistem içindeki payı ve net okullulaşma oranları gibi etkenlerin politika değişkeni olarak kabul 
edilmesi ve projeksiyonlara dışsal etkenler olarak eklenmesinin öğretmen talebi ve arzını dört 
yıl sonra etkileyecek olmasıdır. Örneğin, politika yapıcılar 2014’te Türkiye’de okulöncesi eğitimi 
zorunlu kılabilir ve net okullulaşma oranlarının % 100 olacağına karar verebilirler. Bu durumda 
İKOP ile üretilen tahminler bu bilgi çerçevesinde yenilenecek ve öğretmen arzı ve talebi politika 
değişikliğine göre güncellenecektir. İKOP’ta öğretmen arzının değiştirilmesi için öngörülen kanal, 
hizmetöncesi öğretmen yetiştirme programlarının kontenjanlarının değiştirilmesi olduğu için, ek 
gereksinim duyulan okulöncesi öğretmenleri en erken 2018’de eğitim sistemine girebileceklerdir. Bu 
nedenle, bu ve benzeri etkenlerin dışsal etkenler olarak kabul edilmemesi ve deneysel yöntemler ile 
tahmin edilmesi insan kaynağının verimli kullanılması adına önemlidir.

Bu savlara benzer biçimde eğitimde teknoloji uygulamalarının eğitim-öğretim sistemi içinde 
yaygınlaşmasının arz ve talep edilen öğretmen sayısını etkileyebileceği ileri sürülebilir. Ayrıca, 
eğitim sisteminde zorunlu eğitimin kapsamı ve içeriği, seçmeli derslerin çeşitliliği gibi yapısal 
değişiklikler arz ve talep edilen öğretmen sayısını etkileyecektir. Nitekim, yapısal değişiklikler 
İKOP’u daha tasarım aşamasında önemli ölçüde etkilemiştir. Proje, Temmuz 2011’de sekiz yıllık 
kesintisiz eğitim temel alınarak tasarlanmaya başlanmış; ancak 30 Mart 2012’de ”4+4+4”ün 
yasalaşması ile eğitim sisteminin yapısı değişmiş ve bu durum proje ile ilişkili yürütülen çalışmaların 
bir bölümüne yeniden başlanmasını gerektirmiştir.

İKOP ile ilişkili olarak yukarıda özetlenen çekincelerin tamamı ikincil önceliktedir ve projenin 
tasarımı gelişmeye izin verir niteliktedir. Bu nedenle, proje, yukarıda özetlenen ve gelecekte ortaya 
çıkabilecek diğer sorunları çözebilecek esnekliğe sahiptir. Ancak İKOP, en etkili biçimde yaşama 
geçirilse bile öğretmen istihdamı politikalarının akılcı bir temele oturtulması için ek yeni yasal 

düzenlemeler gereklidir.

ikop’un ötesinde
Öğretmen arz ve talebi ile ilişkili olarak projenin çıktılarını doğrudan etkileyecek çeşitli alanlarda 
ilerlemeler kaydedilmesi gerekmektedir. İKOP, öğretmen arzının temel belirleyicisi olarak hizmetöncesi 
öğretmen programlarının kontenjanlarını dikkate almaktadır ve ODTÜ’den Doç. Dr. Hakan Ercan’ın 
gerçekleştirdiği ekonometrik inceleme neredeyse her hizmetöncesi öğretmen yetiştirme programı için 
kontenjanlar ve mezun sayıları arasında çok güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. İdari veriler 
kullanılarak gerçekleştirilen analiz de bu programların toplam kontenjanının dört yıl sonra verdikleri 
mezun sayılarını doğru biçimde tahmin edebildiğine işaret etmektedir (bkz. GRAFİK 3.5).

Bu programların mezunlarının öğretmen arzının temel kaynağı olduğu kabul edilecek olursa, 
kontenjanların değiştirilmesi yolu ile öğretmen arzını yönetmek mantıklı ve olası olabilir; fakat 
kontenjanlar MEB tarafından değil Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenmektedir. 
Nitekim, 2002-2011 döneminde YÖK eğitim fakültesi kontenjanlarını düzenli biçimde artırmış ve 
bu dönem içinde eğitim fakülteleri 500 bine yakın mezun vermiştir. Diğer taraftan MEB bünyesinde 
çalışan kadrolu öğretmen sayısındaki artış 280 bin civarında kalmıştır. 

Özetle YÖK, eğitim fakültelerinin kontenjanlarını belirlerken öğretmen arz ve talebininin dengede 
olması hedefini değil, yükseköğretimde okullulaşmayı artırma hedefini gözetmiştir. Bu gelişmenin bir 
yansıması olarak herhangi bir devlet okuluna ataması yapılmamış olan eğitim fakültesi mezunlarının 
sayısı yıllar içinde hızla yükselmiş ve hem insan kaynağı hem yükseköğretime ayrılan kamu 
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kaynakları sistematik ve artan oranda verimsiz kullanılmıştır. Diğer taraftan yakın veya orta vadede 
YÖK’ün önceliklerini değiştirmesi için herhangi bir gerekçe bulunmamaktır. Bu nedenle YÖK’ün 
politikalarının, MEB’in kontenjanların belirlenmesi üzerinde nasıl bir etkisi olacağı açık değildir. 
Bu nokta İKOP proje ekibi, MEB ve YÖK arasında kuvvetli bir eşgüdüm oluşturulmasının öneminin 
altını çizmektedir. Ancak, son 20 yıldır öğretmen yetiştirme ile ilişkili her politika belgesinde MEB 
ve YÖK arasındaki eşgüdüm eksikliği önemle vurgulanmasına karşın, bu alanda somut bir ilerleme 

sağlandığını söylemek güçtür.

İKOP, öğretmen talebinin temel belirleyicisi olarak okul çağ nüfuslarını dikkate almaktadır. Eğitim 

sistemindeki öğrenci sayısı istihdam edilmesi gereken öğretmen sayısını doğrudan etkileyeceği 

için, öğretmen istihdam politikaları ile ilgili planlama yapılırken okul çağ nüfuslarının anahtar 

öneme sahip bir değişken olduğu konusunda şüphe yoktur. Ancak 1998-1999 ve 2011-2012 

eğitim-öğretim yılları arasındaki net öğretmen artışına bakıldığında, toplam öğretmen sayısının 

belirleyicisinin okul çağ nüfuslarından çok genel ve yerel seçimlerin zamanlaması olduğu 

gözlemlenmektedir (bkz. GRAFİK 3.6).

Kaynak:	Ölçme,	Seçme	ve	Yerleştirme	Merkezi	(ÖSYM),	http://www.osym.gov.tr/belge/1-128/sureli-yayinlar.html

Kaynak:	TÜİK,	http://www.tuik.gov.tr;	ERG’nin	hesapları
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grafik 3.5: eğitim fakültelerinin toplam kontenjanları ve mezun sayıları,  
2000-2011 yılları arası

grafik 3.6: üniversite öncesi eğitim düzeylerinde öğrenci sayısı ve yıldan yıla net 
öğretmen artışı, 1998-2011 yılları arası
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GRAFİK 3.6 iki önemli bulguyu ortaya koymaktadır. Öncelikle 1998’den 2011’e öğrenci sayısı düzenli 

bir artış göstermiştir. Bu dönem boyunca tüm eğitim düzeylerinde okullulaşma oranlarının yükselmiş 

olduğu dikkate alınacak olursa bu durum şaşırtıcı değildir. Diğer taraftan, öğretmen sayısındaki 

artış yıldan yıla sabit bir görüntü çizmemiş, öğrenci sayısına paralel biçimde artmamıştır. Ayrıca net 

öğretmen artışı 2001, 2004, 2007 ve 2009’da hızla yükselmiş ve takip eden yıllarda hızla gerilemiştir. 

Bu durum öğretmen istihdamının öncelikli olarak okul çağ nüfusu veya öğrenci sayısındaki 

değişimler tarafından değil, Hükümet’in tercihleri tarafından belirlendiği izlenimini uyandırmaktadır. 

Net öğretmen artışında 2001’de gözlemlenen hızlı yükseliş, Şubat 2001’de gerçekleşen kriz ve 

2002’deki erken genel seçimlerle; 2004 ve 2009’da gözlemlenen yükselişler yerel seçimlerle; 2007’de 

gözlemlenen hızlı yükseliş de genel seçimle bağlantılı görünmektedir. Aynı dönem boyunca 

özel öğretim kurumlarındaki net öğretmen artışında benzer bir hareketliliğin görülmemesi 

öğretmen istihdamında temel belirleyici etkenin siyasi seçimlerin zamanlaması olduğu izlenimini 

kuvvetlendirmektedir. Öğretmen istihdam politikalarının verimliliğinin ve etkinliğinin artırılması için 

öncelikli olarak öğretmen talebini doğrudan etkileyen bu döngünün kırılması gerekir.

meb’in insan kaynakları kullanımının iç verimliliği

Yukarıda ele alınan konular MEB’in öğretmen istihdamı politikalarının iç verimliliğine ilişkin bir 

değerlendirmede bulunmamaktadır. Oysa Bakanlık’ın devlet okullarına atadığı öğretmenlerin ne 

ölçüde verimli olabildiği bir başka önemli sorun alanıdır.

Devlet okullarına atanan öğretmenlerden en yüksek düzeyde verim alınabilmesinin birinci koşulu 

her öğretmenin uzmanlığına sahip olduğu branşta öğretmenlik mesleğini yerine getirebilmesidir. 

İKOP, öğretmen arz ve talep tahminlerini branşlara göre gerçekleştirdiği için, Bakanlık’a her branş 

için hangi uzmanlık alanında kaç öğretmene gereksinim duyduğunu rapor edebilmektedir. Ancak, 

her uzmanlık alanında gereksinim duyulan miktarda öğretmen ataması yapmak tek başına insan 

kaynağının verimli kullanılması anlamına gelmez çünkü devlet okullarında öğretmenler sık sık 

kendi uzmanlık alanları dışında öğretmenlik yapmaktadır.

Bu çerçevede, Doç. Dr. Şakır Çınkır’ın İKOP Çalıştayı’nda sunduğu bulgular, insan kaynaklarının 

verimli kullanımı konusunda MEB’in büyük bir sıkıntı içinde olduğunu açıkça ortaya koymaktadır 

(bkz. TABLO 3.1). MEB İKOP Görev Takip Veri Tabanı’ndan derlenen bu veriler devlet okullarında 

öğretmenlerin yalnızca bir bölümünün kendi alanında istihdam edildiğini ortaya koymaktadır. 

Felsefe ve Zihinsel Engelliler gibi alanlarda istihdam edilen öğretmenlerin branştaki toplam 

öğretmen sayısına oranı % 20’nin de altındadır.
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tablo 3.1: alanında istihdam edilen öğretmen sayıları ve branştaki toplam 
öğretmen sayılarına oranları

branş
alanında istihdam 

edilen
branştaki toplam 

öğretmen
branş içindeki 

yüzde

sınıf 90.781 211.527 42,9

okulöncesi 24.635 38.119 64,6

türkçe 15.315 29.971 51,1

yabancı dil (ingilizce) 13.440 46.460 28,9

fen ve teknoloji 5.729 23.388 24,5

matematik 5.419 24.372 22,2

coğrafya 3.132 9.271 33,8

tarih 2.784 12.421 22,4

fizik 2.544 8.296 30,7

biyoloji 2.473 9.235 26,8

kimya/kimya teknolojisi 2.382 8.090 29,4

zihinsel engelliler 868 4.696 18,5

felsefe 804 6.266 12,8

Kaynak:	Çınkır,	2013.

Branş öğretmenliklerine kaynaklık eden alanların Talim ve Terbiye Kurulu kararları ile çeşitli 

zamanlarda değiştirildiği dikkate alınacak olursa bu verilerin güvenilirliği sorgulanabilir. Bu 

nedenle, alanı dışında istihdam edilen öğretmen sayıları da incelemeye değerdir (bkz. TABLO 

3.2). Alanı dışında istihdam edilen öğretmenlerin oranları da birçok branş için çok yüksektir. 

Örneğin, Fen ve Teknoloji alanında istihdamın % 75’i alan dışından gerçekleşmiştir. İki tablonun 

karşılaştırılması veri tabanının Sınıf, Okulöncesi, Türkçe, ve Fen ve Teknoloji alanları için tutarlı 

ve göreli olarak güvenilir veri sunduğunu ortaya koymaktadır. Ancak diğer alanlarda, alanında ve 

alanı dışında istihdam edilen öğretmenlerin sayısının daha güvenilir biçimde saptanması için daha 

ayrıntılı araştırmaların yürütülmesi gerekmektedir.

tablo 3.2: alanı dışında istihdam edilen öğretmen sayıları ve branştaki 
toplam öğretmen sayılarına oranları

branş
alanı dışında istihdam 

edilen
branştaki toplam 

öğretmen
branş içindeki 

yüzde

sınıf 117.420 211.527 55,5

yabancı dil (ingilizce) 24.832 46.460 53,4

fen ve teknoloji 17.443 23.388 74,6

türkçe 14.484 29.971 48,3

okulöncesi 12.752 38.119 33,5

matematik 6.393 24.372 26,2

tarih 3.333 12.421 26,8

coğrafya 3.084 9.271 33,3

biyoloji 2.678 9.235 29,0

fizik 2.306 8.296 27,8

kimya/kimya teknolojisi 2.410 8.090 29,8

zihinsel engelliler 1.780 4.696 37,9

felsefe 945 6.266 15,1

Kaynak:	Çınkır,	2013.
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Yukarıdaki veriler öğretmenlerin önemli bölümünün uzmanlığı bulunmayan alanlarda öğretmenlik 

yaptığını ortaya koymuştur. Mevcut durumda MEB’in öğretmen istihdamının genel çerçevesini Milli Eğitim 

Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına ilişkin Yönetmelik 

çizmektedir. Bu yönetmelikle, okullara atanacak öğretmen sayısı, sınıf öğretmenleri için sınıf ve şube 

sayısı ve branş öğretmenleri için haftalık toplam ders yükü ile ilişkilendirilerek her okula atanacak 

öğretmen sayısı için nesnel bir ölçüt sağlanmıştır. Ancak öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı Atama ve 

Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin çizdiği sınırlar çerçevesinde farklı okullar, eğitim düzeyleri ve branşlarda 

öğretmenlik yapabilmektedirler. Bu durum okullarda sıklıkla branş düzeylerinde norm kadrodan fazla 

veya az öğretmen bulunmasına neden olmaktadır. Diğer taraftan, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve 

Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar gereği norm fazlası olan veya olmayan okulöncesi 

ve sınıf öğretmenleri haftada 18, branş öğretmenleri ise haftada 15 saat ders okutmakla yükümlüdür. 

Bu düzenlemelerin beklenen sonucu norm fazlası öğretmenlerin alanları dışında öğretmenlik yapması 

ve norm kadrodan az öğretmenin bulunduğu okullarda ücretli öğretmenlerin görevlendirilmesidir. 18 

Ekim 2012 tarihinde dönemin İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Başkanvekili Hamza Aydoğdu katıldığı 

bir programda 48 bin öğretmenin norm fazlası olduğunu, bu öğretmenlerin bir bölümünün hiç derse 

girmediğini ve MEB bünyesinde 2009-2012 arasında her yıl 51 bin ücretli öğretmenin görevlendirildiğini 

bildirmiştir. Aynı yayında norm fazlası öğretmenler ve ücretli öğretmenlerle ilişkili toplam maliyetin yıllık 

1,5 milyar TL olduğu belirtilmiştir.9 Bu tutar Bakanlık’ın 2012 bütçesinin toplam personel giderlerinin 

yüzde 5’ini aşmaktadır.

İnsan kaynakları yönetiminde görülen sıkıntılar sadece öğretmenlerin uzmanlık alanları dışında 

öğretmenlik yapmaları ile sınırlı kalmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici 

ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına ilişkin Yönetmelik 2000’den beri yürürlükte olmasına karşın bölgeler 

arasında öğretmenlerin dağılımı ancak sınırlı ölçüde düzelmiştir ve hala Kuzey, Orta ve Güneydoğu 

Anadolu’da diğer bölgelere kıyasla öğretmen başına düşen öğrenci sayıları çok daha yüksektir.

Türkiye’de öğretmen istihdam politikalarının kalıcı olarak rasyonelleşebilmesi için politika yapıcıların 

öğretmenlerin mevcut yer değiştirme olanaklarına sınırlama getirmeden bölgeler arasında eşitlikçi 

dağılımı sağlayacak ve her öğretmenin uzmanlık alanında öğretmenlik yapmasına olanak verecek 

yasal düzenlemeleri yaşama geçirmesi gerekmektedir. Bu noktada bir teşvik sisteminin tasarlanması ve 

yaşama geçirilmesi izlenebilecek yollardan birisi olabilir. Ancak yakın veya orta vadede bu doğrultuda 

ilerleneceğine işaret eden herhangi bir politika girişimi bulunmamaktadır. 
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9 18 Ekim 2012’da Kanal D’de yayınlanan 32. Gün programı.
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eğitimin bileşenleri: 
eğitimin içeriği

Son dönemde eğitim sisteminde yaşanan köklü dönüşüm ile birlikte, 2012 yılında eğitimin 

içeriğine ilişkin birçok gelişmeden söz edilebilir. Eğitim sisteminin yeniden kurgulanması 

kapsamında, ders çizelgeleri ve öğretim programlarında önemli değişiklikler gerçekleşmiştir. Eğitim 
İzleme Raporu 2012’nin bu bölümünde, öğrenme-öğretme süreçlerinde öğrencilere kazandırılmak 

istenen bilgi, beceri, değer ve tutumlar açısından 2012 yılından bu yana öne çıkan gelişmeler 

değerlendirilecektir.

Öncelikle, kamuoyunda “4+4+4” olarak bilinen 6287 sayılı yasanın ardından ilk ve ortaöğretimde 

uygulamaya geçirilen haftalık ders çizelgesi ve öğretim programı değişiklikleri ele alınacaktır. 

Bu bağlamda, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibarıyla ilk defa uygulanan bazı seçmeli dersler 

(Matematik Uygulamaları, Hz. Muhammed’in Hayatı, Kuran-ı Kerim ve Temel Dini Bilgiler, Yaşayan 

Diller ve Lehçeler) daha kapsamlı biçimde değerlendirilecektir. Daha sonra, okula başlama 

yaşındaki düzenleme üzerine 1. sınıf öğretim programında yaşama geçen değişiklikler ele alınacak, 

Uyum ve Hazırlık Çalışmaları programı değerlendirilecektir. Ardından, Demokratik Vatandaşlık ve 

İnsan Hakları Eğitimi Projesi’nde (DVİHE) yaşanan gelişmeler paylaşılacaktır. Son olarak, önceki 

Eğitim İzleme Raporları’nda olduğu gibi, ortaöğretimde öğrencilerin farklı öğretim programlarına 

dağılımı bu yıl da güncel veriler ışığında incelenecektir. Bu yıl ek olarak ortaokul öğrencilerinin 

imam-hatip ortaokulları ve genel ortaokullar arasında dağılımı da ele alınacaktır.

“4+4+4” sonrasında haftalık ders çizelgelerinde 
değişiklikler
“4+4+4” ile ilköğretim okulları ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokulları olarak yeniden 

düzenlenmiş ve bu okulların haftalık ders çizelgeleri Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 

(TTKB) 69 ve 98 sayılı kararları ile güncellenmiştir. Bu düzenlemelerle birlikte, 2010-2011 eğitim-

öğretim yılında uygulamaya koyulmuş olan ilköğretim ders çizelgeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Ortaöğretimde bu denli köklü bir dönüşüm gerçekleşmemiş; ancak öğrencilere sunulan seçmeli 

dersler listesi ve ders çizelgelerinde bazı değişiklikler yapılmıştır.1 İlköğretim 1-8. sınıflar haftalık 

ders çizelgelerinin değişiklik öncesi ve sonrasındaki halleri, TABLO 4.1 ve TABLO 4.2’de ayrıntılı 

olarak görülebilir. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 1 ve 5. sınıfta uygulanmaya başlanan yeni 

çizelgeler, önümüzdeki yıllarda diğer sınıflarda da kademeli olarak eskilerinin yerini alacaktır.2

1 TTKB, 2012c; TTKB, 2013.

2 Raporun yayına hazırlık sürecinde, ders çizelgelerinde 2013-2014 öğretim yılında uygulamaya konulmak üzere bazı değişiklikler 
yapılmıştır. Bu düzenlemeler bir sonraki Eğitim İzleme Raporu’nda ele alınacaktır.
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tablo 4.1: 2010 tarihli ilköğretim okulları haftalık ders çizelgesi

DERSLER
SINIFLAR

1 2 3 4 5 6 7 8

zo
ru

nl
u 

de
rs

le
r

türkçe 11 11 11 6 6 5 5 5

matematik 4 4 4 4 4 4 4 4

hayat bilgisi 4 4 4

fen ve teknoloji 3 3 4 4 4

sosyal bilgiler 3 3 3 3

t.c. inkılap tarihi ve atatürkçülük 2

yabancı dil 3 3 4 4 4

din kültürü ve ahlak bilgisi 2 2 2 2 2

görsel sanatlar 2 2 2 1 1 1 1 1

müzik 2 2 2 1 1 1 1 1

beden eğitimi 2 2 2 2 2 2 2 2

teknoloji ve tasarım 2 2 2

trafik güvenliği 1 1

rehberlik/sosyal etkinlikler 1 1 1

zorunlu ders saati toplamı 25 25 25 26 26 29 29 28

se
çm

el
i 

de
rs

le
r

yabancı dil 1 1 1

sanat etkinlikleri 1 1 1

spor etkinlikleri 1 1 1

düşünme eğitimi 1 1 1

halk kültürü 1 1 1

medya okuryazarlığı 1 1 1

bilişim teknolojileri 1 1 1

satranç 1 1 1

vatandaşlık ve demokrasi eğitimi 1

tarım 1 1 1

seçilebilecek ders saati sayısı 1 1 2

serbest etkinlikler 5 5 5 4 4

toplam ders saati 30 30 30 30 30 30 30 30

Kaynak: MEB TTKB, 2010a.
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tablo 4.2: temmuz 2012’de uygulamaya konulan ilköğretim kurumları haftalık ders 
çizelgesi ve ders saatlerindeki değişiklikler

dersler
sınıflar

ilkokul ortaokul
1 2 3 4 5 6 7 8

zo
ru

nl
u 

de
rs

le
r

türkçe 10 10 8 8 6 6 5 5
matematik 5 5 5 5 5 5 5 5
hayat bilgisi 4 4 3
fen bilimleri 3 3 4 4 4 4
sosyal bilgiler 3 3 3 3
t.c. inkılap tarihi ve atatürkçülük 2
yabancı dil 2 2 2 4 4 4 4
din kültürü ve ahlak bilgisi 2 2 2 2 2
görsel sanatlar 1 1 1 1 1 1 1 1

müzik 1 1 1 1 1 1 1 1

oyun ve fiziki etkinlikler 5 5 5 2
beden eğitimi ve spor 2 2 2 2
teknoloji ve tasarım 2 2
trafik güvenliği 1
rehberlik ve kariyer planlama 1
insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi 2

zorunlu ders saati toplamı 26 28 28 30 28 28 29 29

se
çm

el
i 

de
rs

le
r

din, ahlak ve 
değerler

kuran-kerim (4) 2 2 2 2
hz. muhammed’in hayatı (4) 2 2 2 2
temel dini bilgiler (2) 2 2 2 2

dil ve anlatım

okuma becerileri (1) 2 2
yazarlık ve yazma becerileri (4) 2 2 2 2
yaşayan diller ve lehçeler (4) 2 2 2 2
iletişim ve sunum becerileri (1) 2 2

yabancı dil
yabancı dil (bakanlar kurulu kararı 
ile kabul edilen diller) (4)

2 2 2 2

fen bilimleri 
ve matematik

bilim uygulamaları (4) 2 2 2 2
matematik uygulamaları (4) 2 2 2 2
çevre ve bilim (1) 2 2
bilişim teknolojileri ve yazılım (4) 2 2 2 2

sanat ve spor

görsel sanatlar (resim, geleneksel 
sanatlar, plastik sanatlar vb.) (4)

2/(4) 2/(4) 2/(4) 2/(4)

müzik (4) 2/(4) 2/(4) 2/(4) 2/(4)
spor ve fiziki etkinlikler (alanlara 
göre modüller oluşturulacaktır) (4)

2/(4) 2/(4) 2/(4) 2/(4)

drama (2) 2 2
zeka oyunları (4) 2 2 2 2

sosyal 
bilimler

halk kültürü (1) 2 2
medya okuryazarlığı (1) 2 2
hukuk ve adalet (1) 2 2
düşünme eğitimi (2) 2 2

seçilebilecek ders saati sayısı 8 8 8 8

serbest etkinlikler 4 2 2

toplam ders saati 30 30 30 30 36 36 37 37

ders yeni 
eklendi

ders saati 
arttı

değişiklik 
olmadı

ders saati 
azaldı

ders 
kaldırıldı

Kaynak: MEB TTKB, 2012a.
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ilköğretimdeki değişikliklere genel bakış

Güncellenmiş çizelgelerde ilk göze çarpan değişikliklerden biri Matematik dersine ayrılan haftalık 

ders saatinin 1-8. sınıfların tümünde birer saat artırılmış olmasıdır. Bakanlık’ın açıklamalarına göre 

bu artış, Türkiye’nin PISA ve TIMSS gibi uluslararası değerlendirmelerde ortalamanın altında 

olmasına çözüm amacıyla matematik eğitiminde planlanan köklü değişikliğin bir parçasıdır.3 

Matematik dersine ayrılan sürenin önümüzdeki yıllarda kademeli olarak artırılması, ders programı 

ve materyallerinin de bununla bağlantılı olarak revize edilmesi planlanmıştır.4 Şubat 2013’te 

güncellenen ilköğretim Matematik dersi programları da bu doğrultuda atılmış bir adımdır.

Benzer biçimde, ilköğretimde fen eğitimine ayrılan ders saatlerinde de artış görülmektedir. Bir 

öğrencinin ilköğretim boyunca göreceği toplam fen dersi saatindeki artışın da, matematik ders 

saatleri ve öğretim programındaki dönüşüme benzer bir gerekçe üzerine inşa edildiği söylenebilir. 

Milli Eğitim Eski Bakanı Ömer Dinçer’in açıklamalarına göre, Türkiye’nin PISA sonuçlarında son 

sıralarda yer almasından hareketle bir araştırma yapılmış, Türkiye’de ilköğretimde verilen toplam 

ders saati sayılarının diğer OECD ülkelerine göre daha düşük olduğu gözlemlenmiştir. Bakanlık, 

bu farkı kapatma amacıyla ders saatlerini artırma yoluna gitmiştir.5 Böylelikle, 2010 yılında 4 ve 5. 

sınıfta ders saati üçe düşürülen Fen ve Teknoloji,6 2012’de adı Fen Bilimleri olarak değiştirilerek 5. 

sınıfta yeniden bir saat artırılmıştır. Ek olarak, önceki programa göre 4. sınıfta başlayan ders, artık 

3. sınıftan itibaren verilecektir.

Fen Bilimleri dersi gibi, ilköğretimde başlangıcı daha erkene çekilen bir ders de Yabancı Dil dersidir. 

Düzenleme öncesinde 4. sınıfta başlayan yabancı dil eğitiminin, güncellenen programda 2. sınıfta 

başlaması olumlu bir gelişmedir. Bu düzenlemelere paralel olarak önümüzdeki yıllarda 2. sınıftan 

itibaren uygulanacak olan yeni programlar da Şubat 2013’te yayımlanmıştır.

Yeni düzenlemeyle birlikte Serbest Etkinlikler’e ayrılan saatler 1-3. sınıflarda 1-3 saat azalırken, 

4 ve 5. sınıflarda tamamen kaldırılmıştır. Ayrıca, 69 sayılı ve 25.06.2012 tarihli TTKB kararında 

Serbest Etkinlikler’i uygulamanın “velilerin isteği doğrultusunda okul yönetiminin kararına bağlı 

olup zorunlu olmadığı” belirtilmiştir.7 Böylelikle ilk olarak 2010’da uygulamaya konulan Serbest 

Etkinlikler, iki öğretim yılının ardından uygulandığı sürece öğrenciler üzerinde nasıl etkileri olduğu 

araştırılmadan ve ders saatlerinin azaltılma veya uygulamadan kaldırılma nedenleri belirtilmeden 

bazı sınıflarda uygulamadan kaldırılmış ve/veya saatleri azaltılmıştır.

Düzenleme öncesinde 1-8. sınıf çizelgelerinde ikişer saat uygulanan Beden Eğitimi dersi, yenilenen 

çizelgelerde 5-8. sınıflarda Beden Eğitimi ve Spor adıyla ikişer saat uygulanmaktadır. 1-4. sınıflarda 

ise Oyun ve Fiziki Etkinlikler adlı yeni bir ders eklenmiştir; ders 1-3. sınıfta haftada beş, 4. sınıfta 

ise haftada iki saat verilmektedir. Bu durumda, ilkokul 1-3. sınıflarda Beden Eğitimi/Oyun ve Fiziki 

Etkinlikler’e ayrılan ders saatinin arttığı, bu sınıflarda Görsel Sanatlar ve Müzik derslerine ayrılan 

ders saatinin ise azaldığı gözlemlenmektedir. Bu değişikliklerin yanı sıra, 1-3. sınıflarda Türkçe 

dersinin haftalık ders saati 1 ila 3 saat azaltılmış; 3. sınıfta görülen Hayat Bilgisi ders saati bir saat 

eksilmiştir. 1 ve 3. sınıflarda bu gibi derslerin azaltılması, Bakanlık’ın ilkokulda akademik yükün 

azaltılacağına ilişkin açıklamalarına yönelik bir adım olarak düşünülebilir.8 Bir başka olasılık da, 

3 Milliyet, 2012.

4 Karataş, 2012.

5 Milliyet, 2012.

6 Haftalık ders çizelgelerinde 2010’da yapılan değişiklikler için bkz. ERG (2011).

7 MEB TTKB, 2012a.

8 Takvim, 2012; ERG’nin Bakanlık yetkilileri ile yaptığı görüşmeler.
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Matematik ve Fen Bilimleri derslerinin saatleri artırılırken toplam ders saatindeki dengeyi korumak 

amacıyla diğer derslerin saatlerinin azaltılmış olabileceğidir.

İlkokul çizelgelerindeki değişiklikler genel olarak değerlendirildiğinde, yapılan düzenlemelere 

karşın akademik yükün bu düzeyde amaçlanan biçimde azaldığını söylemek güçtür. Azalan 

Türkçe ve Hayat Bilgisi saatlerine karşın, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri’ne ayrılan 

saatler artmıştır. Serbest Etkinlikler, Görsel Sanatlar ve Müzik derslerine ayrılan saatler azalmıştır. 

Ne var ki, Bakanlık tarafından sıklıkla vurgulanan ders saati toplamlarına bakıldığında, Türkiye 

sadece matematik ve fen alanında değil, spor ve sanat alanında da AB ülkelerine göre geridedir.9 

Son değişikliklerle bu fark daha da artmıştır. Görsel Sanatlar ve Müzik gibi derslerin öğrenciler 

üzerindeki etkisi uluslararası değerlendirmeler veya testlerle ölçülemeyebilir; ancak bu dersler 

çocukların gelişiminde, çok yönlü sağlıklı bireyler olarak yetişmelerinde ve okula aidiyet 

hissetmelerinde önemli rol oynar. Serbest Etkinlikler de “öğrencilerin okulu daha çok sevmelerini, 

bir aile ortamı gibi benimsemelerini, okulda kendilerini rahat ifade edebilmelerini, güvenli 

hissetmelerin ve daha mutlu olmalarını” amaçlar.10 Özellikle 1-3. sınıftaki küçük yaştaki çocuklar 

için bu derslerin ve etkinliklerin önemi göz ardı edilmemelidir.

2010-2011 eğitim-öğretim yılı öncesinde ilköğretimde tüm sınıflarda haftada birer saat Sosyal 

Etkinlikler ile dönüşümlü olarak uygulanan Rehberlik dersi, 2010-2011’deki düzenleme ile 

1-5. sınıflarda kaldırılmıştı. Son düzenlemelerle birlikte, Rehberlik 6 ve 7. sınıflarda da artık 

uygulanmayacak, 8. sınıfta ise yerini Rehberlik ve Kariyer Planlama dersine bırakacaktır. 

Rehberlik hizmetleri, öğrencilerin sonraki eğitim kademelerine ve mesleklere ilişkin bilgilendirilip 

yönlendirilmesi açısından kilit öneme sahiptir. Özellikle de ortaöğretimin zorunlu eğitime dahil 

edildiği bu dönemde, rehberlik ve yönlendirme hizmetleri daha da önem kazanmıştır. İlköğretim 

boyunca sadece 8. sınıfta bir saat rehberlik olması yetersiz kalabileceğinden, ilköğretimde sunulan 

rehberlik ders saatleri öğrencilerin gereksinimlerine uygun biçimde yeniden düzenlenebilir.

Yeni çizelgeler geçmiş yıllardaki gelişmelerle birlikte değerlendirildiğinde, önceki düzenlemeler 

ile tutarlı olmayan bazı değişiklikler görülmektedir. Örneğin, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında 8. 

sınıfta seçmeli ders olarak sunulan Vatandaşlık ve Demokrasi dersi, 2011-2012’de zorunlu bir ders 

haline gelmişti. Bu gelişmelere karşın ders, son düzenlemeler ile birlikte 8. sınıf programından 

kaldırılmıştır. Bu dersin yerini 4. sınıfta zorunlu bir ders olarak verilecek İnsan Hakları, Yurttaşlık 

ve Demokrasi Dersi almıştır. Bir başka örnek de, daha önce 2012-2013 eğitim-öğretim yılından 

itibaren sadece 5. sınıfta uygulanması kararlaştırılan Trafik Güvenliği dersinin,11 yeni çizelgede 

4. sınıfta yer almasıdır. Eğitim sistemindeki değişikliklerin daha uzun erimli planlanması; önceki 

yıllardaki uygulama ve düzenlemelerin etkilerinin analizini temel alan, daha bütüncül ve birbirini 

tamamlayan düzenlemelerin yaşama geçirilmesi öğrenme-öğretme süreçleri için daha yapıcı 

sonuçlar verecektir.

Bu bölümde ilköğretim çizelgelerinde öne çıkan değişiklikler özetlenmiştir. Başka ülkelerin 

deneyimlerini de dikkate alarak yapılan bu düzenlemeler doğru yönde olumlu bir başlangıçtır. 

Ancak, daha alınacak çok yol vardır. Vurgulanması gereken bir nokta, yalnızca ders saati 

değişiklikleri ile eğitim sisteminde gerçek anlamda bir dönüşüm gerçekleşmesinin olası 

olmadığıdır. Belirli alanlarda eğitime ayrılan süre, ancak nitelikli programlar, donanımlı ortamlar ve 

öğretmenlerle desteklendiğinde sunulan eğitim hizmetlerinin çıktılarını ve kalitesini etkileyecektir. 

Dolayısıyla, bu alanlarda da gereken düzenlemeler yapılmalıdır. Ek olarak, çizelgelerdeki 

9 Milliyet, 2012.

10 MEB TTKB, 2010b.

11 MEB TTKB, 2010a.
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değişikliklerin öğrenme-öğretme süreçleri üzerinde ne ölçüde etkili olacağı ancak uzun vadede 

görülebilecektir. Bu çalışmaların nasıl etkileri olduğu izlenmeli ve irdelenmelidir.

ortaokul çizelgelerindeki değişiklikler

Ortaokul 5-8. sınıf ders saatlerinde gözlemlenen değişiklikler şöyle özetlenebilir:

• 5-8. sınıflarda Matematik ders saati arttı,

• 6. sınıfta Türkçe ders saati azaldı, Teknoloji ve Tasarım dersi kalktı,

• 5. sınıfta Fen Bilimleri ve Yabancı Dil ders saatleri arttı,

• 5. sınıfta Trafik Güvenliği dersi ve Serbest Etkinlikler kalktı,

• 6 ve 7. sınıflarda Rehberlik/Sosyal Etkinlikler saati kalktı,

• 8. sınıfta Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersi kalktı,

• 5-8. sınıflarda sunulan seçmeli ders havuzu zenginleştirildi, haftalık seçmeli ders saati sekize 

yükseldi.

Yenilenmiş ders çizelgeleri, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ortaokul 5. sınıfta uygulanmaya 

başlamıştır; kademeli olarak ilerleyen yıllarda diğer sınıflarda da uygulanacaktır. Yukarıda sıralanan 

düzenlemeler arasında en temel değişiklik 5-8. sınıflarda haftada sekiz saatlik seçmeli derslerin 

eklenmesidir.

Ortaokul düzeyinde sunulan seçmeli dersler altı alanda gruplanmaktadır: Din, Ahlak ve Değerler; 

Dil ve Anlatım; Yabancı Dil; Fen Bilimleri ve Matematik; Sanat ve Spor; ve Sosyal Bilimler (bkz. 

TABLO 4.2). Seçmeli dersler genel olarak haftada iki saat olarak düzenlenmekle birlikte, Spor ve 

Fiziki Etkinlikler, Görsel Sanatlar ve Müzik dersleri öğrenci tercihine bağlı olarak dört saat olarak da 

seçilebilmektedir. Bu düzenlemelere göre öğrenciler en az iki, en fazla dört farklı ders seçebilirler. 

Ortaokullarda Din, Ahlak ve Değerler alanında seçmeli ders olarak sunulan üç ders (Kuran-ı Kerim, 

Hz. Muhammed’in Hayatı, Temel Dini Bilgiler), imam-hatip ortaokulu öğrencilerine haftada ikişer 

saatlik zorunlu dersler olarak verilmektedir. İmam-hatip ortaokulu öğrencileri, bu alan dışındaki 

diğer beş alandan toplam iki ders seçme şansına sahiptir.

Burada göze çarpan önemli bir nokta, ders çizelgelerindeki düzenlemelerle birlikte ortaokullardaki 

toplam ders saatlerinin önemli bir artış göstermiş olmasıdır. Ortaokul 6-8. sınıflarda önceki yıllarda 

toplam ders sayısı 30 iken, seçmeli derslerdeki artışla birlikte bu sayı 5 ve 6. sınıflarda 36’ya, 7 ve 

8. sınıflarda ise 37’ye çıkmıştır. İmam-hatip ortaokullarında ise toplam ders saati 40’ı bulmaktadır. 

Ders saatlerindeki artışın 2012’de özellikle sabahçı-öğlenci olarak ikili eğitim uygulaması yapılan 

okulları olumsuz etkilediği gözlemlenmiştir. Artan ders saatleri, öğrencilerin sabahın çok erken 

saatlerinde okula gitmelerine ve akşam saatlerinde okuldan çıkmalarına veya teneffüs sürelerinin 

beş dakikaya kadar inmesine neden olabilmektedir.12

ortaöğretim kurumları haftalık ders çizelgelerindeki değişiklikler

Yeni sisteme bağlı olarak, ortaöğretim çizelgelerinde seçmeli derslere ilişkin değişiklikler 

yapılmıştır. Ortaöğretimde ikinci grup seçmeli dersler havuzuna Kuran-ı Kerim, Hz. Muhammed’in 

Hayatı ve Temel Dini Bilgiler dersleri eklenmiştir. Sosyal Etkinlik ve Proje Hazırlama dersleri de 

artık haftada iki saat olarak alınabilecektir. Ek olarak, Şubat 2013’te yapılan düzenlemeyle, önceden 

12 ERG’nin okul müdürleri ve öğretmenlerle yaptığı odak grup görüşmeleri ve ERG’nin “4+4+4” sistemine ilişkin anket çalışmasının ön 
bulguları; Eğitim-Sen, 2012.
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ortak bir seçmeli ders havuzunu oluşturan ikinci grup seçmeli dersler, diğer seçmeli derslerle 

birleştirilmiş, ortaokuldakine benzer biçimde dokuz alan altında gruplandırılmıştır (bkz. TABLO 

4.3). İkinci grup seçmeli dersler, 9. sınıfların haftalık ders çizelgelerine eklenmiş ve bu derslere 

ayrılan saatler diğer sınıflarda da yedişer saat artırılmıştır.

tablo 4.3: ortaöğretimde sunulan seçmeli dersler

dil ve anlatım

seçmeli dil ve anlatım

sosyal bilimler

seçmeli tarih

seçmeli türk edebiyatı çağdaş türk ve dünya tarihi

diksiyon ve hitabet seçmeli coğrafya

osmanlı türkçesi psikoloji

türkçe sosyoloji

matematik
seçmeli matematik mantık

seçmeli geometri seçmeli felsefe

fen bilimleri

seçmeli fizik bilgi kuramı

seçmeli kimya demokrasi ve insan hakları

seçmeli biyoloji işletme

astronomi ve uzay 
bilimleri

ekonomi

din, ahlak ve 
değerler

kuran-ı kerim girişimcilik

hz. muhammed’in hayatı yönetim bilimi

temel dini bilgiler uluslararası ilişkiler

yabancı diller 
ve edebiyat

seçmeli 1. yabancı dil

güzel sanatlar

görsel sanatlar

seçmeli 2. yabancı dil müzik

alman edebiyatı sanat tarihi

ingiliz edebiyatı drama

fransız edebiyatı çağdaş dünya sanatı

spor ve sosyal 
etkinlik

beden eğitimi estetik

sosyal etkinlik
bilişim

bilgi ve iletişim teknolojisi

temel spor eğitimi proje hazırlama

Kaynak: MEB TTKB, 2013.

 

Ortaöğretimde de artan seçmeli ders saatleri sonucunda öğrencilerin alacağı haftalık toplam ders 

saati sayısı önemli ölçüde etkilenmiştir. Genel liseler, meslek liseleri ve teknik liselerde öğrencilerin 

haftada aldığı ders saati 30’dan 37’ye yükselmiş; Anadolu, fen, sosyal bilimler, Anadolu öğretmen, 

güzel sanatlar ve spor liselerinde ise haftalık toplam ders saati 40 saati bulmuştur. Ortaöğretimde 

artan ders saatleri ve akademik yükün öğrenciler üzerindeki etkileri derinlemesine irdelenmelidir.
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ortaokul ve ortaöğretimde zenginleştirilmiş seçmeli ders 
seçenekleri
Önceki bölümde bahsedildiği gibi, 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrencilere sunulan 

seçmeli ders seçenekleri çeşitlendirilmiştir. Ortaokulda altı alanda toplam 21, ortaöğretimde ise 

dokuz alanda toplam 44 ders seçeneği bulunmaktadır (bkz. TABLO 4.2 ve TABLO 4.3). 

Seçmeli derslerin güncellenmiş uygulaması, ilk olarak 5 ve 9. sınıfta uygulanmıştır. Temel Eğitim 

Genel Müdürlüğü (TEGM) tarafından 31 Ağustos 2012’de yayımlanan 2012/37 sayılı genelgeye 

göre, öğrencilerin seçmek istedikleri derslere ilişkin dilekçeleri okul müdürlüklerine 10-12 Eylül 

2012 tarihleri arasında teslim etmelerine karar verilmiştir. Genelgede, ortaokul öğrencilerinin ders 

seçimlerini, Bakanlık’ın internet sitesi üzerinden 3-10 Eylül tarihleri arasında erişebilecekleri seçmeli 

ders tanıtımlarını inceleyerek yapacakları belirtilmiştir. Ders tanıtımları, gecikmeli olarak 6 Eylül 

akşamı yayımlanmıştır.13 Derslere ilişkin kısa sürede yapılan yetersiz bilgilendirme sonucunda 

aileler, öğrenciler ve okullar için ders seçim aşaması, belirsizliğin hakim olduğu bir sürece 

dönüşmüştür. Okullar, hem zaman kısıtlaması hem de sınırlı derslik sayıları nedeniyle seçmeli 

derslerin yer aldığı ders çizelgelerini hazırlamak ve seçmeli derslere girecek öğretmen açığını 

gidermek gibi konularda zorlanmışlardır.14

İnsan kaynağı ve fiziki imkanlar, okulların sunduğu seçmeli ders sayısını ve hangi dersleri 

sunabildiğini belirleyen iki ana unsurdur.16 Okulların sınırlı derslik sayıları da, özellikle ikili öğretim 

yapılan okullarda, sunulan seçmeli ders seçeneklerinin okul tarafından kısıtlanmasını kaçınılmaz 

kılmıştır.17 Bu durum, seçmeli derslerin gerçek anlamda seçmeli olarak uygulanmasına engel 

oluşturmuş, okulları ve öğrencilerin seçim özgürlüklerini kısıtlamıştır. Dolayısıyla, öğrencilerin 

bu yıl seçmiş oldukları dersler değerlendirilirken, okulların deneyimledikleri bu tür sıkıntıları göz 

önünde bulundurmak gerekecektir. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 5 ve 9. sınıflarda seçilen 

dersler ve dersleri seçen öğrenci sayıları TABLO 4.4’te görülmektedir. 

13 Bu tarihte Yaşayan Diller ve Lehçeler dersinin tanıtımı internet sitesinde yer almamaktaydı.

14 ERG’nin okul yöneticileri ve öğretmenlerle yaptığı görüşmeler.

15 Bu tabloda aktarılan veriler, TTK Başkan Yardımcısı Abdulkadir Yılmaz tarafından Aralık 2012’de yapılan sunumdan aktarılmıştır.

16 ERG’nin gerçekleştirdiği anket çalışması, öğretmen ve okul yöneticileri ile yapılan odak grup görüşmeleri.

17 Okul yöneticileri ve öğretmenlerle yapılan görüşmeler; TEM-DER, t.y.
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tablo 4.4: ortaokul ve ortaöğretimde seçmeli dersleri alan öğrenci sayıları, 
2012-1315

ortaokul 5. sınıf
seçmeli dersler

öğrenci sayısı ortaöğretim 9. sınıf öğrenci sayısı

matematik uygulamaları 495.662 hz. muhammed’in hayatı 404.852

yabancı dil 413.288 sosyal etkinlik 385.427

kuran-ı kerim 402.453 temel dini bilgiler 315.538

hz. muhammed’in hayatı 256.701 kur’an-ı kerim 284.693

spor ve fiziki etkinlikler 241.567 diksiyon ve hitabet 271.566

okuma becerileri 218.672 demokrasi ve insan hakları 267.599

bilişim teknolojileri ve 
yazılım

189.399 bilgi ve iletişim teknolojisi 217.069

temel dini bilgiler 155.402 astronomi ve uzay bilimleri 124.823

bilim uygulamaları 135.716 proje hazırlama 181.472

zeka oyunları 114.642 girişimcilik 97.950

görsel sanatlar 85.004 işletme 86.521

yazarlık ve yazma becerileri 59.199 bilgi kuramı 67.928

müzik 60.366 ingiliz edebiyatı 67.064

drama 48.609 sanat tarihi 57.092

yaşayan diller ve lehçeler 21.432 ekonomi 52.520

alman edebiyatı 8.078

Kaynak: Yılmaz, 2012.

Raporun önceki bölümünde bahsedildiği gibi, öğretmen ve okul idarecilerinin “4+4+4” sürecine 

ilişkin deneyimlerini izlemeyi amaçlayan çalışmalar kapsamında ERG, toplam 1.061 okul yöneticisi, 

öğretmen ve diğer eğitim paydaşının katılımıyla bir anket gerçekleştirmiştir. Çalışmaya katılan 

ortaokul ve ortaöğretim öğretmenleri, okullarında bu yıl sunulan seçmeli dersleri sıralamışlardır. 

Buna göre, ortaokul 5. sınıfta en fazla okulda sunulan derslerin Matematik Uygulamaları, Kuran-ı 

Kerim, Yabancı Dil ve Hz. Muhammed’in Hayatı olduğu görülmüştür. Ortaöğretim 9. sınıfta en fazla 

okulda sunulan dersler ise Hz. Muhammed’in Hayatı, Temel Dini Bilgiler, Proje Hazırlama ve Sosyal 

Etkinlik’tir. Öğretmenlerin sundukları bu bilgilere göre, okullarındaki seçmeli derslerin dağılımı 

TTKB tarafından sunulan verilerle büyük ölçüde örtüşmektedir.

Katılımcıların yanıtları, çalıştıkları kurum türü ayrımında incelendiğinde ise daha farklı bir 

dağılım gözlemlenmektedir. Resmi kurumlarda görev yapan öğretmenlere göre, 5. sınıfta en 

çok tercih edilen dersler sırasıyla Kuran-ı Kerim, Matematik Uygulamaları, Hz. Muhammed’in 

Hayatı ve Yabancı Dil iken; özel kurumlarda bu sıralama Yabancı Dil, Görsel Sanatlar, Matematik 

Uygulamaları ve Bilişim Teknolojileri ve Yazılım olarak gerçekleşmiştir. Benzer biçimde resmi 

ortaöğretim kurumlarında en çok tercih edilen dersler sırasıyla Hz. Muhammed’in Hayatı, Temel 

Dini Bilgiler, Kuran-ı Kerim ve Sosyal Etkinlik iken; özel ortaöğretim kurumlarında Proje Hazırlama, 

Demokrasi ve İnsan Hakları, Sosyal Etkinlik ile Diksiyon ve Hitabet dersleri ağırlıklı olarak tercih 

edilmiştir. Anket sonuçları doğrultusunda ortaokul ve ortaöğretimde seçilen derslerin özel ve kamu 

kurumları ayrımında dağılımı GRAFİK 4.1 ve GRAFİK 4.2’de ayrıntılı olarak görülebilir.
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Gerçekleştirilen anket çalışması, seçmeli ders uygulamasının ilk yılında deneyimlenen bazı aksaklıklara 

da işaret etmektedir. Araştırmaya katılan öğretmenler arasından, 60 öğretmen seçmeli derslere 

girdiğini belirtmiştir. Bu öğretmenlerin çoğu söz konusu dersi ilk kez verdiğini belirtmiş, derse hazırlık 

için yeterli sürelerinin olmadığını, derslere ilişkin merkezi teşkilat ve/veya yerel yöneticilerden 

Kaynak: ERG’nin gerçekleştirdiği anketin önbulgularından derlenmiştir.
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grafik 4.2: anket sonuçlarına özel ve resmi kurum ayrımında ortaöğretimde seçmeli 
derslerin dağılımı, 2012-13

Kaynak: ERG’nin gerçekleştirdiği anketin önbulgularından derlenmiştir.
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grafik 4.1: anket sonuçlarına göre özel ve resmi kurum ayrımında 5. sınıfta seçmeli 
derslerin dağılımı, 2012-13
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herhangi bir destek almadıklarını ifade etmişlerdir.18 Öğretmenlerin derslere hazırlık amaçlı yeterli 

destek almamış olmaları, öğretim programları ve materyallerinin yıl içinde geliştirilmesi gibi 

nedenlerle birçok öğretmen seçmeli derslerin içeriğine ilişkin belirsizlikler yaşandığını da belirtmiştir.

Seçmeli ders uygulaması öğrenciye seçim özgürlüğü tanıyan ve öğrenimi zenginleştiren bir 

uygulama olarak tasarlanmış olsa da, hazırlık ve altyapı eksikliği nedeniyle uygulamada sorunlar 

yaşanmıştır. Bu konuda sistematik ve ayrıntılı bir izleme yapılması, ilerleyen yıllarda uygulamaların 

sorunsuz hale getirilmesinde önemli rol oynayacaktır. Bu yılki uygulamalara yönelik daha ayrıntılı 

bir değerlendirme sunmak amacıyla, sıradaki bölümlerde Din, Ahlak ve Değerler grubu dersleri, 

Matematik Uygulamaları ile Yaşayan Diller ve Lehçeler dersleri uygulamaları ve öğretim programları 

tartışılacaktır.19

matematik uygulamaları

2012-2013 eğitim-öğretim yılında Matematik Uygulamaları dersi 495.662 öğrenci tarafından 

seçilmiştir.20 İlk kez bu yıl 5. sınıf düzeyinde uygulanan ders, 5-8. sınıflara haftada ikişer saat 

sunulmakta ve ortaokulda toplam dört kere alınabilmektedir. Dersin öğretim programı 13.09.2012 

tarihli TTKB kararı ile kabul edilmiştir. Derste kullanılacak öğretim materyalleri, öncelikle 5. 

sınıf düzeyinde hazırlanmıştır; diğer sınıflarda kullanılacak materyaller henüz hazır değildir. İlk 

dönemde kullanılacak olan öğretmenlere yönelik öğretim materyali Eylül ayında, ikinci dönem 

kullanılacak olan materyal ise Şubat 2013’te yayımlanmıştır. Bu bölümde, Prof. Dr. Sinan Olkun21 

tarafından hazırlanmış olan, 5. sınıf Matematik Uygulamaları öğretim programı ve öğretim 

materyallerini inceleyen arka plan raporunun temel bulguları özetlenerek, ders üzerine genel 

değerlendirme ve öneriler sunulacaktır.

Matematik Uygulamaları dersi, “öğrencilere matematiği sevdirmeyi ve matematiğe karşı olumlu 

tutum geliştirmeyi” amaçlar.22 Ders amacı, “zorunlu matematik dersine destek olma; öğrencilerde 

problem kurma-çözme, akıl yürütme, iletişim ve ilişkilendirme ile matematiksel bilgiyi çoklu 

temsillerle ifade etme becerilerini geliştirme; genel olarak matematiğe karşı olumlu tutum 

geliştirme” olmak üzere üç temel bileşen üzerine inşa edilmiştir.23 Dersin içeriği, “günlük yaşamdan 

gerçek veya kurmaca problemler, diğer bilim veya meslek alanlarından problemler ile soyut 

matematiksel oyunlardan” oluşmaktadır.24 Dersin işlenişinde etkileşimli bir yöntem tercih edilmesi 

ve öğrencilerin sosyalleşebileceği bir ortam sunulması önerilmiştir.

Diğer ülkelerdeki uygulamalara bakıldığında, bu düzeyde matematik uygulamalarının ayrı bir 

ders olarak yer almadığı, mevcut zorunlu dersler dahilinde ilgili konular çerçevesinde ele alındığı 

görülür. Örneğin Finlandiya, ABD ve Tayvan’da, zorunlu Matematik dersi dışında bir Matematik 

dersi yoktur; matematik uygulamaları bu ülkelerde, “matematiği farklı disiplinler ve günlük 

yaşamla ilişkilendirmeler” başlığıyla öğretim programı geneline yayılarak ele alınır. Benzer biçimde, 

Singapur’da kullanılan ders kitaplarında da çeşitli konuların uygulamalarına ders programı içinde 

18 Öğretmenlerin seçmeli ders deneyimlerine ilişkin anket bulguları, raporun “Eğitimin Bileşenleri: Öğretmenler ve Öğrenme Süreçleri” 
bölümünde daha ayrıntılı biçimde ele alınmaktadır (s. 76-77).

19 Bu derslerden Matematik Uygulamaları ile Din, Ahlak ve Değerler grubu derslerinin incelenmesinin nedenlerinden biri 2012-2013 eğitim-
öğretim yılında öğrenciler tarafından ilgi görmüş olmalarıdır. Bununla birlikte, din grubundaki dersler ile Yaşayan Diller ve Lehçeler 
dersi, gerek kamuoyunda gördükleri ilgi gerekse ERG’nin geçmiş çalışmalarında vurguladığı konular ile paralellik göstermesi açısından 
değerlendirmeye dahil edilmiştir.

20 Yılmaz, 2012.

21 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.

22 Olkun, 2013, s. 1

23 A.g.e., s. 1.

24 A.g.e., s. 1.
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yer verilir. Bu ülkelerde matematik uygulamaları, matematikten ayrı tutulmamakta; öğrencilerin 

matematiği öğrenme motivasyonunu olumlu etkilemek, soyut konulara somut örnekler sunmak 

amacıyla derslerin kapsamında ele alınmaktadır.25

Olkun’un değerlendirmesine göre, Matematik Uygulamaları dersi için hazırlanan genel çerçeve 

oldukça doyurucudur. Ancak sunulan etkinliklerin çeşitliliği ve farklı düzeydeki öğrencilerin 

gereksinimlerini karşılaması bakımından, ders programında eksiklikler bulunmaktadır. Ders 

kapsamındaki uygulamalar genel olarak değerlendirildiğinde “bazı uygulamaların 5. sınıf düzeyini 

aşabileceği, bazı uygulamaların rutin hesaplamalar gerektirmesi nedeniyle sıkıcı olabileceği, bazı 

uygulamaların ise oldukça ilginç ve matematiksel açıdan zengin olduğu söylenebilir.”26

Olkun raporunda, Matematik Uygulamaları dersini seçen öğrencilerin ders seçiminde farklı 

motivasyonları olabileceğini belirtmektedir.27 Aynı zamanda, dersi seçen öğrencilerin matematik 

bilgi ve beceri düzeyleri de eşit olmayabilir. Ne var ki, halihazırda “öğretim materyallerinin bu 

farklı beklentileri karşılayacak yapı ve zenginlikte olmadığı” görülmektedir.28 Dersin amaçlandığı 

biçimde öğrencilere matematiği sevdirebilmesi, farklı birikim ve beklentilerle gelen öğrencileri 

tatmin edebilmesi için çeşitli çözümler geliştirilebilir. Öncelikle, ders için hazırlanan materyaller 

farklı beklentilere yanıt verecek ölçüde çeşitlendirilmelidir. Örneğin, öğrencilere etkinlik seçme 

şansı verilebilir; bunu yapmanın yolu da etkinliklerin çeşitlendirilmesi ve artırılmasıdır. Ek olarak, 

dersi seçen öğrenciler ile seçmeyen öğrenciler arasında oluşacak bilgi, beceri ve performans 

farklılıklarının zorunlu matematik dersi uygulamasına nasıl etki edeceği üzerine düşünülmesi, 

öğretmenlerin bu konuda başvurabilecekleri uygulama önerileri geliştirilmesi de yararlı olacaktır.

Raporda değinilen önemli bir nokta, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ilk kez uygulanmış olan 

ders için öğretmenlere yeterli ön hazırlık veya desteğin sağlanmamış olmasıdır. Matematik 

Uygulamaları programında verilen örneklerin, uygulamada dikkate alınması gereken ilke ve 

uyarıların öğretmenler tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için, öğretmenlere derse ilişkin bir eğitim 

sunulması dersin daha verimli biçimde uygulanmasını sağlayacaktır. Tasarlanan ders materyalleri 

bu gereksinimi ancak sınırlı biçimde karşılayacaktır. Öğretmenlerin uygulamada daha kapsamlı 

rehberliğe gereksinim duyabilecekleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Bununla birlikte, ders için hazırlanmış olan program ve materyallerin gerektiğince 

yaygınlaştırılmadığı da belirtilmiştir. Olkun’a göre, “gerek materyalin basılma ve dağıtılma 

şekli gerekse içeriği uygulamada zorluklar yaşanmasına neden olmaktadır. Bu durum özellikle 

dezavantajlı bölgelerde daha derin hissedilecektir. Öğretim araç, gereç ve materyallerinin 

sağlanması, çoğaltılması ve kullanılması yolundaki engeller azaltılmalıdır.”29 Ayrıca yazarın 

görüşlerini aldığı öğretmenler; bazı meslektaşlarının TTKB tarafından yayımlanan materyallerden 

haberdar olmadıklarını belirtmişlerdir. Bazı öğretmenlerin de, gerek yeni ders programından 

haberdar olmama, gerekse eski alışkanlıklarını sürdürme gibi nedenlerle Matematik Uygulamaları 

dersini programda öngörüldüğü biçimde işlemedikleri, bu ders saatinde SBS hazırlığı amaçlı soru 

çözümleri uygulamayı tercih ettikleri belirtilmiştir.30

25 A.g.e., s. 7.

26 A.g.e.

27 Olkun tarafından altı okulda, toplam 157 öğrenci arasında gerçekleştirilen kısa anket çalışması, öğrencilerin dersi seçme nedenlerine 
ilişkin genel bir fikir vermektedir. Ankete katılan öğrencilerin yaklaşık % 40’ı matematik dersini sevdikleri ve daha çok şey öğrenmek 
istedikleri için, yaklaşık % 40’ı ise matematik dersindeki durumları iyi olmadığı ve bu dersteki performanslarını düzeltmeyi amaçladıkları 
için bu dersi seçtiğini ifade etmiştir.

28 Olkun, 2013, s. 8.

29 A.g.e.

30 A.g.e.
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Raporda Matematik Uygulamaları dersinin geliştirilebilmesi için öneriler de sunulmuştur. 

Matematik Uygulamaları dersinin geliştirilebilmesi için öncelikle “dersin hangi öğrencileri 

hedeflediği, farklı beklentilerle dersi seçen öğrencilerin gereksinimlerine nasıl yanıt vereceği” gibi 

konuların netleştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu bağlamda, aşağıdaki sorulara yanıt verecek 

biçimde ders programı ve materyaller güçlendirilmelidir:

• “Matematikte yetenekli ve daha ileri matematik öğrenmek isteyen öğrenciler bu dersi seçerse 

nasıl bir materyal bu öğrencileri tatmin eder?

• Matematikte geri kalan ve bunu pekiştirmelerle takviye etmek isteyen öğrenciler bu dersi 

seçerse diğerlerinden farklı olarak bu öğrenciler için ne yapılabilir?

• Matematiğin farklı bir yönünü (uygulama) görmek isteyen öğrenciler için farklı meslek ve bilim 

alanlarından yeterince uygulama dahil edildi mi?

• Öğretmenlerimizin Matematik Uygulamaları dersini seçmeyen ve seçen öğrencilerin zorunlu 

matematik derslerinde aralarında oluşabilecek uçurum ile baş etme stratejileri neler olmalıdır?”31

Matematik Uygulamaları dersini seçen öğrencilerle gerçekleştirilen anketin bulguları, öğrencilerin 

birbirinden oldukça farklı beklentilerle dersi seçtiklerini göstermektedir. Yazar, öğretim 

materyallerinin bu farklı beklentileri karşılayacak yapı ve zenginlikte olmadığını vurgulamaktadır. 

Dersi farklı beklentilerle seçen tüm öğrencilerin ilgilerine hitap eden öğeler bulacağı, içeriği 

zenginleştirilmiş ve çeşitlendirilmiş, çeşitli meslek alanlarında kullanılan uygulamaları içeren 

zengin bir öğretim materyali veya kitaba gereksinim vardır.

Son olarak yazar, ders uygulamaya konulmadan önce gerekli ön çalışmaların yapılmamış olmasını, 

yaygınlaştırılmadan önce pilot uygulama ile denenmemiş olmasını eleştirmektedir. Bu aşamada, 

bunun telafisi olmayabilir. Ancak, bir yıllık uygulamadan edinilen deneyimler izlenmeli, irdelenmeli 

ve ilerleyen yıllar için gerekli dersler çıkarılmalıdır.

Özetle, Matematik Uygulamaları için hazırlanan genel yapı doyurucudur. Ancak, öğretim 

materyallerinde sunulan etkinlikler, dersi farklı beklentilerle seçen öğrencilerin gereksinimlerini 

karşılayacak çeşitliliğe sahip değildir. Ders materyalleri, farklı düzeydeki öğrencilerin 

gereksinimlerini karşılayacak biçimde zenginleştirilmelidir. Ek olarak, öğretmenlere dersin 

uygulanmasına ilişkin gerekli yönlendirme ve destek, yalnızca materyaller aracılığıyla değil, 

hizmetiçi eğitimler ile sunulmalıdır. Dersin 2012-2013 öğretim yılında öğrenci ve öğretmenler 

tarafından nasıl deneyimlendiğini incelemek de, ilerleyen yıllarda dersin geliştirilmesinde yol 

gösterici olacaktır.

seçmeli din dersleri: hz. muhammed’in hayatı, kuran-ı kerim ve temel 
dini bilgiler (islam)

Din konusunun eğitim sisteminde nasıl ele alınması gerektiği, Türkiye’de uzun süredir gündemde 

olan bir konudur. Din ve eğitim alanındaki tartışmalar bugüne dek genellikle Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi (DKAB) dersi ve imam-hatip okulları ekseninde şekillenmiştir. 6287 sayılı yasa teklifinin TBMM 

Genel Kurulu’nda tartışılması sırasında yapılan öneriyle, Milli Eğitim Temel Kanunu’na “Ortaokul 

ve liselerde, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin hayatı [derslerinin], isteğe bağlı seçmeli ders 

olarak” okutulacağına ilişkin bir ekleme yapılmıştır. Bu doğrultuda, Hz. Muhammed’in Hayatı, Kuran-ı 

Kerim ve Temel Dini Bilgiler adlı üç ders 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ortaokul ve ortaöğretimde 

seçmeli dersler arasında yer almıştır. Bu gelişmeyle birlikte, uygulamaya geçen seçmeli din dersleri 

de din ve eğitim konusunda irdelenmesi ve izlenmesi gereken yeni bir alan oluşturmaktadır.

31 A.g.e., s. 7.
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ERG’nin 2004-2011 yılları arasında farklı paydaşların katılımıyla sürdürdüğü çalışmalarda, din ve 

eğitim alanında diyalog ortamı oluşturulmuş, bu diyaloğun ürünü olarak geliştirilen önerilerde 

din eğitiminin “isteğe bağlı” olması gerekliliği vurgulanmıştır.32 Benzer biçimde, Ensar Vakfı 

tarafından yapılmış çalışmalar da din eğitiminin seçmeli değil, “isteğe bağlı” olması gerektiğini 

savunmaktadır.33 Bu yöndeki önerilere karşın, Kasım 2010’da gerçekleştirilen 18. Milli Eğitim 

Şurası’nda, Anayasa’nın 24. maddesi doğrultusunda “isteyen anne ve babaların çocuklarının ahlaki 

ve manevi değerlerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla, seçmeli din eğitimi verilebilmesi 

için düzenlemeler” yapılması yönünde karar alınmıştır.34 Şura kararları bağlayıcı olmasa da, kararın 

seçmeli derslere ilişkin düzenlemelerde etkili olmuş olduğu düşünülebilir.

TABLO 4.4’te görüleceği gibi, 2012-2013’te ortaokul 5. sınıfta Kuran-ı Kerim dersi 402.453, Hz. 

Muhammed’in Hayatı dersi 256.701, Temel Dini Bilgiler (İslam) dersi ise 155.402 öğrenci tarafından 

seçilmiştir. 9. sınıfta ise Hz. Muhammed’in Hayatı dersi 404.852, Temel Dini Bilgiler (İslam) dersi 

315.538, Kuran-ı Kerim dersi ise 284.693 öğrenci tarafından seçilmiştir. Seçmeli din derslerinin 

programları Ağustos-Eylül 2012’de, öğretim materyalleri ise Ekim ayında TTKB internet sitesi 

üzerinden yayımlanmıştır. Bu bölümde, Mine Yıldırım’ın35 hazırladığı, seçmeli din derslerinin 

program ve materyallerini insan hakları standartları açısından değerlendiren arka plan raporunun 

ana bulguları paylaşılacaktır.36 Burada sunulan değerlendirme aynı zamanda öğretmen, öğrenci ve 

okul yöneticilerinin görüşlerinden de beslenmektedir.37

Yıldırım’ın hazırlamış olduğu rapor insan hakları hukukunu temel alır. Eğitim faaliyetleri genelinde 

ve eğitim sisteminde din eğitimi ve öğretimi özelinde, devletlerin gözetmeleri gereken birçok 

insan hakları yükümlülüğü bulunduğu raporda vurgulanmaktadır. Örgün eğitim kapsamında 

gerçekleştirilen din veya inanca ilişkin uygulamalar ve sunulan derslerin nitelikleri; başta düşünce, 

din veya inanç özgürlüğü olmak üzere insan haklarını yakından etkiler. Bu nedenle, din ve eğitim 

alanındaki her türlü etkinlik yakından izlenmeyi gerektirir. Seçmeli din dersleri de öğrencinin, 

velinin, öğretmenin din veya inanç özgürlüğünü ve devletin tarafsızlık ve eşitlik ilkelerini gözetme 

yükümlülüğünü doğrudan ilgilendirdiğinden, diğer seçmeli derslerden farklı olarak titizlikle 

izlenmesi gereken bir alan oluşturur.

Sunulan din derslerinin seçmeli olması, devletin bu alanda yükümlülükleri olmadığı anlamına 

gelmemektedir. Seçmeli din derslerinin içerikleri ve uygulamaları, çocuğun düşünce, din veya inanç 

özgürlüğü; ebeveyn veya yasal vasilerin çocuklarını kendi felsefi veya dini görüşleri doğrultusunda 

yetiştirme haklarını koruma; tarafsızlık ve eşitlik ilkelerini gözetme; ayrımcılık yasağına uyma 

ve okulda çoğulculuk ve azınlıkların durumu gibi konular çerçevesinde değerlendirilebilir. Bu 

bağlamda, Türkiye için geçerli olan yasal yükümlülükler, bu yükümlülüklerin dayanağını oluşturan 

uluslararası sözleşmeler ile birlikte aşağıdaki kutuda özetlenmiştir.

32 Bu noktada, seçmeli ders ve isteğe bağlı ders arasındaki farkları hatırlatmak yararlı olacaktır. Seçmeli ders, öğrencinin normal ders 
saatleri içinde aldığı ancak seçenekler arasında tercih yapabildiği, seçeneklerden birini almak durumunda olduğu derslerdir. İsteğe bağlı 
ders ise, genellikle okul dışı saatlerde sağlanan, öğrencinin almak için ayrıca çaba göstermesi gereken derslerdir. Bu dersler için öğrenci 
seçenekler arasında tercih yapmaz; sadece bu dersi almak yönünde okul yönetimine talepte bulunur (ERG, 2011b).

33 Ensar Vakfı, 2012; Kaymakcan ve ark., 2013.

34 MEB, 2010.

35 Mine Yıldırım, Finlandiya’da Åbo Akademi Üniversitesi İnsan Hakları Enstitüsü’nde doktora çalışmalarını inanç ve din özgürlüğünün 
kolektif boyutu üzerine sürdürmektedir. Aynı zamanda İnanç Özgürlüğü Girişimi (Türkiye)’nin editörlüğünü üstlenen Yıldırım’ın 
Türkiye’de inanç ve din özgürlüğü üzerine çeşitli yazıları mevcuttur.

36 Seçmeli din dersleri öğretim programlarının amaç, içerik, öğrenme-öğretme süreçleri ve değerlendirme boyutlarını kendi içlerinde ve Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretim programı ile karşılaştırmalı olarak inceleyen bir çalışma için bkz. Kaymakcan ve ark., 2013.

37 Dersler üzerine sistematik bir izleme ve değerlendirme çalışması bu aşamada mevcut olmadığından, uygulamaya ilişkin veriler sınırlıdır. 
Okullardaki deneyimlere ışık tutmak amacıyla yazarın öğretmenlerle yaptığı görüşmelerden, öğrencilerin çevrimiçi forumlarda 
paylaştıkları görüşlerden, ERG’nin gerçekleştirmiş olduğu öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik anket çalışması sonuçlarından 
yararlanılmıştır.



e¤itim izleme raporu 2012 103

seçmeli din dersleri uygulamasında gözetilmesi gereken insan hak-
ları standartları ve uluslararası yasal dayanakları38

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmeleri düşünce, din veya 

inanç özgürlüğünü koruma altına almakta ve Türkiye için önemli yasal yükümlülükler 

oluşturmaktadır. Uluslararası sözleşmeler, devletin eğitim faaliyetleri ve din veya inanç 

özgürlüğüyle doğrudan ilgili hükümler de içerir.

• Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi (MSHUS) Madde 18 

ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) Madde 9, herkes için düşünce, din veya inanç 

özgürlüğünü güvence altına alır.

• İnsan Hakları Komitesi’nin (İHK) MSHUS Madde 18’e ilişkin 22 sayılı genel yorumu 

doğrultusunda, düşünce, din ve inanç özgürlüğü herhangi bir biçimde sınırlanamaz 

ve kesin koruma altındadır. Kimse belirli bir inanca veya dine inanmaya veya inancını 

açıklamaya zorlanamaz.

• MSHUS Madde 18’in 2. paragrafına göre, “Sözleşme’ye Taraf Devletler, ana-babaların 

ve, uygulanabilir olan durumlarda, yasalarca saptanmış vasilerin, çocuklarına kendi 

inançlarına uygun bir dinsel ve ahlaki eğitim verme özgürlüklerine saygı göstermekle 

yükümlüdürler.”

• AİHS 1 No’lu Ek Protokolü Madde 2’ye göre “devlet, eğitim ve öğretim alanında 

yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve babanın bu eğitim ve öğretimin kendi 

dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama haklarına saygı gösterir.”

• AİHS Madde 9 ve Madde 14 doğrultusunda, belirli bir dine ilişkin öğretimde ayrımcılık 

içermeyen muafiyet uygulamasının, din veya inancı açıklamama hakkını da koruyacak 

biçimde güvence altına alınması şarttır.

• İHK, MSHUS Madde 18’e ilişkin yorumunda tarafsız ve nesnel bir biçimde verildikleri 

takdirde genel dinler tarihi ve ahlak derslerinin devlet okulu sistemi içinde öğretilmesine 

izin verildiğini belirtmektedir.39 Ayrıca, belirli bir dinin öğretilmesinin Madde 18’le uyumlu 

olmadığını, bu durumda, ayrımcılık içermeyen muafiyet sisteminin veya ebeveyn veya 

yasal vasilerin isteklerine uygun alternatif derslerin verilmesinin güvence altına alınması 

gerektiğinin altını çizer.40

• Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Madde 14, çocuğun düşünce, din veya inanç özgürlüğünü 

korur: 

(1) Taraf Devletler, çocuğun düşünce, vicdan ve din özgürlükleri hakkına saygı gösterirler.

(2) Taraf Devletler, anne-babanın ve gerekiyorsa yasal vasilerin; çocuğun yeteneklerinin 

gelişmesiyle bağdaşır biçimde haklarının kullanılmasında çocuğa yol gösterme 

konusundaki hak ve ödevlerine saygı gösterirler.41

38 Yıldırım, 2013, s.16.

39 İHK, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, para. 6 (MSHUS Genel Yorum 22).

40 A.g.e.

41 ÇHS, Madde 14.
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Seçmeli derslerin insan hakları çerçevesinde değerlendirilmesinde öne çıkan noktalardan biri, 

“seçim” olgusu ve seçim özgürlüğüdür. Belirli bir dine ilişkin öğretim söz konusu olduğunda, 

MSHUS Madde 18 ve AİHS Madde 9 uyarınca “ayrımcılık içermeyen muafiyet uygulamasının 

güvence altına alınması şarttır.”42 Muafiyet uygulaması, din veya inançta zorlama olmaması esasına 

dayanır. Seçmeli dersler bağlamında ele alındığında da, muafiyet ve zorlama olmamasına ilişkin 

yasal menfaat ve yükümlülük, seçmeli din derslerinin gerçek anlamda seçmeli olmasını gerektirir. 

Ailelerin ve çocukların din dersini seçme veya seçmeme konusunda tam anlamıyla özgür olmaları 

kilit önem taşır. Yıldırım hazırlamış olduğu raporda, devletin bu özgürlüğü güvence altına almakla 

yükümlü olduğunun altını çizmekte, uygulamada seçmeli din derslerinin seçilmesini zorunlu 

kılacak herhangi bir durum olmaması gerektiğini hatırlatmaktadır.

Devletin seçim özgürlüğünü güvenceye alma yükümlülüğü olmasına karşın, 2012-2013 eğitim-

öğretim yılında fiziksel ortam ve/veya insan kaynağı sıkıntısı nedeniyle birçok okulda sınırlı sayıda 

seçmeli dersin sunulabildiği, okulların ders seçimi konusunda velileri ve öğrencileri yönlendirmiş 

oldukları bilinmektedir.43 Örneğin, okulunda yeterli sayıda seçmeli ders açılmaması nedeniyle 

Diyarbakır’da Hıristiyan bir aileye mensup ve DKAB dersinden muafiyet hakkı olan bir öğrenci, 

İslam dinine yönelik seçmeli dersleri seçmek zorunda bırakılmıştır.44 Benzer biçimde, yalnızca 

seçmeli din derslerinin açıldığı okullarda Alevi öğrencilerin DKAB dersiyle birlikte dört adet dine 

ilişkin ders almak zorunda kaldıkları durumlar yaşanabilmektedir.45 Bu tür durumlar, gerek ebeveyn 

gerekse çocukların düşünce, din veya inanç özgürlüğü açısından önemli müdahalelerdir. Bakanlık, 

öğrencilerin din ve inanç özgürlüğünü güvenceye almak amacıyla, okullarda yeterli sayıda seçmeli 

ders sunulabilmesini sağlamak yönünde gerekli tedbirleri almalıdır.

Bu tedbirlerden biri, okullarda yeterli sayıda ve dersleri sunabilecek donanıma sahip öğretmenlerin 

bulunmasıdır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında seçmeli dersleri verecek öğretmen bulma zorluğu, 

birçok öğretmen ve okul yöneticisi tarafından dile getirilmiştir. Seçmeli din dersleri özelinde, 

bu dersleri verecek öğretmen sayısının yetersizliği sonucunda bazı ilçelerde/okullarda ön lisans 

veya lisans mezunu imamların görevlendirildiği belirtilmiştir. Ancak dinler hakkında veya din 

öğretimine ilişkin derslerin, gerekli pedagojik formasyonu almış öğretmenler tarafından verilmesi 

tercih edilmelidir.46

Okullarda alınması gereken bir tedbir de öğrencilerin ve ailelerin belirli dersleri seçme veya 

seçmeme yönünde baskı hissetmemelerinin güvenceye alınmasıdır. Yıldırım raporunda, bazı 

ailelerin çocuklarının ileride ayrımcılığa uğramalarını önlemek adına, karnelerinde din dersinin 

görünmesi amacıyla din derslerini seçmek zorunda hissedebileceklerini hatırlatır. Benzer biçimde, 

öğrenciler de “arkadaşlarına uymak” veya “dışlanmamak” için din derslerine yönelebilirler. 2012-

2013 yılındaki deneyimlere ilişkin ayrıntılı bir saha çalışması bulunmasa da, basına yansıyan 

bazı kaygılar mevcuttur.47 Seçmeli din derslerini almayan öğrencilerin karnelerinde bu derslerin 

yer almaması, öğrencilerin din veya inancını açıklamama hakkını zedeleyecek biçimde haksız bir 

damgalanmaya maruz kalmalarına neden olabilir. Kimsenin inancını açıklamaya zorlanamayacağı 

ilkesine bağlı olarak, derslerin seçim sürecinde din veya inancı açıklama koşulu olmaması 

42 Yıldırım, 2013, s. 16.

43 ERG’nin uygulamış olduğu anket sonuçları, öğretmen ve okul yöneticileri ile yapılan odak grup görüşmelerinin yanı sıra, basına yansıyan 
haberler ve Yıldırım’ın incelediği bazı çevrimiçi öğrenci forumlarında bu gibi deneyimler paylaşılmaktadır.

44 Saymaz, 2013; Protestan Kiliseler Derneği, 2013.

45 Mutluer, 2013.

46 ERG, 2011b; Ensar Vakfı, 2012; Kaymakcan ve ark., 2013.

47 Mutluer, 2013.
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önemlidir. İlerleyen yıllarda, özellikle farklı dinlerle ilgili dersler de sunulduğu takdirde, bu ilkenin 

uygulandığından emin olunmalıdır.48

Derslerin seçimi konusunda vurgulanması gereken bir konu da, çocuğun devlet ve ebeveynleri 

karşısında düşünce, din veya inanç özgürlüğüdür. ÇHS Madde 5 ve 14 uyarınca taraf devletler, 

“çocuğun düşünce, din veya inanç özgürlüğünü etkileyecek düzenlemeler ve etkinliklerde 

bulunurken, bir yandan çocuğun kendi kapasitesiyle bağdaşır özgürlüğe sahip olmasını, bir 

yandan da anne babanın, yine bu kapasitenin gelişimiyle uyumlu olarak ona yol gösterme 

hakkına saygıyı dikkate almalıdır.”49 Türkiye’deki seçmeli ders uygulamalarına bakıldığında, 

ders seçim formlarında veli imzası olduğu görülür; ders seçimini sadece öğrencinin kararına 

bırakan bir uygulama bulunmamaktadır. Farklı ülke örnekleri incelendiğinde ise, bu alanda fikir 

verebilecek örnekler görülmektedir. Örneğin İsviçre’de 16 ve Almanya’da 14 yaşında öğrenciler, 

din derslerini seçme veya seçmeme konusunda kendileri karar verebilmektedir.50 Türkiye’de de 

“çocuğun gelişen kapasitesi ölçüsünde düşünce, din veya inanç özgürlüğünü etkileyen alanlarda, 

seçmeli din dersi dahil olmak üzere, kendi kararlarını vermesi ” ele alınması gereken bir konudur.51 

Özellikle ortaöğretim düzeyinde, öğrencilerin kendi kararlarını verebilecekleri bir uygulama modeli 

geliştirilmesi önerilebilir.

Seçmeli din derslerinin değerlendirmesinde farklılıklara saygı, çoğulculuk ve tarafsızlık ilkeleri 

de öne çıkan konulardır. Devletler, din eğitimi ve öğretimi sunarken tarafsız olmak zorundadır. 

Seçmeli dersler bağlamında, hangi derslerin seçmeli olarak sunulacağı; seçmeli derslerin içeriği, 

uygulaması ve finansmanı alanlarında tarafsızlık ilkesi gözetilmelidir. Uygulamalarda, farklı 

düşünce, din ve inançları kapsayan çoğulcu bir yaklaşım ve farklılıklara saygı benimsenmelidir. 

Seçmeli din derslerinin öğretim materyalleri incelendiğinde, bu alanda olumlu örnekler 

görülmektedir. Örneğin, Hz. Muhammed’in Hayatı dersi öğretim materyalinde “Hz. Muhammed’in 

Yahudiler ve Hıristiyanlar ile barış içinde yaşamaya ilişkin öğretileri ve yaşamından örneklere yer 

verilmesi dinler arası hoşgörünün gelişmesini destekleyici bir unsur olarak değerlendirilebilir.”52 

Aynı materyalde kız ve erkek çocuklar arasında ayrım yapılmaması, engelli bireylere saygı gibi 

konuların yer alması da olumlu örneklerdir.53 Temel Dini Bilgiler I (İslam) dersi materyalinde 

de, her bireyin istediği inanca inanma hakkı olduğunun altının çizilmesi insan hakları açısından 

önemlidir.54

Bununla birlikte, öğretim materyallerinin gelişmeye açık olduğu alanlar da bulunmaktadır. 

Örneğin, Temel Dini Bilgiler I (İslam) ders materyali incelendiğinde, içeriğin “İslam’ın Türkiye’de 

deneyim edilen tüm yorumlarından yola çıkarak veya bunlara yer vererek hazırlanmış olmaktan 

çok ana akım Sünni yorumunun temel alınarak hazırlanmış olduğu söylenebilir. Örneğin, Alevi 

yorumunun kaynaklarına yer verilmemiştir.”55 Bu durumun tarafsızlık ilkesi ile bağdaşmadığı 

söylenebilir. Ders içeriğinin farklı anlatı ve İslami yorumları kapsayacak biçimde zenginleştirilmesi 

önemli bir adım olacaktır. Seçmeli din derslerinin programları incelendiğinde, İslam dini, Kuran-ı 

Kerim ve Hz. Muhammed’in yaşamına ilişkin bilgilerin, farklı anlatıları içermeyen dogmatik biçimde 

48 Yıldırım, 2013.

49 A.g.e., s. 18.

50 Mawhinney, 2006.

51 A.g.e., s. 19.

52 Yıldırım, 2013, s. 9-10.

53 A.g.e, s. 10.

54 A.g.e, s. 8.

55 A.g.e, s. 8.
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sunulmakta olduğu gözlemlenmektedir.56 Yıldırım’ın vurguladığı gibi, Çocuk Hakları Komitesi’nin 

eğitim hakkına ilişkin genel yorumu eğitimde eleştirel düşüncenin önemine dikkat çekmektedir.57 

Bu bağlamda, seçmeli din derslerinin dogmatik anlatılar barındırmayan ve eleştirel düşünceyi 

teşvik edecek biçimde tasarlanması önerilebilir.

2012-2013 eğitim-öğretim yılında Temel Dini Bilgiler dersi sadece İslam dinine yönelik bir içerik ile 

sunulmuştur. Hıristiyanlık’a ilişkin ders içeriğinin oluşturulmasına devam edilmektedir. Bu dersin 

program ve materyalinin Hıristiyan cemaatlerinin katkısıyla oluşturulmakta olması, farklılıklara 

saygı ve tarafsızlık yönünde olumlu bir gelişmedir.58 Ancak, başka din veya inançlara ilişkin 

benzer bir çalışma henüz yapılmamaktadır. İlerleyen yıllarda seçmeli ders seçeneklerinin çeşitli 

din ve inançları kapsayıcı biçimde geliştirilmesi bu alanda atılacak önemli bir adım olacaktır. Bazı 

araştırmalar, farklı inançlara sahip çocukların inançları dikkate alınarak yapılabilecek ayarlamaların, 

çocuklarda topluma aidiyet duygusunu artırabildiğini ve öğrenciler tarafından olumlu bir deneyim 

olarak algılandığını göstermektedir.59 Türkiye’de de farklı inançlara mensup öğrencilerin inançları 

açısından önemli günlerde sınav konulmaması, bayramlarının kutlanmasının uygun bir yolunun 

bulunması gibi ayarlamalar yapılabilir. Bu gibi ayarlamalar aracılığıyla, farklı din ve inançlara 

sahip öğrenciler ve aileleri için okula ve topluma aidiyet duygusunun güçleneceği, farklı inançlara 

saygının pekişeceği düşünülebilir.60

Seçmeli din derslerinin tarafsızlık ilkesi bağlamında değerlendirilmesinde öne çıkan bir konu 

da, din öğretiminin finansmanıdır. Türkiye’de DKAB dersleri, imam-hatip ortaokul ve liseleri, 

ortaokul ve ortaöğretim düzeyindeki seçmeli din dersleri, yükseköğrenimde İlahiyat eğitimi ve 

Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen Kuran kursları dahil olmak üzere, din öğretiminin 

finansmanı devlet tarafından üstlenilmekte ve içeriği devlet tarafından belirlenmektedir.61 İnsan 

hakları standartları çerçevesinde ele alındığında, din eğitimi için kamu kaynaklarını kullanmak, tek 

başına aykırılık oluşturmamaktadır. Öte yandan, din öğretimi finansmanının sadece belirli bir din 

ile sınırlı olması, eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı bakımından sorun oluşturacaktır. Bu noktada, 

Türkiye’de Rum Ortodoks, Ermeni Apostolik ve Musevi toplulukların okullarında, bu toplulukların 

inançlarına yönelik din derslerinin sunulduğunu; ancak “bu okulların kamu kaynaklarından finanse 

edilmediğini ve bunların dışında diğer sayıca azınlık inancına mensup bireyler için alternatif 

okullar olmadığını not etmek gerekir.”62 Kamu kaynakları ile finanse edilen seçmeli ders uygulaması 

ele alındığında, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında sadece İslam dinine yönelik dersler sunulduğu 

görülmektedir. Kamu kaynaklarının kullanımında bir dine yönelik tercih kullanılması durumunda, 

Türkiye’nin bu uygulamayı nesnel ölçütlerle açıklaması gerekecektir.63

Bu bölümde, seçmeli din dersleri üzerine insan hakları ilkeleri çerçevesinde bir değerlendirme 

sunulmuştur. Değerlendirme kapsamında derslerin öğretim program ve materyalleri ile 2012-2013 

eğitim-öğretim yılındaki deneyimler incelenmiştir. Diğer seçmeli derslerde olduğu gibi, seçmeli din 

dersleri de yeterli bir hazırlık veya geçiş dönemi olmaksızın uygulamaya konulmuştur. Öğrenciler, 

aileler ve okulların deneyimleri, önümüzdeki yıllarda derslerin içerik ve uygulama bakımından 

56 A.g.e.

57 ÇHK, Eğitim Hakkı Üzerine Genel Yorum No.1, para. 9, CRC/GC/2001/1, 2001.

58 Işık, 2012; Protestan Kiliseler Derneği, 2013; arka plan raporu yazarı ile komisyon üyesi Behnan Konutgan arasında 23.04.2013 tarihli 
e-posta yazışması.

59 Richardson ve ark., 2012.

60 Yıldırım, 2013.

61 Hazırlanmakta olan Temel Dini Bilgiler (Hıristiyanlık) dersi materyalinin içeriği için, MEB ilk kez bir dini grupla işbirliği yapmaktadır.

62 Yıldırım, 2013, s. 22.

63 AİHM, Thilimmenos Yunanistan, Başvuru No. 34369/97, 06.04.2000, paragraf 44’ten aktaran Yıldırım, 2013, s. 23.
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insan hakları ilkelerine uygun biçimde geliştirilmesinde yol gösterici olacaktır. Bu nedenle, seçmeli 

din dersleri uygulamalarının yakından izlenmesi büyük önem taşımaktadır. Gerek ailelerin gerekse 

öğrencilerin din ve inanç özgürlüğünü güvence altına alabilmek için, bu alanda öncelikli hedef 

seçmeli derslerin uygulamada da gerçek anlamda seçmeli olmasını sağlamak olmalıdır.

yaşayan diller ve lehçeler

Yaşayan Diller ve Lehçeler dersi, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibarıyla ortaokullarda sunulan 

seçmeli dersler arasında yerini almıştır. Sadece ortaokul düzeyinde seçmeli olarak sunulan ders, 

Türkiye’de farklı paydaşlar tarafından dile getirilen çeşitli talepleri karşılamaya yeterli bir çözüm 

olarak görülmemiştir. Seçmeli ders uygulaması, birinci dili Türkçeden farklı olan topluluklar 

arasında karışık tepkiler uyandırmıştır. Örneğin, Kurmancca ve Zazaca seçmeli dersleri anadilinde 

eğitim taleplerini karşılamadığı görüşüyle Türkiye’nin doğu ve güneydoğu illerinde büyük oranda 

boykot edilmiştir.64 Bununla birlikte, Abazaca ve Adigece seçmeli dersi uygulaması olumlu 

olarak karşılanmış; Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED), aileleri ve öğrencileri bilgilendirip 

dersi almaya teşvik eden çalışmalar gerçekleştirmiştir. Ders başlangıç olarak sınırlı sayıda dilde 

sunulduğundan, farklı dilleri konuşan toplulukların gereksinimlerine yanıt verememektedir. Ancak 

yine de, Yaşayan Diller ve Lehçeler dersi, toplumda farklı kültürlere ve dillere duyulan saygının 

geliştirilmesi bakımından önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

Dersin Kürtçe 5. sınıf programı 11 Eylül, Adigece ve Abazaca 5-8. sınıflar programı da 12 Eylül 2012 

tarihinde yayımlanmıştır. 5. sınıf Kürtçe Kurmanci ve Zazaki öğretim materyalleri Ekim ayında MEB 

TTKB internet sitesi üzerinden yayımlanmıştır. Geçtiğimiz yıl, ortaokul 5. sınıfta toplam 21.432 

öğrenci Yaşayan Diller ve Lehçeler dersini seçmiştir.65 9.993 öğrenci Kurmanci dersini, 417 öğrenci 

ise Zazaki dersini seçmiştir (bkz. TABLO 4.5).66

Yaşayan Diller ve Lehçeler dersi, diğer dersler arasında en az sayıda öğrenci tarafından seçilen ders 

olduğundan, kamuoyunda derse talebin beklenenden az olduğu vurgulanmıştır.67 Ancak, Yaşayan 

Diller ve Lehçeler dersini alan öğrenci sayısının tek başına söz konusu dillerin öğretimine olan 

gereksinim ve talebi yansıtacağı düşünülmemelidir. Ailelerin yönlendirmeleri, okulların altyapı 

ve yönlendirmeleri, yeterli bilgilendirme yapılmaması,68 öğretmen eksikliği gibi nedenlerle dersin 

sunulamaması gibi birçok etkenin de dersi seçen öğrenci sayısını etkilemiş olduğu göz önünde 

bulundurulmalıdır.

Uygulamada karşılaşılan zorlukların yanı sıra, öğrenci ve ailelerin dersi tercih etmemelerinin 

daha farklı nedenleri de olabilir. Örneğin, anadilinde eğitime ilişkin taleplerin seçmeli dersle 

karşılanamayacağı görüşü derse olan ilgiyi azaltabilir.69 Ek olarak, çiftdillilik ve eğitim alanındaki 

araştırmalar, çocuğun evinde konuşulan dilin genel olarak toplumda saygı gören bir dil olmadığı 

durumlarda bu dilde eğitim hakkı tanınmasının etkili olmadığına işaret etmektedir.70 

64 Vardar, 2012; Eğitim-Sen İstanbul 3 No’lu Şube, 2013.

65 Yıldız, 2012.

66 Abazaca ve Adigece derslerini seçen öğrenci sayısına ilişkin veri henüz bulunmamaktadır; yukarıda verilen rakamlar doğrultusunda 
geriye kalan 2.585 öğrencinin bu dilleri seçtiği düşünülebilir.

67 İstegün, 2012.

68 Kaya ve Aydın’ın raporu velilerin derse ilişkin yeterince bilgilendirilmediğine işaret ediyor. Ek olarak, seçmeli derslerin seçim sürecinde 
öğrenci ve velilere yol göstermek amacıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) internet sitesi üzerinden yayımlanan tanıtım videoları arasında 
Yaşayan Diller ve Lehçeler dersi tanıtımının yer almamış olması, bilgilendirme eksikliğinin nedenlerinden biri olabilir. EİR 2012’nin 
hazırlandığı dönemde de ilgili tanıtım videoları eklenmemiştir (http://www.eba.gov.tr/secmeliders).

69 Anadolu Ajansı, 2012; Vardar, 2012; Kurmes Derneği, t. y.

70 Ayan Ceyhan ve Koçbaş, 2009.
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tablo 4.5: illere göre seçmeli kurmanci ve zazaki derslerini seçen öğrenci 
sayıları, 2012-13

iller kurmanci zazaki toplam

adana 89  89

adıyaman 40  40

ağrı 1.115  1.115

ardahan 3  3

batman 2.396 13 2.409

bingöl  135 135

bitlis 145  145

bursa 1  1

denizli  2 2

diyarbakır 4.298 171 4.469

elazığ  14 14

gaziantep 317  317

hakkari 1.574  1.574

hatay 1  1

ığdır 319  319

istanbul 262 10 272

izmir 6  6

kars 14  14

malatya 2  2

manisa 3  3

mardin 2.664 2 2.666

mersin 305  305

muş 147 3 150

siirt 252  252

şanlıurfa 738 290 1.028

şırnak 1.985 77 2.062

tunceli 39 50 89

van 1365  1.365

toplam 9.993 417 18.847

Kaynak: 7/16499 esas numaralı soru önergesine 31.05.2013 tarihinde verilen yanıt.71

Dolayısıyla seçmeli derste sunulan dillerin toplumdaki konumunun da, dersi alan öğrenci sayısını 

önemli ölçüde etkileyeceği düşünülebilir. Öğrencilerin ve velilerin dersten beklentileri, dersi tercih 

etme veya etmeme nedenlerinin ayrıntılı olarak araştırılması, Yaşayan Diller ve Lehçeler dersi için 

bir yol haritası sunmada destek olacaktır.

Dersin sunulabildiği okullarda, farklı düzeylerde Kurmanci ve/veya Zazaki bilgisine sahip olan 

öğrencilere aynı sınıfta öğretim verilmesi, öğretmenlerin karşılaştığı başlıca zorluklardan biridir.72 

71 http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-16499sgc.pdf

72 Ayaz, 2013.
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Gözlemlenen bir diğer sorun da, ortaokul düzeyinde seçmeli derslerde not verilmemesinin bir 

sonucu olarak Yaşayan Diller ve Lehçeler dersinin öğrencilerin gözünde diğer derslere göre daha 

önemsiz veya saygınlığı daha az bir ders olarak algılanmasıdır.73 Kaya ve Aydın tarafından yapılan 

küçük çaplı alan araştırması, Yaşayan Diller ve Lehçeler dersinin yaşama geçirilmesi sürecinde 

yaşanan bazı yapısal sorunlara işaret etmektedir.74 İl, ilçe ve okul müdürlükleri ile yapılan 

görüşmeler, dersi verecek nitelikli öğretmen bulunamadığını vurgulamıştır.75 Dersin uygulamasında 

bu yıl yaşanan zorluklar için bir çözüm oluşturmasa da, ders kapsamında Kürtçe öğreniminde 

gelecekte daha da artabilecek öğretmen gereksinimini gidermek amacıyla belirli adımlar atılmıştır. 

Dicle, Bingöl ve Mardin Artuklu Üniversiteleri’nde Kürtçe öğretimine yönelik programlar açılmıştır. 

Ancak üniversiteler de, bu alanlarda yetişmiş akademik personel eksikliği nedeniyle bu programları 

yürütmede sıkıntılar yaşadıklarını ifade etmektedir.76

ERG’nin çiftdillilik ve eğitime ilişkin daha önceki çalışmalarında, dünyadan ve Türkiye’den mevcut 

deneyimlerden çıkarılacak derslerin ve bu deneyimler üzerine yapılacak araştırmaların önemi 

vurgulanmıştır.77 Mevcut çiftdilli eğitim deneyimleri ile seçmeli bir ders olan Yaşayan Diller ve Lehçeler 

dersi arasında bire bir kıyaslama yapmak olası değildir. Ancak yine de, seçmeli dersin uygulamasında 

yaşanan deneyimler, Türkiye’de halihazırda uygulanan çokdilli eğitime örnek olarak azınlık okullarının 

deneyimlerini akla getirmektedir. Örnek olarak, kendi dillerinde eğitim hakkına sahip olmalarına 

karşın, okul çağındaki Ermeni çocukların beşte ikisinin Ermeni okullarına gitmeyi tercih etmediği 

bilinmektedir. Bunun nedenlerinden biri dillere karşı hiyerarşik yaklaşımlardır.78 Okullardaki altyapı 

sorunlarının da bu sonuç üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir.79 Ermeni okullarında, nitelikli 

Ermenice öğretmeni yetiştirilmesi ve güncel ders kitabı eksikliği gibi zorluklarla karşılaşıldığı ifade 

edilmektedir.80 Ermeni okullarının çiftdilli eğitim deneyimleri ve seçmeli Yaşayan Diller ve Lehçeler 

arasında denk bir karşılaştırma söz konusu olmasa da, seçmeli ders uygulamalarının henüz başlangıç 

aşamasındayken bile benzer sorunlara işaret etmesi dikkat çekicidir.

Farklı ülkelerden çokdilli eğitim pratikleri de benzer deneyimler barındırdığından bu sürecin 

geliştirilmesinde yol gösterici olabilir. Örneğin, 2009 tarihli bir makaleye göre Fransa’da 

ilkokullarda en az 12 öğrenci tarafından talep edilmesi durumunda Türkçe anadili ve kültür 

dersleri sunulmaktadır.81 Ancak, Türk kökenli nüfus dağınık bir coğrafyaya yayılmış olduğundan, 

ders kapsamında Türkçe öğrenen öğrenci sayısındaki düşüşün, söz konusu alt sınır koşuluyla 

ilişkili olabileceği düşünülmektedir.82 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ortaokullardaki seçmeli 

ders uygulamasında, belirli bir dersin açılabilmesi için benzer biçimde 10 öğrencilik bir alt sınır 

belirlenmiştir. Bu alt sınırın uygulamada ne gibi etkileri olduğu önümüzdeki yıllarda incelenmesi 

gereken unsurlardan biridir.

2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibarıyla ilk kez uygulanan Yaşayan Diller ve Lehçeler dersinin nasıl 

işlendiğini, ders için ne gibi desteklere gereksinim duyulduğunu anlayıp program ve uygulamaların 

geliştirilmesi amacıyla, düzenli izleme çalışmaları yapılması gereklidir. Halihazırda bu ders veya 

73 A.g.e.

74 Kaya ve Aydın, 2013.

75 A.g.e.

76 A.g.e., s. 72.; Radikal, 2013.

77 A.g.e.; ERG, 2010.

78 Ayan Ceyhan ve Koçbas, 2011, s. 56.

79 A.g.e., s. 56.

80 Özdoğan ve Kılıçdağı, 2012.

81 Akıncı, 2009.

82 A.g.e.
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diğer yeni seçmeli dersler için bu tür bir izleme çalışması bulunmamaktadır. Yapılan yenilikler ve 

çalışmaların daha verimli ve etkili olabilmesi için okulların, öğretmen ve öğrencilerin deneyimlerini 

irdeleyen izleme ve değerlendirme süreçlerine gereksinim duyulmaktadır.

çiftdillilik ve eğitim: kilit noktalar ve öneriler83

• Araştırmalar, birinci dili Türkçeden farklı çocukların eğitime erişim, devam ve eğitimde 

başarı açısından yaşadığı sorunlara işaret etmektedir.

• Eğitimde çiftdillilik ile ilgili politika ve model geliştirme süreçlerinde çocuğun eğitim 

hakkının yaşama geçirilmesi bütüncül olarak ele alınmalıdır. Türkçede yetkinlik kazandırma 

yoluyla eğitime erişim ve ders başarısını artırmanın ötesinde, çocuğun tüm gelişim 

alanlarında potansiyelini en üst düzeyde gerçekleştirmesi amaçlanmalı; bu bağlamda, hem 

resmi hem birinci dilinde toplumsal okuryazarlık ve yetkinlik kazanması, ileri kademelerde 

de nitelikli eğitime erişimi ile eğitim yaşamı sonrasında sosyoekonomik hareketliliği de 

göz ardı edilmemelidir. Ek olarak, çocuğun özgüveninin güçlendirilmesi, çocuğun ailesiyle 

iletişimin korunması, velilerin eğitim süreçlerine etkin katılımı, eğitimde kullanılan diller 

aracılığıyla kültürlerarası saygı ve öğrenmenin desteklenmesi, Türkiye’de konuşulan tüm 

dillerin yaşatılması da amaçlar arasında yer almalıdır.

• Eğitimde tek bir dili tercih etmek gerekmez; doğru pedagojik koşullar altında birinci dil 

ve ikinci dilin birbirini desteklediği bilinmektedir. Çiftdillilik potansiyelini değerlendirecek 

eğitim politikalarının eksikliği, çocuğun eğitim hakkı açısından da engelleyicidir.

• Farklı dil grupları ve aynı dil gruplarının içinde değişik kesimler farklı koşullara, 

gereksinimlere ve taleplere sahiptir. Araştırma ve planlama süreçleri, tek bir dile yönelik 

değil, belirli bir coğrafi alanda konuşulan tüm dillere yönelik olmalıdır. Geliştirilecek 

politikalar ve modellerin farklı grupların gereksinimlerine yanıt verebilmesini olanaklı 

kılacak bilimsel araştırmalar başlatılmalıdır.

• Çiftdillilik ve eğitim üzerine yapılacak tartışmalar, okul okuryazarlığının okul dışında 

deneyimlenen okuryazarlıkla etkileşimine odaklanan çalışmalardan beslendiğinde sağlıklı 

bir zemine oturabilir.

• Eğitim dilinin tek başarı etmeni olmadığı göz önünde bulundurulmalı, eğitim sisteminin 

farklı bileşenleri güçlendirilmelidir.

• Bir dile karşı olumsuz tutumların söz konusu olduğu ortamlarda o dildeki eğitimin 

başarılı olması beklenemez. Farklı dillere verilen değerin dönüştürülmesi ve çiftdilliliğe 

ilişkin yanlış algıların kırılması için farklı kesimlere yönelik farkındalık ve bilgilendirme 

çalışmalarına gereksinim vardır.

• Farklı kültürlere ve dillere eşit saygıyı kısa dönemde yaşama geçirmeye yönelik olarak, 

farklı etnik kökenlere sahip ve Türkiye edebiyatına katkı sunmuş isimlere ve eserlerine 

öğretim programında ve ders kitaplarında ver verilmesi önerilebilir.

• Türkiye’de konuşulan dillerin üniversiteler bünyesinde araştırılması ve geliştirilmesinin 

teşvik edilmesi, gerek belli dillere toplumda verilen değeri dönüştürme, gerek uzmanlaşmış 

personel yetiştirme açısından kilit önem taşır.

83 Türkiye’de çiftdillilik ve eğitim: Sürdürülebilir çözümler için atılması gereken adımlar başlıklı politika notu (ERG, 2010) ve 
Çiftdillilik ve eğitim (Ayan Ceyhan ve Koçbaş, 2009) başlıklı araştırma raporundan derlenmiştir.
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okula başlama yaşı ve ilkokul 1. sınıf öğretim programındaki 
değişiklikler
9 Mayıs 2012’de yayımlanan 2012/20 sayılı ve “12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar” 

konulu genelgede, 30 Eylül 2012 itibarıyla 66 ayını tamamlayan çocukların ilköğretime kaydının 

yapılacağı belirtilmiştir. Bu durum, 21 Temmuz 2012’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle 

kesinleşmiştir. Okula başlama yaşının 66 aya indirilmesine ek olarak 60-65 ay aralığındaki 

çocukların velilerinin talepleri doğrultusunda 1. sınıfa kayıt yaptırmalarına izin verilmiştir. 2012-

2013 eğitim-öğretim yılında, okulöncesi çağ nüfusunda olmasına karşın velisinin isteği ile 1. sınıfa 

135.548 öğrenci kayıt yaptırmıştır.

İlkokul 1. sınıf öğretim programında, erkene alınan okula başlama yaşına uyum sağlamaya 

yönelik bazı değişiklikler yapılmıştır. Öncelikle, diğer düzeylerde olduğu gibi 1. sınıf haftalık 

ders çizelgeleri güncellenmiş, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında güncel çizelgeler uygulanmıştır. 

Önceki bölümlerde ayrıntılı olarak değerlendirilen değişiklikleri kısaca özetlemek gerekirse; 1. sınıf 

çizelgelerinde Türkçe, Serbest Etkinlikler, Görsel Sanatlar ve Müzik dersleri birer saat eksiltilmiştir. 

Serbest Etkinlikler’in zorunluluğu kaldırılarak velilerin isteği doğrultusunda okul yönetimin 

kararına bırakılmıştır. Bununla birlikte Matematik dersi bir saat artırılmıştır. Beden Eğitimi dersi 

“Oyun ve Fiziki Etkinlikler” dersine dönüştürülerek ders saati sayısı ikiden beşe çıkartılmıştır.

Bakanlık’ın açıklamalarına göre, ders çizelgesindeki değişiklikler ile öğrencilerin akademik yükünün 

azaltılması ve okula aidiyetlerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.84 Bu bağlamda, Oyun ve Fiziki 

Etkinlikler dersine haftada beş saat ayrılmış olması, küçük yaştaki öğrencilerin okula aidiyetlerinin 

gelişmesi yönünde olumlu bir adım olarak öne çıkmaktadır. Ancak, yapılmış olan değişiklikler 

bütüncül olarak değerlendirildiğinde, öğrencilerin ders yükünün azaldığını söylemek olası değildir. 

Yeni çizelgede haftalık Türkçe ders saati bir saat eksilmesine karşın, Matematik ders saati bir 

saat artmıştır. Oyun ve Fiziki Etkinlikler’e beş saat ayırılmasına karşın, Görsel Sanatlar ve Müzik 

dersleri ile Serbest Etkinlikler birer saat azalmıştır. 1. sınıfların zorunlu ders saati sayısı, geçen 

yıla göre artarak toplam 26 saat olmuştur. Toplam ders saatinde artış olmamasının tek nedeni, 

Serbest Etkinlikler’e ayrılan sürenin azaltılmış olmasıdır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibarıyla 

okula başlama yaşının daha erkene alındığı göz önünde bulundurulduğunda, 1. sınıf çizelgelerinin, 

çocukların okula uyum ve aidiyetlerini destekleyecek biçimde kurgulanması önemlidir. Özellikle ilk 

dönemde akademik derslere ayrılan saatlerin yanı sıra, oyun ve benzeri sosyal etkinliklere daha çok 

zaman ayrılması önerilebilir.

Öğretim programında yapılan bir diğer değişiklik ise, ilkokul 1. sınıfın ilk 12 haftasını kapsayan 

Uyum ve Hazırlık Çalışmaları’nın oluşturulmasıdır. Uyum ve Hazırlık Çalışmaları eğitim programı, 

öğrenci ve öğretmen kitapları ile birlikte Ağustos ayı sonunda, okulların açılmasından 1-2 hafta 

öncesinde MEB TTKB internet sitesi üzerinden yayımlanmıştır. Bununla birlikte, 1. sınıfta uygulanan 

diğer öğretim programlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu bölümde, Doç. Dr. Tülin 

Güler ve Araş. Gör. Uzm. Mefharet Veziroğlu’nun hazırlamış olduğu, ilkokula geçiş ve 1. Sınıf 

Hazırlık ve Uyum Çalışmaları’nı değerlendiren arka plan raporunun temel bulguları sunulacaktır. 

Ek olarak, ERG’nin 1000’i aşkın öğretmen ve okul yöneticisinin katılımıyla gerçekleştirmiş olduğu 

“4+4+4” düzenlemesinin getirdiği değişiklikleri inceleyen anket çalışmasının konuyla ilgili ön 

bulguları da bu bölümde paylaşılacaktır.

84 ERG’nin Bakanlık yetkilileri ile yaptığı görüşmeler ve Emin Karip’in 19.6.2012 tarihli Takvim gazetesinde yayımlanan “4+4+4’lük ayar” 
başlıklı haberdeki açıklamaları.
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Çocukların okula hazırbulunuşluğu, okuma-yazma ve sayılarla ilgili becerileri kapsar, ancak bu 

gibi akademik becerilerle sınırlı değildir. İlkokula başlayacak çocukların hazırbulunuşluklarını 

belirleyen yeterlikler, fiziksel sağlık ve motor gelişim, sosyal ve duygusal gelişim, öğrenmeye 

yaklaşım, dil gelişimi ile bilişsel gelişim olmak üzere, birbiri ile etkileşim halinde olan beş ana 

boyutta toplanabilir. Bu ana boyutlar altında çocuğun günlük rutin işlerini yapabilmesi, yardımsız 

kendi kendine giyinebilmesi, kendini ifade edebilmesi, başka çocuklarla işbirliği yapabilmesi ve 

ortak çalışabilmesi, küçük kas motor becerileri gerektiren işleri yapabilmesi ve dikkatini belirli bir 

süre yoğunlaştırabilmesi gibi yeterlikler ele alınmaktadır. Ayrıca, özdüzenlemenin gelişimi, bazı 

zihinsel araçların öğrenilmesi, duyguların ve bilişin bütünleşmesi gibi gelişimsel ilerlemeler de 

önemsenmelidir. Öyle ki, okula hazır olmada özdüzenleme ve sosyal etkileşim becerileri, işitsel 

ve görsel hafıza, okula ve öğretmene karşı tutum ve özdeğerlendirme gibi becerilerin akademik 

becerilerden daha önemli bir yere sahip olduğu alanyazında vurgulanır.85

Bu bağlamda, okulöncesi eğitimden ilkokula geçiş programları yukarıda ele alınan yeterlik ve 

becerilerin gelişimini destekler biçimde tasarlanmalıdır. Geçiş döneminde kullanılan programlar, 

öncesindeki ve sonrasındaki programlar ile “devamlılık arz eden, farklı sosyal bağlamları dikkate 

alan, ani ve tutarsız değişimler içermeyen bir yapıda” hazırlanmalı ve “bireylerin uzun vadedeki 

refahı için gerekli becerilerin kazandırılmasına yönelik bir içeriğe” sahip olmalıdır.86 2012-2013 

eğitim-öğretim yılında ilk kez uygulanan İlkokul 1. Sınıf Uyum ve Hazırlık Çalışmaları, çocukların 

ilkokula geçişini kolaylaştırmayı hedefleyen bir çalışma olarak olumlu bir gelişmedir.87 Ancak, Güler 

ve Veziroğlu’nun görüşüne göre bu program içerik açısından yetersiz kalmaktadır.

Uyum ve Hazırlık Çalışmaları, 1. sınıfın ilk 12 haftasında uygulanması planlanan etkinlikleri 

düzenler. Programda yer alan etkinliklerin üç temel amacı bulunmaktadır:

• İlkokula yeni başlayan öğrencilerin okula, arkadaşlarına, öğretmenine, öğretim faaliyetlerine 

uyumunu kolaylaştırmak,

• 1. sınıf derslerine hazırlık çalışmaları yaparak okuma yazma çalışmalarına temel oluşturmak,

• Hayat Bilgisi, Matematik, Görsel Sanatlar, Müzik, Oyun ve Fiziki Etkinlikler derslerindeki 

kazanımları belli oranlarda ele almak.88

Bu amaçlar irdelendiğinde, çalışmaların bir uyum programı oluşturmaktan çok “çocukların ilkokul 

derslerine hazır olabilmesi için gerekli görülen akademik becerileri kazandırmaya yönelik olduğu 

görülmektedir. Oysa bu çalışma çocukların gelişim düzeylerini belirleme, ilgi ve gereksinimlerine 

yanıt verme amacı taşımalıdır.”89 Çocukların okula hazır olma durumuna karar vermede 

sadece akademik becerilerdeki başarıyı ölçüt alan yaygın bir eğilim vardır. Güler ve Veziroğlu, 

inceledikleri uyum ve hazırlık çalışması materyallerinde de benzer bir eğilim görüldüğünü ifade 

etmektedir. “Örneğin; matematik etkinliği kapsamında yapılan çalışmalar büyük oranda sayı ve 

şekillerin öğrenildiği çalışma sayfalarını içermektedir. Benzer biçimde okuma yazma çalışmaları 

da çoğunlukla çizgi çalışmalarından oluşmaktadır. Oysa bu yaş grubundaki çocuklara yönelik 

etkinliklerde en etkili öğrenme yöntemi olan oyunlardan yararlanılmalı, akademik becerilerin 

desteklendiği etkinlikler dil, sanat ve müzik etkinlikleriyle bütünleştirilmelidir. Ayrıca bu yaş 

85 Bredekamp ve Copple (2006), Bodrova ve Leong (2010), Bierman ve ark. (2008), Blair (2003), Blair ve Razza (2007), Fantuzzo ve 
ark. (2005), Güler (2012), Pintrich & De Groot (1990), Shonkoff ve Phillips (2000), Zimmerman (2000), Vohs ve Baumeister (2004) 
kaynaklarından aktaran: Güler ve Veziroğlu, 2013.

86 Güler ve Veziroğlu, 2013, s. 14.

87 A.g.e., s. 14.

88 Temur (Ed.), 2012.

89 Güler ve Veziroğlu., s. 6.
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çocukları hala günün üçte ikisini dışarda geçirme gereksiniminde oldukları için sınıf içi ve sınıf dışı 

etkinliklere dengeli bir biçimde yer verilmelidir.”90

Uyum ve Hazırlık Çalışmaları’nın akademik beceri ve derslere hazırlık odaklı olmasına karşın, 

öğretmenler daha çok, küçük yaştaki öğrencilerin fiziksel, sosyal ve duygusal anlamda okula hazır 

olma sorunları yaşadıklarını vurgulamaktadır. ERG’nin gerçekleştirmiş olduğu ankete katılan 1. 

sınıf öğretmenleri, 60-65 ay grubundaki öğrencilerin halen oyun çağında bulunduğunu, sürekli 

sıkıldıklarını ve hareket halinde olma isteği içinde olduklarını, oyuncaklarını özlediklerini, tuvalet 

sorunu yaşadıklarını, çabuk yorulduklarını ve zaman zaman sıranın üzerine uzanarak uyuduklarını 

belirtmektedir. 66 aydan büyük olan öğrencilerin ise daha sakin ve uyumlu olduğu, görev 

bilinçlerinin daha gelişmiş olduğu, okuma yazmayı öğrenmeyi dört gözle bekledikleri ve kuralları 

kısa sürede kavradıkları vurgulanmaktadır. Araştırmaya katılan 1. sınıf öğretmenleri, 60-65 ay 

grubunda bulunan öğrencilerin kas gelişimin geri olduğunu noktasında fikir birliğindedir. Bu 

gruptaki öğrencilerin, diğer öğrencilerin kendilerinden daha hızlı ilerlediklerini fark ettikleri ve 

bu yüzden çekingen davranmaya başladıkları, özgüvenlerini yitirdikleri gözlemlenmiştir. Güler ve 

Veziroğlu’nun hazırladığı raporda da, benzer deneyimlere ve saptamalara değinilmiştir:

 “Bazı ilkokul öğretmenlerinin (…) sınıfı küçük yaş grubu ve büyük yaş grubu olarak iki gruba 

ayırdıkları; bir grupla daha temel akademik becerileri destekleyen etkinlikleri yaparken diğer 

grupla daha üst düzey becerilere yönelme yoluna gittikleri ortaya çıkmaktadır. Öğretmenler 

bu uygulamanın çok fazla zaman kaybına yol açtığı ve çocukların özellikle sosyal açıdan 

okula uyumlarını zorlaştırdığı görüşündedir. Bununla birlikte, 1. sınıfa başladıktan sonra 

başarısız bulunarak anasınıfına gönderilen çocuklar olduğu da bilinmektedir. Bu durumun 

çocukta başarısızlık ve yetersizlik duygularını yerleştireceği, özgüven kaybına neden olacağı 

düşünülmektedir.”91

Paylaşılan bu deneyimler doğrultusunda, Hazırlık ve Uyum Çalışmaları kapsamının 60-65 aylık 

çocuklara hitap etmede ve çocukları ilkokula hazırlamada yetersiz kaldığı düşünülebilir. Eğitim 

programı, okula hazırbulunuşluğu daha geniş anlamda ele alan ve öğrencilerin okula her anlamda 

hazır olmalarını destekleyecek biçimde geliştirilmelidir.

Bu deneyimler ayrıca, öğretmenlerin sınıflarındaki farklı yaş grubundaki öğrencilere bir arada 

eğitim verme konusunda sıkıntılar yaşadıklarına, yeterince destek almamış olduklarına, yıl boyunca 

kendi donanımları ve özverileriyle farklı yöntemler geliştirmeye çalıştıklarına işaret etmektedir. 

Programın yayımlandığı tarih ile okulların açılması arasındaki sürede, 1. sınıf öğretmenlerine 

yeni programa veya 60-68 aylık çocukların eğitimine ilişkin herhangi bir eğitim veya tanıtım 

çalışması sunulmamıştır. Anket çalışmasına katılan 1. sınıf öğretmenlerinden yalnızca ikisi, bu yaş 

grubuna yönelik eğitim aldığını belirtmiştir.92 Benzer biçimde, öğretmenlerin çoğunluğu Uyum 

ve Hazırlık Çalışmaları programına yönelik eğitim almadıklarını belirtmişlerdir. Eğitim aldığını 

belirten altı öğretmen, uzaktan eğitim yöntemiyle sunulan eğitimin yetersiz olduğunu belirtmiştir. 

Öğretmenler ayrıca, programlar ve materyallerin basılı olarak okullara zamanında ulaşmadığını 

belirtmişlerdir. Uygulamadaki bu tür eksiklik ve aksaklıkların da, programın hedeflendiği biçimde 

işlememesine etki ettiği düşünülebilir.

Programa ilişkin gelişmeye açık bir alan da, etkinliklerin uygulanış biçimiyle ilgilidir. Uyum ve 

Hazırlık Çalışmaları kapsamında “oryantasyon” olarak adlandırılan tanışmada, okulu tanıma 

90 A.g.e., s. 8.

91 A.g.e., s. 7-8.

92 Her iki öğretmen de özel eğitim kurumlarında görev yapmaktadır.
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ve bazı kurallara yönelik etkinlikler yer alır. Bu etkinlikler, öğrencilerin okuldaki ilk günlerinde 

yararlı olabilecek etkinliklerdir. Bununla birlikte, bu etkinliklerin çoğunluğu kağıt üzerinde çizgi 

ve boyama çalışmaları temelinde kurgulanmıştır. Güler ve Veziroğlu, bu biçimde kurgulanmış 

etkinliklerin “çocukların aktif olacakları, kuralları deneyerek içselleştirecekleri bir öğrenme süreci 

yaratmayacağı” için beklenen etkiyi sağlamayabileceğini belirtmiştir.93

Uyum ve Hazırlık Çalışmaları’nda, öğrencilerde desteklenecek gelişim alanları ve kazanımları 

vurgulayan okulöncesi eğitim programından farklı biçimde, “yalnızca haftalara göre belirlenmiş 

etkinlik uygulamalarına yer verilmiş, çocukların ulaşması beklenen kazanımlara ilişkin somut 

hedefler ortaya konmamıştır.” Dolayısıyla, program ile okulöncesi program arasında gereken 

uyumun sağlanmadığı söylenebilir. Aynı zamanda, öğrencilerin gelişimlerine vurgu yapılmadığı, 

etkinliklerde hedeflenen kazanımların belirsiz olduğu gözlemlenmiştir. Güler ve Veziroğlu’nun 

üzerinde durduğu bir başka nokta, etkinlik odaklı çalışmaların gelişimsel açıdan büyük farklılıklar 

taşıyan 1. sınıf öğrencilerine uygun olmamasıdır. Okula başlama yaşındaki değişiklikle birlikte, 1. 

sınıfta karma yaş grupları oluşmuştur. “Bu gruplarda uygulanacak programların etkinlik temelli 

olmasından çok esnek, çocukların çeşitli gelişimsel gereksinimlerine ve yetiştikleri çevrenin 

sosyo-kültürel özelliklerine uyumlu olması daha büyük önem taşımaktadır. Aksi takdirde sınıftaki 

bazı çocukların, uygulanan etkinlikten yararlanırken bazılarının ihmal edilmesine ve okula ilişkin 

olumsuz bir algı geliştirmelerine neden olunabilir.”94

Uyum çalışmalarında görülen bir eksiklik de, programda aile katılımına yer verilmemiş olmasıdır. 

Raporda da vurgulandığı gibi, aile katılımı, küçük yaştaki çocukların eğitiminde kilit önem taşır. 

“Özellikle okula uyum süreci, ailelerle çok sıkı işbirliği içinde geçirilmesi gereken zorlu bir süreçtir. 

Çünkü bu dönemde ayrılık kaygısı taşıyan çocuk hem ailesinden ayrılıyor olmanın hem de yeni 

bir çevreye giriyor olmanın verdiği karmaşık duygularla okulda yapılan etkinliklere katılım 

göstermekte zorlanacaktır.”95 Buna bağlı olarak, okulun ve uyum sürecinin ilk haftalarında aileleri 

konu alan ve aile fertlerinin katılım gösterecekleri uygulamalar programa dahil edilmelidir.

Güler ve Veziroğlu’nun hazırladığı rapor, eğitim programının hazırlanma aşamasında MEB birimleri 

ve bağlantılı projeler üzerinde çalışan uzmanlar arasında gerekli eşgüdümün sağlanamadığına 

değinmektedir. 1. Sınıf Uyum ve Hazırlık Çalışmaları, Okulöncesi Eğitim Programı’nın 

güncellenmesi çalışmaları ile eşzamanlı olarak hazırlanmış olmasına karşın, iki çalışma arasında 

bağlantı kurulmamıştır.96 Programların geliştirilmesinde görülen eşgüdüm eksikliği, çoğu zaman 

okullarda okulöncesi ve sınıf öğretmenleri arasında da karşımıza çıkmaktadır. Güler ve Veziroğlu’na 

göre, anaokullarının fiziksel olarak ilkokuldan bağımsız olması veya öğretmenlerin teneffüs 

saatlerinin örtüşmemesi gibi nedenlerle, sınıf öğretmenleri ve okulöncesi öğretmenleri arasında 

yeterli iletişim olanakları bulunmamaktadır.97 Bunun sonucunda, bu öğretmen grupları birbirlerinin 

bilgi ve deneyimlerinden yararlanamamaktadır. İlkokula geçiş sürecini öğrenciler ve öğretmenler 

açısından güçlendirebilecek bir adım, sınıf öğretmenleri ve okulöncesi öğretmenlerinin 

deneyimlerini paylaşabilecekleri fırsatlar yaratmak olacaktır.

Özetle, okula erken yaşta başlayacak çocukların uyum sürecini desteklemek amacıyla bir eğitim 

programı hazırlanmış olması olumlu bir gelişmedir. Ancak, Uyum ve Hazırlık Çalışmaları’nın 

daha etkili olabilmesi için programın geliştirilmesi gerekmektedir. Bu haliyle akademik beceri 

93 A.g.e., s. 9.

94 A.g.e., s. 7.

95 A.g.e., s. 8.

96 A.g.e., s. 14.

97 A.g.e., s. 10-11.
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odaklı olan program, öğrencinin okula hazırbulunuşluğunu daha bütüncül biçimde ele almalıdır. 

Program etkinliklere değil, çocukların gelişimsel gereksinimlerine uygun biçimde kazanımlara 

odaklanmalıdır. Programın etkinlik odaklı oluşu, farklı düzeydeki öğrencilerin bulunduğu sınıflarda 

uygulamayı da zorlaştırmaktadır. Ek olarak, programda aile katılımının vurgulanması, okulöncesi 

ve sınıf öğretmenleri arasında işbirliği imkanları sağlanması da öğrencilerin okula geçiş sürecini 

destekleyecek adımlardır.

demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitimi 
projesi’ndeki gelişmeler98

Bu bölümde Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi (DVİHE) Projesi’nde son dönemde 

yaşanan gelişmeler aktarılacaktır. DVİHE Projesi, MEB TTKB tarafından Avrupa Konseyi teknik 

desteği ve AB mali desteğiyle yürütülmektedir. Haziran 2011’de başlayan proje, on pilot ilde 

(Edirne, Elazığ, İstanbul, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Sakarya, Samsun ve Yozgat) toplam 

22 pilot okulda gerçekleştirilen uygulamalar ile sürmektedir. Projede mevzuat inceleme, ders 

programları inceleme, seçmeli ders programı geliştirme, farkındalık artırma ve materyal geliştirme, 

MEB personelinin kapasitesinin güçlendirilmesi ve demokratik okul kültürünün geliştirilmesi 

alanlarında, bu alanlara odaklanan altı çalışma grubunun liderliğinde çeşitli çalışmalar 

yapılmaktadır. Bakanlık’taki yeniden yapılandırma sürecinde, DVİHE çalışma gruplarında 

görevli olan TTKB bünyesindeki birçok öğretmen görevinden ayrıldığı için, çalışma gruplarında 

aksaklıklar yaşanmıştır. Aksaklıklara rağmen çalışmalar sürmekte, 36 aylık projenin Haziran 2013’te 

tamamlanması hedeflenmektedir.

Projenin önemli bir ayağını oluşturan Mevzuat Tarama Çalışma Grubu’nun çalışmaları büyük 

ölçüde tamamlanmıştır. Çalışma Grubu, Anayasa’nın eğitim hakkını düzenleyen 42. maddesi, 

eğitime ilişkin 12 yasa, 1 yönetmelik, 44 tüzük ve 15 yönergeyi incelemiş ve değerlendirme 

raporunun taslağını hazırlamıştır. Mart 2013’te düzenlenen mevzuat inceleme çalıştayında 

projenin farklı paydaşları, söz konusu mevzuat belgelerine ilişkin demokratik yurttaşlık ve 

insan hakları çerçevesinde tavsiyeler oluşturmuşlardır. Benzer bir çalışma, öğretim programları 

üzerine gerçekleştirilmiştir. Program Tarama Çalışma Grubu, 32 ilköğretim ve 127 ortaöğretim 

ders programını incelemiş; 22 ilköğretim ve 23 ortaöğretim ders programına ilişkin tavsiyeler 

geliştirmiştir. Hazırlanan taslak rapor, Mart 2013’te düzenlenen çalıştayda paydaşların yorumuna 

sunulmuştur. Bu aşamada atılabilecek önemli bir adım, mevzuat ve öğretim programı tarama 

çalışmaları kapsamında geliştirilen önerilerin nasıl yaşama geçirileceğine ilişkin bir yol haritası 

oluşturmak olacaktır.

Mart 2012’den itibaren eğitim sisteminde yaşanan dönüşüm sürecinde birçok değişiklik 

gerçekleşmiş, projenin ilgili bileşenlerinde bu değişiklikleri takip etmede zorlanıldığı 

gözlemlenmiştir. Örneğin, Temmuz 2012 ve sonrasında geliştirilen yeni programlar, program 

tarama çalışmasına dahil edilememiş, çalışma kapsamında eski programlar üzerine geliştirilen 

tavsiyeler geçersiz hale gelmiştir. Öte yandan, birçok yeni öğretim programının geliştirildiği bu 

süreçte DVİHE Projesi’nin birikim ve deneyimlerinden yararlanılmamış olması da eksikliktir. Farklı 

birimlerin eşzamanlı gerçekleştirdikleri çalışmalar arasında işbirliği, deneyim ve birikim paylaşımı 

sağlanması, tüm süreçleri daha verimli kılacaktır.

Projede son dönemde ön plana çıkan alanlardan biri de, kapasite geliştirme bileşenidir. Bugüne 

kadar yapılan çalışmalar kapsamında, öğretmenlere/MEB personeline yönelik eğitimlerde 

98 Bu bölümde Ocak 2012-Nisan 2013 arasında yayımlanan aylık DVİHE Projesi bültenlerinden, Ekim 2012 ve Nisan 2013 tarihli Yürütme 
Komitesi Toplantıları’nda paylaşılan bilgi notları ve toplantı tutanaklarından yararlanılmıştır.
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kullanılacak materyaller geliştirilmeye başlanmış, eğitim çalışmalarının MEB Hizmetiçi Eğitim 

programına dahil edilmesi yönünde gerekli adımlar atılmıştır. 2013 yılında 240 öğretmene eğitim 

verilmesi hedeflenmekte; eğitimler kademeli bir yapıyla, eğitim alan öğretmenlerin meslektaşlarını 

eğitecekleri biçimde tasarlanmaktadır. Ek olarak, Mayıs 2013’te TEGM, Ortaöğretim Genel 

Müdürlüğü (OGM) ve TTKB’de görev yapan program geliştirme ve inceleme uzmanlarına yönelik, 

demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitimlerinin verilmesi de planlanmıştır.

Seçmeli ders program ve materyallerinin geliştirilmesi, projenin önemli bir ayağını 

oluşturmaktadır. Proje kapsamında hazırlanan ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları seçmeli 

dersi programı, Eylül 2012’de pilot okullarda uygulamaya konulmuştur. Bir yıllık pilot uygulamanın 

ardından, ders 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Türkiye genelinde tüm liselerde seçmeli ders 

olarak sunulacaktır. Doğrudan proje kapsamında olmasa da, ders çizelgelerindeki bazı değişiklikler 

proje etkinlikleriyle bağlantılıdır. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında pilot uygulaması yapılan 

Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları dersi, 2011-2012’de zorunlu ders olarak tüm 8. sınıflara 

sunulmaktaydı. Son yıllardaki bu gelişmelere karşın, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibariyle 

ders uygulamadan kalkmıştır. Bununla birlikte, 4. sınıf düzeyinde İnsan Hakları, Yurttaşlık ve 

Demokrasi adlı zorunlu ders eklenmiştir. Uygulamadan kaldırılan dersin programı bu yaş düzeyinde 

uygulanamayacağı için, 4. sınıflara yönelik yeni bir ders programı tasarlanması beklenmektedir. 

Ek olarak, ortaokul 5 ve 6. sınıftaki seçmeli dersler arasına Hukuk ve Adalet dersi eklenmiştir. 4-6. 

sınıftaki söz konusu seçmeli ve zorunlu dersler bu alanda olumlu gelişmeler olsa da, üç yılı aşkın bir 

süreçte geliştirilen 8. sınıf dersinin ani bir değişiklik ile kaldırılması, bu alanda kat edilen mesafeyi 

sekteye uğratabilir. 

Projede hedeflenen çıktıların kalıcı olabilmesi için, demokratik yurttaşlık ve insan hakları ilkelerinin 

gerçek anlamda yaşama geçebilmesi ve okullarda demokratik okul kültürünün yerleşikleşmesi 

gerekir. Bu bağlamda projenin demokratik okul kültürü bileşeni, demokrasi ve insan hakları 

kültürünün özümsenmesi ve projenin uzun vadede etkili olabilmesi için kilit önem taşır. Bileşen 

kapsamında, demokrasi kültürünü destekleyen okul temelli etkinlikler geliştirilmesi olumlu bir 

adımdır. Hazırlanan Strateji Belgesi ile öğretmen ve müdürler için el kitapları, Ocak 2013’te pilot 

okullar ile paylaşılmıştır. Çalışma Grubu’nun geliştirmekte olduğu uygulama örneklerinin, Nisan 

2013’ten itibaren pilot okullarda uygulamaya konulması hedeflenmiştir.

Projenin farklı bileşenlerindeki etkinlikler sürerken, izleme ve değerlendirme çalışmaları da 

başlamıştır. Pilot liselerdeki seçmeli ders uygulamalarını ve demokratik okul kültürü strateji 

belgesinin 22 pilot okulda uygulanışını izlemek üzere on izleme uzmanı seçilmiş; uzmanlar Aralık 

2012 itibarıyla çalışmalarına başlamışlardır. Projenin başarısı ve sürdürülebilirliği açısından kilit 

önem taşıyan izleme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında, öğrencilerin katılımı önemle 

üzerinde durulması gereken bir konudur. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Mayıs 2010’da 

kabul ettiği Avrupa Konseyi Demokratik Yurttaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Bildirgesi’nde 

belirtildiği gibi, “Üye ülkeler demokratik yurttaşlık ve insan hakları için eğitim programlarının 

etkililiğinin değerlendirilmesi için kıstaslar oluşturmalıdırlar. Öğrenci gruplarının bu konudaki 

geri bildirimleri bu tür değerlendirmelerin ayrılmaz bir parçasını oluşturmalıdır.”99 Pilot okulları 

ziyaretler ve izleme çalışmaları düzenli bir biçimde devam ederken, bu çalışmalarda öğrenci 

katılımının sağlanması özellikle vurgulanmalıdır.

99 Avrupa Konseyi, 2010, s. 11.
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ilköğretim ikinci kademe ve ortaöğretimde öğrencilerin 
programlara göre dağılımı
Bu bölümde, öğrencilerin farklı okul türlerine dağılımı değerlendirilecektir. Bilindiği gibi, 

2012-2013 eğitim-öğretim yılında imam-hatip ortaokullarının açılmasıyla, ilköğretimin üst 

kademesinde de öğrenciler için farklı okul türleri seçimi söz konusu olmuştur. Buna bağlı olarak, 

öncelikle, öğrencilerin farklı ortaokullara dağılımı ele alınacaktır. Ardından önceki Eğitim 

İzleme Raporları’nda olduğu gibi, ortaöğretimde öğrencilerin farklı okul türlerine dağılımı 

değerlendirilecektir. Öğrencilerin programlara dağılımı, cinsiyet ayrımında da irdelenecektir.

ortaokulda dağılım

6287 sayılı yasanın ardından, ortaokullar imam-hatip ortaokulu ve ortaokul olmak üzere ikiye 

ayrılmıştır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında, 733’ü bağımsız 369’u imam-hatip liseleri bünyesinde 

olmak üzere, toplam 1.099 imam-hatip ortaokulu açılmıştır. 1998 öncesindeki imam-hatip 

ortaokulu sayısının 601 olduğu düşünüldüğünde, bu yılki okul sayısının görece fazla olduğu 

görülmektedir. (bkz. TABLO 4.6).

tablo 4.6: imam-hatip ortaokulu sayıları, 1993-94 ve 2012-13 yılları arası

eğitim-öğretim yılı
imam-hatip ortaokulu 

sayısı
toplam okul sayısı

imam-hatip 
ortaokullarının oranı

1993-94 391 8.318 % 4,70

1994-95 446 8.897 % 5,01

1995-96 479 9.385 % 5,10

1996-97 601 9.830 % 6,11

2012-13 1.099 16.987 % 6,47

Kaynak: MEB, 2013; Çakır ve ark, 2004.

2012-2013 eğitim-öğretim yılında sadece 5. sınıfa öğrenci alan imam-hatip ortaokullarına 

48.348 erkek ve 46.119 kız öğrenci olmak üzere, toplam 94.467 öğrenci devam etmiştir. İmam-

hatip ortaokullarına giden öğrencilerin 5. sınıf düzeyinde toplam öğrenci sayısının % 7,7’sini 

oluşturduğu görülmektedir (bkz. GRAFİK 4.3).

Kaynak: MEB, 2013.

İmam-hatip ortaokulu 

Ortaokul % 92,3 

% 7,7 

grafik 4.3: ortaokul 5. sınıfta öğrencilerin farklı okul türlerine dağılımı, 
2012-13
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tablo 4.7: ağustos 2012’de uygulamaya konulan imam-hatip ortaokulu  
haftalık ders çizelgesi

dersler
sınıflar

5 6 7 8
zo

ru
nl

u 
de

rs
le

r
türkçe 6 6 5 5

matematik 5 5 5 5

fen bilimleri 4 4 4 4

sosyal bilgiler 3 3 3

t.c. inkılap tarihi ve atatürkçülük 2

yabancı dil 4 4 4 4

din kültürü ve ahlak bilgisi 1 1 1 1

görsel sanatlar 1 1 1 1

müzik 1 1 1 1

beden eğitimi ve spor 1 1 1 1

teknoloji ve tasarım 2 2

rehberlik ve kariyer planlama 1

kuran-ı kerim 2 2 2 2

arapça 4 4 3 3

hz. muhammed’in hayatı 2 2 2 2

temel dini bilgiler 2 2 2 2

zorunlu ders saati toplamı 36 36 36 36

se
çm

el
i 

de
rs

le
r

dil ve anlatım

okuma becerileri (1) 2 2 2 2

yazarlık ve yazma becerileri (2) 2 2 2 2

yaşayan diller ve lehçeler (4) 2 2 2 2

iletişim ve sunum becerileri (1) 2 2 2

yabancı dil
yabancı dil (bakanlar kurulu kararı ile kabul 
edilen diller) (4)

2 2 2 2

fen bilimleri 
ve matematik

bilim uygulamaları (2) 2 2 2 2

matematik uygulamaları (4) 2 2 2 2

çevre ve bilim (1) 2 2 2

bilişim teknolojileri ve yazılım (4) 2 2 2 2

sanat ve spor

görsel sanatlar (resim, geleneksel sanatlar, 
plastik sanatlar vb.) (2)

2 2 2 2

müzik (2) 2 2 2 2

spor ve fiziki etkinlikler (alanlara göre 
modüller oluşturulacaktır) (2)

2 2 2 2

drama (2) 2 2

zeka oyunları (2) 2 2 2 2

sosyal 
bilimler

halk kültürü (1) 2 2

medya okuryazarlığı (1) 2 2

hukuk ve adalet (1) 2 2

düşünme eğitimi (2) 2 2

seçilebilecek ders saati sayısı 4 4 4 4

toplam ders saati 40 40 40 40

Kaynak: TTKB, 2012b.
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İmam-hatip ortaokulları ve diğer ortaokullar arasındaki temel fark, imam-hatip ortaokullarının 

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı olması ve bu okullarda farklı ders çizelgelerinin 

uygulanmasıdır. Önceki bölümlerde ayrıntılı olarak ele alınan haftalık ders çizelgelerinin imam-

hatip ortaokullarındaki farkları; ortaokullarda seçmeli olarak sunulan Din, Ahlak ve Değerler 

grubundaki üç dersin imam-hatip okullarında zorunlu ders olarak sunulması ve bununla bağlantılı 

olarak, imam-hatip ortaokulu öğrencilerinin sekiz yerine toplam dört saat seçmeli dersleri 

olmasıdır.

Beden Eğitimi ve Spor ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini ortaokul öğrencilerine göre haftada 

birer saat daha az alan imam-hatip ortaokulu öğrencileri, ortaokul öğrencilerinden farklı olarak 

haftada iki saat Arapça dersi görürler. İmam-hatip ortaokullarında zorunlu ders sayısı ortaokullara 

göre daha fazladır. Buna bağlı olarak ortaokullarda haftalık ders saati toplam 36 iken, imam-hatip 

ortaokullarında toplam 40 saattir.

15 yaş öncesindeki öğrencilere ortak bir müfredat sunulması, öğrencilerin temel becerileri 

edinmelerinde etkili bir yöntemdir.100 Bu bağlamda, imam-hatip ortaokullarındaki zorunlu 

derslerde ve ortak seçmeli derslerde ortaokullar ile aynı öğretim programlarının uygulanıyor 

olması olumludur.101 İmam-hatip ortaokulu öğrencilerinin, ortaokul öğrencilerine sunulan sosyal 

ve akademik olanaklardan eşit düzeyde yararlanabildiklerinden, temel becerileri yeterli biçimde 

edinebildiklerinden emin olunmalıdır.

ortaöğretimde dağılım

Örgün ortaöğretimde öğrencilerin farklı okul türlerine dağılımı incelendiğinde, geçtiğimiz yıla 

benzer bir tablo görülmektedir. GRAFİK 4.4’te ayrıntılı olarak görülebileceği gibi, son beş yılda 

örgün ortaöğretimde genel liselerin payı azalırken; akademik seçicilik uygulayan liseler ve imam-

hatip liselerinin payı büyük oranda artmıştır. Anadolu öğretmen liseleri, özel eğitim liseleri ile 

mesleki ve teknik liselerde daha yavaş bir artış görülmektedir.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, genel liselerde okuyan öğrenci sayısındaki düşüş sürmektedir. 

Geçtiğimiz yıl örgün ortaöğretimde genel liselerin oranı % 25 iken, bu yıl bu oran % 19’a 

gerilemiştir. Bununla birlikte, akademik seçicilik uygulayan liselerin oranı % 21,2’den % 24,2’ye, 

İmam-hatip liselerinin oranı ise, % 7’den % 9,6’ya yükselmiştir. Anadolu öğretmen liselerinin 

oranı % 2,3’ten % 2,4’e, ÖRGM’ye bağlı liselerin oranı ise % 0,2’den % 0,3’e yükselmiştir. Genel 

ortaöğretimde özel öğretim kurumlarının oranında bir değişiklik görülmemiştir.

100 UNESCO, 2012, s. 237.

101 MEB TTKB, 2012a.



120 e¤itim reformu giriimi

Gözlemlenen bu değişim, genel liselerin Anadolu liselerine dönüştürülmesi veya mesleki ve 

teknik ortaöğretime devredilmesini öngören değişim süreci ile uyumludur. Ortaöğretim GM’nin 

yayımladığı 06.05.2010 tarihli ve 2010/30 sayılı genelge ile birlikte, 2005-2006’dan bu yana 

sürmekte olan dönüşüm süreci hız kazanmıştır. Milli Eğitim Eski Bakanı Ömer Dinçer, 2013 Bütçe 

Sunuşu’nda 2005-2006’dan bu yana 957 genel lisenin Anadolu lisesine dönüştürülmüş veya mesleki 

ve teknik ortaöğretime devredilmiş olduğunu belirtmiştir.102 MEB OGM son yıllardaki dönüşüme 

ilişkin ayrıntılı bilgi sunmaktadır. OGM verilerine göre, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında 358 genel 

lise, 2011-2012’de ise 88 genel lisenin dönüşüm sürecinden geçtiği belirtilmiştir. 2012-2013 eğitim-

öğretim yılında 151 genel lisenin Anadolu lisesine dönüştürülmesi, 126 genel lisenin de mesleki ve 

teknik ortaöğretime devredilmesi hedeflenmiştir. Bu rakamlar, 148 genel lisenin Anadolu lisesine 

dönüşümü ve 143 genel lisenin mesleki ve teknik ortaöğretime devri şeklinde gerçekleşmiştir. 

Geriye kalan genel liselerin dönüşüm sürecinin önümüzdeki yıl devam etmesi planlanmaktadır.103

Söz konusu dönüşüm sürecinde dönüştürülen okul sayısı kadar önemsenmesi gereken unsur, 

Bakanlık tarafından da vurgulandığı gibi gerekli altyapı ve öğretmen gereksinimi ile ilgili tedbirlerin 

alınması olmalıdır.104 Özellikle ortaöğretimin zorunlu eğitime dahil edildiği son dönemde, bu 

102 MEB, 2012, s. 21.

103 MEB OGM, 2013.

104 MEB, 2011, 2012.

Kaynak: MEB, Milli Eğitim İstatistikleri.

A1 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı akademik seçicilik uygulayan liseler 
(Anadolu, fen, sosyal bilimler, Anadolu güzel sanatlar ve spor) 

A2 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı Anadolu öğretmen liseleri

A2 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı genel liseler

A4 Özel liseler (genel ortaöğretim) 

B1 Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı mesleki ve teknik liseler ile polis kolejleri ve konservatuvarlar 
(diğer bakanlık ve kurumlara bağlı meslek liseleri) 

B2 Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne bağlı liseler 

B3 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı liseler 

B4 Özel liseler (mesleki ve teknik ortaöğretim) 

2012-13

2011-12

2010-11

2009-10

2008-09

grafik 4.4: örgün ortaöğretimde öğrencilerin devam ettikleri okul türlerine göre 
dağılımı, 2008-09 ve 2012-13 yılları arası
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düzeyde sunulan eğitimin niteliği, öğrencilerin gereksinimlerine ne ölçüde yanıt verebildiği önem 

kazanmaktadır. Bu nedenle, ortaöğretimdeki dönüşümün okullar ve öğrenciler üzerindeki etkilerinin 

izlenmesi, dönüşüm sürecinin bütüncül anlamda değerlendirilebilmesi için kilit önem taşır.

Geçtiğimiz yıl % 19,8 olan açıköğretimdeki öğrenci oranı, bu yıl ortaöğretimin % 20,3’ünü 

oluşturmaktadır. Bununla birlikte, bu oran genel ve mesleki açıköğretim ayrımında incelendiğinde 

daha farklı bir tablo görülmektedir. Genel açıköğretimin oranında % 14,3’ten % 15,4’e yükseliş 

görülürken, mesleki açıköğretimde % 5,5’ten, % 4,9’a düşüş görülmektedir.

Ortaöğretimde farklı okul türlerine göre dağılım cinsiyet ayrımında incelendiğinde, bazı farklar 

gözlemlenebilir. Geçen yıl olduğu gibi, kız öğrencilerin oranı genel ortaöğretimde % 48, mesleki 

ve teknik ortaöğretimde ise % 45 civarındadır. Akademik seçicilik uygulayan liseler, Anadolu 

öğretmen liseleri, imam-hatip liseleri ve özel mesleki ve teknik liselerde ise kız öğrencilerin ağırlıklı 

olduğu görülmektedir. 2008-2009 eğitim-öğretim yılından bu yana değişime bakıldığında, mesleki 

ve teknik eğitim sunan özel liselerdeki kız öğrencilerin oranı % 39’dan % 55’e yükselmiştir.

Farklı okul türlerine dağılım cinsiyete göre ayrı ayrı incelendiğinde de farklar görülür. Erkek 

öğrencilerin ortaöğretimdeki dağılımında mesleki ve teknik eğitim oranı % 35 iken, kız öğrencilerde 

Kaynak: MEB, 2013. 

A1 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı akademik seçicilik uygulayan liseler 
(Anadolu, fen, sosyal bilimler, Anadolu güzel sanatlar ve spor) 

A2 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı Anadolu öğretmen liseleri

A3 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı genel liseler

A4 Özel liseler (genel ortaöğretim) 

A5 Açıköğretim (genel ortaöğretim) 

B1 Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı mesleki ve teknik liseler ile polis kolejleri ve konservatuvarlar 
(diğer bakanlık ve kurumlara bağlı meslek liseleri) 

B2 Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne bağlı liseler 

B3 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı liseler 

B4 Özel liseler (mesleki ve teknik ortaöğretim) 

B5 Açıköğretim (mesleki ve teknik ortaöğretim) 

% 2,3 

% 21,6 

% 15,3 

% 2,6 % 14,4 

% 29,4 

% 8,5 

% 0,2 
% 0,4 

% 5,3 

KIZ ÖĞRENCİLER ERKEK ÖĞRENCİLER

% 1,6 

% 17,2 

% 15,0 

% 2,9 

% 35,0 

% 6,8 

% 0,3 
% 0,3 

% 4,6 

% 16,3 

grafik 4.5: ortaöğretimde cinsiyete göre farklı okul türlerine dağılım, 2012-13
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bu oran % 29,4’tür. Bununla birlikte, kız öğrencilerin dağılımında mesleki ve teknik eğitim sunan 

özel liselerin oranı 2008-2009’da % 0,04 iken, bu yıl % 4,14’e yükselmiştir. Din Öğretimi GM’ye bağlı 

liselerde de kız öğrencilerin oranı 2008-2009’da % 4,42 iken, her yıl giderek artan oran bu yıl  

% 8,52’ye ulaşmıştır.

Ortaöğretimde mesleki ve teknik eğitimin payının artırılması, 60. Hükümet Programı’nda yer alan 

hedeflerdendir. Bu doğrultuda, son yıllarda mesleki ve teknik eğitimin örgün ortaöğretimdeki 

payı artmaktadır; ancak 2012-2013 eğitim-öğretim yılında bu oran artış göstermemiş, % 40,6 

olarak kalmıştır (bkz. GRAFİK 4.4). Bu oranda artış görülmese de, mesleki ve teknik liselerin 

sayısında artış devam etmektedir; geçtiğimiz yıl 5.456 olan okul sayısı bu yıl 6.078’e yükselmiştir. 

Ortaöğretimdeki dönüşüm sonucunda 2010’dan bu yana 229 genel lise mesleki ve teknik 

ortaöğretime devredilmiştir.105

Bu yıl dikkat çeken bir gelişme, önceki yıllarda % 0,1 ve altında seyreden mesleki ve teknik 

eğitim veren özel öğretim kurumlarının oranında bu yıl önemli bir artış görülerek oranın % 

0,5’e yükselmiş olmasıdır. 04.07.2012 tarihinde 5580 sayılı yasanın 12. maddesinde yapılan 

değişiklikle, 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren organize sanayi bölgelerinde açılan 

mesleki ve teknik eğitim liselerinde öğrenim gören öğrenci başına eğitim-öğretim desteği verilmesi 

kararlaştırılmıştır. Bu teşvik organize sanayi bölgeleriyle sınırlı tutulmamış, Bakanlar Kurulu 

kararıyla diğer mesleki ve teknik okullara da destek yapılabileceği belirtilmiştir.106 Özel teknik ve 

mesleki liselerin oranındaki artışta, bu düzenlemenin etkili olduğu düşünülebilir.

Özetle, ortaöğretimde öğrencilerin farklı programlara dağılımı incelendiğinde 2012-2013 eğitim-

öğretim yılında de geçtiğimiz yıllara benzer bir yapı ve eğilimler gözlemlenmektedir. Genel 

liselerin Anadolu liselerine dönüşüm veya mesleki ve teknik ortaöğretime devredilmesi süreci 

devam etmekte, buna bağlı olarak genel liselerin ortaöğretimdeki payı düşüşünü sürdürmektedir. 

İmam-hatip liselerine devam eden öğrencilerin oranı ise düzenli artışını sürdürmektedir. Dağılım 

cinsiyet ayrımında incelendiğinde, imam-hatip liselerine devam eden kız öğrencilerin oranında 

daha belirgin bir artış görülmektedir. Mesleki ve teknik ortaöğretimin ortaöğretimdeki payı  

2012-2013’te artış göstermemiştir, ancak mesleki ve teknik liselerin sayısında artış görülmektedir. 

Son olarak, özel mesleki ve teknik liselere sunulan teşviklerle paralel biçimde, özel teknik ve 

mesleki liselerin oranında geçtiğimiz yıllara göre önemli bir artış görülmüştür.

sonuç
2012-2013 eğitim-öğretim yılında, eğitimin içeriği alanında birçok gelişme yaşanmıştır. “4+4+4” 

düzenlemesinin ardından, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında uygulanan haftalık ders 

çizelgeleri yeniden şekillenmiştir. Ortaokullarda zengin bir seçmeli ders havuzu öğrencilere 

sunulmuştur. Yeni eklenen seçmeli dersler ve güncellenen çizelgeler doğrultusunda, birçok yeni 

öğretim programı ve ilgili öğretim materyalleri hazırlanmıştır. Önümüzdeki dönemde, tüm bu 

değişikliklerin etkilerinin ayrıntılı olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi kilit önem taşımaktadır. 

İzleme çalışmaları, yaşama geçirilen değişikliklerin öğrenciler üzerinde ne gibi etkileri olduğunu 

ortaya koyacaktır. Bu ilk deneyimlerin yakından izlenmesi ve irdelenmesi, yeni hazırlanan program 

ve materyallerin ilerleyen yıllarda iyileştirilmesinde ve yeni politikalar geliştirmede belirleyici 

olacaktır.

105 MEB 2012, s. 21.

106 08.02.2007 tarihli ve 5520 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26434_0.html; 04.07.2012 tarihli 
ve 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, http://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2012/07/20120712-11.htm
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eğitimin bileşenleri: 
öğrenme ortamları

Eğitim deneyimlerini belirleyen önemli bileşenlerden biri de öğrenme ortamlarının kalitesidir. 

Özellikle okul içindeki öğrenme ortamlarının fiziksel ve niteliksel özellikleri ve öğrenciye 

uygunluğu öğrenme süreçlerinin etkin hale getirilmesi açısından önemlidir. Sağlıklı, güvenli, 

şiddetten arındırılmış, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki iletişimi kolaylaştıran ve gerekli 

materyallerle donatılmış öğrenme ortamları eğitimin çıktılarını olumlu yönde etkiler.

Eğitim İzleme Raporu 2012’nin bu bölümünde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi 

(FATİH) Projesi’nde 2012 yılında yaşanan gelişmeler, kamuoyunda “4+4+4” olarak bilinen 6287 

sayılı yasanın getirdiği yeni uygulamaların eğitim ortamlarına etkisi ve 2011’de Van’da gerçekleşen 

depremlerin ardından bölgede eğitime ilişkin yaşanan gelişmeler değerlendirilecektir.

fatih projesi’ne ilişkin değerlendirme
Bu bölümde öncelikle, FATİH Projesi’nde Şubat 2012’de başlayan tablet ve etkileşimli tahta pilot 

uygulamasına ilişkin değerlendirmeler sunulacak, 2012 yılında gerçekleştirilen uygulamaların 

değerlendirilmesinin ardından projenin ileri aşamaları tartışılacaktır.

Projenin amacı ülke çapında 40 bin okulda, 620 bin derslikte bilgi teknolojileri (BT) donanımları 

kurulmasıdır. 2011-2019 yılları arasında, ortaöğretim okullarından başlayarak kademeli olarak tüm 

eğitim kurumlarına yaygınlaştırılması planlanan projenin resmi olarak beş bileşeni vardır:1

• Donanım ve yazılım altyapısı hazırlanması,

• E-içeriğin sağlanması ve yönetilmesi,

• Öğretim programlarında etkin BT kullanımı,

• Bilinçli, güvenilir, ölçülebilir BT ve internet kullanımı,

• Derslerde BT kullanımı için öğretmenlere hizmetiçi eğitim verilmesi.

Eğitim İzleme Raporu 2011’de FATİH Projesi’ne ilişkin iki temel riskten bahsedilmişti. Bunlardan 

ilki, tablet ve etkileşimli tahtanın ön plana çıkarılmasıyla, öğretmen eğitimi ve içerik ayağının zayıf 

kalması ve projenin bir teknoloji yatırımından öteye gidememesi; diğeri de tüm bu yatırımların 

Türkiye’de öğrenme süreçlerinin amacına ulaşmasına katkı sunup sunamayacağının belirsiz 

olmasıydı. Teknoloji yatırımlarının sağlam bir strateji çerçevesinde etkin bir kaynak dağılımıyla 

sürdürülmesi gerektiğinin altı çizilmiş; pilot uygulamada ve genel proje akışında yaşanan 

sorunların, FATİH Projesi kapsamında kullanılacak önemli boyutlardaki kamu kaynağının etkin 

kullanımını riske atabileceği öngörülmüştü. Genel anlamda, 2012 yılında içerik ve öğretmen 

eğitimi konularındaki çalışmaların hala önemli eksikliklerle devam ettiği; ancak özellikle içerik 

konusunda iyileştirme çabalarının yoğun olduğu söylenebilir.

1 MEB, 2012a.
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2012 yılında fatih projesi

Yönetişim ve Finansman: Projede Mart 2012’de imzalanan bir protokolle resmiyete kavuşan 

yönetim değişikliğiyle TÜBİTAK ile işbirliğine gidilmiştir. Bu kapsamda TÜBİTAK’ın projeye teknik 

personel desteği sağlaması ve şartnameleri hazırlaması, içerik gereksinimlerini belirlemesi, uygun 

içerikleri sağlaması ve genel olarak proje kapsamında gereksinim duyulacak AR-GE etkinliklerini 

yürütmesi öngörülmüştür. Öte yandan, proje kapsamındaki ihalelerde yerel sektörlerin 

desteklenmesi amaçlanmıştır.2 2012 yılında yapılan ihalelere, yönetmelik düzenlemeleri uyarınca 

sadece yerli firmalar katılmış, konsorsiyum teklifleri ise kabul edilmemiştir.

Projenin finansman boyutuna ilişkin bilgiye ulaşmak 2012 yılında da Bakanlık yetkililerinin 

açıklamaları ve basına yansıyan haberler aracılığıyla mümkün olmuştur. 2013 yılında MEB bütçesi 

47,5 milyar TL olarak öngörülmüştür.3 MEB tarafından Ocak 2013’te kamuoyuna yapılan açıklamada 

FATİH Projesi’nin 2013 yılı bütçesinin ise 1,4 milyar TL olarak planlandığı belirtilmiştir.4 Bu 

açıdan bakıldığında, FATİH Projesi’ne 2013’te ayrılacak olan bütçe, MEB’in 2013 yılı genel 

bütçesinin % 3’üne denk gelmektedir. Projenin toplam bütçesine ilişkin medyaya yansıyan 

rakamlar ise değişmektedir. Bu konuda eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in Mayıs 2012’de 

kamuoyuna yaptığı açıklama temel alındığında projenin toplam maliyetinin 8 milyar TL olması 

öngörülmektedir.5 Bu denli yüksek tutardaki kamu kaynağının proje içerisinde hangi bileşene nasıl 

ayrıldığına ilişkin bilgi saydam bir biçimde kamuoyu ile henüz paylaşılmamıştır. Her ne kadar 

projenin bileşenleri, MEB’in daha önce yürüttüğü eğitim teknolojileri yatırımlarından farklı olarak 

sadece donanım altyapısına değil, aynı zamanda içeriğe ve öğretmen eğitimine vurgu yapıldığını 

ortaya koysa da uygulamada bileşenler arasındaki bütçe dağılımının bilinmemesi bu vurgunun 

uygulamada ne ölçüde gerçekleşeceğini belirsiz kılmaktadır.

Donanım: FATİH Projesi’nde kademeli olarak tüm öğretim kurumlarına tahsis edilecek BT 

donanımları kapsamında 2011-2014 yılları arasında ilköğretim ve ortaöğretim okullarına 570 bin 

etkileşimli tahta dağıtılması ve 620 bin sınıfta uygun internet altyapısının kurulması planlanmış; 

dağıtılacak tabletlerin teknik şartnamesinin hazırlanmasının ardından ikinci pilot uygulama 

dönemi Şubat 2012’de 17 ilde 52 okulda başlamıştır. Üçüncü pilot uygulama fazı da Şubat 2013’te 

gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında Şubat 2013’e kadar yaklaşık 12 bin adet tablet dağıtılmış; 

3.657 okula 85 bin çok işlevli yazıcı, tarayıcı ve kamera alınmıştır. 2013 yılı Şubat ayı itibarıyla pilot 

tablet uygulaması 17 ilden 81 ile yayılmıştır. 215 yeni okuldaki 40 bin 9. sınıf öğrencisine ve 8 bin 

öğretmene tablet dağıtılmıştır. 9 ve 10. sınıflara donanım tahsisine devam edilmektedir. Özetle, 

iki pilot uygulama kapsamında toplamda 270’e yakın okulda öğretmen ve öğrencilere dağıtılan 

tabletlerin sayısı 63 bine yakındır.6

Etkileşimli tahta dağıtımları da 2012’den Mart 2013’e kadar olan dönemde 3.362 lisede 84 bin 

tahta olarak gerçekleşmiştir. Meslek liselerine donanım dağıtımı ilk üç fazda gerçekleşmemiştir 

ancak bir sonraki fazda planlanmaktadır. Etkileşimli tahtalar da tabletler gibi ağırlıklı olarak yerel 

bir firmadan tedarik edilmiştir. Okul ağında derslik bazında kurulumu yapılacak yönetim yazılımları 

ile etkileşimli tahta üzerinden tabletlerin kontrolü sağlanacaktır.

İlk aşamada plan, 2014 yılına kadar yaklaşık 16 milyon adet tablet dağıtılması yönünde idi. 

Ancak bugüne kadar gerçekleştirilenler ve Bakanlık yetkililerinin açıklamaları tablet dağıtımının 

2 Eğitimde FATİH Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Dair Yönetmelik.

3 http://www.memurlar.net/haber/304073.

4 MEB, 2012b.

5 Anadolu Ajansı, 2012.

6 MEB YEĞİTEK yetkilileri ile Mart 2013’te yapılan görüşmeler; MEB, 2013a.
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tamamlanmasının 2019’a ertelenebileceğine işaret etmektedir.7 Öte yandan, Türkiye’de 16 milyon 

yerli tabletin bu kadar kısa bir sürede üretiminin, dağıtımının ve optimizasyonunun sağlanması 

zor olabilir. Üstelik, sınıflara ve paydaşlara dağıtılacak BT donanımlarının yanı sıra her okula fiber 

optik ağ altyapısının kurulması ve ülke çapında evlerde yaygınlaştırılması da hedefler arasındadır. 

Özellikle pilot uygulama döneminde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) forumlarında ve Bakanlık’a iletilen 

sorularda, tabletlerin internete erişimine ilişkin çok sayıda soru gelmesi üzerine tabletlerin internet 

erişimi kısıtlamalarının kaldırılmasına karar verildiği EBA internet sayfasında duyurulmuştur. 

2013 yılının ilk aylarında da Avrupa Birliği Bakanlığı bu yönde bir güncelleme hazırlığı olduğu 

ve öğrencilere internet aboneliği verilmesi planlandığı açıklamasını yapmıştır.8 Bu kapsamda 

Türkiye’de 16 milyon öğrencinin tamamının internete erişimini sağlayacak bir internet altyapısının 

teknik açıdan uygulanabilirliği dikkatle planlanmalıdır.

İçerik: FATİH Projesi’nin içerik bileşeninin amaçları arasında e-içerik gereksiniminin derslerin 

hedeflerine uygun olarak belirlenmesi; e-içerik standartlarının ve üretim kaynaklarının belirlenmesi 

ve denetlenmesi; e-içerik yönetim sisteminin kurulması ve öğretmen kılavuz kitaplarının 

güncellenmesi yer almaktadır. Bu kapsamda 2012 yılında çeşitli adımlar atılmıştır.

2012 yılında, e-içeriğin sağlanacağı üretim kaynaklarının belirlenmesi kapsamında tablet ve 

etkileşimli tahta içeriklerini hazırlamakla görevli olan FATİH Projesi e-içerik ekibi çalışmalarını 

hızlandırmıştır. E-içerikler infografik, video, görsel, animasyon, simülasyon, ses dosyası ve 

zenginleştirimiş kitap (z-kitap) gibi değişik araçlar kullanılarak hazırlanmaktadır. Derslerin öğretim 

programı incelenerek teknoloji ve e-içerik planlaması yapılmakta; bu süreçte her konunun farklı 

teknolojik yaklaşım gereksinimleri olduğu dikkate alınarak çalışmalar sürdürülmektedir. E-içeriklerle 

bireyselleştirilmiş öğrenme ortamları sunulması ve bu ortamlarda öğretmenlerin de yardımcı ve 

kolaylaştırıcı olarak etkin rol alması planlanmaktadır.

FATİH Projesi’nin içerikten sorumlu ekibi ile yapılan görüşmeler sonucunda sürecin bu biçimde 

planlanmaya çalışıldığı sonucuna varılabilir. Ancak e-içeriklerin kullanım sıklığı, yöntemi ve 

verimliliği konusunda veri veya değerlendirme çalışmalarının kamuoyu ile paylaşılmıyor olması 

nedeniyle sürecin ne kadar etkin ve planlanana yakın çalıştığını izlemek mümkün olmamaktadır.

Bununla birlikte 2012’de kullanıma açılan EBA aracılığıyla elektronik içerik kullanımına 

yönelik önemli bir adım atılmıştır. EBA, önemli bir e-içerik veritabanı ve öğretmenlerin kendi 

deneyimlerini paylaşabilecekleri bir platform olarak planlanmıştır. EBA’ya kayıtlı kullanıcı 

sayısı Haziran 2013 itibarıyla 268 bin kişidir. Öğretmenler, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel 

Müdürlüğü (YEĞİTEK) ve özel firmaların hazırladığı etkileşimli tahta içeriklerini EBA’nın web 

sayfasından indirebilmektedir. Örneğin, ders anlatımında kullanılmak için hazırlanmış iki video 

çeşidi farklı modüller olarak EBA’da mevcuttur. E-ders modülü, doğal afet gibi durumlarda ya da 

öğretmenin herhangi bir nedenden derse gelememesi halinde öğrencilerin kullanabilecekleri 4-8 

dakikalık ders anlatım videolarından oluşmaktadır. Öğretmen videoları ise sınıf içinde öğretmen 

tarafından ders anlatımına destek amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu videolar için 

yazılan senaryolar akademisyenler, öğretmenler ve YEĞİTEK tasarım ekibinin ortak çalışmasıdır. 

Senaryolar denetimden geçtikten sonra yapım süreci başlamakta, ortaya çıkan ürün de ders 

sırasında öğretmene bazı fikirleri ve kavramları somutlaştırmakta yardımcı olmaktadır. Ek 

olarak, öğretmenler kendi geliştirdikleri uygulamaları EBA’da yer alan platformlarda yayımlayıp 

paylaşabilmekte, meslektaşlarından yorum alabilmektedir. Bu uygulamanın amacı içerik 

7 MEB YEĞİTEK yetkilileri ile Mart 2013’te yapılan görüşmeler.

8 Mumay, 2013.
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belirlemede katılımcı ve etkileşimli bir süreç sağlanmasıdır. Hizmetiçi eğitimin bir ayağını 

oluşturabilecek bu akran etkileşimi modelinin başarısı, EBA’nın etkili biçimde kullanımına bağlıdır. 

EBA’da bulunan bir diğer modül ise EBA Market modülüdür. Bu modülde, eğitim materyalleri 

dışında, öğrencilerin satın alabileceği ya da ücretsiz indirebileceği çeşitli müzik vb. uygulamaların 

da bulunması, böylece öğrencilerin sadece dersleriyle ilgili değil aynı zamanda hobilerine 

yönelik çeşitli materyallere erişimi olması planlanmıştır. EBA Market ücretsizdir ve öğrencilerin 

tabletlerinde kullanabilecekleri z-kitaplara erişimlerini sağlar. Mart 2013 itibarıyla 9 ve 10. sınıflar 

için 10 genel dersi kapsayan 40 tane z-kitap bulunmaktadır. 2011 yılında e-içerik standartlarını 

belirleyen bir e-içerik ve z-kitap ölçütler listesi oluşturulmuş, 2012 yılında bu listeyle uyumlu 

e-içerik üretecek firmalara ve kitabevlerine hibe yoluyla içerik hazırlatılmaya başlanmıştır. Bu 

ölçütler ışığında üretilen z-kitaplar Şubat 2012’de başlayan pilot uygulama döneminde öğrencilerin 

ve öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur. Diğer yandan z-kitap üretimi için üniversitelerle ve özel 

firmalarla görüşmeler devam etmektedir. Ancak z-kitap uygulaması ve planlamasını düzenleyen bir 

mevzuat henüz oluşturulmamıştır.

MEB’in geçmiş deneyimleri ışığında, projenin içerik ayağına büyük önem atfettiği söylenebilir. 

Ancak projenin, içerik boyutu dikkatle planlanarak başlamaması ve tüm süreçlerin eşzamanlı 

olarak ilerlememesi önemli sorun alanlarıdır. Tabletler ve etkileşimli tahtalar uygun içerikten 

yoksun oldukları sürece öğrenmeye ancak sınırlı katkı yapabilir, hatta hiç fark yaratmayabilir. 

İçerik geliştirilmesinin uzun soluklu ve MEB bünyesinde farklı onay mekanizmalarına tabi olan 

bir süreç olduğu dikkate alınmadan projenin hazırlık aşamasında aceleci bir yaklaşımla içerik 

geliştirilmeye çalışılması, projenin amaçlarına ulaşması olasılığını zayıflatabilir. Projenin bundan 

sonraki adımlarında içerik geliştirilmesine daha fazla önem verilmesi ve bu alanın doğru planlama 

ile öğretmen ve öğrencilerin talep ve gereksinimlerine göre düzenlenmesi projede amaçlanan 

dönüşümün sağlanabilmesi açısından çok önemlidir.

Öğretmen Eğitimi: İçerik bölümünde de belirtildiği gibi proje kapsamında geliştirilen e-içerikler 

öğretmenin de etkin olarak kullanabileceği bir dizi araç olarak sunulmaktadır. Dolayısıyla 

geliştirilen içeriklerin sınıfta etkin bir biçimde kullanılması için öğretmenlere yol gösterilmesi ve 

eğitim verilmesi projenin temel unsurlarından biridir. Buna karşın pilot döneminin başlangıcında 

öğretmenlere verilen eğitim, uygulamadan uzak teorik bir eğitim olarak kalmıştır. Bu konuda 

gerçekleştirilen eğitimler konusundaki değerlendirmeler kamuoyu ile paylaşılmadığından 

eğitimlerin öğrenme ortamına etkisine ilişkin bir yorum yapmak mümkün olmamaktadır.

FATİH Projesi’nin hizmetiçi eğitim ayağında sınıflara sağlanan donanım altyapısını, eğitsel 

e-içerikleri ve BT’ye uyumlu hale getirilen öğretmen kılavuz kitaplarını etkin biçimde kullanma 

becerilerini geliştirmelerine yönelik yüz yüze ve uzaktan eğitim aracılığıyla, 680 bin öğretmene 

eğitim verilmesi planlanmıştır. Öğretmen eğitimlerinin yapılması amacıyla, 81 ilde 110 adet 

Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) kurulmuştur. MEB’in yaptığı güncel bir açıklamaya göre, bu 

merkezlerde ve yerel eğitimlerde 2013 yılının Nisan ayı itibarıyla 120 binin üzerinde öğretmen 

hizmetiçi eğitime tabi tutulmuştur ve bu eğitimler çeşitli illerde devam etmektedir.9

2012 yılı başından itibaren Eğitimde Teknoloji Kullanımı kursları (30 saat) ve Hazırlayıcı Eğitim 

kursları (25 saat) eğitmenler tarafından yerel ölçekte verilmeye başlanmıştır. Eğitimde Teknoloji 

Kullanımı kursları, BT ekipmanlarını kurma ve kullanma, materyal arama, bulma ve seçme ve 

etkileşimli tahta kullanarak ders sunumu yapma gibi konulara odaklanır. Hazırlayıcı kurslar ise 

temel bilgisayar ve işletim sistemi bilgileri ile internet uygulamaları ve sözcük/sunu programları 

9 MEB, 2013a.
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konusunda eğitim verir. Öğretmenlere yönelik bu iki kursun dışında, proje kapsamında öğretim 

programları komisyonlarına ve okul müdürlerine tanıtım seminerleri de yapılmıştır. Hizmetiçi 

eğitim kapsamında öngörülen “izleme ve değerlendirme” ve “motivasyon” konularındaki 

gelişmelere ilişkin ise henüz resmi bir bilgilendirme yapılmamıştır.

Projenin hazırlık aşamasından itibaren öğretmen eğitimine önem verildiğinin altının çizilmesi 

olumlu bir gelişmedir. İçerik ve donanımın öğretmenler tarafından sınıf içinde etkin biçimde 

kullanımı sağlanmadığı sürece, yapılan yatırımın katkısının önemli ölçüde sınırlı kalacağı açıktır. 

Öğretmen eğitimlerinin yapılması amacıyla kurulan UZEM’lerde verilen eğitimin yöntemi, kalitesi 

ve ön değerlendirmesi konularında kamuoyu ile paylaşılan net bir bilgi yoktur. Bu nedenle, eğitim 

verilmiş olan 120 bin öğretmenin kaç tanesine UZEM aracılığıyla eğitim verildiği ve bu eğitimin 

yöntemi, etkinliği ve verimliliğinin uygulamada ölçülmesi çok önemlidir. Bununla birlikte, okullara 

gidilerek formatörler ve eğitmenler tarafından yüz yüze verilen eğitimlerin değerlendirilmesi 

de eşit derecede önem taşımaktadır. Verilen eğitimin sınıf ortamında ne derece doğru ve 

etkili biçimde uygulandığı ise ölçülmesi gereken en önemli çıktıdır. Bu konularda görüşülen 

öğretmenlerden ve basında yer alan haberlerden edinilen izlenim, alınan eğitimlerin yüzeysel 

kaldığı, acele ile uygulandığı ve önemli oranda yeniden düzenlemeye gereksinim duyduğu 

yönündedir. Bu konuları açıklığa kavuşturmak ve beliren soru işaretlerini ortadan kaldırmak, 

MEB’in konuya ilişkin verileri paylaşarak yapacağı resmi bir açıklama ile kısmen de olsa mümkün 

olabilecekken; hangi eğitimin, kimlere, hangi ortamda ve ne yollarla verildiğinin açıklanmaması 

konuya ilişkin bilinmeyenleri artırmaktadır.

“4+4+4” düzenlemesinin eğitim ortamlarına etkisi
Bu bölümde, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibarıyla uygulamaya geçirilen ve kamuoyunda 

“4+4+4” olarak bilinen 6287 sayılı yasanın Türkiye’de eğitim ortamları üzerinde yarattığı etki 

incelenecektir.

Okul binalarının ve sınıfların fiziksel yapısının, öğrencinin gelişimi için gerekli uyaranları 

bulundurması ve hedef yaş grubunun fiziksel gereksinimlerini dikkate alarak tasarlanması öğrenme 

ortamlarının ve eğitimin niteliğini artırır, öğrencinin akranlarıyla ve öğretmeniyle kurduğu 

iletişime etki eder ve neticesinde okula duyduğu aidiyet hissini pekiştirir. Buna ek olarak kalabalık 

olmayan sınıflarda öğretmenler öğrencilerle daha sağlıklı iletişim kurabilmektedir.10

Daha önceki bölümlerde de belirtildiği gibi, “4+4+4” ile 2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibarıyla, 

66 ayını doldurmuş olan çocukların ilkokula başlaması zorunlu oldu. 60-66 aylık çocukların ise, 

velilerinin talebine bağlı olarak ilkokul 1. sınıfa başlamalarının önü açıldı. 66 ayını doldurmuş 

ancak okula hazır olmadığı sağlık raporuyla belgelenen öğrencilerin ilkokula başlaması bir yıl 

ertelendi. Okula başlama yaşının aşağıya çekilmesi sonucu hem öğrenci sayısında beklenen artış 

hem de okulların fiziksel kapasitelerinde öngörülen yetersizlikler birçok soruyu da beraberinde 

getirdi.11 Buradan yola çıkarak, Eğitim İzleme Raporu 2012’nin bu bölümünde yeni öğretim yılında 

kaç yeni okul açıldığı; eğitim kademelerinde öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayılarının 

nasıl değiştiği; okullardaki tesislerin (kütüphane, laboratuvar vb.) dersliğe dönüştürülmesine gerek 

kalıp kalmadığı; kaldıysa kaç dersliğin nasıl dönüştürüldüğü; kaç okulun ikili eğitim (sabahçı/

öğlenci) yapmaya başladığı ve bu durumun okulların teneffüs, başlama ve bitiş saatlerini nasıl 

etkilediği gibi sorulara yanıt aranacaktır.

10 Earthman, 2004; Fisher, 2000 ve Higgins ve ark., 2005.

11 http://www.cnnturk.com/2012/turkiye/08/28/okullar.4.4.4e.hazir.mi/674595.0/index.html; Kaplan, 2012.
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Eğitime başlama yaşının aşağı çekilmesi sonucu beklenen öğrenci artışının halihazırda bölgeler, 

iller ve ilçeler arasında eşitsizliklerin görüldüğü; fiziksel alan ve öğretmen sıkıntıları yaşayan eğitim 

sistemi üzerinde yönetilmesi güç bir yük oluşturmasının kaçınılmaz olacağı öne sürülüyordu.12 

Bunun ana nedeni de 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başlamadan önce, okullarda artan öğrenci 

sayısını karşılayacak sayıda derslik ve tesis bulunmadığının tahmin edilmesiydi. İlerleyen 

bölümlerde, MEB’in yayımladığı Milli Eğitim İstatistikleri kitabından edinilen veriye dayanarak, bu 

tahminler farklı eğitim düzeyleri için test edilecektir.

okulöncesi eğitim

2012-2013 eğitim-öğretim yılında okulöncesi eğitime katılan 48-60 ay yaş grubunun, okulöncesi 

eğitimi yaygınlaştırmak amacıyla ilköğretim kurumları bünyesinde açılan ve bu yıla kadar 60-72 

aylık çocukların eğitim aldığı ortamlarda eğitime başlaması, eğitimin niteliği açısından dikkatle 

incelenmesi gereken bir konudur.

Öğretmenlerle yapılan görüşmeler yeni eğitim döneminden önce eğitim ortamlarının fiziki 

yapısında (derslik, tuvalet, lavabo gibi) ve/veya eğitim materyallerinde yeterli ölçüde değişiklik 

yapılmadığına işaret etmektedir.13 Bazı anasınıflarında öğretmenlerin girişimleri sonucu 

değişiklikler yapıldığı not edilmiştir. Küçülen yaş grubu için eğitim materyallerinde kullanılan 

puntoların büyütülmesi; oyun materyallerinin yeni yaş grubuna göre alınması (oyun hamuru gibi); 

tuvaletlere tutma yerlerinin yapılması ve küçük klozet kapaklarının takılması yapılan değişikliklere 

birkaç örnek olarak sıralanabilir.

Türkiye’de okulöncesi eğitimi incelemeye başlamadan önce bu düzeyde eğitimin anaokulu ve 

anasınıfı olarak iki farklı biçimde verildiğini hatırlatmak yararlı olacaktır. Anaokulları ilköğretim 

kurumlarının binalarından ayrı binalarda öğretim yaparken, anasınıfları ilköğretim okullarının/

kurumlarının içinde bulunmaktadır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında özel ve resmi anaokulu, 

anaokulu öğrencisi, öğretmeni ve dersliği sayısındaki artış devam etmiştir. Anasınıfı açısından 

bakıldığında ise, “4+4+4” yasasının uygulamaya koyulmasıyla erkene çekilen okula başlama 

yaşının, normalde bu yaş grubunda olup (60-72 ay) anasınıfına gidecek olan öğrenci nüfusunda 

bir azalmaya neden olduğu görülebilir. Anasınıfı düzeyinde okul, öğrenci ve derslik sayılarında 

2011-2012 eğitim-öğretim yılında görülmüş olan artış, 2012-2013 itibarıyla tersine çevrilmiş ve bu 

sayıların tamamı azalmaya başlamıştır. Özellikle anasınıfı düzeyindeki öğrenci sayısında görülen 

azalmanın nedeni büyük olasılıkla “4+4+4” sonrası bu yaş grubundaki öğrencilerin bir kısmının 

ilkokula başlamış olmasıdır. Okulöncesi 5 yaş çağ nüfusunun ise sadece % 48’i okulöncesi eğitime 

katılmış; % 14’ü ise velisinin isteğiyle ilkokula kaydolmuştur. Anaokullarında da öğrenci sayısı 

artmış olsa da, önceki yıla oranla artış hızı % 14’ten % 7’ye gerilemiştir (TABLO 5.1).

12 Ntvmsnbc, 2012; Ercan ve ark, 2011.

13 ERG’nin Şubat 2013’te okul yöneticileri ve öğretmenlerle yaptığı görüşmeler.
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tablo 5.1: anaokulu ve anasınıflarında okul, öğrenci, öğretmen ve derslik 
sayıları, 2010-11 ve 2012-13 yılları arası

anaokulları

 okul sayısı öğrenci sayısı öğretmen sayısı derslik sayısı

2010-2011 2.506 224.314 9.374 9.954

2011-2012 2.916 256.378 14.712 11.036

2012-2013 3.287 275.777 18.407 12.916

anasınıfları

 okul sayısı öğrenci sayısı öğretmen sayısı derslik sayısı

2010-2011 23.397 824.070 30.799 31.224

2011-2012 23.978 864.603 32.947 32.273

2012-2013 22.179 750.343 36.904 31.165

Kaynak: MEB, 2011; MEB, 2012c ve MEB, 2013b; Tablo 2.1.

Anaokulu düzeyindeki derslik sayısı artmış, anasınıfı düzeyindeki derslik sayısı ise azalmıştır. İki 

düzeyin toplamındaki derslik değişimi ise 770 civarında bir artışa denk gelmektedir. Öğrenci sayısı 

azalıp, derslik sayısı artmış olduğu için anaokulu düzeyinde derslik başına düşen öğrenci sayısı 

2011-2012’de 23 iken, 2012-2013’te 21’e; anasınıfı düzeyinde de 27’den 24’e gerilemiştir.

Öğretmen politikası konusunda öne çıkan bir konu MEB’in son yıllarda öğretmen alımlarında 

okulöncesi eğitime öncelik tanıdığının gözlemlenmesidir. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 

okulöncesi eğitimde 55.883 öğretmen görev yapmış, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ise bu sayı 

62.933’e çıkmıştır. Öğretmen sayısında yaşanan bu artışın bir sonucu öğretmen başına düşen 

öğrenci sayısının azalmasıdır. 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğretmen başına 21 öğrenci 

düşerken, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında bu sayı 17’ye gerilemiştir. İllere göre farklılıklar da 

görülmektedir. Örneğin, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 

Bayburt’ta 29, Elazığ’da 31, Şanlıurfa’da 35 ve Hatay’da 53’tü. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 

ise öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Türkiye ortalamasında yaşanan olumlu gelişmeye paralel 

olarak Bayburt’ta 16’ya, Elazığ’da 17’ye, Şanlıurfa’da 21’e ve Hatay’da 31’e düşmüştür. Benzer 

biçimde, geçen yıl öğretmen başına düşen öğrenci sayısının Türkiye ortalamasına (21) eş olduğu 

Erzurum, Tokat, Samsun ve Kayseri’de, bu yıl öğretmen başına sırasıyla 15, 18, 17, ve 20 öğrenci 

düşmüştür. Bu gelişmelere karşın öğretmen başına düşen öğrenci sayısının halen OECD ortalaması 

olan 14,4’ün üzerinde olduğu unutulmamalıdır (OECD, 2012).

Bunlar ilk bakışta, sınıfiçi öğrenme ortamlarını iyileştirebilecek etmenler olarak dikkat çekmektedir. 

Gerek eğitimin verildiği fiziksel alanın gerekse eğitim materyallerinin çocuğun gelişimi için gerekli 

uyaranları içermesi nitelikli bir erken çocukluk eğitiminin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bakanlık, 

okulöncesi eğitime erişimi yaygınlaştırırken, “anasınıfının binanın giriş katında, aydınlık ve güneş 

alan bölümünde bulunması” şartıyla ilköğretim okulları bünyesinde anasınıfları açmış; ancak 

anasınıflarının fiziki donanımını nitelikli bir okulöncesi eğitime elverişli hale getirecek bütüncül 

kalite standartları belirlememiştir.14 Nitekim, MEB İç Denetim Faaliyet Raporu okulöncesi eğitimde 

yüksek oranda materyal eksikliğine değinmekte;15 okulöncesi eğitim ortamlarının fiziki durumuna 

14 MEB, 2010a.

15 MEB, 2010b.
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ilişkin çalışmalar sınırlı olmakla birlikte, yapılan araştırmalar fiziki koşulların yetersiz olduğunu 

ortaya koymaktadır.16 Bu nedenle, okul ve sınıftaki öğrenme ortamlarının ve fiziksel ortamların 

okulöncesi öğrencilerine uygun hale getirilmesi, bu eğitim düzeyinin verimliliğinin artması 

açısından önemlidir. Altı çizilmesi gereken nokta bu konularda sağlanacak yüksek standartların 

sunulan hizmetin kalitesini ve kaliteyle birlikte maliyetini de artırabileceğidir. Öte yandan, her ne 

kadar düşük maliyet hizmete erişim açısından bir avantaj sağlasa da, araştırmalar erken çocukluk 

eğitimi (EÇE) hizmetlerini düşük kalitede alan çocukların gelişimsel sorunlar ile karşılaştığını ortaya 

koymaktadır (Avrupa Komisyonu, 2009). Bu açıdan EÇE hizmetlerini yaygınlaştırma çalışmalarının 

kaliteden ödün verilmeden yapılması büyük önem taşır.

ilköğretim (ilkokul ve ortaokul)

“4+4+4” uygulaması ile artan öğrenci nüfusunun etkilerini görebilmek için özellikle ilköğretim 

düzeyini incelemek yararlı olacaktır çünkü okula başlama yaşının erkene çekilmesinin ilk aşamada 

en çok ilkokul düzeyinde etki yaratması beklenmektedir. TABLO 5.2’de MEB’in yayımladığı veriler 

kullanılarak bir araya getirilen sayısal bilgiler görülebilir. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında bir 

önceki yıla oranla Türkiye genelinde ilkokul ve ortaokul düzeylerinde kullanılmak üzere 14 bine 

yakın yeni okul açılmıştır. İlköğretim (ilkokul ve ortaokul) düzeyinde geçen yıla oranla 15 bin 

fazla derslik, 36 bin fazla öğretmen olduğu görülmektedir. Bu artışların tamamı bir önceki yıldaki 

artıştan daha hızlı gerçekleşmiştir. Özellikle derslik artış hızı 2011-2012 yılları arasında % 1,5 iken, 

2012-2013 yılları arasında % 4,5’e yaklaşmıştır.

tablo 5.2: ilköğretimde okul, öğretmen, öğrenci, derslik ve şube sayıları, 
2010-11 ve 2012-13 yılları arası

  okul sayısı
öğretmen 

sayısı
öğrenci 
sayısı

derslik 
sayısı

şube sayısı

ilköğretim
2010-11 32.797 503.328 10.981.100 339.653 418.334

2011-12 32.108 515.852 10.979.301 344.710 422.751

ilkokul
2012-13

29.169 282.043 5.593.910 234.920 251.027

ortaokul 16.987 269.759 5.566.986 124.584 193.079

ilkokul+ortaokul 
toplam

2012-13 46.156 551.802 11.160.896 359.504 444.106

Kaynak: MEB, 2011; MEB, 2012c ve MEB, 2013b; Tablo 1.17.

Eğitim İzleme Raporu 2012 hazırlık çalışmaları sırasında müdürler, öğretmenler ve öğrencilerle 

yapılan görüşmelerden ve ERG’nin Ekim-Aralık 2012 tarihleri arasında 1.061 okul yöneticisi, 

öğretmen ve diğer eğitim paydaşının katılımıyla gerçekleştirdiği anketten çıkan bulgulardan da 

okullarda kütüphane, laboratuvar, öğretmen odası, müdür odası, çok amaçlı salon ve depo gibi 

tesislerin dersliğe dönüştürüldüğü bilgisine ulaşılmıştır. Derslik sıkıntıları hala devam etmektedir. 

Birçok okul, okula başlama yaşının erkene alınmasıyla okula başlayan küçük 5 yaş (60-66 ay) 

grubu öğrencileri bir şubede toplama yöntemine gitmiştir. Bunun nedeni, bu öğrencilerin ilkokul 

düzeyinde eğitime hazır olmadıklarının ve 5, 6 ve 7 yaşındaki öğrencilerin bir arada bulunmasının 

motivasyon, ders düzeni ve öğrenme açısından olumsuz sonuçları olduğunun gözlemlenmesidir.

16 Göl-Güven, 2009; Özgan, 2009.
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Türkiye genelindeki okullarda kaç adet tesisin doğan gereksinim dolayısıyla dersliğe 

dönüştürüldüğü bilgisi MEB tarafından yayımlanmamıştır. Ancak, başka verilere dayanarak bu 

konuda yaklaşık bir tahmin yapılabilir. MEB tarafından yayımlanan veriye göre 2011-2012 eğitim-

öğretim yılında ilköğretim düzeyinde öğrenci sayısı 10.979.301 idi. 2012-2013 eğitim-öğretim 

yılında ise bu sayı ilkokul (5.593.910) ve ortaokul (5.566.986) düzeylerinin toplamı (11.160.896) 

olarak düşünülebilir (TABLO 5.2). İlköğretim (ilkokul ve ortaokul) düzeyinde iki yıl arasındaki 

öğrenci farkı 181.595’tir. Diğer bir deyişle, eğitimin bu kademesinde geçen yıla oranla 181 binden 

fazla öğrenci vardır.

Bu bilgiye ek olarak sağlanan başka bir veri de 2012 yılında yapılan derslik sayısıdır. Bu sayı 

ilköğretim düzeyi için 2012 yılında toplam 2.051’dir.17 Ancak TABLO 5.2’de, Türkiye genelinde 

geçen yıla oranla 14.794 fazla derslik olduğu belirtilmiştir. Buradan yola çıkarak 12 bin 700 civarı 

(14.794 - 2.051) dersliğin başka tesislerden dönüştürüldüğü sonucuna varılabilir. Ancak, bu yüksek 

bir tahmin olacaktır çünkü aynı dersliği ilkokul ve ortaokul birlikte kullanabilmektedir. Bu nedenle 

farklı bir hesaplama ile bir de düşük tahminde bulunabiliriz. Öğrenci fazlasını (181.595) yeni 

yapılan derslik sayısına (2.051) böldüğümüzde yeni derslik başına 83 öğrenci düştüğü gibi bir tablo 

ortaya çıkmaktadır. Ama MEB’in verilerine göre ilkokul ve ortaokul düzeyinde derslik başına düşen 

öğrenci sayısı 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 30’dur (TABLO 5.3).

Bu oranın 30 olması için 6 bine yakın (181.595/30) yeni derslik yapılmış olması gerekirdi. 2.051 

yeni derslik yapıldığı bilindiğine göre, derslik başına düşen öğrenci sayısının iddia edildiği gibi 

30’da tutulması için, en az 4 bine yakın (6.053-2.051) tesisin dersliğe dönüştürülmüş olması gerekir. 

Yapılan hesaplamalar sonucu dersliğe dönüştürülen okul tesislerine ilişkin kesin bir sayıya ulaşmak 

mümkün olmasa da, tahminimiz 2012-2013 eğitim-öğretim yılında öğrenci artışından kaynaklı 

derslik gereksinimini karşılamak için Türkiye genelinde en az 4 bin, en fazla da 12 bin 700 civarı 

tesisin dersliğe dönüştürülmüş olduğu yönündedir.

tablo 5.3: ilköğretimde okul, şube, öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci 
sayıları, 2011-12 ve 2012-13

  okul şube öğretmen derslik

ilköğretim
2010-11 322 25 21 31

2011-12 323 25 20 30

ilkokul
2012-13

192 22 20 30

ortaokul 306 27 19 30

Kaynak: MEB, 2011; MEB, 2012c ve MEB, 2013b; Tablo 1.10.

Okul ve program türleri açısından bakıldığında da, derslik başına düşen öğrenci sayısı oranlarında 

önemli farklılıklar görülmektedir. MEB, derslik başına düşen öğrenci sayısını hesaplarken, genellikle 

ilkokul ve ortaokul aynı dersliği sabahçı ve öğlenci ayrımında birlikte kullandığından, ilkokul ve 

ortaokulu birlikte değerlendirdiğini belirtmiştir. Buna bağlı olarak, TABLO 5.3’te verilen sayıları 

paylaşmıştır. Bu tabloda verilen bilgi ile yine MEB’in verilerinden hesaplanan özel ilkokul ve 

ortaokul oranları karşılaştırıldığında, özellikle ilkokul düzeyinde özel okullarda resmi okullara 

oranla çok daha az kalabalık dersliklerde ders yapıldığı göze çarpan bir bulgudur (bkz. GRAFİK 5.1).

17 MEB 2013b; sf. 233, Tablo 8.4.
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Ortaokul düzeyinde dikkat çeken bir başka farklılık da resmi ortaokullarda derslik başına düşen 

öğrencilerin genel oranı ile imam-hatip ortaokullarındaki oran arasındadır. MEB’in hesaplamasına 

göre genel resmi ortaokullarda derslik başına 30 öğrenci düşerken, imam-hatip ortaokullarında 

derslik başına düşen öğrenci sayısı 22’dir (bkz. GRAFİK 5.2). Bir diğer deyişle, özel ilkokul ve 

ortaokullarda ve imam-hatip ortaokullarında sınıf nüfusları, bu düzeylerdeki genel sınıf nüfusları 

ile karşılaştırıldığında çok daha düşüktür. Bu da özel okullarda ve imam-hatip okullarında, ders 

anlatımı ve öğrenimin çok daha verimli olma ihtimalinin yüksek olduğunu ortaya koymaktadır.

Kaynak: MEB, 2013b; Tablo 1.10, Tablo 1.18.

Kaynak: MEB, 2013b; Tablo 1.10, Tablo 1.18.
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grafik 5.1: ilkokul ve ortaokul düzeyinde resmi ve özel okul ayrımında derslik başına düşen 
öğrenci sayısı, 2012-13

grafik 5.2: ortaokullarda ve imam-hatip ortaokullarında derslik başına düşen öğrenci 
sayısı, 2012-2013

Şube, derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayıları coğrafi bölgelere göre de farklılık gösterir. 

İstanbul ve Güneydoğu Anadolu’nun en kalabalık sınıflara sahip bölgeler; Batı Karadeniz ve Doğu 

Karadeniz’in de şube, öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayılarının en düşük olduğu 

bölgeler olduğu görülmektedir (TABLO 5.4).
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tablo 5.4: bölgelere göre ilköğretimde okul, şube, öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci 
sayıları, 2010-11 ve 2012-13 yılları arası

 ilköğretim
2010-2011 2011-2012

okul şube öğretmen derslik okul şube öğretmen derslik

istanbul 1.046 34 27 45 1.021 32 26 44

batı marmara 288 23 18 23 285 23 17 22

ege 303 24 18 25 305 23 17 24

doğu marmara 424 26 20 29 427 25 19 28

batı anadolu 439 26 19 32 431 25 18 31

akdeniz 353 26 20 31 355 25 19 30

orta anadolu 234 22 18 23 239 21 17 22

batı karadeniz 191 20 17 22 202 20 16 22

doğu karadeniz 239 21 16 21 247 20 16 21

k.d. anadolu 158 19 20 28 154 18 20 26

o.d. anadolu 212 23 23 34 200 21 21 31

g.d. anadolu 297 27 27 44 304 27 27 43

ilköğretim

2012-2013

okul şube öğretmen derslik

ilkokul ortaokul ilkokul ortaokul ilkokul ortaokul ilkokul+ortaokul

istanbul 608 560 31 31 25 25 43

batı marmara 166 228 20 24 17 17 23

ege 176 259 20 24 16 16 24

doğu marmara 248 296 23 26 19 19 28

batı anadolu 267 386 23 26 18 18 30

akdeniz 211 285 23 26 19 18 30

orta anadolu 146 217 20 23 17 16 23

batı karadeniz 117 233 17 23 16 16 22

doğu karadeniz 146 198 18 22 16 14 22

k.d. anadolu 88 217 16 26 20 18 26

o.d. anadolu 121 281 19 28 21 21 32

g.d. anadolu 174 364 24 32 24 24 38

Kaynak: MEB, 2011; MEB, 2012c ve MEB, 2013b; Tablo 1.10.

MEB’in verisine göre, İstanbul ve Güneydoğu Anadolu en yoğun öğrenci nüfusunun olduğu 

bölgeler olmalarına karşın, 2012-13 eğitim-öğretim yılında bu yoğunluk bir miktar da olsa 

azalmıştır. Bunun nedeni “4+4+4” sonrası ilköğretimin ilkokul ve ortaokul olarak ayrılması ve bu 

nedenle yeni okullar yapılması sonucunda kalabalığın daha çok sayıda dersliğe yayılması olabilir. 

Aynı yoğunluk düşüşü Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerinde, özellikle de şube başına 

düşen öğrenci sayısı konusunda görülmektedir. Bunun nedeni de ikili öğretim uygulamasının 

artmasıyla yeni şubeler açılması olarak düşünülebilir. 
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Yapılan görüşmelerde ve uygulanan ankette okulların ve dersliklerin fiziksel koşullar açısından 

ilkokula başlayacak olan küçük yaş grubundan çocuklar için uygun ortamı sunmadığı birçok 

kez belirtilmiştir.18 Öğretmen ve müdürlerin gözlemleri okul binalarında tadilat çalışmaları ve 

hazırlıklar yapıldığı; ancak yasanın çıkması ve yürürlüğe girmesi arasında geçen kısıtlı sürede tüm 

okul binalarında merdivenlerin, lavaboların ve sıraların bu yaştaki çocukların fiziksel koşullarına 

uygun hale getirilmemiş olduğu yönündedir. 1. sınıf öğrencilerinin okula başladığı ilk hafta 

boyunca basına yansıyan haberler de, okulların artan öğrenci sayısı ile baş etmekte zorlandıklarını, 

tüm okulların küçük yaştaki öğrenciler için gerekli hazırlıkları yapamamış olduklarını 

göstermektedir.19 Fiziksel mekanların elverişsizliği, eğitimin kalitesi ve öğrenme ortamları kadar 

çocukların güvenliği açısından da tehlike oluşturabilecek bir durumdur.

Bununla birlikte, ortaokul düzeyinde seçmeli derslerin öğretim programına dahil edilmesi 

de, öğrenci sayısının artmasıyla ortaya çıkan derslik sorununu daha da derin hale getirmiş 

görünmektedir. Yapılmak durumunda kalınan tesis dönüşümlerinin bir kısmının da bu nedenden 

yapıldığı belirtilmiştir. Burada sorun sadece derslik eksiği ile sınırlı kalmamış; öğretmen 

performansı ve derse giriş/çıkış saatleri de bu durumdan olumsuz etkilenmiştir. İkili öğretim yapan 

bazı okullarda sabah derslere çok erken başlanması (07.00) ve derslerin akşam geç saatlere kadar 

(20.00) sürmesiyle yapılan toplam ders saatinin önemli oranda artması da öğrencileri yorduğu gibi 

öğretmenlerin kendilerini yetersiz hissetmesine yol açmıştır.20 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 

Türkiye genelinde kaç okulda ikili öğretim yapıldığı verisi MEB tarafından paylaşılmamıştır. Bu 

yüzden bu konuda kesin veriden yola çıkan bir analiz yapmamız mümkün olmamıştır. Önceki 

yıllarla ilgili veri TABLO 5.5’te görülebilir:

tablo 5.5: ilköğretimde normal ve ikili öğretim yapılan okul sayıları,  
2009-10 ve 2011-12 yılları arası

 2009-2010 2010-2011 2011-2012

 normal ikili normal ikili normal ikili

ilköğretim 25.769 7.540 25.560 7.236 25.154 6.953

Kaynak: MEB, 2012d.

Buna göre geçen yıllarda Türkiye genelindeki ilköğretim okullarının % 22’ye yakınında ikili öğretim 

yapılmaktaydı. Her ne kadar içinde bulunduğumuz okul yılıyla ilgili veri olmasa da, MEB’in 

yayımlamış olduğu bazı verileri kullanarak, ilkokul ve ortaokul düzeyinde okulların yüzde kaçında 

ikili öğretim yapıldığına ilişkin yaklaşık bir tahmin yürütülebilir.

2011-2012 eğitim-öğretim yılında ilköğretim düzeyinde okul sayısı 32.108, ikili öğretim yapılan 

okul sayısı ise 6.953 idi. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ise ilkokul ve ortaokuldaki toplam okul 

sayısı 46.156 olarak verilmiştir. Yine MEB’in paylaştığı veriye göre 2012 yılında 2.051 yeni derslik 

yapılmıştır. Bu derslik sayısı, her okulda en az 16 derslik olduğuna yönelik hesaba göre en fazla 

128 yeni okula denk gelmektedir. Geçen yılın okul sayısına bu sayıyı eklediğimizde yeni sisteme 

geçilmemiş olsa bu yıl ilköğretim düzeyinde toplam 32.236 okulun olacağı bulunabilir. Bu sayı 

46 bin civarındaki okul (ilkokul ve ortaokul) sayısından çıkarıldığında, “4+4+4”ün etkisiyle açılan 

18 ERG’nin Şubat 2013’te okul yöneticileri ve öğretmenlerle yaptığı görüşmeler; ve ERG’nin Ekim-Aralık 2012 tarihleri arasında 1.061 
öğretmen ve okul yöneticisine uyguladığı anket.

19 Aktaş Salman 2012; Yılmaz, 2012; http://gundem.milliyet.com.tr/tam-bir-karmasa/gundem/gundemdetay/21.09.2012/1599703/default.htm.

20 ERG’nin Şubat 2013’te okul yöneticileri ve öğretmenlerle yaptığı görüşmeler; ve ERG’nin Ekim-Aralık 2012 tarihleri arasında 1.061 
öğretmen ve okul yöneticisine uyguladığı anket.



138 e¤itim reformu giriimi

fazladan 13.920 okul olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu okulların hepsinin doğan gereksinimden dolayı 

ikili öğretim yaptığı varsayımında bulunarak, geçen yıldan ikili öğretim yaptığını bildiğimiz 6.953 

okul ile birlikte toplam 20.873 okulda ikili öğretim yaptığı tahmin edilebilir. Bu da ilköğretim 

(ilkokul ve ortaokul) düzeyindeki tüm okulların % 45,2’sine denk gelmektedir. Diğer bir deyişle, 

bu hesaptan yola çıkarak oluşturulan tahmin, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ikili öğretim 

uygulamasında bir önceki yıla oranla 23 yüzde puanlık önemli bir artış olduğu yönündedir.

ortaöğretim

Ortaöğretim verisine bakıldığında, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ortaöğretim (genel 

ortaöğretim ve mesleki/teknik ortaöğretim toplamı) düzeyinde sisteme dahil olan öğrenci sayısı 

239 bin, okul sayısı 750, öğretmen sayısı 19 bin, derslik sayısı 7 bin 600, şube sayısı da 21 bin 500’e 

yakındır (TABLO 5.6).

Artış hızı açısından bakıldığında ise 2010-2011 ve 2011-2012 arasında okul sayısındaki artışın % 4, 

öğretmen sayısındaki artışın % 6, öğrenci sayısındaki artışın % 0,16, derslik sayısındaki artışın % 4, 

şube sayısındaki artışın da % 1 oranında olduğu görülmektedir. 2011-2012 ve 2012-2013 arasında 

ise artış hızı her alanda artmış; okullar ve öğretmenler % 8, öğrenciler % 5, derslikler % 6 ve şubeler 

de % 14 gibi çok daha yüksek artış oranları kaydetmiştir.21

Bunun en büyük sebebi, bu yaş grubuna gelmiş olan öğrencilerin okul kaydının MEB tarafından 

yapılıyor olması olabilir. Okula devam konusunda veri paylaşımı yapılmadığı için, kaydolan 

öğrencilerin ne oranda okula devam ettiğini görmek mümkün değildir. Ancak genel anlamda, 

öğrenci sayısındaki artışın, derslik ve özellikle de şube sayılarının artırılmasıyla dengelenmeye 

çalışılmış olduğu söylenebilir (bkz. TABLO 5.6).

tablo 5.6: ortaöğretimde okul, öğretmen, öğrenci, derslik ve şube sayıları, 
2011-12 ve 2012-13

okul sayısı
öğretmen 

sayısı
öğrenci 
sayısı

derslik sayısı şube sayısı

ortaöğretim 
toplamı (genel + 
mesleki)

2010-11 9.281 222.705 4.748.610 117.760 146.814

2011-12 9.672 235.814 4.756.286 121.914 148.703

2012-13 10.418 254.895 4.995.623 129.566 170.184

 

genel 
ortaöğretim

2010-11 4.102 118.378 2.676.123 68.964 77.966

2011-12 4.171 122.716 2.666.066 69.882 77.608

2012-13 4.214 119.393 2.725.972 70.107 85.533

 

mesleki ve teknik 
ortaöğretim

2010-11 5.179 104.327 2.072.487 48.796 68.848

2011-12 5.501 113.098 2.090.220 52.032 71.095

2012-13 6.204 135.502 2.269.651 59.459 84.651

Kaynak: MEB, 2012c ve MEB, 2013b; Tablo 1.17.

21 Ortaöğretim genel ve mesleki olarak ayrıldığında, bu sayılardaki artışın büyük bölümünün mesleki ve teknik eğitimden kaynaklandığı 
görülüyor.
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Okul ve program türleri açısından bakıldığında da, ilkokul ve ortaokul düzeylerinde olduğu 

gibi derslik başına düşen öğrenci sayısı oranlarında önemli farklılıklar görülmektedir. Resmi 

okullardaki sınıf nüfusları MEB’in verilerinden hesaplanan özel ilkokul ve ortaokul oranları ile 

karşılaştırıldığında, özellikle mesleki ve teknik ortaöğretimde özel okullarda resmi okullara oranla 

çok daha az kalabalık dersliklerde ders yapıldığı göze çarpmaktadır (bkz. GRAFİK 5.3).

Ortaokul düzeyinde görülen imam-hatip ortaokullarındaki görece düşük sınıf nüfusu durumu ise, 

ortaöğretim düzeyinde geçerli değildir. MEB’in hesaplamasına göre genel resmi ortaöğretimde 

derslik başına 28 öğrenci düşerken, imam-hatip liselerinde derslik başına düşen öğrenci sayısı 

30’dur (bkz. GRAFİK 5.4). Bir diğer deyişle, özel liselerde sınıf nüfusları, bu düzeydeki genel 

sınıf nüfusları ile karşılaştırıldığında çok daha düşüktür. Ancak, aynı şeyi imam-hatip liseleri için 

söylemek mümkün değildir.

Kaynak: MEB, 2013b; Tablo 1.10, Tablo 2.9.

Kaynak: MEB, 2013b; Tablo 1.10, Tablo 2.9.
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Son üç yılın bölgesel göstergeleri genel ortaöğretimde şube, öğretmen ve derslik başına düşen 

öğrenci sayıları açısından Güneydoğu Anadolu’nun en kalabalık; Batı ve Doğu Karadeniz ile son 

dönemde öne çıkmaya başlayan Batı Marmara’nın en tenha bölgeler olduğunu göstermektedir 

(bkz. TABLO 5.7). Tüm bölgelerde 2012-13 eğitim-öğretim yılında yoğunluk bir miktar da olsa 

azalmıştır. Bunun nedeni “4+4+4” sonrası yeni okullar, derslikler ve şubeler yapılması sonucunda 

öğrencilerin daha çok sayıda dersliğe ve şubeye yayılması olabilir. Tüm bu gelişmelere karşın, 

Güneydoğu Anadolu bölgesinde hala öğretmen başına 25, derslik başına da 40 öğrenci 

düşmektedir.

tablo 5.7: bölgelere göre genel ortaöğretimde okul, şube, öğretmen ve derslik başına düşen 
öğrenci sayıları, 2010-11 ve 2012-13 yılları arası

genel 
ortaöğretim

2010-2011 2011-2012 2012-2013

okul şube öğretmen derslik okul şube öğretmen derslik okul şube öğretmen derslik

istanbul 640 30 21 35 588 28 18 32 553 24 17 33

batı marmara 554 24 18 25 380 22 13 22 367 21 14 22

ege 450 24 15 26 403 23 14 24 403 21 14 24

doğu marmara 493 26 17 27 458 24 15 25 451 22 16 25

batı anadolu 550 27 16 30 516 26 15 30 492 23 15 28

akdeniz 563 28 18 32 513 26 16 30 503 23 17 29

orta anadolu 372 25 16 26 346 22 15 24 347 22 15 23

batı karadeniz 388 23 14 24 357 22 13 22 351 21 14 22

doğu karadeniz 351 22 14 23 332 22 13 22 326 20 13 21

k.d. anadolu 418 28 20 28 378 25 17 26 380 22 18 25

o.d. anadolu 498 28 20 34 429 25 16 29 439 23 17 30

g.d. anadolu 773 35 27 48 708 32 24 42 680 26 25 40

Kaynak: MEB, 2011; MEB, 2012c ve MEB, 2013b; Tablo 1.10.

Mesleki ve teknik ortaöğretimde dikkat çeken bir unsur, özellikle İstanbul’da şube ve derslik başına 

düşen öğrenci sayısının yüksek olmasıdır (bkz. TABLO 5.8). Ancak, iki yıl öncesine kadar derslik 

başına düşen öğrenci sayısının 50’nin üzerinde olduğu İstanbul’da son iki yıl içinde önemli bir 

düzelme söz konusudur. Aynı şekilde diğer bölgelerde de şube, öğretmen ve derslik başına düşen 

öğrenci sayıları son üç yılda azalmaya başlamıştır. Bu sayıların en düşük olduğu bölge Doğu 

Karadeniz bölgesidir; ve 2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibarıyla şube başına düşen öğrenci sayısı 

20’ye kadar düşmüştür.
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tablo 5.8: bölgelere göre mesleki ve teknik ortaöğretimde okul, şube, öğretmen ve derslik 
başına düşen öğrenci sayıları, 2010-11 ve 2012-13 yılları arası 

mesleki ve teknik 
ortaöğretim

2010-2011 2011-2012 2012-2013

okul şube öğretmen derslik okul şube öğretmen derslik okul şube öğretmen derslik

istanbul 592 33 25 51 550 31 22 48 510 28 19 43

batı marmara 264 23 16 33 244 22 15 31 239 21 14 31

ege 335 25 16 36 301 25 15 34 290 22 14 33

doğu marmara 375 27 18 40 339 26 16 37 320 24 15 36

batı anadolu 343 26 15 39 323 25 14 35 318 23 13 33

akdeniz 389 27 18 39 372 26 16 38 366 25 15 37

orta anadolu 292 26 15 31 275 30 14 28 269 23 13 28

batı karadeniz 284 24 15 33 259 26 14 30 256 21 13 28

doğu karadeniz 292 23 16 28 271 22 14 26 262 20 13 26

k.d. anadolu 277 26 17 31 263 25 16 30 267 23 16 31

o.d. anadolu 296 27 17 34 292 32 15 32 301 24 16 34

g.d. anadolu 344 30 20 38 353 30 19 35 371 27 17 37

Kaynak: MEB, 2011; MEB, 2012c ve MEB, 2013b; Tablo 1.10.

Bu rapora hazırlık aşamasında okul müdürleri ve öğretmenlerle yapılan görüşmeler, şube 

sayısındaki artışın bir bölümünün ilköğretimde olduğu gibi okuldaki farklı tesislerin dersliğe 

dönüştürülmesi ile elde edildiğinin altını çizmektedir. MEB’in 2012-2013’te ortaöğretim geneli 

için yaptırdığı derslik sayısının 4.300 olarak verildiği düşünüldüğünde,22 bir önceki bölümde 

yapılan hesaplamanın aynısı kullanılarak Türkiye genelinde ortaöğretim düzeyinde dönüştürülen 

derslik sayısının 3.400’e yakın olduğu bulunmaktadır. İkili öğretim açısından bakıldığında 

ise,TABLO 5.9’da da görülebileceği gibi geçen yıllarda artmaya başlamış olan ikili öğretim yapan 

okul sayısının 2012-2013 yılında ortaöğretimin zorunlu olmasıyla daha da artması beklenebilir. 

İlköğretim düzeyi için yapılan hesapların aynısı ortaöğretimdeki veriye uygulandığında genel ve 

mesleki ortaöğretimde % 18,8 oranında ikili öğretim yapıldığı tahmin edilebilir. Geçen yıl için ise 

bu oran % 15,3 olarak verilmiştir. Diğer bir deyişle, bu raporda yapılan hesap ve tahminlere göre 

2012-2013 eğitim-öğretim yılında ortaöğretim düzeyinde ikili öğretim yapan okul oranı 3,5 yüzde 

puan artmış görünmektedir.

tablo 5.9: ortaöğretimde normal ve ikili öğretim yapılan okul sayıları,  
2009-10 ve 2011-12 yılları arası

 2009-2010 2010-2011 2011-2012

 normal ikili normal ikili normal ikili

ortaöğretim 7.950 963 8.374 907 8.187 1.484

Kaynak: MEB (2012d).

22 MEB, 2013b; sf. 233, Tablo 8.4.
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Daha önceki bölümlerde de belirtildiği gibi eğitim ortamları çocukların gereksinimlerini karşılar 

nitelikte ve iyi tasarlanmış olmalıdır; “4+4+4” yasasının uygulamaya geçirilme süreci ise bunun 

için yeteri kadar zaman sağlamamıştır. Bu bağlamda, öğrencilerin okul deneyimlerinden verim 

alabilmeleri için, hem artan öğrenci sayısının hem de tesis yetersizliğinin yaratabileceği olumsuz 

etki veriye dayalı ve zaman takibinin yapıldığı iyi planlama ve doğru yatırımlarla desteklenmelidir.

van depreminin etkileri: güncellenmiş durum analizi
23 Ekim ve 9 Kasım 2011’de Van’da gerçekleşen depremlerin bölgede eğitime etkisini inceleyen 

ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları (ÇOÇA) Birimi tarafından hazırlanan çalışmaya 

Eğitim İzleme Raporu 2011’de ayrıntılı olarak yer verilmişti. Deprem bölgesinde 27-29 Nisan 

2012 tarihlerinde farklı eğitim paydaşlarıyla yapılan görüşmelerden yola çıkarak hazırlanan 

çalışmanın başlıca bulguları hasar saptama ve onarımında MEB’in müdahalelerinin kalıcı ve etkin 

olarak gerçekleşmediği, öğretim programının bölge koşullarına uygun olarak düzenlenmediği, 

öğrencilerin ve öğretmenlerin afet sonrası rehabilitasyonuna yönelik çalışmaların oldukça yetersiz 

olduğu yönünde idi.

Gündem: Çocuk! Derneği, Kasım 2012’de “Van Erciş Depreminin Birinci Yılında Çocukların Durumu” 

başlıklı bir rapor yayımlayarak depremin eğitim ve öğrenme ortamlarına etkisine ilişkin gözlem 

ve değerlendirmelerini paylaşmıştır.23 Rapor, 19-24 Ekim 2012 tarihleri arasında öğrenciler, veliler, 

sınıf, branş, rehber ve anasınıfı öğretmenleri, sivil toplum temsilcileri ve konuyla ilgili çalışmalar 

yürüten kişiler ile birebir görüşmeler sonucunda elde edilen bilgiler ışığında hazırlanmıştır. 

Deprem sonrası okulların durumu, depremin ardından uygulanan taşımalı sistem, birleştirilmiş 

okullar, devam sorunları, öğretmenlerin deneyimleri ve eğitim alanındaki mevcut durum ele alınan 

konulardır. Aşağıda raporun eğitime ilişkin temel bulguları özetlenmektedir:

• Deprem sonrası bölgede inşa edilen okullar özel sektör ve hayırseverlerin bağışlarıyla 

yapılmıştır. Bağışçıların okul yaptırmasının teşvik edilmesi anlamlı ve önemli olmakla birlikte 

devlet bu alanda arka planda kalmıştır.

• Kent merkezi dışında yapımına başlanan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) binaları çevresinde sekiz 

yeni okul inşa edilmiştir. Ancak okulların kent merkezinin bir hayli dışında olması çocukların 

okula erişimini zorlaştırmıştır. Bu durum sonucu, “afetten dolayı taşıma” adıyla taşımalı eğitim 

uygulaması başlatılmıştır. Erçiş genelinde bulunan 43.581 çocuğun 12.886’sı taşımalı eğitim 

hizmetinden yararlanmaktadır. Taşımalı eğitimin devlete günlük maliyetinin en az 120 bin TL 

olduğu düşünüldüğünde,24 2012-2013 eğitim-öğretim yılında sadece Erçiş’te taşımalı eğitimin 

toplam maliyetinin 25 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşmesi beklenebilir. Bu miktar, yönetim, 

eğitim bölümü, sosyal tesisleri ve spor salonu birimleri olan her biri 4.000 m2 kapalı alana sahip 

30’ar kişilik sınıf düzenine göre her biri 480 öğrenci kapasiteli 12 okulun yapım maliyetine 

eşittir. Bir başka deyişle, okul yapımı yerine taşımalı eğitime bütçe ayrılmış; depremden bu yana 

taşımalı eğitim için en az 100 milyon TL harcama yapıldığı hesaplanmıştır.

• Taşımalı eğitimde kullanılan araçların standartlara uymaması ve denetlenmemesi sonucu 

güvenlik sorunlarının oluşması, öğrencilerin yolda vakit kaybetmeleri sonucu bazı derslerin 

yapılamaması, mevcut taşıma sisteminin kış şartlarına uyarlanmamış olması taşımalı eğitime 

ilişkin dile getirilen sorunlardan bazılarıdır.

23 Gündem: Çocuk! Derneği (2012).

24 Gündem: Çocuk! Derneği’nin görüşme yaptığı Milli Eğitim yetkililerinden ve öğretmenlerden alınan bilgi.
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• Birçok okulda öğrenci devamsızlığının % 50’yi aştığı ifade edilmiştir. Öğretmenler, yoklama 

fişlerine okula gelmeyen öğrenciyi değil gelenleri yazarak devam takibi yapabildiklerini 

belirtmişlerdir.

• Okulların yenilenmesiyle ilgili MEB’in izlediği strateji sonucunda Van ve Erçiş’teki okullar ile 

TOKİ binaları çevresinde yeni yapılan okullar, birkaç okulun öğrencilerinin birlikte eğitim 

gördüğü birleştirilmiş okul olarak hizmet vermektedir. Bazı okullarda sınıf mevcudunun 80-90’a 

ulaşması, farklı eğitim kurumlarında ama aynı eğitim ortamında hizmet veren öğretmenler 

arasında yaşanan olumsuzluklar ve yer sıkıntısı sebebiyle farklı amaçlarla kullanılan yerlerin 

dersliğe çevrilmesi birleştirilmiş okullara ilişkin ifade edilen sorunlardan bazılarıdır.

• Deprem sonrası bölgeye atanan ilk öğretmenler psiko-sosyal destek konusunda bilgilendirilmiş 

olsalar da, karşılaştıkları barınma ve altyapı sorunları sonucu çoğu bölgeden ayrılmış, yeni gelen 

öğretmenler ise öğrencilerin desteklenmesine yönelik bir bilgi ve eğitim almamışlardır.

• Öğretmenlerin sürekliliğinin sağlanamaması sonucu öğretim programının uygulanmasında 

da sorunlarla karşılaşılmıştır. Okulların açılmasını takip eden bir ay içerisinde 9 kere öğretmen 

değiştiren sınıfların olduğu saptanmıştır.

• Bölgede eğitim konusunda denetim, ölçme, izleme ve değerlendirme sistemleri alanlarında 

henüz yeterli ilerleme kaydedilememiştir.

Doğal afetler çok kısa bir sürede, çocukların aile ve okul yaşamının normal akışını bozar. Çocuğun 

eğitim haklarının uygulanmasını engeller, geciktirir, bazen de durdurur. Bu olumsuz koşullara 

karşın öğrencilere belli standartlara uygun bir eğitim verilmesini sağlamak devletin görevidir. 

Çocukların ve gençlerin eğitiminin sürdürülmesinin sağlanmasının yanı sıra psiko-sosyal 

koruyucu önlemlerin alınmasının önemi de büyüktür.25 Bu kutuda verilen bilgiler ışığında varılan 

sonuç, bölgede hem altyapı çalışmaları hem de psikolojik destek konularında önemli eksiklikler 

olduğudur. Bu eksikliklerin giderilmesi adına MEB’in adımlar atması ve kendi bünyesi dışında atılan 

adımları da desteklemesi çok önemlidir.
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eğitimin çıktıları

Eğitim İzleme Raporu’nun bu bölümünde daha önceki bölümlerde tartışılan bileşenlerin etkileşimi 

sonucunda ortaya çıkan çıktılara ilişkin bulgulara yer verilmektedir. Bu bulgular 2012 yılının Aralık 

ayında açıklanan TIMSS (Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması) 2011 sonuçlarına 

ilişkin analiz ve değerlendirmelerden yola çıkarak elde edilmiştir.

Bu bölüm ilk olarak TIMSS değerlendirmesinin tanımı, içeriği ve ölçütlerini; daha sonra Türkiye’nin 

genel başarı sıralaması, yeterlik düzeyi ve bilişsel/öğrenme alanı performansını; son olarak da 

istatistiksel analize dayalı öğrenci ve okul özelliklerine ilişkin etmenlerin başarı ile ilişkisini ele 

almaktadır.

tımss nedir?
PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı), TIMSS ve PIRLS (Uluslararası Okuma 

Becerilerinde Gelişim Projesi) gibi uluslararası ölçme-değerlendirme çalışmalarının temel amacı, 

öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerini ölçerek eğitim sisteminin çıktılarına ilişkin değerlendirme 

yapılabilmesine olanak vermektir. Bu açıdan TIMSS, katılımcı ülkelerin eğitimdeki başarılarını diğer 

ülkelerle karşılaştırmalarını mümkün kılan doğal bir laboratuvar ortamı görevi görmektedir.

TIMSS değerlendirmesi ülke, okul ve sınıfiçi öğrenme ortamlarına ilişkin kapsamlı bilgilere 

dayanarak dünya genelindeki 4 ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik ve fen başarısını ölçen 

uluslararası bir değerlendirmedir. TIMSS uygulamasının merkezleri, TIMSS ve PIRLS Uluslararası 

Çalışma Merkezi ile Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) Yürütme 

Merkezi’dir. Türkiye’de de eşgüdümü MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 

(YEĞİTEK) altındaki “Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı” tarafından 

sağlanmaktadır.1 TIMSS, 1995 yılından beri dört yılda bir uygulanmaktadır. Beşinci TIMSS 

değerlendirmesi olan TIMSS 2011’e toplam 63 ülke katılmıştır. Türkiye TIMSS’e 1995 ve 2003 

yıllarında katılmamış; 1999 ve 2007 yıllarında 8. sınıf, 2011 yılında ise hem 4 hem de 8. sınıf 

düzeyinde katılmıştır.

tımss değerlendirme çerçevesi
TIMSS Örneklem Planı2 doğrultusunda Türkiye’deki tüm ilköğretim okullarının listesi YEĞİTEK 

tarafından hazırlanmakta ve uygulamanın yapılacağı okullar bu listeden IEA tarafından rassal 

yöntemle; örneklemdeki okullardan hangi şubelerin uygulamaya katılacağı ise YEĞİTEK tarafından 

yine rassal olarak belirlenmektedir. TIMSS 2011’de, ölçülen 4 ve 8. sınıflar bazında her ülkedeki 

150-200 okuldan yaklaşık 4.000 öğrenci değerlendirilmiştir. TIMSS 2011’e 4 ve 8. sınıf düzeylerinde 

toplam 600.000 civarında öğrenci katılmıştır.

TIMSS 2011, matematik ve fen bilimleri alanlarında başarı testleri ile öğrenci başarısını 

etkileyebilecek eğitsel ve sosyal ortamlara ilişkin bilgi toplayan anketlerden oluşmaktadır. Bu 

1 TIMSS konusunda eşgüdüm 2011 yılına kadar Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi (EARGED) tarafından sağlanmaktaydı. 2011 yılında 
çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile bu kurum Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün parçası haline gelmiştir.

2 TIMSS Örneklem Planı ile ilgili bilgi http://timssandpirls.bc.edu/methods/pdf/TP_Sampling_Design.pdf adresinde bulunabilir.
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ölçütler yardımıyla öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyleri ölçülmekte ve bu düzeylerin içinde 

bulundukları eğitimsel ve sosyal ortamla nasıl bir ilişki içinde olduğu araştırılmaktadır. Uygulanan 

başarı testleri hem çoktan seçmeli hem de açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. TIMSS 2011’de, önceki 

yıllardan farklı olarak öğrencinin evdeki destek sistemi, okul atmosferi ve öğretme-öğrenme ölçütleri 

açısından daha derinlikli soruların sorulduğu anketler uygulanmıştır. Okul, öğretmen ve öğrenci 

anketleri başlıkları altında toplanan bu anketler, eğitim alanındaki farklı aktörlere uygulanmaktadır.

Seçilen sınıftaki her öğrenci, öğrenci anketini tamamlar. Bu anket, temel demografik bilgiler, ev 

ortamı, okul ortamı, öğrenmeye ilişkin tutum ve öz algıyı da içeren öğrencinin ev ve okul yaşamına 

ilişkin sorulara yer verir. Değerlendirilen sınıfların öğretmenleri, öğretmen anketini yanıtlar. Anket, 

öğretmenlerin eğitimi, mesleki gelişimi ve deneyimi ile ilgili sorular içerir. Ayrıca matematik ve 

fen öğretim programlarının kapsamı, sınıf içinde uygulanan öğretim etkinlikleri ve kullanılan 

malzemelere ilişkin bilgi toplar. TIMSS 2011 örneklemine dahil edilen her okulun müdürü okul 

anketini tamamlar. Müdürler, öğrencilerin demografik özellikleri, okul kaynaklarının durumu, 

program türleri ve okullardaki öğrenme ortamları ile ilgili soruları yanıtlar. Her ülke için belirlenen 

TIMSS Ulusal Araştırma Koordinatörü,3 öğretim programı anketini doldurur. Sorular özellikle 

matematik ve fen derslerinin organizasyonu ve içeriği üzerine yoğunlaşır.

Başarı testleri ve anketlere verilen yanıtlar, öğrenci başarısını daha iyi anlamak ve önceki yıllarla 

ve diğer ülkelerle karşılaştırmak açısından önemlidir. Sonuçlar, eğitim politikaları, öğretim 

programları, öğretim yöntem ve teknikleri, öğretmen yeterlikleri, ders materyalleri gibi unsurların 

gözden geçirilmesine yönelik bilimsel veriler sunar.

başarı sıralaması sonuçları
Daha önce de belirtildiği gibi Türkiye 2011 yılında yapılan TIMSS sınavına hem 4 hem de 8. 

sınıf düzeyinde katılmıştır. 2011 TIMSS başarı testlerinde matematik ve fen bilimleri alanlarında 

Türkiye’nin aldığı puan ve başarı sırası aşağıda görülebilir.

matematik başarısı

TIMSS 2011 değerlendirmesine 4. sınıf düzeyinde toplam 50 ülke ve 8. sınıf düzeyinde toplam 

42 ülke katılmıştır. Değerlendirmenin sonuçlarına göre katılımcı ülkeler arasında en yüksek 

başarıyı gösteren ülkeler, daha önceki yıllarda olduğu gibi, Güney Kore, Hong Kong, Singapur ve 

Tayvan olmuştur. En düşük performansı ise ağırlıklı olarak Afrika ve Ortadoğu’dan katılan ülkeler 

göstermiştir.

Türkiye, aldığı puan açısından önceki yıllara oranla iyileşme göstermiş olsa da, matematik 

alanında hem 4 hem de 8. sınıf düzeyinde belirlenen TIMSS ölçek ortalamasının altında kalmıştır. 

Türkiye’nin matematik alanında 4. sınıf düzeyinde başarı puanı ortalaması 469, 8. sınıf düzeyinde 

ise 452 olup, bu ortalamalar TIMSS ölçek ortalaması olan 500 puanın altındadır.4 Genel bir gözlem 

olarak, Türkiye’nin puan ortalamasının Avrupa Birliği ülkelerinin gerisinde kaldığını söylenebilir. 

Türkiye, 4. sınıf düzeyinde 50 ülke arasında 35.; 8. sınıf düzeyinde ise 42 ülke arasında 24. olarak 

sıralamadaki yerini almıştır. Türkiye TIMSS’e 4. sınıf düzeyinde ilk olarak 2011’de katıldığı için, 

sonuçları daha önceki yıllarla karşılaştırmak olası değildir. 8. sınıf düzeyinde ise Türkiye’nin 

matematik başarı ortalaması 1999 ve 2007 yıllarında neredeyse aynı iken (429 puan ve 432 puan), 

2011 yılında 20 puanlık bir artış gözlemlenmektedir (452 puan) (bkz. TABLO 6.1).

3 Bu kişi, YEĞİTEK altındaki “Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı”ndandır.

4 1995 yılında TIMSS’in ölçek ortalaması 500, standart sapmasi da 100 olarak sabitlenmiştir; böylelikle bir ülkenin genel başarı puanı, 
o yıl sorulmuş olan soruların zorluk derecesinden bağımsız olarak mutlak anlamda, TIMSS ölçek ortalaması ile karşılaştırılabilir hale 
getirilmiştir.
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tablo 6.1: 4 ve 8. sınıf düzeyinde tımss 2011 matematik alanı başarı sıralaması
2011 4. sınıf 2011 8. sınıf

ülke ortalama puan ülke ortalama puan

singapur 606 güney kore 613
güney kore 605 singapur 611
hong kong 602 tayvan 609
tayvan 591 hong kong 586
japonya 585 japonya 570
kuzey irlanda 562 rusya 539
belçika 549 israil 516
finlandiya 545 finlandiya 514
ingiltere 542 abd 509
rusya 542 ingiltere 507
abd 541 macaristan 505
hollanda 540 avusturalya 505
danimarka 537 slovenya 505
litvanya 534 litvanya 502
portekiz 532 italya 498
almanya 528 yeni zelanda 488
irlanda 527 kazakistan 487
sırbistan 516 isveç 484
avusturalya 516 ukrayna 479
macaristan 515 norveç 475
slovenya 513 ermenistan 467
çek cumhuriyeti 511 romanya 458
avusturya 508 bae 456
italya 508 türkiye 452
slovakya 507 lübnan 449
isveç 504 malezya 440
kazakistan 501 gürcistan 431
malta 496 tayland 427
norveç 495 makedonya 426
hırvatistan 490 tunus 425
yeni zelanda 486 şili 416
ispanya 482 iran 415
romanya 482 katar 410
polonya 481 bahreyn 409
türkiye 469 ürdün 406
azerbaycan 463 filistin 404
şili 462 suudi arabistan 394
tayland 458 endonezya 386
ermenistan 452 suriye 380
gürcistan 450 fas 371
bahreyn 436 umman 366
bae 434 gana 331
iran 431 tımss ölçek ort. 500
katar 413
suudi arabistan 410
umman 385
tunus 359
fas 335
tımss ölçek ort. 500

Kaynak: TIMSS 2011.
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tablo 6.2: 4 ve 8. sınıf düzeyinde tımss 2011 fen bilimleri alanı başarı sıralaması
2011 4. sınıf 2011 8. sınıf

ülke ortalama puan ülke ortalama puan
güney kore 587 singapur 590
singapur 583 tayvan 564
finlandiya 570 güney kore 560
japonya 559 japonya 558
rusya 552 finlandiya 552
tayvan 552 slovenya 543
abd 544 rusya 542
çek cumhuriyeti 536 hong kong 535
hong kong 535 ingiltere 533
macaristan 534 abd 525
isveç 533 macaristan 522
slovakya 532 avusturalya 519
avusturya 532 israil 516
hollanda 531 litvanya 514
ingiltere 529 yeni zelanda 512
danimarka 528 isveç 509
almanya 528 italya 501
italya 524 ukrayna 501
portekiz 522 norveç 494
slovenya 520 kazakistan 490
kuzey irlanda 517 türkiye 483
irlanda 516 iran 474
hırvatistan 516 romanya 465
avusturalya 516 bae 465
sırbistan 516 şili 461
litvanya 515 bahreyn 452
belçika 509 tayland 451
romanya 505 ürdün 449
ispanya 505 tunus 439
polonya 505 ermenistan 437
yeni zelanda 497 suudi arabistan 436
kazakistan 495 malezya 426
norveç 494 suriye 426
şili 480 filistin 420
tayland 472 gürcistan 420
türkiye 463 umman 420
gürcistan 455 katar 419
iran 453 makedonya 407
bahreyn 449 lübnan 406
malta 446 endonezya 406
azerbaycan 438 fas 376
suudi arabistan 429 gana 306
bae 428 tımss ölçek ort. 500
ermenistan 416
katar 394
umman 377
kuveyt 347
tunus 346
fas 264
yemen 209
tımss ölçek ort. 500

Kaynak: TIMSS 2011.
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fen bilimleri başarısı

TIMSS 2011 fen bilimleri değerlendirmesinin sonuçlarına göre katılımcı ülkeler arasında en 

yüksek başarıyı gösteren ülkeler Finlandiya, Güney Kore, Singapur ve Tayvan olmuştur. En düşük 

performansı ise ağırlıklı olarak Afrika ve Ortadoğu’dan katılan ülkeler göstermiştir.

Türkiye, 2011’de fen bilimleri alanında aldığı puan açısından önceki yıllara oranla bir iyileşme 

göstermiş olsa da, fen alanında 4. sınıf düzeyinde başarı puanı ortalaması 463, 8. sınıf düzeyinde 

ise 483 olup, bu ortalama TIMSS ölçek ortalamasının altındadır. Yapılabilecek genel gözlem, 8. 

sınıf düzeyinde Türkiye’nin fen bilimleri puanında 1999’dan beri istikrarlı bir artış olduğudur. 

Sıralama anlamında ise Türkiye, 4. sınıf düzeyinde 50 ülke arasında 36., 8. sınıf düzeyinde ise 42 

ülke arasında 21. sırada yer almıştır (bkz. TABLO 6.2).

Bunlara ek olarak Türkiye’nin TIMSS’e katılmış olduğu 1999, 2007 ve 2011 yıllarının tümünde 

TIMSS’e katılmış olan ülkeler grubu ile sıralamasının karşılaştırılması, ideal olmasa da, bilgilendirici 

bir başka karşılaştırma olabilir (bkz. TABLO 6.3).

tablo 6.3: 1999, 2007 ve 2011 yıllarının hepsinde tımss’e katılmış olan ülkeler sıralaması

matematik fen bilimleri

1999-m-8. sınıf 2007-mat-8. sınıf 2011-mat-8. sınıf 1999-fen-8. sınıf 2007-fen-8. sınıf 2011-fen-8. sınıf

singapur 1 tayvan 1 güney kore 1 tayvan 1 singapur 1 singapur 1

güney kore 2 güney kore 2 singapur 2 singapur 2 tayvan 2 tayvan 2

tayvan 3 singapur 3 tayvan 3 macaristan 3 japonya 3 güney kore 3

hong kong 4 hong kong 4 hong kong 4 japonya 4 güney kore 4 japonya 4

japonya 5 japonya 5 japonya 5 güney kore 5 ingiltere 5 slovenya 5

macaristan 6 macaristan 6 rusya 6 avusturalya 6 macaristan 6 rusya 6

slovenya 7 ingiltere 7 israil 7 ingiltere 7 slovenya 7 hong kong 7

rusya 8 rusya 8 abd 8 slovenya 8 hong kong 8 ingiltere 8

avusturalya 9 abd 9 ingiltere 9 hong kong 9 rusya 9 abd 9

malezya 10 litvanya 10 avusturalya 10 rusya 10 abd 10 macaristan 10

abd 11 slovenya 11 macaristan 11 abd 11 litvanya 11 avusturalya 11

ingiltere 12 avusturalya 12 slovenya 12 italya 12 avusturalya 12 israil 12

litvanya 13 italya 13 litvanya 13 malezya 13 italya 13 litvanya 13

italya 14 malezya 14 italya 14 litvanya 14 ürdün 14 italya 14

romanya 15 israil 15 romanya 15 tayland 15 malezya 15 türkiye 15

tayland 16 romanya 16 türkiye 16 romanya 16 tayland 16 iran 16

israil 17 tayland 17 malezya 17 israil 17 israil 17 romanya 17

tunus 18 türkiye 18 tayland 18 ürdün 18 romanya 18 tayland 18

türkiye 19 ürdün 19 tunus 19 iran 19 iran 19 ürdün 19

ürdün 20 tunus 20 iran 20 endonezya 20 türkiye 20 tunus 20

iran 21 iran 21 ürdün 21 türkiye 21 tunus 21 malezya 21

endonezya 22 endonezya 22 endonezya 22 tunus 22 endonezya 22 endonezya 22

Kaynak: TIMSS 2011.
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TIMSS’e her üç yılda da katılan ülkeler ile karşılaştırıldığında Türkiye, matematik alanında 8. 

sınıf düzeyinde 1999’da 19. iken, 2011’de 16.’dır. 8. sınıf düzeyinde fen bilimleri alanında Türkiye 

1999’da 21. sırada iken, 2011’de 15. sıradadır. Sıralama açısından bakıldığında, Türkiye’de 

öğrencilerin matematik ve özellikle de fen bilimleri başarısında ilerleme olduğu söylenebilir.

Burada altı çizilmesi gereken nokta, yalnızca puan ve sıralamaya bakarak öğrenci başarısının 

gelişimi konusunda kesin sonuçlara varmanın yanlışlığıdır. Bu yöntem, verilen eğitimin içeriği 

ve öğretimin kalitesi ile ilgili bilgi vermemektedir. Öğrencilerin hangi konularda ne düzeyde 

yeterliklere sahip oldukları ve hangi alt konularda başarının nasıl geliştirilebileceği ancak daha 

derinlikli analizlerle incelenebilir. Bu yüzden, Türkiye’nin başarısını farklı yönlerden ele alan yeterlik 

düzeyi ve öğrenme alanları/bilişsel süreç değerlendirmesi verilerine bakmak yararlı olacaktır.

yeterlik düzeyi değerlendirmesi
TIMSS araştırmasında başarı puanları yanında öğrencilerin başarısını ölçen yeterlik düzeyleri de 

değerlendirilmektedir. 2007 yılında belirlenen ve 2011’de de geçerli olan kategorilere göre en 

az 625 puan alan öğrenciler “ileri düzey,” 550 ve üzeri puan alan öğrenciler “üst düzey,” 475 ve 

üzeri puan alan öğrenciler “orta düzey” ve 400 ve üzeri puan alan öğrenciler “düşük düzey”de 

performans göstermiş kabul edilir. Yeterlik düzeylerini yorumlamanın bir diğer yolu da şudur: İleri 

düzeyde performans gösteren öğrenciler en iyi % 10’luk dilime (örneklemdeki en yüksek ortalama 

performans), üst düzeydeki öğrenciler en iyi % 25’lik dilime, orta düzeyde performans gösterenler 

% 50’lik dilime, düşük düzeydeki öğrenciler ise % 75’lik performans dilimine dahildir.5 Bu ölçütün 

ileri ve düşük düzeyleri, matematik ve fen bilimleri alanlarında sağlam bir temele ve uygulama/akıl 

yürütme yetisine sahip olan öğrenciler ile düşük bilgi düzeyine sahip öğrenciler arasındaki farkı 

temsil eder.

matematik alanında yeterlik

TABLO 6.4, TIMSS 2011 matematik sınavında her bir uluslararası yeterlik düzeyine erişebilmiş olan 

4 ve 8. sınıf öğrencilerinin yüzdelerini gösterir.

tablo 6.4: tımss 2011 matematik sınavında uluslararası yeterlik yüzdeleri

ülke

yeterlik düzeyi (%)

ileri düzey üst düzey orta düzey düşük düzey
düşük düzey 

altı 

4. sınıf  

türkiye 4 17 30 26 23

singapur 43 35 16 5 1

tüm ülkeler 4 24 41 21 10

8. sınıf

türkiye 7 13 20 27 33

tayvan 49 24 15 8 4

tüm ülkeler 3 14 29 29 25

Kaynak: TIMSS 2011.

5 Yeterlik düzeylerinin öğrencinin bilgi birikimi açısından temsili için bkz. Ek.
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Farklı sınıf düzeylerinde yeterlik durumunun analizine başlamadan önce, tablodaki en dikkat çekici 

etmenin Türkiye’nin ileri düzey yeterlik ve düşük düzey altı yeterlik varyans yüzdeleri arasındaki 

çarpık dağılım olduğunun altını çizmek gerekir. İleri düzey yeterliklerde tüm ülkeler ortalaması ya 

da daha üzerinde performans görülürken, düşük düzey altında kalan öğrenci yüzdesi tüm ülkeler 

ortalamasının oldukça üzerindedir. Bir başka deyişle, Türkiye’de öğrenciler çok iyi ya da çok kötü 

performans göstermeye eğilimlidir. Özellikle 8. sınıfta bu iki düzeyde performans göstermiş olan 

öğrenciler örneklemin % 40’ını oluşturmaktadır. Yeterlik dağılımının iki uçta bu kadar toplanmış 

olması Türk eğitim sisteminde eşitsizliğin önemli bir sorun olduğuna işaret eder.

4. sınıf

Türkiye’de matematik alanında 4. sınıf düzeyinde sınava giren öğrencilerin % 4’ü ileri düzey, 

% 17’si üst düzey, % 30’u orta düzey, % 26’sı da düşük düzey yeterliğe sahiptir. Türkiye’den 

TIMSS 2011’e katılan öğrencilerin kümülatif olarak yalnızca % 77’si en azından temel düzeyde 

matematik bilgisine sahiptir; geriye kalan % 23’lük bölüm bu düzeyin de altında kalmıştır. 

Türkiye’de öğrenciler ileri düzeyde % 4 olan tüm ülkeler ortalaması ile aynı sonucu elde etmiştir. 

4. sınıf düzeyinde en iyi performansı gösteren Singapur’da öğrencilerin % 99’u en azından temel 

düzeyde matematik yeterliğine sahiptir ve düşük düzeyin altında kalan öğrenci yüzdesi yalnızca 

% 1’dir. İleri düzey yeterliğe sahip olan ülkeler arasında Türkiye 50 ülke arasında 14. sırada yer 

almasına karşın en düşük düzeydeki temel yeterlikler açısından 32. olabilmiştir. 2011 öncesinde 

Türkiye 4. sınıf düzeyinde TIMSS’e katılmadığı için Türkiye’nin 4. sınıf sonuçlarını yıllar arasında 

karşılaştırmak mümkün olmamıştır.

8. sınıf

Matematik alanında Türkiye’de 8. sınıf düzeyinde sınava giren öğrencilerin % 7’si ileri düzey,  

% 13’ü üst düzey, % 20’si orta düzey, % 27’si de düşük düzey yeterliğe sahiptir. Türkiye’den TIMSS 

2011’e katılan öğrencilerin kümülatif olarak yalnızca % 67’si en azından temel düzeyde matematik 

bilgisine sahip olup, geriye kalan % 33’lük bölüm bu düzeyin de altında kalmıştır. Türkiye’de 

öğrenciler ileri düzeyde % 3 olan tüm ülkeler ortalamasından daha iyi sonuçlar elde etmiştir. 

8. sınıf düzeyinde en iyi performansı gösteren Tayvan’da öğrencilerin % 96’sı en azından temel 

düzeyde yeterlik göstermiş ve öğrencilerin neredeyse yarısı en iyi % 10’luk dilimde yer almıştır. 

Tayvan’da düşük düzeyin altında kalan öğrenci yüzdesi yalnızca % 4’tür. İleri düzey yeterliğe sahip 

olan ülkeler arasında Türkiye 11. sırada yer almasına karşın en düşük düzeydeki temel yeterlikler 

açısından 42 ülke arasında 26. olabilmiştir.

Türkiye’de hem 4 hem de 8. sınıfta düşük düzeyin altında bu kadar öğrenci olması ileri düzeyde 

iyi performans gösteren ülkede öğrenci başarısı dağılımı açısından bir uçuruma işaret etmekte; 

Türkiye’deki öğrenme süreçleri, öğrenci bilgisi ve eğitim sisteminin geneline ilişkin soru işaretleri 

ortaya çıkarmaktadır. Türkiye’deki 4. sınıf öğrencilerinin dörtte biri temel matematik bilgisine 

sahip değilken, bu oran 8. sınıfta öğrencilerin üçte birine çıkmaktadır. Bu durum, öğrencilerin okula 

gitmelerine karşın okulda temel bilgileri alamadığını gösterir.
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Türkiye’nin 2011’deki 8. sınıf matematik alanı sonuçları 2007 sonuçları ile karşılaştırıldığında, tüm 

yeterlik düzeylerinde gelişme görülmektedir (bkz. GRAFİK 6.1). Tüm yeterlik düzeylerinde öğrenci 

yüzdesi artmış; en düşük düzeyin de altında performans gösteren öğrenci oranı azalmıştır. Bu 

durum iyiye işaret olsa da, düşük düzeyin altında kalan öğrenci oranı uluslararası standartlara göre 

hala çok yüksektir.

fen bilimleri alanında yeterlik

TABLO 6.5, TIMSS 2011 fen bilimleri sınavında her bir uluslararası yeterlik düzeyine erişebilmiş 

olan 4 ve 8. sınıf öğrencilerinin yüzdelerini gösterir.

tablo 6.5: tımss 2011 fen bilimleri sınavında uluslararası yeterlik yüzdeleri

ülke
yeterlik düzeyi (%)

ileri düzey üst düzey orta düzey düşük düzey düşük düzey altı 

4. sınıf

türkiye 3 15 25 27 30

singapur 33 35 21 8 3

tüm ülkeler 5 27 40 20 8

8. sınıf

türkiye 8 18 28 25 21

singapur 40 29 18 9 4

tüm ülkeler 4 17 31 27 21

Kaynak: TIMSS 2011.

Kaynak: TIMSS 2007 ve TIMSS 2011.

İleri düzey
% 5  

Üst düzey
% 10 

Orta düzey
% 18  

Düşük düzey
% 26 

Düşük düzey altı
% 41   

TIMSS 2007  TIMSS 2011  

İleri düzey
% 7

Üst düzey
% 13

Orta düzey
% 20

Düşük düzey
% 27

Düşük düzey altı
% 33

grafik 6.1: tımss 2007 ve tımss 2011’de matematik alanında 8. sınıf yeterlik düzeyi 
karşılaştırması
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4. sınıf

Türkiye’de fen bilimleri alanında 4. sınıf düzeyinde sınava giren öğrencilerin % 3’ü ileri düzey, 

% 15’i üst düzey, % 25’i orta düzey, % 27’si de düşük düzey yeterliğe sahiptir. Bir diğer deyişle, 

Türkiye’den TIMSS 2011’e katılan öğrencilerin kümülatif olarak yalnızca % 70’i en azından temel 

düzeyde fen bilimleri bilgisine sahiptir; geriye kalan % 30’luk bölüm bu düzeyin de altında 

performans göstermiştir.

Türkiye’de öğrenciler ileri düzeyde % 5 olan tüm ülkeler ortalamasının altında bir sonuç elde etmiştir. 

4. sınıf fen bilimleri alanında en iyi performansı gösteren Singapur’da öğrencilerin % 97’si en 

azından temel düzeyde fen bilimleri bilgisine sahiptir ve düşük düzeyin altında kalan öğrenci yüzdesi 

yalnızca % 3’tür. Türkiye fen bilimleri alanında ileri düzey yeterliklerde 50 ülke arasında 32., en düşük 

düzeydeki temel yeterliklerde ise 36. olabilmiştir. 2011 öncesinde Türkiye 4. sınıf düzeyinde TIMSS’e 

katılmadığı için Türkiye’nin 4. sınıf sonuçlarını yıllar arasında karşılaştırmak mümkün olmamıştır.

8. sınıf

TIMSS 2011’de Türkiye’den 8. sınıf düzeyinde sınava giren öğrencilerin fen bilimleri alanında  

% 8’i ileri düzey, % 18’i üst düzey, % 28’i orta düzey, % 25’i de düşük düzey yeterliğe sahiptir. Bir 

diğer deyişle, Türkiye’den TIMSS 2011’e katılan öğrencilerin kümülatif olarak yalnızca % 79’u en 

azından temel düzeyde fen bilimleri bilgisine sahip olup geriye kalan % 21’lik bölümü bu düzeyin 

de altında kalmıştır.

Türkiye’de öğrenciler ileri düzeydeki tüm ülkeler ortalamasından (% 4) daha iyi sonuçlar elde 

etmiştir. 8. sınıf düzeyinde en iyi performansı gösteren Singapur’da öğrencilerin % 96’sı en  

azından temel düzeyde performans göstermiş, düşük düzeyin altında performans gösterenler  

% 4’te kalmıştır. İleri düzeyde performans göstermiş olan ülkeler arasında Türkiye 42 ülke arasında 

15. sırada yer almasına karşın, en düşük düzeydeki temel yeterlikler açısından 21. olabilmiştir. 

Matematik alanında olduğu gibi düşük düzeyin altında bu kadar öğrenci olması Türkiye’de fen 

eğitiminde de öğrenme süreçleri ve kalitesinin olması gerektiği düzeyde olmadığının göstergesidir.

Kaynak: TIMSS 2007 ve TIMSS 2011.

İleri düzey
% 3

Üst düzey
% 13

Orta düzey
% 24

Düşük düzey
% 31

Düşük düzey altı
% 29

TIMSS 2007  

İleri düzey
% 8

Üst düzey
% 18

Orta düzey
% 28

Düşük düzey
% 25

Düşük düzey altı
% 21

TIMSS 2011  

grafik 6.2: tımss 2007 ve tımss 2011’de fen bilimleri alanında 8. sınıf yeterlik düzeyi 
karşılaştırması
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Türkiye’nin 2011 sonuçları 2007 sonuçları ile karşılaştırıldığında, üst ve orta düzeylerde TIMSS 

2007’ye oranla gelişme göstermiş olduğu görülebilir (bkz. GRAFİK 6.2). Bu yeterlik düzeylerinde 

öğrenci yüzdesi artmış; en düşük düzeyin de altında performans gösteren öğrenci oranı % 29’dan 

% 21’e düşmüştür.

öğrenme alanları ve bilişsel alan değerlendirmesi
TIMSS öğrenci başarısını analiz etmeye yardımcı olan bir başka yöntem de matematik ve fen 
bilimleri alanları için oluşturulan iki boyutlu değerlendirme çerçevesidir. Bu çerçeve ders konularını 
içeren öğrenme alanları ve düşünme süreçlerini ölçen bilişsel alanlardan oluşur. Bu bölümde, 
TIMSS 2011’de Türkiye’deki öğrencilerin bu alanlarda elde ettikleri sonuçlara ve hangi alanlarda 
daha başarılı olduklarına göz atılacak; hem önceki yıllara hem de diğer ülkelere kıyasla nasıl bir 
performans gösterdikleri irdelenecektir.

matematikte öğrenme alanı ve bilişsel alan başarısı

Matematik için belirlenen öğrenme alanları ve bilişsel alanlar aşağıdaki tabloda verilmiştir (bkz. 

TABLO 6.6).

tablo 6.6: tımss 2011 matematik sınavında öğrenme alanı ve bilişsel alan 
konu dağılımları

 4. sınıf öğrenme alanları 8. sınıf öğrenme alanları

sayılar % 50 sayılar % 30

geometrik biçimler ve ölçüler % 35 cebir % 30

veri gösterimi % 15 geometri % 20

  veri ve olasılık % 20

4. sınıf bilişsel alanlar 8. sınıf bilişsel alanlar

bilme % 40 bilme % 35

uygulama % 40 uygulama % 40

akıl yürütme % 20 akıl yürütme % 25

Kaynak: TIMSS 2011.

Bilme, öğrencinin matematiksel gerçekler, kavramlar, araçlar ve prosedürler ile ilgili bilgi tabanını 
ifade eder. Uygulama, öğrencinin bilgi ve kavramsal anlayışını sorulan soruya uygulama yeteneği 
üzerinde durur. Akıl yürütme ise alışılmış soru çözümünün ötesine geçer ve karmaşık bağlamları ve 
çok aşamalı soruları kapsar. Matematik değerlendirmesindeki her öğe, biri öğrenme biri de bilişsel 
olmak üzere iki alanla bağlantılıdır; öğrenci başarısını ölçme anlamında hem öğrenme süreçlerine 
hem de düşünme süreçlerine ilişkin fikir verir.

TABLO 6.7, Türkiye’deki 4. sınıf öğrencilerinin matematikte öğrenme alanı ve bilişsel alan puan 
ortalamalarını genel matematik ortalama puanı (469) ile karşılaştırarak vermektedir. Tabloda Türkiye 
ile karşılaştırılan ülkeler, belirtilen alanlarda göreli olarak en yüksek başarıyı elde etmiş ülkeler (üst 
grup) ve TIMSS 2011’e bu düzeyde katılmış olan ülkeler arasından Dünya Bankası’nın tanımına göre6 
Türkiye ile aynı gelir düzeyinde olan ülkelerdir (alt grup). Bu ülke gruplarının kullanılmasındaki 
amaç, Türkiye’yi hem üst düzeyde performans gösteren ülkelerle hem de sosyoekonomik olarak 
kendisine yakın ülkelerle karşılaştırmak ve aradaki farkı görmektir. Türkiye, öğrenme alanları arasında 
Geometrik Biçim ve Ölçü, bilişsel alanlar içinde de Akıl Yürütme alanında göreli olarak en düşük 
performansı göstermiştir. Özellikle de Geometrik Biçim ve Ölçü alanındaki puan genel ortalamanın 22 

6 Yüksek Orta Gelir düzeyindeki ülkelerin listesine http://data.worldbank.org/income-level/UMC adresinden ulaşılabilir.
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puan gerisindedir ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır. Geometrik Biçim ve Ölçü alanı tüm ülkeler 

için göreli olarak en düşük başarının gözlemlendiği alan olmuştur (bkz. TABLO 6.7).

tablo 6.7: 4. sınıf düzeyinde matematik öğrenme alanı ve bilişsel alan başarı 
puanları

ülkeler
genel 

matematik
puanı

öğrenme alanları bilişsel alanlar

sayılar
geometrik 

biçim ve ölçü
veri 

gösterimi
bilme uygulama

akıl 
yürütme

güney kore 605 606 607 603 614 600 603

hong kong 602 604 605 593 619 597 589

singapur 606 619 589 588 629 602 588

tayvan 591 599 573 600 599 593 577

türkiye 469 477 447 478 475 469 462

azerbaycan 463 491 437 407 473 457 445

iran 431 440 435 397 435 427 423

kazakistan 501 515 491 476 503 499 501

litvanya 534 537 531 526 525 540 536

rusya 542 545 542 533 541 539 548

sırbistan 516 529 497 503 520 511 514

şili 462 462 455 465 455 463 469

tayland 458 464 437 467 453 458 464

tunus 359 390 329 300 370 346 335

tımss ölçek ort. 500 500 500 500 500 500 500

Kaynak: TIMSS 2011.

Diğer yandan, Türkiye’de 8. sınıf öğrencilerinin matematikte göreli olarak en zayıf oldukları öğrenme 

alanı Sayılar’dır. Bilişsel alanlar arasında ise en düşük puanın alındığı alan Bilme alanıdır. Diğer 

alanların tümünde, Türkiye göreli olarak genel matematik ortalamasından daha iyi sonuçlar almıştır. 

Sayılar ve Bilme alanlarında ise tablodaki diğer ülkelere oranla zayıf kalmıştır (bkz. TABLO 6.8).

tablo 6.8: 8. sınıf düzeyinde matematik öğrenme alanı ve bilişsel alan başarı 
puanları

ülkeler
genel 

matematik 
puanı

öğrenme alanları bilişsel alanlar

sayılar cebir geometri
veri ve 

olasılık
bilme uygulama

akıl 
yürütme

güney kore 613 618 617 612 616 616 617 612

hong kong 586 588 583 597 581 591 587 580

singapur 611 611 614 609 607 617 613 604

tayvan 609 598 628 625 584 611 614 609

türkiye 452 435 455 454 467 441 459 465

iran 415 402 422 437 393 410 411 428

kazakistan 487 479 506 491 444 489 484 482

litvanya 502 501 492 500 515 502 508 493

rusya 539 534 556 533 511 548 538 531

şili 416 413 403 419 426 405 425 422

tayland 427 425 425 415 431 423 428 429

tunus 425 431 419 426 398 425 421 423

tımss ölçek ort. 500 500 500 500 500 500 500 500

Kaynak: TIMSS 2011.
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Türkiye’de 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin en temel iki alanda geride kalmış olması, eğitim 
sisteminde kalite sorunları olduğunun göstergesidir. Tüm alanlara bakıldığında, her iki sınıf düzeyinde 
de puan açısından Türkiye, TIMSS tarafından belirlenen TIMSS ölçek ortalamasının altında kalmıştır.

fen bilimlerinde öğrenme alanı ve bilişsel alan başarısı

Fen bilimleri için belirlenen öğrenme alanları ve bilişsel alanlar aşağıdaki tabloda verilmiştir:

tablo 6.9: tımss 2011 fen bilimleri sınavında öğrenme alanı ve bilişsel alan 
konu dağılımları

4. sınıf öğrenme alanları 8. sınıf öğrenme alanları

canlı bilimleri % 45 biyoloji % 35

fiziksel bilimler % 35 kimya % 20

yer bilimleri % 20 fizik % 25

yer bilimleri % 20

4. sınıf bilişsel alanlar 8. sınıf bilişsel alanlar

bilme % 40 bilme % 35

uygulama % 40 uygulama % 35

akıl yürütme % 20 akıl yürütme % 30

Kaynak: TIMSS 2011.

Bilme, öğrencinin fen alanına ilişkin genel süreçlere ve kavramlara hakimiyetini ölçer. Uygulama, 
öğrencinin bilgisini ve kavramsal anlayışını yaşama uygulamasıdır. Akıl Yürütme ise basit soruların 
çözümünden öteye geçip, karmaşık bağlamları ve çok aşamalı soruları kapsar.

TABLO 6.10, 4. sınıf düzeyinde fen bilimleri öğrenme alanı ve bilişsel alan puan ortalamalarını 
genel fen ortalama puanı ile karşılaştırarak verir. Türkiye, öğrenme alanlarından Fiziksel Bilimler, 
bilişsel alanlardan da Akıl Yürütme’de en iyi performansı göstermiştir. Yer Bilimleri ve Bilme 

alanları ise genel ortalamanın en gerisinde kalmış olan alanlardır.

tablo 6.10: 4. sınıf düzeyinde fen bilimleri öğrenme alanı ve bilişsel alan 
başarı puanları

ülkeler
genel fen 

puanı

öğrenme alanları bilişsel alanlar

canlı 
bilimleri

fiziksel 
bilimler

yer 
bilimleri

bilme uygulama
akıl 

yürütme

finlandiya 570 574 568 566 579 568 560

güney kore 587 571 597 603 570 593 605

singapur 583 597 598 541 570 590 597

türkiye 463 460 466 456 457 463 472

azerbaycan 438 440 436 408 445 439 402

iran 453 449 453 457 448 452 459

kazakistan 495 500 486 491 486 499 496

litvanya 515 520 514 501 508 521 515

rusya 552 556 548 552 553 556 542

sırbistan 516 518 523 497 524 506 519

şili 480 490 471 475 483 479 477

tayland 472 480 462 460 473 471 463

tunus 346 342 342 319 336 343 337

tımss ölçek ort. 500 500 500 500 500 500 500

Kaynak: TIMSS 2011.
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8. sınıf düzeyinde ise fen bilimleri alanında öğrencilerin göreli olarak en zayıf oldukları öğrenme 

alanı Yer Bilimleri’dir. Bilişsel olarak öğrenciler en çok Uygulama’da zorlanmıştır. Kimya alanı da 

Türkiye’nin zayıf kaldığı alanlardandır (bkz. TABLO 6.11). Tüm alanlara bakıldığında, her iki sınıf 

düzeyinde de puan açısından Türkiye, TIMSS tarafından belirlenen TIMSS ölçek ortalamasının 

altında kalmıştır.

Tablo 6.11: 8. sınıf düzeyinde fen bilimleri öğrenme alanı ve bilişsel alan 
başarı puanları

ülkeler
genel 
fen 

puanı

öğrenme alanları bilişsel alanlar

biyoloji kimya fizik
yer 

bilimleri
bilme uygulama

akıl 
yürütme

güney kore 560 561 551 577 548 554 561 564

singapur 590 594 590 602 566 588 589 592

tayvan 564 557 585 552 568 569 570 551

türkiye 483 484 477 494 468 490 478 483

iran 474 466 469 483 477 479 470 475

kazakistan 490 483 508 489 472 483 491 487

litvanya 514 517 517 503 517 516 512 513

makedonya 407 400 416 398 403 417 408 391

malezya 426 427 426 435 401 403 424 439

rusya 542 537 554 547 535 557 539 533

şili 461 462 447 453 476 476 454 459

tayland 451 460 436 430 466 443 451 453

tunus 439 449 434 436 414 424 437 446

tımss ölçek ort. 500 500 500 500 500 500 500 500

Kaynak: TIMSS 2011.

ev kaynakları, aile ortamı, öğrenci tutumu ve öğrenci başarısı
Öğrencinin okul başarısının şekillenmesinde destekleyici bir ev ve aile ortamı ve öğrencinin 

derslere olan ilgisi önemli ve belirleyici etmenlerdir (Christenson, S. L., Rounds, T., Gorney, D., 

1992; Henderson, A. T., & Mapp, K. L., 2002; Jeynes, W., 2005; Mayer, D. P., Mullens, J. E., & Moore, 

M. T., 2000; Parcel, T. L., & Dufur, M. J., 2001). Bu bölümde iyi öğrenme deneyimlerini ve öğrenci 

başarısını açıklayabilecek ev ortamı, evdeki kaynaklar, aile yapısı ve öğrenci tutumu ile ilişkili 

göstergelerden bazıları üzerine yapılan analiz sunulacaktır. Bu analizde kullanılan istatistiksel 

tablolama yöntemi nedeniyle incelenen göstergeler ile öğrenci başarısı arasında nedensellik bağı 

kurulmamakta, yalnızca korelasyona bakılmaktadır.

Bu analiz için kullanılan veri 4 ve 8. sınıf öğrenci anketi sonuçlarından istatistiksel yöntemler 

kullanılarak derlenmiştir. Elde edilen sonuçlar öğrencilerin verdikleri bilgilere dayalıdır. TIMSS 

2011 sürecinde Türkiye’de velilere anket uygulanmadığından bu konudaki bulgular yalnızca 

öğrenci anketi üzerinden değerlendirilmiştir.

4. sınıf analizi

4. sınıf öğrencilerinin matematik ve fen bilimleri konularındaki başarıları önce evde bulunan ve 

öğrenmeyi doğrudan etkileyebilecek kaynaklar ve ailenin ilgisi üzerinden, daha sonra da öğrencinin 

öğrenmeye yönelik tutumu üzerinden tartışılacaktır.
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4. sınıf düzeyindeki öğrenci başarısı ile öğrencinin evindeki kitap sayısı arasında genel olarak doğru 

orantılı bir korelasyon gözlemlenmiştir. Evinde hiç kitap bulunmayan ya da çok az sayıda kitap 

bulunan öğrenciler hem matematik hem de fen bilimleri alanlarında en düşük başarıyı gösterme 

eğiliminde olan öğrenciler olarak göze çarpmaktadır. İlginç bir bulgu ise kitap sayısı 200’e kadar 

artmaya devam ettiğinde bu durumun daha başarılı öğrencilerle ilişkili olduğu, kitap sayısı 200’ü 

aştığında ise bu ilişkinin görülmediğidir. Belli sayının üzerinde kitap bulunduran evlerde öğrenci 

başarısı açısından bir doyum noktasına ulaşılmış olduğu, bu sayıdan sonra ise kitap sayısının fark 

yaratmadığı söylenebilir.

Öğrencinin evinde bilgisayar olmasının da hem matematik hem de fen bilimleri alanlarında başarılı 

olma durumunu daha olası kıldığı gözlemlenmiştir. Benzer biçimde internet bağlantısına sahip 

evlerde oturan öğrencilerin de her iki alanda da daha yüksek başarı gösterdiği; en yüksek başarıyı 

göstermiş olan öğrencilerin her gün bilgisayar kullananlardan ziyade, haftada bir veya iki kez 

bilgisayar kullanma eğiliminde olduğu gözlemlenmiştir (bkz. TABLO 6.12). 

tablo 6.12: 4. sınıf düzeyinde evde bilgisayar kullanma sıklığı ve öğrenci 
başarısı

 gözlemlenme sıklığı matematik fen

her gün % 29 467 466

haftada bir veya iki kez % 31 501 493

ayda bir veya iki kez % 5 466 457

asla % 34 456 450

Kaynak: ERG (TIMSS 2011 öğrenci anketi kullanarak).

4. sınıf öğrencileri için evde sınav dilinin (Türkçe) her zaman kullanılıyor olması asla kullanılmıyor 

olmasına oranla önemli bir başarı farkı ile ilişkili görünmektedir. Bu, matematik alanında 80 puana, 

fen bilimleri alanında da 100 puana yakın bir farka denk gelmektedir (bkz. GRAFİK 6.3). Bu durum, 

öğrencinin günlük yaşamında kullandığı dilin akademik başarı ile yakından ilişkili olduğu sonucunu 

ortaya çıkarmaktadır.

Kaynak: ERG (TIMSS 2011 öğrenci anketi kullanarak).

483 
446 

406 

480 
437 

386 

% 76 % 21 % 4 
Her zaman Bazen Asla 

Matematik Fen 

600

500

400

300

200

100

0

Ba
şa

rı
 p

ua
nı
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Ev ve aile etmenlerinin yanında, yine öğrenci anketinin sonuçları kullanılarak elde edilen 

öğrencinin derslere karşı tutumu ile ilgili göstergeler de önemli ölçütlerdir. Matematik alanında 

öğrencinin dersi sevmesinin ve derste kendine güvenmesinin daha yüksek başarı puanları ile 

doğru orantılı olduğu görülmektedir. 4. sınıf öğrencilerinin % 70’i matematik dersini sevdiğini 

ancak sadece % 39’u bu derste kendine güvendiğini belirtmiştir. Bu bulgu, dersin işlenişi, öğrenci 

motivasyonu ve başarısı açısından önemli bir bulgudur. Dersi seven öğrencilerin performans 

konusunda kendilerine güvenmiyor olması başarı ile negatif korelasyon gösteren önemli bir 

sorundur. Fen bilimlerinde de öğrencinin dersi sevmesi ve kendine güvenmesi başarı ile doğru 

orantılı etmenler olarak kendini gösterirken, fen bilimleri dersinde kendine güvendiğini söyleyen 

öğrencilerin oranı % 57’dir.

8. sınıf analizi

Evde bulunan kitap sayısı ve 8. sınıf öğrencilerinin başarısı tamamen doğru orantılı görünmektedir. 

Öğrencinin evde daha fazla kitaba erişiminin olması, matematikte de fen bilimlerinde de daha 

yüksek öğrenci başarısı ile ilişkilidir. Bu bulgudan yola çıkarak öğrenciler yaş ve sınıf olarak ileri 

gittikçe, ders dışı kaynakların ders başarısıyla ilişkisinin artabileceği çıkarımı yapılabilir.

Evde bilgisayar olması ve bilgisayarın kullanım sıklığı da öğrenci başarısı ile korelasyon içinde 

olduğu gözlenen göstergelerdir. Evde bilgisayar ve/veya internet olmama durumu olma 

durumuna oranla matematikte 60 puan, fen bilimlerinde ise yaklaşık 50 puan daha düşük başarı 

ile ilişkilidir. 4. sınıflarda olduğu gibi burada da evde internet olması, bilgisayar olmasından daha 

nadir rastlanan bir durum olarak öne çıkmaktadır. Evde bilgisayar kullanma sıklığı açısından da 

haftada bir veya iki kez bilgisayar kullanan 8. sınıf öğrencilerinin daha yüksek başarı sergileyen 

öğrencilerden çıktığı, en düşük başarıyı gösteren öğrencilerin ise asla bilgisayar kullanmadığını 

söyleyen öğrenciler olduğu söylenebilir (bkz. TABLO 6.13). Evde bilgisayar ve internet olması ve 

bunların kullanılması daha yüksek öğrenci başarısı ile ilişkilidir.

tablo 6.13: 8. sınıf düzeyinde evde bilgisayar kullanma sıklığı ve öğrenci 
başarısı

 gözlemlenme sıklığı matematik fen

her gün % 37 473 496

haftada bir veya iki kez % 27 474 500

ayda bir veya iki kez % 5 466 493

asla % 31 436 472

Kaynak: ERG (TIMSS 2011 öğrenci anketi kullanarak).

Evde konuşulan dilin TIMSS sınavında kullanılan dil olması da 4. sınıflarda olduğu gibi öğrenci 

başarısı açısından daha yüksek puanlar ile korelasyon içindedir. Evinde her zaman Türkçe 

konuşulduğunu söyleyen öğrenciler, asla Türkçe konuşulmadığını söyleyenlere oranla matematik 

başarısında 85, fen bilimleri başarısında da neredeyse 100 puan daha iyi performans gösterme 

eğilimindedir (bkz. GRAFİK 6.4).
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 Kaynak: ERG (TIMSS 2011 öğrenci anketi kullanarak).

 Kaynak: ERG (TIMSS 2011 öğrenci anketi kullanarak).
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grafik 6.4: 8. sınıf düzeyinde evde sınav dilinin (türkçe) konuşulma sıklığı ve öğrenci 
başarısı

grafik 6.5: annenin eğitim düzeyi ve öğrenci başarısı
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4. sınıf düzeyinde bulunmayan ancak 8. sınıf düzeyinde öğrenci anketinden çıkarılan ailenin 

sosyoekonomik yapısıyla ilgili etmenler de öğrenci başarısı ile korelasyon konusunda net sonuçlar 

vermektedir. Örneğin, annenin eğitim düzeyinin tüm öğrencilerin başarı puanları ile doğru orantılı 

olduğu gözlemlenmektedir (bkz. GRAFİK 6.5). Bu durum özellikle kız öğrenciler için geçerlidir. 

Annenin eğitim düzeyi arttıkça kız öğrencilerin başarı puanlarının erkek öğrencilerin puanlarına 

oranla daha çok yükselme ihtimali olduğu görülmektedir. Bu bulgu, kız çocuklarının okula 

katılımını ve yüksek performans göstermelerini sağlamak isteyen politika yapıcılara yol gösterici 

niteliktedir.

Benzer biçimde babanın daha eğitimli olması da daha yüksek öğrenci başarısı ile ilişkilidir. Ancak, 

annelerin eğitim düzeyi ile kız öğrencilerin başarısı arasında görülen net korelasyon babaların 

eğitim durumu için görülmemektedir (bkz. GRAFİK 6.6). Buradan çıkarılabilecek varsayım, annenin 

eğitim düzeyinin babanın eğitim düzeyine göre sosyo-kültürel olarak öğrenci başarısı ile daha 

güçlü bir bağı olduğudur.

 Kaynak: ERG (TIMSS 2011 öğrenci anketi kullanarak).
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grafik 6.6: babanın eğitim düzeyi ve öğrenci başarısı
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8. sınıf düzeyinde öğrenci başarısı ile korelasyonu araştırılan bir diğer etmen de ailenin öğrencinin 

eğitimine gösterdiği ilgidir. Bunu ölçmek için öğrenci anketinde konuyla ilgili aşağıdaki sorulardan 

oluşan bir endeks oluşturulmuştur:

• Aile hangi sıklıkta öğrenciye okulda neler öğrendiğini soruyor?

• Aile hangi sıklıkta öğrenciyle okulda yaptıkları ile ilgili konuşuyor?

• Aile hangi sıklıkta öğrencinin ödevini yapıp yapmadığını kontrol ediyor?

• Aile hangi sıklıkta öğrencinin ödevine zaman ayırmasını sağlıyor?

Bu sorulara öğrencinin verdiği “Her gün”, “Haftada bir veya iki kez”, “Ayda bir veya iki kez” 

ve “Asla” yanıtları skorlanarak elde edilen veriden çıkan sonuç, ilgili ailelerin çocuklarının hem 

matematik hem de fen bilimleri alanında daha yüksek puanlar almaya eğilimli olduğudur. Başka bir 

deyişle aile, öğrencinin okulda öğrendikleri ve evde dersler için yaptıkları ile daha fazla ilgilenirse, 

öğrencinin başarılı olma olasılığı artmaktadır. Ailelerin yarısından fazlasının da bu konularda ilgili 

olduğu saptanmıştır.

Öğrencinin eğitime bakışı, eğitimde ne kadar ileriye gitmek istediği, tutarlı olarak hem kız 

hem erkeklerde öğrenci başarısı ile doğru orantılı bir korelasyon içindedir (bkz. TABLO 6.14). 

Öğrencilerin çoğunun en az üniversite mezunu olmak istediği ortaya çıkarken, özellikle kız 

öğrencilerin bu konuda daha yoğun istek belirttiği gözlemlenmektedir. Yüksek lisans yapmak 

istediğini belirtmiş olan öğrencilerin daha başarılı olma olasılıklarının arttığı görülmektedir.

tablo 6.14: öğrencinin eğitime devam etme isteği ve öğrenci başarısı

eğitimine ne kadar devam 
etmek istiyorsun?

erkek öğrenciler kız öğrenciler

gözlenme 
sıklığı

mat fen
gözlenme 
sıklığı

mat fen

ilköğretim % 6 324 354 % 5 337 379

ortaöğretim % 13 374 410 % 7 366 412

yüksekokul % 7 414 445 % 4 407 453

lisans % 43 461 488 % 46 450 489

yüksek lisans % 24 537 552 % 31 528 546

bilmiyorum % 8 392 420 % 7 394 434

Kaynak: ERG (TIMSS 2011 öğrenci anketi kullanarak).

Öğrencinin matematik ve fen bilimleri derslerine karşı olan sevgisi ve bu derslerle ilgili kendine 

güveni de 4. sınıflar düzeyinde olduğu gibi burada da net sonuçlar vermektedir. Matematik 

alanında öğrencinin dersi sevmesinin ve derste kendine güvenmesinin daha yüksek başarı puanları 

ile doğru orantılı olduğu görülmektedir. 8. sınıf öğrencilerinin % 70’inin matematik dersini en 

azından biraz sevdiğini ancak sadece % 14’ünün bu derste kendine güvendiğini belirtmesi önemli 

bir sorundur. Bu derste kendine güven ve derse karşı sevginin 8. sınıflarda 4. sınıflara oranla 

çok daha düşük olması da düşündürücüdür. Dersin işlenişi, öğretmen performansı ve öğrenci 

motivasyonu bu durumun nedenlerinden olabilir. Güven değişkeninin çok yüksek başarı puanı 

farkları ile ilişkili olduğu da görülmektedir. Matematik alanında kendine güvenen öğrenciler, 

kendine güvenmeyen öğrencilerden 170 puan kadar daha yüksek performans gösterme olasılığına 

sahiptir.

Fen bilimlerinde de öğrencinin dersi sevmesi ve derste kendine güvenmesi başarı ile korelasyon 

gösteren etmenler olarak öne çıkarken, fen konusunda kendine güvenin daha yüksek olduğu 
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gözlemlenmiştir. Fen bilimleri dersinde kendine güvenmediğini söyleyen öğrencilerin oranı  

% 26’dır. Matematikte ise bu oran neredeyse % 50’dir. Başarı puanı açısından, matematikte olduğu 

gibi fen bilimlerinde de dersi seven ve/veya derste kendine güvenen öğrenciler çok daha iyi 

performans gösterme eğilimine sahiptir.

TIMSS 2011 değerlendirmesinin 4 ve 8. sınıflar düzeyinde uygulanan öğrenci anketlerine verilen 

yanıtlardan derlenen bulgular böyledir. Bu bulgulara ev ve aile ortamı ile ilgili birçok değişken 

eklenip analiz genişletilebilir. Bununla birlikte, yalnızca öğrenci anketlerine bakmanın yeterli 

olmadığı düşünüldüğünden, TIMSS 2011’de uygulanan okul anketlerinden çıkan veri de kısaca 

incelenmiştir. Bu anketler, öğrenci başarısının okula ilişkin etmenler ile nasıl ilişkili olduğunu 

ölçmek açısından analize katkıda bulunacaktır.

okula ilişkin etmenler ve öğrenci başarısı
Okula ilişkin etmenlerin öğrenci başarısı ile korelasyonununu görmek amacıyla kullanılan okul 

anketleri okul müdürleri tarafından yanıtlanmıştır. Bu nedenle, öğrenci anketinin sonuçlarına 

ve analizin geneline tamamlayıcı bir katkı yapacağı düşünülen bulgular derlenirken hem 

değiştirilemeyen göstergelerin (okulun bulunduğu bölge ve okulun sosyo-ekonomik profili) hem de 

öğrenci, öğretmen, müdür ve veli davranışları ile bağlantılı göstergelerin öğrenci başarısı ile ilişkisi 

ele alınmıştır.

Okulun bulunduğu yerleşim yeri ve bu yerleşim yerinin nüfus büyüklüğü öğrenci başarısını tahmin 

etmede odaklanılan iki değişkendir. Örneklemdeki okulların % 35’e yakınının büyük şehirlerde 

olduğu, ancak 4 ve 8. sınıf düzeylerinde hem matematik hem de fen bilimleri alanında yüksek 

başarının örneklemin % 25’ini barındıran orta büyüklükteki şehirlerde görülme olasılığının çok 

daha yüksek olduğu bulgulanmıştır.

Bu bulgu ile ilgili olarak bir sonraki aşamada incelenen değişken okulun bulunduğu bölgedeki gelir 

düzeyidir. GRAFİK 6.7’de görülebileceği üzere daha yüksek gelirli ailelerin bulunduğu bölgelerdeki 

okullarda öğrenci başarısı daha yüksek olma eğilimindedir, ve gelir düzeyi düştükçe öğrenci 

başarısı korelasyonu da azalmaktadır.

Okuldaki düşük gelir düzeyinden gelen (dezavantajlı) öğrencilerin oranı ve öğrenci başarısı 

ilişkisine bakıldığında ise, her iki sınıf düzeyinde de dezavantajlı öğrencilerin okul nüfusunun 

yarısından fazlasını oluşturduğu okullardaki öğrenci başarısının, dezavantajlı öğrencilerin 

daha az yoğunlukta olduğu okullara oranla çok daha düşük olduğu görülebilir. Bu durum, 

dezavantajlı öğrencilerin bulunduğu okullarda öğretmen, finansman ve altyapı gibi konularda 

alınması beklenen tedbirlerin alınmaması ya da etkili uygulanmamasından kaynaklanıyor olabilir. 

Sosyoekonomik dezavantajın öğrenciye başarısızlık olarak geri dönmesi ülkenin kalkınma politikası 

ve gençlerin geleceği açısından olumsuz bir durum ortaya çıkarmaktadır. Bu okulların başarısının 

artırılması için önlemler alınması gerektiği açıktır.

Okuldaki kaynaklar da öğrenci başarısı ile ilişkili olabilir. Bu nedenle, okul müdürünün eksik 

olduğunu bildirdiği kaynaklar ve bu eksikliklerin ders anlatımı ile ne ölçüde ilişkili olduğunu 

gösteren istatistiksel tabloda görülebileceği üzere ders materyali eksikliği, okul binasındaki ve 

ısıtma sistemindeki sorunlar ve derslik ortamındaki yetersizlikler örneklemdeki çoğu okulda ders 

anlatımı ile olumsuz ilişki içindedir (bkz. TABLO 6.15). Çoğunluğunu dezavantajlı öğrencilerin 

oluşturduğu okullarda kaynak eksikliği olması öğrencilere sağlıklı bir öğrenme ortamı sağlanmasını 

engellemektedir.
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tablo 6.15: ders materyalleri ve fiziki altyapının ders anlatımına etkisine 
ilişkin okul müdürlerinin görüşleri 

4. sınıf ders materyali okul binası ısıtma sistemleri derslik ortamı

hiç % 7 % 6 % 10 % 8

çok az % 9 % 14 % 15 % 10

az % 17 % 32 % 25 % 25

çok % 67 % 48 % 50 % 57

8. sınıf ders materyali okul binası ısıtma sistemleri derslik ortamı

hiç % 8 % 4 % 9 % 7

çok az % 8 % 17 % 13 % 12

az % 19 % 31 % 25 % 23

çok % 65 % 48 % 53 % 58

Kaynak: ERG (TIMSS 2011 okul anketi kullanarak).

Kaynak: ERG (TIMSS 2011 okul anketi kullanarak).
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grafik 6.7: okulun bulunduğu bölgenin gelir düzeyi ve öğrenci başarısı
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Öğrencinin derse geç gelmesi de her iki sınıf düzeyinde matematik ve fen bilimleri alanlarında 

öğrenci başarısını tutarlı olarak doğru yönde tahmin eden bir değişken olarak ortaya çıkmıştır. 

Derse geç kalma sorunu önemli olarak nitelendirilen öğrencilerin başarısı, bu sorunu yaşamayan 

öğrencilerden düşüktür. Öğrencinin derse zamanında gelmesi dersteki başarısı ile pozitif 

korelasyon içindedir. Diğer bir deyişle, öğrencilerin derse zamanında gelmesinin sağlanması 

başarıyı artırabilecek bir etmendir.

Öğretmenin öğrenciden beklentisinin yüksek olması da daha yüksek öğrenci başarısı ile korelasyon 

içindedir. Öğretmenin öğrenciden beklentisi azaldıkça, öğrenci başarısı düşme eğilimi gösterir. 

Hem 4 hem de 8. sınıf düzeyinde yüksek başarı beklenen öğrenciler düşük başarı beklenen 

öğrencilerden neredeyse 150 puan daha ileridedir. Bu önemli fark göz önüne alındığında, 

öğretmenin yaklaşımının ve değerlendirmesinin önemi ortaya çıkmaktadır.

sonuç
Özetle, TIMSS 2011 sonuçlarına göre;

• Genel başarı açısından Türkiye, TIMSS 8. sınıf düzeyinde, özellikle fen bilimleri alanında 

1999’dan 2011’e kadar geçen sürede bir iyileşme göstermiştir. Aynı iyileşme, daha az da olsa, 

matematik alanında da görülmektedir.

• Yeterlik alanları açısından bakıldığında ise;

• Türkiye’de öğrenciler ya çok iyi ya da çok kötü performans göstermeye eğilimlidir. Dağılımın 

iki uçta bu kadar toplanmış olması Türk eğitim sisteminde eşitsizliğin önemli bir sorun 

olduğuna işaret eder.

• 4. sınıf düzeyinde TIMSS 2011’e katılan öğrencilerin yalnızca % 77’si en azından temel 

matematik bilgisine sahiptir; geriye kalan % 23’lük bölüm bu düzeyin de altında performans 

göstermiştir. Fen bilimleri alanında öğrencilerin yalnızca % 70’i en azından temel fen 

bilimleri bilgisine sahiptir; geriye kalan % 30’luk bölüm bu düzeyin de altında performans 

göstermiştir.

• 8. sınıf düzeyinde ise TIMSS 2011’e katılan öğrencilerin yalnızca % 67’si en azından temel 

matematik bilgisine sahip olup geriye kalan % 33’lük bölümü bu düzeyin de altında 

performans göstermiştir. Fen bilimleri alanında öğrencilerin yalnızca % 79’u en azından 

temel fen bilimleri bilgisine sahip olup geriye kalan % 21’lik bölümü bu düzeyin de altında 

performans göstermiştir.

• Düşük düzeyin altında bu kadar öğrenci olması Türkiye’deki öğrenme süreçleri ve eğitim 

kalitesinin olması gereken düzeyde olmadığının göstergesidir.

• Bilişsel alan değerlendirmesinde ise Türkiye’deki öğrenciler sınıf düzeyleri ve alanlara göre farklı 

sonuçlar elde etmiştir. Öne çıkan bir bulgu 4. sınıf fen bilimleri ve 8. sınıf matematikte Bilme 

alanındaki başarı ortalamasının Akıl Yürütme alanındaki başarı ortalamasından önemli oranda 

düşük olmasıdır.

• Öğrencinin evinde bilgisayar ve internet olmasının hem matematik hem de fen bilimleri 

alanlarında başarılı olma durumu ile doğrudan ilişkili olduğu bulgulanmıştır.

• Evde sınav dilinin (Türkçe) her zaman kullanılıyor olması yüksek öğrenci başarısı ile doğrusal 

ilişki içindedir.
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• Öğrencinin dersi sevmesinin ve derste kendine güvenmesinin daha yüksek başarı puanları ile 

doğru orantılı olduğu görülmektedir.

• 8. sınıf düzeyinde, annenin eğitim düzeyi yükseldikçe tüm öğrencilerin, özellikle de kız 

öğrencilerin, başarı puanlarının yükselme ihtimalinin arttığı gözlemlenmiştir. Aynı durum, daha 

düşük korelasyon oranlarıyla da olsa, babanın eğitim düzeyi için de geçerlidir.

• Sosyoekonomik açıdan daha yüksek gelirli ailelerin bulunduğu bölgelerdeki okullarda öğrenci 

başarısı daha yüksek; dezavantajlı öğrencilerin okul nüfusunun yarısından fazlasını oluşturduğu 

okullardaki öğrenci başarısı da daha düşük olmaya yatkındır.

• Ders materyali eksikliği, okul binasındaki ve ısıtma sistemindeki sorunlar ve derslik ortamındaki 

yetersizliklerin örneklemdeki çoğu okulda genel ders anlatımını önemli ölçüde olumsuz 

etkilediği rapor edilmektedir.

• Derse geç kalma sorunu olan öğrencilerin başarısı, bu sorunu yaşamayan öğrencilerden düşük 

olma ihtimali gösterir.

• Öğretmenin öğrenciden beklentisi azaldıkça, öğrenci başarısı düşme eğilimi gösterir.

Öğrenci başarısını tahmin eden etmenlere bakarken okul kaynakları ve okul ile ilişkili değişkenlerin 

kullanılması analize zenginlik katmış ve öğrenci anketlerini tamamlayıcı bir unsur olmuştur. 

TIMSS değerlendirmesi gibi uluslararası geçerliliği yüksek ve birçok ülkeyi karşılaştıran sınavların 

sonuçlarını takip etmek ve ortaya çıkan geniş veri kaynağından yararlanmak Türkiye gibi eğitimde 

yapısal sorunları olan ve bu konuda somut adımlar atmaya çalışan ülkeler için çok önemlidir. Bu 

bölümde sunduğumuz bulguların hem akademisyenler hem de politika yapıcılar nezdinde yararlı 

olmasını ve eğitim politikasının şekillenmesinde yapıcı bir rol oynamasını umuyoruz.
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ek - tımss yeterlik düzeyleri

tımss 2011 - 4. sınıf matematik alanında uluslararası yeterlik düzeyi

ileri düzey (625)

Öğrenci, nispeten karmaşık olan çeşitli konularda kendi anlayış ve bilgilerini uygular ve ardındaki 
mantığı açıklayabilir. Oranları ve tam sayıları içeren çok adımlı soruları çözebilir. Bu düzeydeki 

öğrenci kesirler ve ondalık sayılar konularında artan bir anlayış gösterir. İki ve üç boyutlu biçimler 

ile bağlantılı bir dizi geometrik bilgiye sahiptir. Bir tablodaki veriden sonuç çıkarıp, bu sonucun 

sağlamasını yapabilir.

üst düzey (550)

Öğrenci, problemleri çözmek için kendi bilgi ve anlayışını uygulayabilir. Tam sayılar içeren işlemleri 
kapsayan sözcük problemlerini çözebilir. Çeşitli soru tiplerinde bölüm işlemini; soruları çözmek için 

yer değer anlayışını kullanabilir. Öğrenci daha sonra belirtilen bir terimi bulmak için çeşitli desenler 

uygulayabilir. Çizgi simetri ve geometrik özellikleri anlar. Tablo ve grafiklerdeki veriyi yorumlayıp 

soru çözmek için kullanabilir; çubuk grafikleri tamamlayabilir.

orta düzey (475)

Öğrenci, basit durumlarda temel matematik bilgisini uygulayabilir. Bu düzeydeki öğrenci tam 

sayıların tümünü ve kesirlerin bazılarını bilir. İki boyutlu temsilleri ve üç boyutlu biçimleri kafasında 

canlandırıp ayırabilir. Çubuk grafikleri, biçimleri ve tabloları yorumlayıp basit soruları çözebilir.

düşük düzey (400)

Öğrenci, temel matematik bilgisine az çok sahiptir. Tam sayıları ekleyebilir ve çıkarabilir. Paralel 

ve dik doğrular, tanıdık geometrik şekiller ve koordinat haritalarının bazılarını tanır. Basit çubuk 

grafikleri ve tabloları okuyup tamamlayabilir.

tımss 2011 - 4. sınıf fen bilimleri alanında uluslararası yeterlik düzeyi

ileri düzey (625)

Öğrenci, bilimsel süreç ve ilişkiler üzerine anlayışını uygulayabilir ve bilimsel araştırma sürecine ilişkin 
bazı bilgilere sahiptir. Organizmaların özellikleri ve yaşam süreçleri, üreme ve gelişim, ekosistemler, 

organizmaların çevreleriyle etkileşimi ve insan sağlığı ile ilgili etmenlere ilişkin geniş bir anlayışa 

sahiptir. Işığın özellikleri ve maddelerin fiziksel ilişkilerini anlar; elektrik ve enerji konularındaki 

bilgilerini pratik bağlamlarda kullanabilir; manyetik alan ve yerçekim kuvvetleri ve hareketlerini 

bilir. Öğrenci güneş sistemi ve Dünya’nın yapısı konularında fiziksel özellikleri, kaynakları, 

süreçleri, döngüleri ve tarihi anlar. Basit bir deney kapsamında sonuçları yorumlamaya başlayacak, 

diyagramlardan ve açıklamalardan sonuçlar çıkaracak ve bir savı değerlendirip destekleyecek yetiye 

sahiptir.

üst düzey (550)

Öğrenci, günlük ve soyut bağlamlarda fenomenleri açıklayacak kadar bilim anlayışını uygulayabilir. 
Bitki ve hayvan yapısı, yaşam süreçleri, yaşam döngüsü ve üreme konularını anlar. Ekosistemler 

ve dış ortam koşulları ve etkinliklerine verilen insani tepkiler de dahil organizmaların kendi 

çevreleriyle etkileşimleri konularını bilir. Madde, elektrik ve enerjinin bazı özellikleri ile manyetik 

ve yerçekimsel güçler ve hareket konularında bilgiye sahiptir. Güneş sisteminin ve Dünya›nın 

bazı fiziksel özellikleri, süreçleri ve kaynaklarını tanır. Bilimsel araştırmaya ilişkin temel bilgi ve 

becerilere sahiptir. Karşılaştırma ve basit çıkarımlar yapabilir; günlük ve soyut bağlamlarla bilimsel 

kavramları bilgi ile birleştirerek kısa açıklayıcı yanıtlar verebilir.
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orta düzey (475)

Öğrenci, bilimde pratik durumlar ile ilgili temel bilgi ve anlayışa sahiptir. Canlıların birtakım 

özellikleri, üreme ve yaşam döngüleri ve çevre ile etkileşim özellikleri ile ilgili bazı temel bilgileri 

bilir ve insan biyolojisi ve sağlık konularını anlar. Ayrıca madde ve ışığın özellikleri, elektrik ve 

enerji özellikleri ve güçler ve harekete ilişkin bilgi sahibidir. Güneş sistemine ilişkin bazı temel 

gerçekleri bilir ve Dünya’nın fiziksel özellikleri ve kaynakları ile ilgili temel bir   anlayış gösterebilir. 

Resimsel diyagramlardaki bilgileri yorumlayabilir ve pratik durumlara olgusal bilgiyi uygulayabilir.

düşük düzey (400)

Öğrenci, temel yaşam bilgisi, fizik ve yerbilimleri ile ilgili birtakım bilgilere sahip olduğunu 
gösterebilir. İnsan sağlığı, ekosistemler ve hayvanların davranışsal ve fiziksel özellikleri ile ilgili bazı 

basit gerçekleri bilir. Enerji ve maddenin fiziksel özellikleri ile ilgili bazı temel kuralları anlar. Basit 

diyagramları yorumlayabilir, basit tabloları tamamlayabilir ve olgusal bilgi gerektiren sorulara kısa 

yazılı yanıtlar verebilir.

tımss 2011 - 8. sınıf matematik alanında uluslararası yeterlik düzeyi

ileri düzey (625)

Öğrenci, bilgiyi kullanıp genelleme yapabilir ve doğrusal denklemleri çözebilir. Çeşitli kesir, oran ve 

yüzde sorularını çözüp çıkardığı sonuçların sağlamasını yapabilir. Ayrıca cebirsel genellemeler ve 

model durumları ifade edebilir; denklem, formül ve fonksiyon içeren soruları çözebilir. Öğrenci 

geometrik şekiller içeren problemleri anlayıp sonuçlandırabilir. Çeşitli kaynaklardan gelen veriyi 

kullanarak çok adımlı soruları yanıtlayabilir.

üst düzey (550)

Öğrenci, nispeten karmaşık durumlarda kendi anlayış ve bilgisini uygulayabilir. Çeşitli sayı ve işlem 

türleri içeren problemleri çözmek için çeşitli kaynaklardan gelen bilgileri kullanabilir; kesirler, 

ondalık sayılar ve yüzdeleri birbiriyle ilişkilendirebilir. Bu düzeydeki öğrenci cebirsel ifadeler ile 

ilgili temel süreçler konusunda bilgilidir. Soruları çözmek için doğruların özellikleri, açılar, üçgenler, 

dikdörtgenler ve dikdörtgen prizmaları kullanabilir. Çeşitli grafiklerden veri analiz edebilir.

orta düzey (475)

Öğrenci, çeşitli durumlarda temel matematik bilgisini uygulayabilir. Ondalık kesirler, oran ve 

yüzdeleri içeren problemleri çözebilir. Basit cebirsel ilişkileri anlar. Üç boyutlu nesne ve iki boyutlu 

çizimleri anlar. Grafik ve tabloları okuyabilir, yorumlayabilir ve oluşturabilir. Olasılığın temel 

kavramlarını tanır.

düşük düzey (400)

Öğrenci tam sayılar, ondalık sayılar, işlemler ve temel grafiklere ilişkin bazı bilgilere sahiptir.

tımss 2011 - 8. sınıf fen bilimleri alanında uluslararası yeterlik düzeyi

ileri düzey (625)

Öğrenci, biyoloji, kimya, fizik ve yer bilimleri ile ilgili karmaşık ve soyut kavramları; hücreler ve 
organizmaların özellikleri, sınıflandırılması ve yaşam süreçleri ile ilgili bazı kavramsal bilgileri 
bilir. Ekosistemlerin karmaşıklığı ve organizmaların adaptasyonu ile ilgili bilgiye hakim ve yaşam 

döngüleri ve kalıtım ile ilgili anlayışını uygulamaya geçirmeye hazırdır. Ayrıca maddenin fiziksel 

ve kimyasal özellikleri, yapısı ve değişiklikleri ile kuvvet, basınç, hareket, ses ve ışık konularındaki 

bilgileri uygulayabilir. Elektrik devreleri ve mıknatısların özelliklerine ilişkin akıl yürütebilir. 

Öğrenci, güneş sistemi ve Dünya’nın süreçleri, yapısı ve fiziksel özellikleri ile ilgili ileri düzeyde 
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anlayışa sahiptir. Bilimsel araştırmanın temel özelliklerini kavrama yetisine sahiptir; çeşitli 

kaynaklardan gelen bilgileri birleştirerek sorunları çözüp sonuçlara ulaşabilir bilimsel bilgiyi 

iletmek amacıyla yazılı açıklamalar hazırlayabilir.

üst düzey (550)

Öğrenci, bilim döngüleri, sistemleri ve ilkeleri ile ilgili kavramlara ilişkin bilgiye; insan biyolojisi 
ve organizmaların özellikleri, sınıflandırılması ve yaşam süreçleri ile ilgili anlayışa sahiptir. 
Ekosistemlerin süreç ve ilişkilerini anlayabilir. Maddenin sınıflandırılması ve kompozisyonu ile 

maddenin kimyasal ve fiziksel özellikleri ve değişikliklerine ilişkin bilgilidir. Işık ve ses ile ilgili 

konularda olduğu kadar temel ısı ve sıcaklık, kuvvet ve hareket, elektrik devreleri ve mıknatıslar 

ile ilgili durumlarda bilgilerini uygular. Öğrenci güneş sistemi ve Dünya’nın süreçleri, fiziksel 

özellikleri ve kaynaklarını anlar; birtakım bilimsel sorgulama becerileri gösterebilir. Ayrıca çeşitli 

diyagramlar, haritalar, grafikler ve tablolardaki bilgileri birleştirip yorumlayabilir; bilgileri seçip 

analiz ederek sonuçlar çıkarabilir.

orta düzey (475)

Öğrenci, temel bilimsel birikimini ve anlayışını çeşitli bağlamlarda uygulayabilir. İnsan sağlığı, yaşam 

döngüleri, uyum ve kalıtım konularında anlayış ve iletişim yeteneğine sahiptir ve ekosistemlere 

ilişkin bilgileri analiz edebilir. Gündelik yaşamda kimya bilgisine ve çözeltilerin özellikleri ve 

konsantrasyon kavramı ile ilgili temel bilgiye hakimdir. Kuvvet, hareket ve enerji kavramlarının 

bazı yönleri ile tanışık haldedir. Dünya’nın su döngüsü ve atmosfer gibi süreç ve fiziksel 

özelliklerine ilişkin bir anlayışa sahiptir. Öğrenci tablo, grafik ve resimli diyagramlardan elde edilen 

bilgileri yorumlayıp sonuç çıkarabilir. Pratik durumlarda bildiklerini uygulayabilir ve kısa açıklayıcı 

yanıtlar yoluyla iletişim sağlayabilir.

düşük düzey (400)

Öğrenci, yaşam ve fiziksel bilimler ile ilgili bazı temel gerçekleri bilir. Biraz biyoloji bilgisine sahiptir 

ve fizik ile ilgili bazı konulara aşinalığı vardır. Öğrenci, basit bir diyagramı yorumlayabilir, basit 

tabloları tamamlayabilir ve pratik durumlarda bazı temel bilgileri uygulayabilir.



170 e¤itim reformu giriimi

sonsöz: 
test odaklılıktan süreç 
odaklılığa

Bir eğitim dizgesi genellikle üç ana unsur bağlamında ele alınır. Bunlar, “öğretim programı, öğretim 
hizmeti ve değerlendirme etkinlikleri”dir. Bu üç ana unsurun, ulusal eğitimin nihai hedefine hizmet 

edecek şekilde, birbirini tamamlayan ve destekleyen anlayış ve uygulamalardan oluşması beklenir. 

Bu bakış açısından yola çıkarak, “Sonsöz”de sınav odaklı hale gelmiş bulunan ulusal eğitim 

düzenindeki “sınavlara” ilişkin bazı görünümlere değinmek istiyorum.

Kendi işleyiş sürecini izlemeyen, çıktılarını değerlendirmeyen hiçbir düzen düşünülemez. 

Değerlendirme, öğretim programını, öğretim hizmetini, öğrenme ortamlarının girdilerini, öğrenme 

sürecini ve öğrenme çıktılarının niteliklerini belirlemeye yönelik olabilir. Öğrenme süreci ve bu 

sürecin sonuçlarını değerlendirme etkinlikleri için iki genel yaklaşımdan söz edebiliriz. Birincisi 

öğrenme sürecini izlemeye yönelik (formative evaluation-monitoring), ikincisi de belirli evrelerde 

erişilen düzeyi belirlemeye yöneliktir (summative evaluation-assessment). Bu yaklaşımlardan sadece 

birisinin benimsenmesi ya da uygulamada ağırlık taşıması, öğrenme sürecinin ve çıktılarının 

niteliğinin artırılması için gerekli olan dönütleri vermede yetersiz kalır. Örneğin, Türkiye’de 

yaygın öğretim uygulamalarında olduğu gibi, sadece iki yazılı bir sözlü sınav gibi belirli evrelerde 

erişilen ezber bilgi düzeyini belirlemeye yönelik sınavlar, öğrenme sürecinde olup bitenler ile 

ilgili bilgi veremez, süreç içinde düzeltilebilecek ve giderilebilecek aksaklıklar saptanamaz ve 

süreci iyileştirme, sonuçtaki beceri düzeyini yükseltme fırsatı kaçırılmış olur. Ayrıca kademeler 

arası geçişlerin bir evrenin sonunda tek sınava dayalı olması da aynı sonucu doğurur. Tek sınava 

dayalı kararların isabetliliği her zaman geçerlilik ve isabetlilik sorunlarını da beraberinde getirecek, 

öğretimin kalitesi bu sınavlarıda sorulan soruların kalitesini aşamayacaktır. Üstelik, bu sınavlardaki 

niteliksiz sorular, öğretim hizmetlerinde “SBS’de böyle soruluyor” gibi düzeyi düşük öğretim 

uygulamaların gerekçesi haline gelmiş ve adeta bir öğretim standartına dönüşmüş olacaktır. 

Bugün içinde bulunduğumuz öğretim ortamında ölçme ve değerlendirme uygulamalarından söz 

edebilmek için program, öğretim ve öğretmen boyutunu kısaca ele almak gerekecek.

Türkiye’nin eğitim düzeninde Avrapa Birliği uyum süreci kapsamında yapılmaya başlanan program 

değişikliklerinin başlangıcını 14-16 Kasım 1998 tarihinde Avusturya’nın Graz kentinde yapılan 

“Orta ve Doğu Avrupa’da Barış, İstikrar ve Demokrasi için Eğitimde İşbirliği” başlıklı toplantı 

oluşturur. Graz’daki toplantıyla başlatılan bu işbirliği sürecinin ikinci toplantısı, temel eğitimde 

Sofya’da, yükseköğretimde Bologna’da yapılmıştır. Türkiye’de, 2000-2003 yılları arasında kesintiye 

uğramakla birlikte, 12 yıllık zorunlu “Temel Eğitim”e yönelik olarak 2004 yılından itibaren öğretim 

‘‘ ‘‘Eğitimde ölçme ve değerlendirme yaklaşım, yöntem ve tekniklerini tartışabilmek 
için, eğitimin nihai hedefini, buna uygun tasarlanan öğretim programlarını, 
öğretim hizmetini oluşturan unsurlarla birlikte değerlendirmek gerekir.
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programlarında yeniden düzenlemeler yapılmıştır. 2004 yılında (gecikmeden dolayı, diğer ülkelerin 

gelmiş olduğu sınıf düzeyine denk getirmek için) 1-5. sınıflar için pilot uygulamalar yapılmıştır. 

2005 yılında pilot çalışması tamalanan 1-5. sınıflardaki öğretim programları uygulamaya 

geçirilirken, 6. sınıfların pilot çalışmaları yapılmak suretiyle kademeli geçiş başlatılmıştır. Bu 

geçiş süreci 2012 yılında yeni öğretim programlarının 12. sınıflarda uygulamaya konulması ile 

tamamlanmış görünmektedir.

1998 Graz toplantısında 12 yıllık zorunlu temel eğitimin ana hedefi “etkin demokratik yurttaş 

yetiştirme” olarak belirlenmiştir. Öğretime ilişkin tüm düzenlemelerin, bu hedefe ulaşma yolunda, 

kendi iç tutarlığını sağlama açısından birbirini destekleyici unsurlardan oluşması beklenmelidir. 

“Etkin demokratik yurttaş yetiştirme” hedefine ulaştıracak öğretim hizmetine ilişkin kuramsal 

yaklaşımlar, ortamlar, araç-gereçler yanında öğrenme sürecini izleme ve değerlendirme yol ve 

yöntemleri de birbirini destekler nitelikte olmalıdır. Kuramsal dayanakları çelişen “ses temelli 

ilk okuma-yazma öğretimi” gibi “structuralist/yapısalcı” uygulamaları dışarıda tutarsak, ortaya 

konulan 12 yıllık öğretim programlarının “constructivist/yapılandırmacı” yaklaşıma dayalı, sarmal 

yapıya sahip programlar olduğu belirtilmiştir. Bu öğretim programlarında 12 yıl boyunca, bütün 

derslerde ortak olarak geliştirilmesi beklenen sekiz beceri bulunmaktadır. 

Ortak becerilerin geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla da derslerin her birine özgü beceriler 

bulunmaktadır. Her bir dersin her bir öğrenme alanında, sözü edilen becerileri geliştirmek üzere 

kazanımlar öngörülmüş bulunmaktadır. Bu kazanımları edindirmek üzere de öğrencinin merkezde 

olduğu bir etkinlik senaryosu öngörülecektir. Böylece tanımlanmış etkinliklere dayalı bir öğrenme 

ve öğretme sürecinin hayata geçirilmesi sağlanacaktır. “Etkin yurttaş” olmak, ancak etkin öğrenme 

yaşantıları ile mümkün olacağından, etkinlik temelli, öğrenci merkezli bir öğretim hizmetinin 

gerçekleşmesi beklenecektir. Bu arada gerçekleşmesi beklenen etkin öğrenme sürecindeki ardışık 

düzeyleri şöyle sıralayabiliriz:

1. Bilgiye Erişme: Bilgiye erişme yol ve yöntemlerini, araç ve gereçlerini etkili ve verimli 

kullanabilme;

2. Bilgiyi Ayıklama/Derleme: Amacına uygun düşen bilgiyi derleme, güvenilir ve geçerli bilgiyi 

seçebilme;

3. Bilgiyi Örgütleme: Derlediği ve ayıkladığı bilgilerden anlamlı bütünler oluşturabilme, çözüm 

önerileri üretme;

4. Bilgiyi Sorgulama: Oluşturduğu anlamlı bütünleri, elde ettiği sonuçları irdeleme, varsayımlarını 

ve oluşma koşullarını belirleyebilme, en iyi çözüm önerisini belirleyebilme;

5. Bilgiyi Üretme: Kendi yaşantısına ve birikimine dayanarak kendi bilgisini üretme, kendi 

tercihlerini yapma, kendi kararlarını kendi başına alabilme.

Belirlenen nihai hedefe yönelik olarak öngörülen becerilerin geliştirilmesi için tasarlanacak öğrenme 

etkinlikleri, yukarıda sıralanan etkinlik düzeylerinden birini, birkaçını veya tümünü içerebilecektir. 

Böylece, yapılandırmacı yaklaşıma uygun düşen bir öğrenme- öğretme ortamı oluşacak ve öğrenci 

kendi bilgi dünyasını kendi yaşantısıyla kurabilecek, anlama ve anlatma becerileri gelişkin bir birey 

olacaktır. Böyle bir öğretim düzeninde öğrenme sürecine odaklanan bir değerlendirme yaklaşımı 

benimsenmelidir. Değerlendirme etkinlikleri sadece etkinlik aşamalarındaki işlemlerin geçekleşip 

gerçekleşmediğini belirlemenin ötesinde, bu etkinliklerle geliştirilmesi beklenen beceri ya da 

becerilerin ne ölçüde gelişmekte olduğunu belirler nitelikte olmalıdır. Eğer PISA sınavlarındaki 

okuryazarlık alanlarının her birine ilişkin beceri düzeyleri incelecek olursa, burada sözü edilen 

etkinlik düzeyleriyle büyük ölçüde benzerlik gösterdiği görülecektir.
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Yürütülmekte olan öğretim uygulamalarına bakıldığında, genel olarak, ortaya konulan programın 

ve anlayışın kavranamadığı görülmektedir. Uygulamaları etkinlik temelli gibi gösteren öğretim 

materyalleri ve teknolojik ürünlerin okullara girmesine rağmen, öğretmenler “konu” anlatmaya 

devam etmekte, kazanımlar “konu başlıkları” olarak algılanmakta, okulda başarılı olan öğrenciler 

anlatılan konuları akılda tutma becerisini en iyi kullanabilen öğrenciler olmaktadır. Yapılan 

etkinlikler öğretmen tarafından bilgi aktarma biçiminde sürdürülmektedir. SBS de büyük ölçüde 

belleme becerisini (ezber gücünü) ölçer durumdadır. Üst düzeyden düşünme becerilerini ölçen 

sorular yok denecek kadar azdır. Okullara gönderilen öğretim materyallerinde (ders kitabı, öğrenci 

çalışma kitabı ve öğretmen kılavuzlarında) bulunan etkinlikler konu odaklı olarak ele alınmakta, 

bunların edindirilmesi beklenen kazanımlarla ne ölçüde ilişkili olduğu bilinmemekte, kazanımların 

da hangi becerileri ne düzeyde geliştirmesi beklendiği konusunda da bir açıklık bulunmamaktadır. 

Programlarda örnekleri verilen değerlendirme araçlarının çok çeşitli olması ve hangi amaçlarla 

kullanılacağına ilişkin durumlar öğretmenler tarafından karmaşık olarak algılanmakta ve 

öğretmenler kalabalık sınıflarda uygulama zorluğundan yakınmaktadırlar. Etkinliklerle birlikte 

verilen izleme ve değerlendirme araçları genellikle etkinlik sırasındaki işlem adımlarıyla 

ilgili olmakta, atılan bu adımların sonunda edinilecek kazanımlar ve beceri düzeyleri gözden 

kaçırılmaktadır. Verilen kontrol listeleri ve dereceli puanlama anahtarları konu ve alt konulara 

ilişkin bilgileri kapsamakta ve bu araçların bilgileri kullanarak geliştirilmesi beklenen düşünme 

becerileri ile ilişkisi kurulamamaktadır. Öğretim programlarında ortaya konulan sekiz ortak beceri 

öğrenci performansıyla tanımlanmış değildir. Benzer bir sorun derse özel beceri tanımlarında da 

vardır. Öğretim hedeflerinin sınıflanmasında Bloom taksonomisinden vazgeçilmiş, yerine herhangi 

bir sınıflama önerilmemiştir. Bu nedenle öğrenme etkinliklerinin sonunda edinilecek kazanımları ve 

bunlara ilişkin beceri düzeyini belirletecek bir ölçüt ya da standart henüz ortada yoktur. 

Uzun yıllardır, bireyin öğrenim hayatı iki evredeki iki sınava odaklı olarak belirlenmektedir: 

Ortaöğretime geçişte SBS’ler, yükseköğretime geçişte YGS, LYS’ler. SBS’lerde ağırlıklı olarak ezber 

bilgilerle doğru cevaplanan sorular sorulmaktadır. Öğretim programlarında öngörülen üst düzeyden 

becerileri ölçecek soruların ağırlık taşıdığı sınavlar olmaktan oldukça uzaktır. LGS ve LYS’ler hızla 

bilgi ağırlıklı sınavlar olmaya doğru kaymakta, önceki ÖSS’lerde kısmen yoklanan üst düzey 

düşünme becerilerini ölçen sorular giderek kaybolmaktadır. Öğretim programlarında öngörülen, 

etkin bireyin gelişkin olması beklenen üst düzey düşünme becerileri, bu sınavların kapsamında 

ağırlıklı olarak yer almamaktadır. Öğretim programlarında geliştirilmesi beklenen üst düzeyden 

düşünme “mantıksal düşünme, çözümleyici düşünme, eleştirel düşünme, yeni durumlarda bilgiden 

yararlanma ve sorun çözme” becerileri bu sınavların kapsamında yer almamaktadır. 

Öğretim uygulamalarının odak noktasında bulunan anahtar kişi öğretmendir. Yıllardır öğretmen 

yetiştirme konusunu ele alıyoruz. Öğretmen yeterlikleri üzerinde duruyor, performans 

göstergelerini tanımlamaya çalışıyoruz. Yukarıda sözü edilen öğretim programlarını uygulayacak 

öğretmen, “öğrenci ne yaparsa ne öğrenir?” sorusuna “öğrencinin başrolde bulunduğu bir etkinlik” 

senaryosuyla cevap verebilmelidir. Öyle ki bu senaryoyu sahneye koyabilsin. Etkinlik boyunca 

öğrencisinin öğrenme sürecini izleyebilsin ve yönlendirebilsin. Böyle bir öğretmenin ölçme ve 

değerlendirme alanına ilişkin yeterlikleri süreç odaklı olmak durumundadır. Öğretmen yetiştirme 

programlarında yer alan üç kredilik ölçme ve değerlendirme dersleri genellikle temel kavramlar 

ve birkaç istatistiksel işlemle sınırlı kalmaktadır. Öğretmen adaylarının bu kavramları ve işlemleri 

ezberlemesiyle ders geçmektedir.
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Ulusal düzeydeki kademeler arasındaki geçişleri düzenleyen sınavlar yeniden ele alınmalı, öğretim 

düzenini sınav odaklı olamaktan çıkaran süreç odaklı izleme ve değerlendirme düzeneklerinin 

geliştirilmesi için girişimler başlatılmalıdır. Mevcut düzenlemelerle öğretim sistemini “sınav 

odaklılık”tan kurtaracak bir önlem henüz alınmış değildir. Oysa, 18. Milli Eğitim Şurası’nın son 

çalışma komisyonu olan Rehberlik ve Yönlendirme Komisyon Raporu’nda bu durumu giderecek, 

öğretim sistemini sonuç (SBS) odaklı olmaktan çıkaracak, süreç odaklı bir izleme ve değerlendirme 

düzeninin oluşturulmasını öngören öneriler yer almaktadır. Bu maddeler 5, 6 ve 7. maddelerdir:

5. İlköğretim ve ortaöğretim boyunca eğitsel rehberlik, mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı 
hizmetlerini de bünyesinde barındıracak, gelişimsel rehberlik anlayışı ile kademeler arası geçişte 
yöneltme ve yönlendirme kararlarına dayanak teşkil edecek objektif verileri sistematik olarak 
derlemek, izlemek ve değerlendirmek üzere; öğrencilerin akademik beceri, ilgi ve özel yetenek 
profillerini oluşturacak, zamanla öğretim sistemini tek sınav odaklı olmaktan çıkaracak yeni bir 
model oluşturulmalıdır. 

6. Ortaöğretim ve yükseköğretime geçişte, öğrenim süreci boyunca sürekli ve sistematik bir biçimde 
derlenen nesnel bilgilere dayalı olarak kurulacak bir yöneltme, yönlendirme modeli hayata 
geçirilinceye kadar; SBS ile YGS ve LYS’de ezber bilgileri ölçen sorular yerine, yenilenen ortaöğretim 
programlarını da kapsayan; ortak düşünme becerileri ile derse özel sorun çözme becerilerini ölçen 
sorular düzenlenmelidir. 

7. Psikolojik danışma ve rehberlik alanında; üniversitelerin destek verdiği, kültürümüze özgü psikolojik 
ölçme araçları geliştirecek, “Ulusal Test Geliştirme” veya “ Ulusal Ölçme ve Değerlendirme” olarak 
isimlendirilebilecek akademik ve bağımsız bir birim kurulmalıdır. 

Bu komisyonda alınan kararları içeren maddeler Şura gündemine alınmış, illerde, bölgelerde Genel 

Kurul Alt Komisyonu’nda tartışılmış ve olgunlaştırılarak karara bağlanmıştır. Bu maddelerde 

öngörülen düzenlemelerin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi eğitim geleceğimizi yüceltmek için 

alınmış bir önlem olacaktır. 

prof. dr. a. ata tezbaşaran 
mersin üniversitesi

‘‘

‘‘

Ölçme derslerinin içeriği yeniden tanımlanmalı, temel kavramların ötesinde, 
öğrenme sürecinin kaynaşık bir unsuru olarak performans izleme ve 
değerlendirme tekniklerini kapsayacak uygulamalara dönüştürülmelidir. Hizmet 
içindeki öğretmenlere destek olacak “etkinlik tasarlama, etkinlik yönetme, 
performans izleme ve değerlendirme” konularında ulusal düzeyde uzmanlık 
hizmetleri sunulmalıdır. Öğretmen adayları da etkinlik temelli etkin öğrenme 
uygulamalarında içiçe geçmiş olan izleme ve değerlendirme tekniklerinden 
yararlanabilecek biçimde uygulamalı olarak yetiştirilmelidir.
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Eğitim İzleme Raporu’nun eki olarak dördüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri’nin amacı, eğitim 
sisteminde ortaya çıkan gelişme ve değişiklikleri yıldan yıla izlemeyi kolaylaştırmaktır. Gösterge tabloları kullanılarak 
eğitim sisteminin farklı alanlardaki durumu ve yıllara göre gelişimi izlenebilir, ancak her göstergenin performans 
göstergesi olarak algılanması gerekmez. Göstergeler, temalarına göre tablolara ayrılmış, tablolar da Eğitim İzleme 
Raporu’nun kavramsal çerçevesini izleyecek biçimde bölümlere ayrılmıştır. Her tablodaki göstergelerin hangi kaynaklar 
kullanılarak ve nasıl oluşturulduğuna ilişkin bilgi, bu ek bölümün sonundaki “Açıklamalar” başlığı altında bulunabilir. 

Eğitim İzleme Göstergeleri, farklı kaynaklardan sağlanan verilerle oluşturulmaktadır. TÜİK tarafından gerçekleştirilen 
hanehalkı anketlerinden sağlanan veriler ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan kamu harcamaları verilerinin yanı 
sıra, Eğitim İzleme Göstergeleri için en büyük veri kaynağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan verilerdir. 2010 
ve 2011’de yayımlanan raporlar için MEB, ERG’nin yazılı talepleri doğrultusunda Eğitim İzleme Raporu’nda kullanılmak 
üzere geniş kapsamlı veriler paylaşmış, bu verilerin neredeyse tamamı ERG tarafından işlenmiş ve Eğitim İzleme 
Raporu 2009 ve 2010’da yayımlanmıştır. Bu işbirliği sayesinde, eğitim sistemimiz için çok önemli olan devamsızlık, 
okulu terk, sınıf tekrarı, rehber öğretmen başına öğrenci sayısı gibi alanlarda ayrıntılı göstergeler ortaya konmuştur. 
ERG’nin gerçekleştirdiği değerlendirme çalışmaları, göstergelerin paydaşlar tarafından takdir edildiğini ve kullanıldığını 
göstermektedir. 

2012’de yayımlanan Eğitim İzleme Raporu 2011 hazırlanırken olduğu gibi bu yıl da MEB, devamsızlık, okulu terk, sınıf 
tekrarı, öğretmenlerin özellikleri, rehber öğretmenlerin dağılımı gibi birçok alanda ayrıntılı ve açık biçimde talep edilen 
verileri, önceki yıllardaki olumlu deneyime rağmen paylaşmamıştır. ERG’ye bu yıl MEB tarafından gönderilen bilgiler 
çağ nüfusları ve okullulaşma oranlarıyla sınırlıdır. Bu nedenle, B6 (İlköğretime Katılım), B7 (Ortaöğretime Katılım) ve D3 
(İllerde Öğrencilerin Ortaöğretimde Okul Türlerine Dağılımı) tabloları eksik olarak hazırlanabilmiş; A4 (İllerde Öğrenci 
Başına Düşen Harcama), B8 (Ortaöğretimde Okulu Terk), B9 (Engellilik ve Özel Eğitim Programlarından Yararlanan 
Öğrenciler), C3 (Öğretmenlerin Özellikleri), C4 (Rehber Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı), C6 (Ortaöğretimde Sınıf 
Tekrarı) ve E2 (Özel Donanımlı Öğrenme Ortamları) tabloları hazırlanamamıştır. 

MEB’in veri paylaşımı konusunda gelecek yıllarda daha saydam ve işbirliği odaklı hareket edeceğini ve gelecek Eğitim 
İzleme Raporları’nda Eğitim İzleme Göstergeleri’nin çok daha geniş bir kapsamla yer alacağını ümit ediyoruz.

ek: eğitim izleme göstergeleri

ortaöğretimin değerlendirilmesi için kullanılan analitik çerçeve

 a genel ortaöğretim

a1 genel ortaöğretim - akademik seçici liseler
ortaöğretim gm’ye bağlı anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal 
bilimler liseleri, güzel sanatlar liseleri, spor liseleri

a2 genel ortaöğretim - anadolu öğretmen liseleri
652 sayılı khk ile 2011-2012 eğitim-öğretim yılında ortaöğretim 
gm’ye bağlanan anadolu öğretmen liseleri

a3 genel ortaöğretim - genel liseler ortaöğretim gm’ye bağlı genel liseler

a4 genel ortaöğretim - özel liseler özel öğretim kurumları gm’ye bağlı özel liseler

a5 genel ortaöğretim - açık lise açık öğretim lisesi

b mesleki ve teknik ortaöğretim

b1 mesleki ve teknik ortaöğretim - mesleki ve teknik liseler 652 sayılı khk ile 2011-2012 eğitim-öğretim yılında mesleki ve teknik 
eğitim gm’ye bağlanan liseler

b2 mesleki ve teknik ortaöğretim - imam-hatip liseleri din öğretimi gm’ye bağlı imam-hatip ve anadolu imam-hatip liseleri

b3 mesleki ve teknik ortaöğretim - özel eğitim meslek liseleri özel eğitim ve rehberlik hizmetleri gm’ye bağlı özel eğitim meslek 
liseleri

b4 mesleki ve teknik ortaöğretim - özel meslek liseleri özel öğretim kurumları gm’ye bağlı özel meslek liseleri

b5 mesleki ve teknik ortaöğretim - açık meslek lisesi açık meslek lisesi
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a. yönetişim ve finansman

tablo a1: kamu tarafından gerçekleştirilen eğitim hizmetleri harcamaları (bin tl, 2012 
fiyatlarıyla)

merkezi yönetim 
kaynaklarıyla 

gerçekleştirilen 
eğitim 

harcamaları

sydtf 
kaynaklarıyla 

gerçekleştirilen 
eğitim 

harcamaları

yerel yönetim 
kaynaklarıyla 

gerçekleştirilen 
eğitim 

harcamaları

kamu kesimi 
eğitim 

harcamaları

merkezi yönetim 
kaynaklarıyla 

gerçekleştirilen 
eğitim 

harcamalarının 
gsyh’ye oranı 

(%)

kamu kesimi 
toplam eğitim 

harcamalarının 
gsyh’ye oranı 

(%)

2006  34.307.851     1.080.653     844.114     36.232.618    2,93 3,09

2007  37.388.009     1.013.246     1.071.666     39.472.921    3,05 3,22

2008  39.562.954     1.049.777     1.133.984     41.746.716    3,21 3,38

2009  44.080.237     1.221.433     1.543.269     46.844.939    3,75 3,99

2010  48.381.640     1.037.977     1.434.290     50.853.907    3,76 3,95

2011  52.000.978     1.114.332     1.609.904     54.725.214    3,74 3,94

2012 (tahmini)  56.695.622    3,97 4,22

2013 (başlangıç ödeneği)  59.712.609    4,05

2014 (ödenek teklif tavanı)  63.551.622    4,15

2015 (ödenek teklif tavanı)  67.221.313    4,21

tablo a2: kamu tarafından gerçekleştirilen eğitim hizmetleri harcamalarının 
dağılımı (%)

2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012 

(tahmini)

okulöncesi eğitim ve ilköğretim 46,6 47,4 45,1 44,4 44,2 42,4 41,9

genel ortaöğretim 10,8 11,0 11,1 10,8 10,6 10,8 10,6

mesleki ve teknik ortaöğretim 10,4 10,2 9,9 10,0 10,4 10,8 11,0

yükseköğretim 20,0 19,9 19,2 19,3 19,9 20,5 20,8

diğer 12,2 11,5 14,8 15,5 15,0 15,4 15,9
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tablo a3: öğrenci başına düşen kamu eğitim harcaması (tl, 2012 fiyatlarıyla)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

merkezi yönetim kaynaklarıyla gerçekleştirilen harcamalar

okulöncesi eğitim ve ilköğretim  1.467     1.599     1.593     1.774     1.895     1.929     2.106    

genel ortaöğretim  2.110     2.323     2.641     2.569     2.653     2.720     3.049    

mesleki ve teknik ortaöğretim  3.331     3.359     3.413     3.171     3.122     3.108     3.460    

sydtf kaynaklarıyla gerçekleştirilen harcamalar

okulöncesi eğitim ve ilköğretim  80     79     81     89     71     76     88    

genel ortaöğretim  38     31     37     59     42     47     60    

mesleki ve teknik ortaöğretim  59     47     52     75     49     51     61    

yerel yönetim kaynaklarıyla gerçekleştirilen harcamalar

okulöncesi eğitim ve ilköğretim  30     38     44     57     51     51     71    

genel ortaöğretim  99     96     144     186     170     181     323    

mesleki ve teknik ortaöğretim  33     41     56     67     46     56     92    

kamu tarafından gerçekleştirilen toplam harcamalar

okulöncesi eğitim ve ilköğretim  1.577     1.716     1.718     1.919     2.017     2.056     2.264    

genel ortaöğretim  2.247     2.450     2.823     2.814     2.865     2.948     3.432    

mesleki ve teknik ortaöğretim  3.423     3.446     3.521     3.313     3.217     3.215     3.613    

tablo a5: eğitim sisteminde özel okullar

özel okul öğrencilerinin oranı (%)
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11
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01

2

20
12

-2
01

3

tüm kademeler 1,7 1,8 1,9 2,1 2,4 2,6 2,7 2,8 2,9 3,2 3,3

okulöncesi eğitim 3,0 3,9 4,1 5,2 5,7 6,0 5,1 5,2 5,4 9,5 11,6

ilkokul - - - - - - - - - - 3,0

ortaokul - - - - - - - - - - 3,2

ilköğretim (toplam) 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 2,8 3,1

genel ortaöğretim 3,6 4,0 4,2 4,2 4,8 5,6 5,8 5,8 6,0 6,7 7,1

mesleki ve teknik ortaöğretim 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,9

özel okulların tüm okullara oranı (%)
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tüm kademeler 2,7 3,0 3,2 3,8 4,3 4,7 4,5 4,5 4,8 6,6 6,5

okulöncesi eğitim 3,8 3,6 3,5 5,1 6,0 6,4 5,3 5,6 5,9 12,1 13,4

ilkokul - - - - - - - - - - 3,4

ortaokul - - - - - - - - - - 5,3

ilköğretim (toplam) 1,7 1,7 1,9 2,1 2,2 2,5 2,7 2,6 2,7 2,9 4,1

genel ortaöğretim 13,4 19,2 21,1 18,4 18,9 18,6 19,3 17,4 18,9 20,1 21,5

mesleki ve teknik ortaöğretim 0,3 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,8 2,0
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tablo a6: illerde özel okullar (özel okullarda okuyan öğrencilerin oranı) (%)
bölge 
/ il 

kodu
bölge / il

2011-2012 2012-2013

okulöncesi 
eğitim

ilköğretim
genel 

ortaöğretim
mesleki 

ortaöğretim
okulöncesi 

eğitim
ilkokul ortaokul

ilköğretim 
(toplam)

genel 
ortaöğretim

mesleki 
ortaöğretim

0 türkiye 9,5 2,8 6,7 0,2 11,6 3,0 3,2 3,1 7,1 0,9

100 istanbul 28,3 4,9 15,4 0,6 29,6 5,5 5,3 5,4 15,8 1,4

200 batı marmara 7,3 2,0 2,7 0,0 9,1 2,1 2,4 2,2 2,8 0,3

211 tekirdağ 6,2 1,6 1,8 0,0 9,9 1,4 2,1 1,7 2,0 1,0

212 edirne 6,7 2,3 3,6 0,0 10,0 2,8 3,1 3,0 3,2 0,0

213 kırklareli 3,9 1,0 0,1 0,0 3,9 1,3 1,3 1,3 0,4 0,0

221 balıkesir 9,9 2,4 4,4 0,0 10,2 2,5 2,8 2,6 4,4 0,0

222 çanakkale 6,2 1,9 0,8 0,0 8,2 2,3 2,0 2,2 1,3 0,0

300 ege 10,0 3,3 6,5 0,0 13,1 3,5 3,8 3,7 7,0 0,6

301 izmir 13,1 4,3 8,8 0,0 19,5 4,7 4,7 4,7 9,7 0,8

321 aydın 10,0 2,9 4,8 0,0 10,5 3,0 3,5 3,3 5,2 0,0

322 denizli 5,5 2,3 4,4 0,0 9,5 2,9 2,7 2,8 4,7 0,3

323 muğla 10,5 4,0 2,7 0,0 12,4 4,3 5,4 4,8 4,0 0,2

331 manisa 8,3 2,8 6,7 0,0 7,9 2,6 3,4 3,0 6,3 1,7

332 afyonkarahisar 3,3 1,1 3,6 0,0 4,7 1,1 1,2 1,2 3,4 0,0

333 kütahya 7,5 3,3 6,9 0,0 9,2 3,7 4,5 4,1 6,3 0,0

334 uşak 7,4 1,6 4,7 0,0 9,4 1,7 1,9 1,8 4,0 0,3

400 doğu marmara 11,3 3,2 6,5 0,4 13,1 3,5 3,6 3,5 6,9 0,8

411 bursa 15,0 3,5 6,8 0,0 16,4 3,8 3,9 3,9 7,6 0,1

412 eskişehir 10,9 3,8 6,8 0,0 12,4 3,9 4,2 4,0 8,2 0,0

413 bilecik 3,4 2,5 0,0 0,0 3,3 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0

421 kocaeli 9,8 3,2 7,1 0,9 12,3 3,5 3,4 3,4 6,9 2,0

422 sakarya 10,8 3,2 8,8 1,1 11,6 3,4 3,8 3,6 8,2 2,3

423 düzce 5,6 1,8 5,7 0,0 8,5 1,8 2,0 1,9 6,2 0,0

424 bolu 5,9 1,5 0,0 0,0 8,8 1,7 1,5 1,6 0,0 0,0

425 yalova 10,4 3,4 3,5 0,0 12,1 3,4 4,4 3,9 5,1 0,0

500 batı anadolu 14,9 4,8 9,2 0,3 19,0 5,3 5,6 5,5 10,2 1,3

510 ankara 20,2 5,8 10,2 0,3 23,4 6,6 6,7 6,6 11,1 1,6

521 konya 7,5 3,1 7,6 0,4 10,5 3,1 3,6 3,4 8,8 0,9

522 karaman 6,4 3,5 0,0 0,0 8,9 3,4 4,7 4,0 0,0 0,0

600 akdeniz 6,2 2,6 5,0 0,1 7,7 2,6 3,0 2,8 5,5 1,1

611 antalya 15,8 4,5 6,7 0,0 15,2 4,6 4,9 4,7 7,8 1,7

612 ısparta 4,7 1,8 5,6 0,0 5,9 2,0 2,1 2,0 6,3 0,9

613 burdur 2,7 1,6 2,3 0,0 2,8 1,5 1,7 1,6 1,5 0,0

621 adana 7,7 2,1 4,8 0,6 9,7 2,1 2,6 2,3 5,1 2,1

622 mersin 4,9 2,7 4,3 0,0 5,3 3,1 2,9 3,0 4,9 1,1

631 hatay 2,0 1,7 4,8 0,0 3,4 1,8 1,9 1,8 4,7 0,0

632 kahramanmaraş 1,7 1,9 5,0 0,0 3,1 1,5 2,8 2,1 5,5 1,0

633 osmaniye 5,7 3,0 2,9 0,0 6,5 2,1 4,3 3,2 3,5 0,6

700 orta anadolu 6,2 2,3 4,8 0,4 7,3 2,5 2,6 2,5 5,2 0,7

711 kırıkkale 6,7 3,1 6,8 0,0 11,8 3,4 4,0 3,7 7,8 2,4

712 aksaray 4,6 1,7 4,1 0,0 5,0 1,6 2,3 1,9 4,3 0,0

713 niğde 3,6 1,4 2,8 0,0 4,6 1,5 1,8 1,7 2,7 0,0

714 nevşehir 5,9 3,6 10,8 0,0 7,1 3,2 4,7 3,9 11,3 0,0

715 kırşehir 2,2 2,2 0,0 0,0 2,2 2,4 2,4 2,4 0,0 0,0

721 kayseri 10,4 3,5 6,5 1,3 11,3 3,8 3,6 3,7 7,4 1,6

722 sivas 6,4 1,1 3,2 0,0 6,6 1,3 1,2 1,3 3,4 0,0

723 yozgat 1,7 0,6 0,0 0,0 2,1 0,8 0,7 0,7 0,0 0,0
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tablo a6: illerde özel okullar (özel okullarda okuyan öğrencilerin oranı) (%)
bölge 
/ il 

kodu
bölge / il

2011-2012 2012-2013

okulöncesi 
eğitim

ilköğretim
genel 

ortaöğretim
mesleki 

ortaöğretim
okulöncesi 

eğitim
ilkokul ortaokul

ilköğretim 
(toplam)

genel 
ortaöğretim

mesleki 
ortaöğretim

800 batı karadeniz 5,0 1,9 2,7 0,0 6,2 2,2 2,2 2,2 2,9 0,1

811 zonguldak 7,8 2,8 5,3 0,0 8,8 3,0 3,2 3,1 5,4 0,0

812 karabük 2,7 2,7 2,8 0,0 8,6 3,1 3,5 3,3 2,9 0,0

813 bartın 5,7 2,7 0,0 0,0 7,5 3,2 2,7 3,0 0,0 0,0

821 kastamonu 4,4 1,2 0,0 0,0 7,4 1,3 1,1 1,2 0,0 0,0

822 çankırı 2,7 2,1 0,0 0,0 3,4 2,1 2,8 2,4 0,0 0,0

823 sinop 3,7 1,4 0,0 0,0 0,0 1,7 1,6 1,7 0,0 0,0

831 samsun 6,0 2,0 4,5 0,0 6,6 2,4 2,1 2,2 4,8 0,3

832 tokat 3,3 1,3 0,0 0,0 3,4 1,4 1,3 1,3 0,0 0,0

833 çorum 5,9 1,0 2,8 0,0 5,7 1,1 1,1 1,1 3,2 0,0

834 amasya 3,2 3,4 1,1 0,0 4,6 3,3 4,2 3,8 1,2 0,0

900 doğu karadeniz 4,6 1,5 2,6 0,1 5,1 1,7 1,6 1,7 2,7 0,2

901 trabzon 4,9 1,3 3,5 0,0 6,6 1,6 1,4 1,5 3,8 0,0

902 ordu 6,3 1,3 2,6 0,3 5,4 1,4 1,4 1,4 2,6 0,6

903 giresun 3,2 1,3 1,4 0,0 2,9 1,3 1,4 1,4 1,3 0,0

904 rize 3,9 2,8 3,2 0,0 5,3 3,1 3,0 3,0 3,6 0,0

905 artvin 2,4 0,3 0,0 0,0 3,8 1,1 0,9 1,0 0,0 0,0

906 gümüşhane 2,6 1,7 0,0 0,0 0,0 2,3 1,9 2,1 0,0 0,0

a00
kuzeydoğu 
anadolu

3,0 1,0 2,3 0,0 3,6 1,0 1,2 1,1 2,2 0,0

a11 erzurum 4,5 1,5 5,6 0,0 6,2 1,5 1,8 1,6 5,2 0,0

a12 erzincan 5,6 2,3 3,6 0,0 7,8 2,2 2,8 2,5 3,5 0,0

a13 bayburt 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0

a21 ağrı 1,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,5 0,4 0,4 0,0 0,0

a22 kars 2,2 1,4 0,0 0,0 1,8 1,6 1,4 1,5 0,0 0,0

a23 ığdır 2,1 0,7 0,0 0,0 2,1 0,7 0,9 0,8 0,0 0,0

a24 ardahan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

b00
ortadoğu 
anadolu

2,5 1,0 2,2 0,0 3,1 1,1 1,2 1,1 2,7 0,2

b11 malatya 4,7 2,3 3,9 0,0 5,3 2,2 2,6 2,4 4,1 0,0

b12 elazığ 3,6 1,8 2,8 0,0 4,7 1,9 1,9 1,9 2,9 0,5

b13 bingöl 1,8 0,7 0,0 0,0 2,9 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0

b14 tunceli 16,4 8,4 5,6 0,0 15,7 8,5 8,1 8,3 7,7 0,0

b21 van 2,0 0,5 0,7 0,0 2,1 0,8 1,0 0,9 2,9 0,3

b22 muş 0,4 0,3 0,0 0,0 0,9 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0

b23 bitlis 0,3 0,3 1,9 0,0 1,2 0,3 0,4 0,3 1,8 0,0

b24 hakkari 1,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,7 0,6 0,6 0,0 0,0

c00
güneydoğu 
anadolu

2,3 1,0 2,7 0,4 2,8 1,0 1,2 1,1 2,9 1,4

c11 gaziantep 6,5 1,9 4,9 0,0 7,0 1,8 2,2 2,0 5,5 1,1

c12 adıyaman 1,8 0,6 1,6 0,0 2,6 0,7 0,9 0,8 1,6 0,0

c13 kilis 2,9 2,9 0,0 0,0 2,9 3,0 3,4 3,2 0,0 0,0

c21 şanlıurfa 0,8 0,5 2,7 0,6 0,8 0,5 0,6 0,6 2,7 2,0

c22 diyarbakır 2,8 1,4 3,0 1,1 2,7 1,3 1,7 1,5 3,2 2,5

c31 mardin 1,1 0,2 0,8 0,0 1,7 0,4 0,4 0,4 0,9 0,0

c32 batman 3,1 1,1 2,2 1,4 4,7 1,0 1,4 1,2 2,1 5,2

c33 şırnak 1,0 0,6 0,0 0,0 0,8 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0

c34 siirt 1,4 0,5 0,0 0,0 1,8 0,4 0,5 0,5 0,0 0,0

(devam)
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b. öğrencinin özellikleri ve eğitime katılım

tablo b1: 0-19 yaş arası grubun özellikleri
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

0-19 yaş 5-19 yaş 5-14 yaş 15-19 yaş

okula 
devam

herhangi bir eğitim 
kurumuna devam eden

%78.3 %79.6 %80.3 %91.4 %92.3 %92.5 %53.9 %56.3 %57.9

0-19 yaş 0-4 yaş 5-14 yaş 15-19 yaş

ba
ba

 

eğ
it

im
 d

üz
ey

i

okuryazar olmayan (%)  3,9     3,7     3,4     2,5     2,2     2,0     3,9     3,7     3,4     5,6     5,3    5,1

okuryazar olup bir okul 
bitirmemiş olan (%)

 4,8     4,7     5,0     4,4     4,3     4,7     4,7     4,6     4,7     5,5     5,5    6,1

ilkokul mezunu (%)  52,5     51,9     51,3     45,7     43,9     42,3     54,1     53,5     53,3     56,6     57,3    57,2

ortaokul ya da ilköğretim 
mezunu (%)

 13,0     13,0     12,9     14,2     14,6     15,2     12,8     12,8     12,4     12,1     11,5    11,4

genel lise ya da meslek 
lisesi mezunu (%)

 17,2     17,4     17,2     22,7     22,9     22,2     16,3     16,6     16,7     13,2     13,1    12,8

yüksekokul mezunu ya da 
üzeri (%)

 8,5     9,3     10,1     10,5     12,0     13,4     8,1     8,8     9,6     7,0     7,2    7,5

is
ti

hd
am

 
du

ru
m

u çalışan (%)  79,5     82,1     84,3     83,3     86,8     88,7     80,6     83,1     85,2     72,7     74,7    77,4

işsiz (%)  10,3     8,3     6,8     11,2     8,4     6,9     10,3     8,4     6,9     9,2     8,1    6,3

işgücü dışında (%)  10,2     9,6     8,9     5,5     4,8     4,4     9,1     8,5     8,0     18,1     17,2    16,2

iş
te

ki
 d

ur
um

u ücretli, maaşlı veya 
yevmiyeli (%)

 62,1     63,7     64,7     68,2     70,4     71,2     61,5     63,4     64,3     55,3     56,0    57,3

işveren (%)  8,5     8,1     7,8     8,1     7,5     7,2     8,5     8,1     7,9     8,9     8,8    8,0

kendi hesabına (%)  27,7     26,5     25,8     20,6     19,1     18,6     28,5     27,1     26,3     35,0     34,6    34,0

ücretsiz aile işçisi (%)  1,8     1,7     1,7     3,0     3,1     2,9     1,6     1,4     1,4     0,7     0,6    0,7

m
es

le
ki

 d
ur

um
u

kanun yapıcılar, üst düzey 
yöneticiler ve müdürler (%)

 12,5     11,7     11,5     11,7     10,9     11,2     12,5     11,7     11,4     13,4     12,9    12,4

profesyonel meslek 
mensupları (%)

 3,6     4,7     5,0     4,7     5,9     6,4     3,3     4,5     4,7     2,9     3,7    3,6

yardımcı profesyonel 
meslek mensupları (%)

 5,2     4,8     4,6     5,3     5,5     5,2     5,0     4,6     4,5     5,5     4,5    4,2

büro ve müşteri 
hizmetlerinde çalışan 
elemanlar (%)

 4,2     4,4     4,2     4,2     4,4     4,5     4,2     4,3     4,1     4,1     4,6    4,2

hizmet ve satış  
elemanları (%)

 11,4     11,3     11,2     13,0     13,1     12,9     11,2     11,2     11,0     9,7     9,1    9,5

nitelikli tarım, 
hayvancılık, avcılık, 
ormancılık (%)

 15,4     15,6     15,5     11,0     11,0     10,5     16,0     15,8     15,7     19,5     21,1    21,4

sanatkarlar ve ilgili 
işlerde çalışanlar (%)

 17,2     17,4     17,2     18,9     19,0     18,8     17,1     17,3     17,3     15,1     15,7    15,1

tesis ve makine 
operatörleri ve 
montajcıları (%)

 13,9     14,8     14,6     14,4     15,4     15,1     13,8     14,9     14,7     13,5     13,5    13,5

nitelik gerektirmeyen 
işlerde çalışanlar (%)

 16,7     15,3     16,2     16,7     14,8     15,5     16,8     15,7     16,6     16,2     15,0    16,1
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tablo b1: 0-19 yaş arası grubun özellikleri
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

0-19 yaş 5-19 yaş 5-14 yaş 15-19 yaş

an
ne

eğ
it

im
 d

üz
ey

i

okuryazar olmayan (%)  20,2     19,3     19,4     14,7     13,4     13,3     20,3     19,4     19,3     26,1     25,6    26,1

okuryazar olup bir okul 
bitirmemiş olan (%)

 8,1     8,6     9,0     9,2     10,4     11,2     7,4     7,5     8,1     8,6     9,0    8,5

ilkokul mezunu (%)  50,0     49,5     47,7     43,6     41,0     37,4     52,9     53,0     51,2     50,7     50,9    51,0

ortaokul ya da ilköğretim 
mezunu (%)

 7,2     7,6     8,1     11,4     12,9     14,2     6,0     6,2     6,5     5,3     4,9    4,9

genel lise ya da meslek 
lisesi mezunu (%)

 10,1     10,2     10,5     14,2     14,6     15,1     9,6     9,6     10,0     6,6     6,7    6,4

yüksekokul mezunu ya da 
üzeri (%)

 4,3     4,8     5,4     6,8     7,8     8,8     3,8     4,2     4,9     2,6     2,9    3,0

is
ti

hd
am

 
du

ru
m

u çalışan (%)  22,1     25,2     27,0     17,7     20,1     21,7     23,6     26,6     28,2     23,8     27,7    30,1

işsiz (%)  2,3     2,2     2,0     2,0     2,0     1,8     2,4     2,3     2,1     2,3     2,2    2,0

işgücü dışında (%)  75,6     72,6     71,0     80,3     77,9     76,5     74,1     71,1     69,7     73,9     70,1    67,9

iş
te

ki
 d

ur
um

u ücretli, maaşlı veya 
yevmiyeli (%)

 37,0     37,6     39,3     42,8     43,4     45,4     36,1     36,7     38,8     34,3     34,9    35,7

işveren (%)  1,2     1,1     1,0     1,2     1,1     1,1     1,1     1,0     0,9     1,3     1,3    1,0

kendi hesabına (%)  19,0     18,6     16,4     14,4     14,0     12,3     19,7     19,5     17,1     21,1     20,2    18,2

ücretsiz aile işçisi (%)  42,8     42,7     43,3     41,6     41,5     41,2     43,1     42,8     43,2     43,3     43,5    45,0

m
es

le
ki

 d
ur

um
u

kanun yapıcılar, üst düzey 
yöneticiler ve müdürler (%)

 2,5     2,3     2,2     2,7     2,6     2,6     2,5     2,2     2,1     2,1     2,3    2,0

profesyonel meslek 
mensupları (%)

 7,3     7,1     7,4     13,3     13,4     13,9     6,7     6,2     6,8     3,9     4,0    3,6

yardımcı profesyonel 
meslek mensupları (%)

 4,9     4,6     4,8     7,8     7,5     7,2     4,5     4,2     4,6     3,4     3,1    3,2

büro ve müşteri 
hizmetlerinde çalışan 
elemanlar (%)

 4,7     5,2     5,5     7,5     7,6     8,8     4,4     5,0     5,2     3,3     3,8    3,6

hizmet ve satış  
elemanları (%)

 7,7     7,5     8,3     5,7     5,7     6,3     7,7     7,6     8,4     9,2     8,6    9,8

nitelikli tarım, 
hayvancılık, avcılık, 
ormancılık (%)

 41,3     42,3     40,6     36,8     39,1     37,1     41,7     42,4     40,5     44,1     44,4    43,4

sanatkarlar ve ilgili 
işlerde çalışanlar (%)

 6,9     6,9     5,8     7,4     6,4     5,4     7,1     7,2     6,1     6,1     6,5    5,7

tesis ve makine 
operatörleri ve 
montajcıları (%)

 2,2     2,5     2,3     1,7     1,9     2,1     2,3     2,6     2,2     2,2     2,6    2,5

nitelik gerektirmeyen 
işlerde çalışanlar (%)

 22,6     21,7     23,2     17,1     15,6     16,7     23,2     22,5     24,2     25,7     24,7    26,3

(devam)
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tablo b1: 0-19 yaş arası grubun özellikleri
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

0-19 yaş 5-19 yaş 5-14 yaş 15-19 yaş

ai
le

 ö
ze

ll
ik

le
ri

hanehalkı büyüklüğü 
(ortalama)

 5,5     5,4    5,4  5,3     5,3    5,3  5,6     5,5    5,5  5,4     5,3    5,4

0-19 yaş arasında 
hanehalkı nüfusu 
(ortalama)

 3,0     2,9    2,9  2,8     2,7    2,7  3,1     3,1    3,1  2,8     2,8    2,8

0-19 yaş arasında 
hanehalkı nüfusu 
(ortalama, kadın)

 1,5     1,5    1,5  1,4     1,4    1,4  1,6     1,5    1,5  1,4     1,4    1,4

0-19 yaş arasında 
hanehalkı nüfusu 
(ortalama, erkek)

 1,5     1,4    1,4  1,4     1,3    1,3  1,6     1,5    1,5  1,4     1,4    1,4

hanehalkı reisinin  
sosyal güvenlik kurumu 
üyeliği (%)

 62,1     63,5     65,0     64,6     67,1     68,4     62,2     63,4     65,2     59,0     59,6    60,5

çekirdek aile (%)  71,9     71,9     72,0     69,8     69,7     69,1     74,4     74,2     74,4     68,9     69,6    69,9

çekirdek aile  
(sadece anne) (%)

 4,8     4,7     4,1     2,5     2,4     2,0     4,8     4,7     3,9     7,2     7,0    6,6

çekirdek aile  
(sadece baba) (%)

 0,6     0,5     0,5     0,1     0,1     0,1     0,3     0,4     0,3     1,4     1,3    1,2

geniş aile (%)  18,6     18,0     18,3     23,2     22,6     23,2     16,8     16,2     16,5     17,7     17,1    17,1

geniş aile (sadece anne) (%)  3,1     3,7     4,0     3,5     4,2     4,5     2,8     3,5     3,8     3,3     3,7    3,8

geniş ale (sadece baba) (%)  1,0     1,2     1,2     0,9     1,1     1,1     1,0     1,1     1,1     1,3     1,4    1,4

bö
lg

el
er

e 
da

ğı
lı

m

istanbul (%)  16,2     16,3     16,4     16,4     16,9     17,6     15,6     15,9     15,8     17,2     16,6    16,2

batı marmara (%)  3,2     3,3     3,3     2,7     3,1     3,2     3,3     3,4     3,3     3,7     3,5    3,4

ege (%)  10,9     10,7     10,4     10,2     10,2     9,9     10,9     10,6     10,3     11,5     11,3    11,0

doğu marmara (%)  8,1     8,5     8,6     8,2     8,4     8,6     8,1     8,5     8,5     8,2     8,5    8,8

batı anadolu (%)  8,6     8,7     8,8     8,4     8,5     9,1     8,6     8,7     8,7     8,9     9,0    8,6

akdeniz (%)  13,3     13,1     13,3     13,6     13,3     13,1     13,3     13,3     13,7     13,0     12,7    12,8

orta anadolu (%)  5,4     5,3     5,3     5,3     5,4     5,2     5,4     5,2     5,2     5,4     5,4    5,5

batı karadeniz (%)  5,9     5,6     5,4     5,3     5,2     4,8     5,9     5,6     5,4     6,2     6,0    5,8

doğu karadeniz (%)  3,2     3,2     3,1     3,0     2,9     2,8     3,2     3,3     3,2     3,4     3,3    3,3

kuzeydoğu anadolu (%)  3,8     3,7     3,7     3,7     3,7     3,7     4,0     3,9     3,8     3,3     3,4    3,5

ortadoğu anadolu (%)  6,6     6,8     6,8     7,0     6,8     6,9     6,8     7,0     6,9     5,9     6,5    6,6

güneydoğu anadolu (%)  14,8     14,7     15,0     16,2     15,7     15,2     14,8     14,7     15,2     13,3     13,7    14,5

(devam)
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tablo b2: demografik durum

bölge 
/ il 

kodu
bölge/il

bölge / il nüfusu içindeki payı

3-5 yaş grubu (%) 6-13 yaş grubu  (%) 14-17 yaş grubu (%)

2010-2011 2011-2012 2012-2013* 2010-2011 2011-2012 2012-2013** 2010-2011 2011-2012 2012-2013

0 türkiye 5,1 5,1 4,6 13,8 13,6 13,7 6,9 6,9 6,8

100 istanbul 4,8 4,8 4,4 12,7 12,4 12,6 6,3 6,3 6,2

200 batı marmara 3,6 3,6 3,3 10,4 10,1 10,2 5,7 5,6 5,6

211 tekirdağ 4,4 4,4 4,0 11,7 11,4 11,6 5,9 5,8 5,8

212 edirne 3,3 3,2 2,9 9,5 9,0 9,0 5,4 5,2 5,1

213 kırklareli 3,3 3,2 2,9 9,8 9,4 9,4 5,7 5,5 5,4

221 balıkesir 3,5 3,5 3,1 10,5 10,2 10,2 5,8 5,8 5,8

222 çanakkale 3,2 3,2 3,0 9,1 9,1 9,1 5,2 5,1 5,0

300 ege 4,1 4,1 3,7 11,3 11,1 11,3 6,0 6,0 5,9

301 izmir 3,9 4,0 3,7 10,6 10,5 10,6 5,8 5,7 5,7

321 aydın 4,0 4,0 3,6 11,5 11,1 11,2 6,2 6,2 6,1

322 denizli 4,4 4,4 3,9 12,3 12,0 12,1 6,2 6,2 6,2

323 muğla 4,1 4,0 3,7 11,1 10,8 10,9 5,6 5,6 5,6

331 manisa 4,1 4,3 3,8 11,5 11,7 11,9 6,1 6,3 6,2

332 afyonkarahisar 4,8 4,8 4,3 13,5 13,2 13,3 6,8 6,8 6,8

333 kütahya 3,7 3,8 3,4 10,6 10,8 10,7 5,5 5,7 5,6

334 uşak 4,1 4,1 3,7 11,8 11,5 11,6 6,2 6,3 6,2

400 doğu marmara 4,4 4,5 4,1 12,2 12,0 12,1 6,2 6,2 6,2

411 bursa 4,5 4,5 4,2 12,2 12,0 12,2 6,2 6,3 6,2

412 eskişehir 3,6 3,6 3,3 10,4 10,1 10,2 5,6 5,6 5,6

413 bilecik 3,5 3,8 3,5 9,9 10,8 10,9 5,0 5,6 5,6

421 kocaeli 4,9 5,0 4,6 13,1 12,8 13,0 6,4 6,3 6,3

422 sakarya 4,6 4,6 4,2 13,2 12,8 12,9 6,6 6,6 6,5

423 düzce 4,7 4,7 4,2 13,1 12,7 12,8 6,6 6,6 6,5

424 bolu 3,8 3,8 3,5 10,8 10,5 10,6 5,9 5,8 5,6

425 yalova 4,0 4,0 3,8 11,5 11,2 11,3 6,2 6,2 6,1

500 batı anadolu 4,7 4,7 4,7 12,8 12,6 13,9 6,4 6,4 6,9

510 ankara 4,4 4,5 4,1 12,0 11,8 12,0 6,0 6,0 6,0

521 konya 5,4 5,3 4,7 14,6 14,3 14,5 7,2 7,3 7,2

522 karaman 4,9 4,8 4,4 14,1 13,7 13,8 7,2 7,3 7,3

600 akdeniz 5,3 5,3 4,9 14,2 14,1 14,4 7,1 7,1 7,1

611 antalya 4,8 4,8 4,4 12,7 12,5 12,7 6,3 6,3 6,3

612 ısparta 3,8 4,1 3,7 10,4 11,2 11,3 5,4 5,9 5,8

613 burdur 3,7 3,7 3,3 10,8 11,0 11,0 5,6 5,8 5,8

621 adana 5,4 5,4 5,0 14,6 14,3 14,6 7,4 7,4 7,3

622 mersin 4,9 4,9 4,5 13,9 13,6 13,8 7,2 7,2 7,2

631 hatay 6,0 6,1 5,6 15,6 15,7 16,1 7,3 7,5 7,6

632 kahramanmaraş 6,4 6,4 5,8 16,6 16,4 16,8 7,8 7,8 7,8

633 osmaniye 5,9 5,9 5,4 15,8 15,6 15,8 7,7 7,7 7,6

700 orta anadolu 5,1 5,1 4,6 14,1 13,8 14,0 7,2 7,2 7,1

711 kırıkkale 4,2 4,2 3,8 12,8 12,4 12,4 7,1 6,9 6,8

712 aksaray 5,6 5,6 5,1 15,3 14,9 15,0 7,5 7,6 7,6

713 niğde 5,5 5,4 4,9 15,2 14,9 15,0 7,6 7,5 7,4

714 nevşehir 4,9 4,7 4,2 13,7 13,3 13,3 6,8 6,9 6,8

715 kırşehir 4,2 4,2 3,7 12,7 12,3 12,2 6,8 6,8 6,8

721 kayseri 5,5 5,5 5,0 14,3 14,1 14,5 6,9 7,0 7,0

722 sivas 4,7 4,8 4,3 13,4 13,3 13,5 7,1 7,2 7,1

723 yozgat 4,9 4,9 4,4 14,5 14,0 14,0 7,9 7,8 7,8
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tablo b2: demografik durum

bölge 
/ il 

kodu
bölge/il

bölge / il nüfusu içindeki payı

3-5 yaş grubu (%) 6-13 yaş grubu  (%) 14-17 yaş grubu (%)

2010-2011 2011-2012 2012-2013* 2010-2011 2011-2012 2012-2013** 2010-2011 2011-2012 2012-2013

800 batı karadeniz 4,1 4,1 3,8 12,2 12,0 12,0 6,7 6,6 6,5

811 zonguldak 4,0 4,1 3,8 11,3 11,2 11,3 5,9 5,9 5,8

812 karabük 3,6 3,6 3,2 10,5 10,7 10,4 5,8 5,8 5,7

813 bartın 3,6 3,7 3,4 11,1 10,8 10,7 6,1 6,0 5,7

821 kastamonu 3,7 3,7 3,3 10,6 10,5 10,5 5,8 5,6 5,6

822 çankırı 4,0 3,9 3,5 11,4 10,9 11,1 6,3 6,0 6,0

823 sinop 3,7 3,7 3,4 11,2 10,8 10,8 6,5 6,2 6,0

831 samsun 4,3 4,3 4,0 13,3 12,9 12,8 7,3 7,2 7,1

832 tokat 4,4 4,4 4,0 13,4 13,2 13,2 7,3 7,4 7,3

833 çorum 4,3 4,2 3,8 12,7 12,3 12,3 6,9 6,9 6,8

834 amasya 3,8 4,0 3,7 11,7 11,7 11,8 6,4 6,6 6,5

900 doğu karadeniz 4,1 4,0 3,7 12,5 12,0 11,9 6,9 6,8 6,7

901 trabzon 4,1 4,1 3,9 12,4 11,9 11,9 6,8 6,7 6,5

902 ordu 4,2 4,2 3,9 13,2 12,6 12,5 7,1 7,1 7,1

903 giresun 3,7 3,6 3,3 11,9 11,4 11,2 6,9 6,8 6,6

904 rize 4,2 4,1 3,7 12,4 11,9 11,8 6,9 6,7 6,5

905 artvin 3,7 3,6 3,3 11,2 10,7 10,6 6,4 6,2 6,0

906 gümüşhane 4,3 4,3 3,9 13,1 12,4 12,1 7,5 7,3 7,1

a00 kuzeydoğu anadolu 6,2 6,0 5,5 17,9 17,3 17,4 8,5 8,4 8,3

a11 erzurum 5,8 5,6 5,0 17,0 16,4 16,4 8,2 8,1 8,0

a12 erzincan 4,1 4,2 3,8 12,2 12,2 12,1 6,8 6,9 6,6

a13 bayburt 4,8 4,7 4,3 14,1 13,1 13,1 8,0 7,8 7,5

a21 ağrı 7,9 7,6 7,0 22,6 21,7 21,9 9,7 9,6 9,7

a22 kars 6,3 6,1 5,6 17,3 16,8 16,8 8,3 8,1 8,1

a23 ığdır 6,5 6,3 5,8 19,1 18,3 18,3 9,2 9,1 9,0

a24 ardahan 5,1 4,7 4,1 14,8 14,1 14,2 8,2 7,9 7,6

b00 ortadoğu anadolu 6,7 6,5 5,8 18,7 17,8 18,0 8,8 8,6 8,6

b11 malatya 5,1 5,0 4,6 14,3 13,8 14,1 7,5 7,3 7,2

b12 elazığ 4,9 4,9 4,4 14,1 13,7 13,7 7,4 7,4 7,2

b13 bingöl 6,2 5,9 5,4 16,9 16,2 16,2 8,6 8,3 8,2

b14 tunceli 3,3 2,9 2,6 9,5 8,1 8,0 5,4 4,8 4,5

b21 van 8,0 7,9 7,1 22,2 21,3 21,5 9,9 9,7 9,8

b22 muş 8,0 7,7 6,9 22,3 21,7 21,9 10,0 9,8 9,9

b23 bitlis 7,7 7,4 6,7 21,5 20,5 20,6 9,7 9,6 9,6

b24 hakkari 8,1 7,0 5,8 21,8 20,0 19,9 10,2 9,4 9,3

c00 güneydoğu anadolu 7,9 7,8 6,9 20,2 19,7 20,1 9,2 9,1 9,0

c11 gaziantep 7,4 7,4 6,7 18,2 18,0 18,3 8,0 8,0 8,1

c12 adıyaman 6,3 6,2 5,6 17,1 16,7 16,8 9,1 9,0 8,8

c13 kilis 6,7 6,4 5,6 16,8 16,6 17,1 7,9 8,0 8,1

c21 şanlıurfa 8,9 8,9 7,9 21,8 21,4 22,0 9,3 9,3 9,3

c22 diyarbakır 7,4 7,3 6,6 19,9 19,3 19,5 9,3 9,1 9,1

c31 mardin 7,8 7,5 6,6 21,1 20,4 20,6 9,9 9,7 9,6

c32 batman 8,1 7,9 7,0 22,0 21,4 21,7 10,1 10,0 9,9

c33 şırnak 9,7 9,1 7,7 23,7 22,5 23,3 10,1 9,6 9,7

c34 siirt 8,6 8,0 7,0 22,4 21,5 22,0 10,0 9,9 9,9

* bu yıl için hesaplanan oranlar ocak, şubat ve mart 2007 doğumluları içermemektedir.

** bu yıl için hesaplanan oranlar ocak, şubat ve mart 2007 doğumluları da içermektedir.

(devam)
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tablo b3: türkiye net okullulaşma oranı trendleri (%)
kademe ve cinsiyet 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

okulöncesi eğitim 
(36-69 ay yaş grubu)

toplam 7,5 8,4 10,4 13,6 16,1 17,9 22,9 26,9 29,9 30,9 30,9

kız - - - - - - - 26,5 29,4 30,5 30,4

erkek - - - - - - - 27,3 30,3 31,2 31,4

okulöncesi eğitim 
(48-69 ay yaş grubu)

toplam 11,2 12,5 15,5 20,2 24,1 26,6 32,5 38,6 43,1 44,0 44,0

kız - - - - - - - 39,2 42,5 43,5 43,2

erkek - - - - - - - 38,6 43,7 44,6 44,9

okulöncesi eğitim 
(60-69 ay yaş grubu)

toplam - - - - - - - 61,0 66,9 65,7 55,3

kız - - - - - - - - - 65,2 53,2

erkek - - - - - - - - - 66,2 57,3

ilkokul

toplam - - - - - - - - - - 98,9

kız - - - - - - - - - - 98,9

erkek - - - - - - - - - - 98,8

ortaokul

toplam - - - - - - - - - - 93,1

kız - - - - - - - - - - 93,0

erkek - - - - - - - - - - 93,2

ilköğretim (toplam)

toplam 91,0 90,2 89,7 89,8 90,1 97,4 96,5 98,2 98,4 98,7 96,0

kız 87,3 86,9 86,6 87,2 87,9 96,1 96,0 97,8 98,2 98,6 96,0

erkek 94,5 93,4 92,6 92,3 92,3 98,5 97,0 98,5 98,6 98,8 96,0

ortaöğretim

toplam 50,6 53,4 54,9 56,6 56,5 58,6 58,5 65,0 69,3 67,4 70,1

kız 45,2 48,4 50,5 52,0 52,2 55,8 56,3 62,2 66,1 66,1 69,3

erkek 55,7 58,1 59,1 61,1 60,7 61,2 60,6 67,6 72,4 68,5 70,8
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tablo b4: ailevi özelliklere göre eğitime katılım (%)

2010 2011

kız erkek kız erkek

il
kö

ğr
et

im
e 

ka
tı

lı
m

or
ta

öğ
re

ti
m

e 
ka

tı
lı

m
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ka
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m

or
ta
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il
kö

ğr
et
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e 

ka
tı

lı
m

or
ta

öğ
re

ti
m

e 
ka

tı
lı

m

tüm 92,9 56,5 94,0 62,9 93,2 59,1 93,6 63,4

yerleşim yeri
kırsal 90,6 41,1 93,4 53,6 91,9 45,8 93,0 53,8

kent 94,0 64,7 94,3 67,5 93,9 66,7 93,9 68,4

hanede 19 yaşından 
genç nüfus

0-1 95,0 65,4 94,7 70,8 94,8 69,0 93,8 71,4

2-3 94,7 63,9 94,8 67,1 94,4 65,9 94,0 67,6

4 ve daha fazla 89,0 37,3 91,9 46,6 90,6 41,1 92,5 47,1

hanehalkı reisinin 
eğitim durumu

okuryazar olmayan 84,6 30,2 90,7 43,5 87,6 33,4 91,1 44,1

okuryazar 86,5 32,2 91,3 42,0 87,2 35,4 91,2 42,9

ilkokul mezunu 93,5 54,9 94,4 58,1 93,9 57,0 93,9 59,4

ilköğretim okulu mezunu 95,3 66,7 94,9 76,1 94,1 71,7 94,5 75,3

lise mezunu 94,9 79,3 94,4 88,3 94,7 81,8 93,9 86,3

yüksekokul mezunu ve üzeri 95,3 93,0 95,2 96,8 94,9 93,8 93,8 96,0

hanehalkı reisinin 
meslek grubu

kanun yapıcılar, üst düzey 
yöneticiler ve müdürler

94,4 74,6 94,8 76,1 94,8 72,5 94,6 76,0

profesyonel meslek mensupları 95,7 91,3 95,8 96,5 94,6 91,8 94,3 93,6

yardımcı profesyonel meslek 
mensupları

94,1 80,0 95,6 89,2 94,4 83,4 95,1 85,2

büro ve müşteri hizmetlerinde 
çalışan elemanlar

96,9 83,1 95,9 85,5 94,8 86,1 95,2 89,6

hizmet ve satış elemanları 94,4 64,5 94,2 68,4 93,3 68,1 94,5 73,0

nitelikli tarım, hayvancılık, 
avcılık, ormancılık

89,5 37,1 93,4 50,5 91,2 41,0 93,2 50,5

sanatkarlar ve ilgili işlerde 
çalışanlar

95,3 63,6 94,3 65,5 94,1 64,5 93,7 66,6

tesis ve makine operatörleri ve 
montajcıları

94,2 62,9 94,8 67,4 94,6 65,8 93,6 68,5

nitelik gerektirmeyen işlerde 
çalışanlar

91,9 51,6 93,5 56,6 92,1 53,8 92,7 57,0

annenin tek ebeveyn olduğu haneler 92,3 59,5 93,7 60,7 93,2 59,3 94,3 60,5
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tablo b5: okulöncesi eğitime katılım

bölge 
/ il 

kodu
bölge / il

2011-2012 2012-2013

okullulaşma oranları (%)
kız / 
erkek 
oranı

okullulaşma oranları (%)
kız / 
erkek 
oranı

36-48 
ay

48-60 
ay

60-72 
ay

48-72 
ay

36-72 
ay

36-72 
ay

36-48 
ay

48-60 
ay

60-69 
ay

48-69 
ay

36-69 
ay

36-69 
ay

0 türkiye 5,7 22,3 65,7 44,0 30,9 0,93 7,3 35,6 55,3 44,0 30,9 0,92

100 istanbul 4,4 13,5 44,7 28,7 20,3 0,91 6,4 26,1 41,1 32,5 23,2 0,90

200 batı marmara 7,1 22,7 75,9 50,0 35,3 0,96 8,6 36,8 72,1 52,2 36,7 0,93

211 tekirdağ 4,2 18,0 78,4 48,7 33,4 0,96 6,8 30,4 63,2 44,7 31,1 0,90

212 edirne 10,2 27,0 76,7 53,2 38,5 1,03 10,5 38,6 80,1 56,5 40,3 0,99

213 kırklareli 8,4 28,3 75,7 52,4 37,2 0,93 8,6 42,1 80,5 58,9 41,4 0,90

221 balıkesir 7,0 21,2 71,5 46,9 33,5 0,94 8,5 38,3 69,6 51,9 36,7 0,93

222 çanakkale 10,3 30,7 81,3 56,5 40,5 0,95 11,5 43,3 87,8 62,5 43,9 0,95

300 ege 6,9 26,6 81,2 54,4 38,1 0,93 8,7 38,3 68,7 51,3 36,2 0,92

301 izmir 7,5 33,8 85,3 59,6 41,7 0,92 10,3 38,1 61,9 48,4 34,9 0,91

321 aydın 8,4 22,9 72,6 47,7 33,9 0,91 9,1 37,9 68,7 50,8 36,1 0,92

322 denizli 8,6 29,3 80,4 56,7 39,8 0,93 10,6 40,9 82,6 58,6 41,8 0,93

323 muğla 4,9 19,3 77,8 50,9 35,5 0,96 7,5 38,8 78,5 55,8 38,5 0,93

331 manisa 6,0 21,2 73,7 47,8 33,6 0,95 6,6 36,4 67,8 49,8 34,5 0,92

332 afyonkarahisar 4,2 15,4 75,0 46,0 31,7 0,95 5,3 38,6 66,1 50,2 33,9 0,92

333 kütahya 7,6 24,5 97,7 60,9 42,7 0,96 7,5 39,4 77,6 56,0 39,0 0,92

334 uşak 3,7 16,8 90,2 54,8 37,7 0,94 4,8 37,7 78,0 55,1 37,5 0,92

400 doğu marmara 5,9 21,3 71,0 45,8 31,9 0,92 8,0 37,0 62,2 47,8 33,7 0,92

411 bursa 4,7 19,4 61,4 40,4 28,2 0,90 7,1 32,9 59,8 44,4 31,1 0,91

412 eskişehir 10,1 26,9 77,5 51,8 37,2 0,94 11,4 37,8 72,4 52,6 37,9 0,91

413 bilecik 8,4 25,1 79,2 52,6 37,3 0,95 8,5 43,7 73,8 56,8 39,2 0,92

421 kocaeli 4,4 19,2 75,3 46,6 31,8 0,92 7,1 38,0 62,3 48,5 33,8 0,95

422 sakarya 5,4 23,1 81,4 51,7 35,9 0,94 8,1 41,6 59,1 49,2 34,6 0,91

423 düzce 9,4 23,8 75,1 47,8 34,1 0,92 10,4 40,9 57,8 48,2 35,0 0,89

424 bolu 11,3 26,9 72,8 49,7 35,8 0,94 10,3 40,0 71,4 53,4 38,0 0,91

425 yalova 8,0 23,3 81,8 50,6 35,8 0,89 10,3 44,1 64,1 53,0 37,5 0,88

500 batı anadolu 6,6 19,2 69,9 44,3 31,2 0,92 8,5 33,7 59,8 44,9 32,1 0,92

510 ankara 7,3 18,7 62,2 39,9 28,4 0,91 10,2 33,8 58,9 44,6 32,5 0,92

521 konya 5,2 20,2 82,9 52,0 36,2 0,93 5,2 32,9 59,9 44,5 30,7 0,91

522 karaman 4,8 20,7 85,8 55,1 38,0 0,90 6,1 39,1 76,8 55,2 37,3 0,94

600 akdeniz 8,4 35,0 75,7 56,2 39,8 0,93 8,2 40,8 67,9 52,2 36,5 0,92

611 antalya 7,8 24,3 78,0 52,4 37,3 0,94 10,0 42,6 84,8 60,5 42,4 0,92

612 ısparta 10,7 32,1 77,9 55,3 39,8 0,87 11,9 41,7 86,8 60,7 43,1 0,90

613 burdur 9,7 42,4 89,3 70,0 49,6 0,93 11,5 42,7 107,3 70,5 49,2 0,94

621 adana 4,6 18,1 54,8 36,8 25,6 0,90 5,9 30,7 51,4 39,4 27,4 0,91

622 mersin 16,9 41,7 97,9 70,1 52,0 0,93 9,9 48,7 78,9 61,4 42,9 0,93

631 hatay 11,6 81,9 96,5 89,3 62,4 0,95 10,9 56,6 65,2 60,3 42,7 0,92

632 kahramanmaraş 2,4 13,3 61,8 38,1 25,9 0,91 3,7 28,6 50,7 38,1 25,9 0,88

633 osmaniye 3,2 17,0 55,4 41,4 28,5 0,87 5,7 29,5 68,0 46,0 31,5 0,90

700 orta anadolu 3,9 16,7 70,5 43,8 30,3 0,93 4,7 33,1 60,2 44,8 30,7 0,92

711 kırıkkale 4,8 20,2 79,7 49,2 34,3 0,91 6,0 35,6 68,1 49,7 34,7 0,96

712 aksaray 6,0 16,7 65,8 40,4 28,5 0,92 5,0 35,1 56,2 44,4 30,5 0,91

713 niğde 4,8 18,4 84,7 52,7 36,3 0,91 5,2 37,8 69,8 51,2 34,5 0,89

714 nevşehir 8,4 36,2 94,9 66,6 47,3 0,96 8,4 50,1 76,4 61,8 42,4 0,95

715 kırşehir 5,0 22,7 78,5 50,6 35,2 0,94 6,9 36,5 81,1 56,1 39,4 0,95

721 kayseri 2,0 12,0 61,3 37,4 25,5 0,93 3,2 28,1 57,0 40,4 27,4 0,91

722 sivas 3,1 13,0 61,1 36,6 25,3 0,95 4,4 29,8 50,4 38,7 26,6 0,90

723 yozgat 4,7 18,7 81,7 49,7 34,4 0,92 5,2 35,6 56,3 44,7 31,0 0,94
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tablo b5: okulöncesi eğitime katılım

bölge 
/ il 

kodu
bölge / il

2011-2012 2012-2013

okullulaşma oranları (%)
kız / 
erkek 
oranı

okullulaşma oranları (%)
kız / 
erkek 
oranı

36-48 
ay

48-60 
ay

60-72 
ay

48-72 
ay

36-72 
ay

36-72 
ay

36-48 
ay

48-60 
ay

60-69 
ay

48-69 
ay

36-69 
ay

36-69 
ay

800 batı karadeniz 6,4 25,0 78,0 51,7 36,1 0,94 8,7 40,5 64,2 50,7 35,8 0,92

811 zonguldak 3,9 14,2 65,1 38,8 26,7 0,91 5,4 32,4 54,8 42,1 29,1 0,96

812 karabük 7,7 20,3 81,8 50,3 35,4 0,93 8,8 40,4 70,9 53,6 37,7 0,89

813 bartın 6,8 23,7 85,6 53,8 37,2 0,96 8,7 44,3 59,3 50,8 35,8 1,00

821 kastamonu 6,4 25,3 82,8 54,1 38,1 0,98 8,0 38,1 59,4 47,5 33,7 0,91

822 çankırı 7,4 23,1 65,9 44,7 31,6 0,89 8,2 35,8 59,9 45,9 32,6 0,93

823 sinop 7,9 25,3 90,1 56,7 39,2 0,97 10,5 42,3 66,6 52,6 37,3 0,92

831 samsun 6,5 25,1 87,0 55,6 38,6 0,93 9,2 44,4 67,7 54,5 38,5 0,92

832 tokat 4,3 20,2 68,7 45,5 31,8 0,95 7,1 37,1 58,0 46,2 32,3 0,91

833 çorum 5,6 22,1 67,3 46,8 32,7 0,92 7,4 33,4 67,9 48,3 33,6 0,89

834 amasya 13,2 66,1 94,1 80,5 57,3 0,94 18,4 60,4 78,1 68,0 50,4 0,92

900 doğu karadeniz 9,4 30,4 81,5 54,9 39,1 0,94 9,9 44,8 64,3 53,2 37,7 0,93

901 trabzon 14,5 45,4 89,3 67,1 48,3 0,94 13,4 51,7 69,0 59,1 42,4 0,92

902 ordu 4,0 19,5 69,1 43,3 29,8 0,94 4,9 35,6 55,4 44,2 30,4 0,91

903 giresun 9,1 28,6 90,6 57,4 40,8 0,96 13,3 51,8 74,2 61,7 44,4 0,98

904 rize 9,8 28,8 82,5 54,6 39,0 0,95 10,3 45,1 63,7 53,3 37,9 0,93

905 artvin 10,3 27,0 86,7 54,5 39,1 0,91 10,4 47,0 75,0 59,5 41,9 0,99

906 gümüşhane 7,0 22,4 73,3 46,6 32,9 0,94 7,3 35,7 51,3 42,6 29,9 0,93

a00 kuzeydoğu anadolu 4,1 18,3 55,9 37,0 25,9 0,93 6,6 34,9 42,9 38,3 26,7 0,92

a11 erzurum 5,0 23,4 63,7 43,8 30,8 0,92 7,5 34,3 46,1 39,3 27,7 0,89

a12 erzincan 8,3 25,2 71,9 48,1 34,5 0,95 10,2 41,4 61,1 50,0 36,0 0,90

a13 bayburt 3,3 18,1 81,1 49,7 33,3 0,95 7,9 35,2 56,1 44,2 31,3 0,98

a21 ağrı 2,1 10,1 34,1 22,1 15,3 0,92 4,2 28,3 29,9 29,0 19,9 0,93

a22 kars 4,2 19,5 59,7 39,2 27,1 0,94 7,4 39,7 42,7 41,0 28,9 0,94

a23 ığdır 2,4 15,7 64,0 39,7 27,1 0,94 4,7 39,1 50,2 43,9 29,5 0,91

a24 ardahan 9,6 31,8 90,9 61,2 44,4 0,99 13,0 55,0 64,6 59,2 42,2 1,05

b00 ortadoğu anadolu 4,4 22,2 66,5 44,0 30,7 0,93 6,8 39,2 47,1 42,6 29,6 0,93

b11 malatya 4,1 20,3 74,8 46,6 32,1 0,93 7,2 39,7 60,5 48,5 33,8 0,93

b12 elazığ 8,7 34,7 95,2 63,9 45,3 0,91 8,7 47,2 55,3 50,7 35,5 0,89

b13 bingöl 4,3 17,0 67,6 41,0 28,6 0,97 7,1 40,9 41,5 41,1 29,1 0,92

b14 tunceli 19,3 44,0 74,9 59,8 46,2 1,00 22,9 59,4 73,5 65,2 49,4 0,97

b21 van 2,3 19,3 58,4 38,8 26,5 0,95 5,9 39,7 45,0 41,9 28,8 0,97

b22 muş 6,7 30,6 74,8 53,1 37,6 0,92 7,2 38,5 45,9 41,7 29,2 0,92

b23 bitlis 4,0 19,4 65,6 42,1 29,2 0,89 6,4 38,2 44,9 41,1 28,4 0,90

b24 hakkari 2,8 11,4 30,7 20,9 15,1 0,94 4,5 22,2 23,2 22,6 16,2 0,82

c00 güneydoğu anadolu 3,9 21,6 56,1 38,7 26,8 0,92 5,9 36,5 42,3 39,0 27,0 0,92

c11 gaziantep 1,8 11,0 47,4 28,7 19,5 0,88 3,0 27,5 41,9 33,6 22,6 0,91

c12 adıyaman 4,0 18,3 62,2 40,0 27,5 0,97 5,5 36,8 51,6 43,0 29,8 0,96

c13 kilis 1,4 15,6 61,5 38,8 26,8 0,85 6,1 39,1 55,9 46,4 32,0 0,91

c21 şanlıurfa 6,7 37,5 66,7 52,0 36,2 0,94 7,6 45,5 43,6 44,7 30,9 0,94

c22 diyarbakır 3,4 20,8 57,3 39,2 27,0 0,90 7,3 37,9 43,1 40,1 28,4 0,92

c31 mardin 2,2 12,4 48,0 30,2 20,8 0,93 3,4 29,5 34,7 31,7 21,5 0,92

c32 batman 2,4 16,3 48,1 32,3 22,2 0,92 6,0 33,5 37,8 35,3 24,7 0,88

c33 şırnak 3,7 16,6 44,0 30,1 21,6 0,91 6,8 34,1 33,7 33,9 24,0 0,92

c34 siirt 5,6 29,7 72,7 51,5 36,2 0,97 8,8 46,9 54,3 50,0 35,1 0,94

(devam)
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tablo b6: ilköğretime katılım

bölge 
/ il 

kodu
bölge / il

2011-2012 ilköğretim 2012-2013 ilkokul 2012-2013 ortaokul 2012-2013 ilköğretim (toplam)

bölge / il
bölge 
/ il 

kodu

net okullulaşma oranı (%)
kız öğrenci / 
erkek öğrenci 

oranı (6-13 yaş)

kız öğrenci 
/ erkek 

öğrenci oranı 
(açıköğretim 

hariç tüm 
öğrenciler)

ilkokul net okullulaşma oranı
kız öğrenci / 
erkek öğrenci 

oranı (6-9 yaş*)

ortaokul net okullulaşma 
oranı (%)

kız  
öğrenci 
/ erkek 
öğrenci 
oranı  

(10-13 yaş)

kız öğrenci / 
erkek öğrenci 

oranı 
(açıköğretim 

hariç tüm 
öğrenciler)

ilköğretim net okullulaşma 
oranı (%) kız öğrenci / 

erkek öğrenci 
oranı (6--13 

yaş*)

kız öğrenci / 
erkek öğrenci 

oranı 
(açıköğretim 

hariç tüm 
öğrenciler)

toplam kadın erkek toplam kadın erkek toplam kadın erkek toplam kadın erkek

0 türkiye 98,7 98,6 98,8 0,95 0,95 98,9 98,9 98,8 0,95 93,1 93,0 93,2 0,95 0,95 96,0 96,0 96,0 0,95 0,95 türkiye 0

100 istanbul 99,5 99,4 99,7 0,94 0,94 99,5 99,6 99,5 0,95 95,3 95,2 95,5 0,94 0,93 97,5 97,4 97,5 0,94 0,94 istanbul 100

200 batı marmara 99,1 99,1 99,2 0,94 0,94 98,3 98,4 98,3 0,95 95,0 95,2 94,9 0,94 0,94 96,7 96,8 96,6 0,94 0,94 batı marmara 200

211 tekirdağ 98,6 98,6 98,7 0,93 0,93 98,4 98,4 98,4 0,94 94,5 94,4 94,6 0,93 0,91 96,5 96,4 96,5 0,94 0,93 tekirdağ 211

212 edirne 100,0 99,7 100,4 0,93 0,93 98,5 98,7 98,2 0,96 93,9 93,9 94,0 0,93 0,93 96,2 96,3 96,1 0,95 0,94 edirne 212

213 kırklareli 99,0 99,0 99,1 0,95 0,94 98,2 98,8 97,7 0,95 95,4 95,7 95,2 0,97 0,97 96,8 97,2 96,4 0,96 0,96 kırklareli 213

221 balıkesir 99,3 99,2 99,3 0,95 0,94 98,5 98,4 98,6 0,94 95,8 96,2 95,4 0,95 0,95 97,1 97,3 97,0 0,95 0,94 balıkesir 221

222 çanakkale 99,3 99,3 99,3 0,94 0,93 97,7 97,8 97,7 0,95 94,8 95,1 94,5 0,94 0,94 96,3 96,4 96,1 0,95 0,94 çanakkale 222

300 ege 99,1 99,0 99,1 0,94 0,94 98,5 98,7 98,3 0,95 95,1 95,3 95,0 0,95 0,94 96,8 97,0 96,6 0,95 0,94 ege 300

301 izmir 99,3 99,3 99,3 0,94 0,94 98,5 98,8 98,3 0,95 95,6 95,8 95,5 0,94 0,94 97,1 97,3 96,9 0,95 0,94 izmir 301

321 aydın 99,6 99,6 99,5 0,95 0,94 98,7 98,8 98,6 0,95 95,7 95,9 95,4 0,96 0,95 97,2 97,3 97,0 0,95 0,95 aydın 321

322 denizli 98,2 98,1 98,3 0,95 0,94 97,8 97,9 97,7 0,94 93,8 94,1 93,5 0,96 0,95 95,8 96,0 95,6 0,95 0,95 denizli 322

323 muğla 98,3 98,2 98,3 0,94 0,93 98,2 98,5 97,9 0,95 94,4 94,6 94,3 0,94 0,93 96,3 96,6 96,1 0,95 0,94 muğla 323

331 manisa 99,2 99,1 99,3 0,94 0,93 98,8 99,0 98,5 0,93 95,9 95,9 95,8 0,94 0,94 97,3 97,4 97,2 0,94 0,94 manisa 331

332 afyonkarahisar 99,0 99,0 99,1 0,95 0,95 98,4 98,6 98,1 0,96 93,3 93,4 93,1 0,96 0,95 95,8 96,0 95,6 0,96 0,96 afyonkarahisar 332

333 kütahya 99,2 99,1 99,2 0,94 0,94 99,1 99,0 99,1 0,94 95,8 95,8 95,8 0,94 0,93 97,4 97,4 97,4 0,94 0,94 kütahya 333

334 uşak 98,9 99,0 98,9 0,94 0,93 98,6 99,0 98,3 0,94 94,7 95,0 94,4 0,95 0,94 96,6 97,0 96,3 0,94 0,94 uşak 334

400 doğu marmara 99,1 99,0 99,2 0,94 0,94 98,8 98,9 98,7 0,95 95,9 95,8 95,9 0,94 0,93 97,3 97,3 97,3 0,94 0,94 doğu marmara 400

411 bursa 99,3 99,2 99,3 0,93 0,93 98,6 98,8 98,5 0,94 95,5 95,5 95,6 0,93 0,92 97,1 97,1 97,1 0,94 0,93 bursa 411

412 eskişehir 98,9 98,9 99,0 0,95 0,95 97,9 98,2 97,7 0,96 95,8 95,9 95,7 0,95 0,94 96,9 97,0 96,7 0,95 0,95 eskişehir 412

413 bilecik 98,5 98,4 98,5 0,91 0,91 98,4 98,3 98,5 0,93 95,6 95,6 95,7 0,94 0,93 97,0 96,9 97,1 0,93 0,93 bilecik 413

421 kocaeli 99,1 98,9 99,3 0,94 0,93 99,4 99,5 99,3 0,94 96,7 96,6 96,8 0,94 0,94 98,1 98,0 98,1 0,94 0,94 kocaeli 421

422 sakarya 99,1 98,9 99,2 0,94 0,94 99,2 99,3 99,1 0,95 95,6 95,5 95,8 0,95 0,94 97,4 97,3 97,4 0,95 0,94 sakarya 422

423 düzce 98,7 98,6 98,8 0,96 0,96 98,9 99,0 98,8 0,98 95,9 95,9 95,9 0,95 0,95 97,3 97,4 97,3 0,96 0,96 düzce 423

424 bolu 98,5 98,5 98,4 0,96 0,95 97,5 97,8 97,3 0,95 95,9 95,7 96,1 0,96 0,96 96,7 96,7 96,7 0,95 0,95 bolu 424

425 yalova 98,7 98,6 98,8 0,94 0,94 98,6 98,4 98,8 0,96 94,4 94,2 94,6 0,93 0,92 96,5 96,3 96,6 0,94 0,94 yalova 425

500 batı anadolu 99,3 99,2 99,3 0,95 0,94 98,8 98,9 98,7 0,95 93,9 93,6 93,4 0,96 0,95 97,2 97,3 97,1 0,95 0,95 batı anadolu 500

510 ankara 99,5 99,5 99,6 0,95 0,94 98,9 99,0 98,7 0,95 96,3 96,4 96,2 0,95 0,94 97,6 97,7 97,4 0,95 0,94 ankara 510

521 konya 98,7 98,6 98,9 0,95 0,94 98,7 98,8 98,6 0,95 94,2 94,3 94,1 0,96 0,95 96,5 96,5 96,4 0,96 0,95 konya 521

522 karaman 98,5 98,6 98,5 0,98 0,97 98,7 98,5 98,8 0,95 94,7 94,7 94,7 0,99 0,97 96,6 96,5 96,7 0,97 0,96 karaman 522

600 akdeniz 98,9 98,8 99,0 0,95 0,94 98,6 98,7 98,5 0,95 0,9 0,9 0,9 0,95 0,94 95,7 95,8 95,6 0,95 0,95 akdeniz 600

611 antalya 98,8 98,8 98,8 0,94 0,94 97,9 98,1 97,7 0,95 94,2 94,3 94,2 0,95 0,93 96,1 96,2 96,0 0,95 0,94 antalya 611

612 ısparta 99,1 99,2 99,1 0,95 0,94 97,6 97,6 97,6 0,93 93,3 93,6 93,0 0,95 0,94 95,4 95,6 95,3 0,94 0,93 ısparta 612

613 burdur 96,6 96,7 96,5 0,95 0,94 94,7 95,1 94,4 0,96 92,1 92,5 91,7 0,95 0,94 93,4 93,8 93,0 0,96 0,95 burdur 613

621 adana 99,4 99,2 99,5 0,95 0,95 99,2 99,2 99,2 0,95 92,5 92,7 92,3 0,96 0,95 95,9 96,0 95,8 0,95 0,95 adana 621

622 mersin 100,3 100,0 100,5 0,94 0,94 98,7 98,9 98,5 0,96 93,8 93,6 93,8 0,94 0,93 96,2 96,3 96,2 0,95 0,94 mersin 622

631 hatay 98,6 98,5 98,7 0,95 0,95 98,6 98,6 98,6 0,96 93,6 93,6 93,5 0,96 0,96 96,1 96,2 96,1 0,96 0,96 hatay 631

632 kahramanmaraş 98,3 98,2 98,3 0,94 0,94 99,0 99,1 98,8 0,95 91,0 91,4 90,6 0,95 0,94 95,0 95,3 94,8 0,95 0,94 kahramanmaraş 632

633 osmaniye 97,1 97,1 97,2 0,95 0,94 98,3 98,4 98,2 0,96 88,4 88,8 88,0 0,97 0,94 93,4 93,6 93,1 0,96 0,95 osmaniye 633

700 orta anadolu 98,3 98,2 98,4 0,96 0,95 98,6 98,7 98,5 0,96 93,0 93,1 92,9 0,96 0,95 95,8 95,8 95,7 0,96 0,95 orta anadolu 700

711 kırıkkale 98,7 98,8 98,5 0,96 0,96 96,8 97,0 96,6 0,98 93,5 93,7 93,4 0,95 0,94 95,1 95,3 94,9 0,96 0,96 kırıkkale 711

712 aksaray 99,3 99,1 99,5 0,96 0,95 99,3 99,3 99,2 0,95 91,5 91,4 91,6 0,97 0,95 95,3 95,3 95,4 0,96 0,95 aksaray 712

713 niğde 98,4 98,1 98,6 0,95 0,94 98,5 98,7 98,4 0,94 93,5 93,6 93,4 0,96 0,95 96,0 96,1 95,9 0,95 0,95 niğde 713

714 nevşehir 99,0 99,0 99,0 0,97 0,96 98,6 98,9 98,4 0,97 94,1 94,4 93,8 0,97 0,97 96,4 96,6 96,1 0,97 0,97 nevşehir 714

715 kırşehir 98,3 98,2 98,4 0,95 0,94 97,3 97,5 97,2 0,96 92,0 92,1 92,0 0,96 0,94 94,5 94,6 94,4 0,96 0,95 kırşehir 715

721 kayseri 99,0 98,9 99,1 0,96 0,95 99,0 99,1 98,9 0,96 94,9 95,1 94,8 0,96 0,95 97,0 97,1 96,9 0,96 0,95 kayseri 721

722 sivas 99,2 99,0 99,4 0,96 0,95 98,9 98,8 99,0 0,96 93,8 93,8 93,8 0,97 0,96 96,3 96,2 96,3 0,96 0,96 sivas 722

723 yozgat 93,9 93,8 94,1 0,96 0,96 98,2 98,3 98,1 0,96 86,7 86,9 86,5 0,98 0,97 92,2 92,3 92,1 0,97 0,96 yozgat 723

* bu yıl için hesaplanan oranlar ocak, şubat ve mart 2007 doğumluları da içermektedir. * bu yıl için hesaplanan oranlar ocak, şubat ve mart 2007 doğumluları da içermektedir.
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tablo b6: ilköğretime katılım

bölge 
/ il 

kodu
bölge / il

2011-2012 ilköğretim 2012-2013 ilkokul 2012-2013 ortaokul 2012-2013 ilköğretim (toplam)

bölge / il
bölge 
/ il 

kodu

net okullulaşma oranı (%)
kız öğrenci / 
erkek öğrenci 

oranı (6-13 yaş)

kız öğrenci 
/ erkek 

öğrenci oranı 
(açıköğretim 

hariç tüm 
öğrenciler)

ilkokul net okullulaşma oranı
kız öğrenci / 
erkek öğrenci 

oranı (6-9 yaş*)

ortaokul net okullulaşma 
oranı (%)

kız  
öğrenci 
/ erkek 
öğrenci 
oranı  

(10-13 yaş)

kız öğrenci / 
erkek öğrenci 

oranı 
(açıköğretim 

hariç tüm 
öğrenciler)

ilköğretim net okullulaşma 
oranı (%) kız öğrenci / 

erkek öğrenci 
oranı (6--13 

yaş*)

kız öğrenci / 
erkek öğrenci 

oranı 
(açıköğretim 

hariç tüm 
öğrenciler)

toplam kadın erkek toplam kadın erkek toplam kadın erkek toplam kadın erkek

0 türkiye 98,7 98,6 98,8 0,95 0,95 98,9 98,9 98,8 0,95 93,1 93,0 93,2 0,95 0,95 96,0 96,0 96,0 0,95 0,95 türkiye 0

100 istanbul 99,5 99,4 99,7 0,94 0,94 99,5 99,6 99,5 0,95 95,3 95,2 95,5 0,94 0,93 97,5 97,4 97,5 0,94 0,94 istanbul 100

200 batı marmara 99,1 99,1 99,2 0,94 0,94 98,3 98,4 98,3 0,95 95,0 95,2 94,9 0,94 0,94 96,7 96,8 96,6 0,94 0,94 batı marmara 200

211 tekirdağ 98,6 98,6 98,7 0,93 0,93 98,4 98,4 98,4 0,94 94,5 94,4 94,6 0,93 0,91 96,5 96,4 96,5 0,94 0,93 tekirdağ 211

212 edirne 100,0 99,7 100,4 0,93 0,93 98,5 98,7 98,2 0,96 93,9 93,9 94,0 0,93 0,93 96,2 96,3 96,1 0,95 0,94 edirne 212

213 kırklareli 99,0 99,0 99,1 0,95 0,94 98,2 98,8 97,7 0,95 95,4 95,7 95,2 0,97 0,97 96,8 97,2 96,4 0,96 0,96 kırklareli 213

221 balıkesir 99,3 99,2 99,3 0,95 0,94 98,5 98,4 98,6 0,94 95,8 96,2 95,4 0,95 0,95 97,1 97,3 97,0 0,95 0,94 balıkesir 221

222 çanakkale 99,3 99,3 99,3 0,94 0,93 97,7 97,8 97,7 0,95 94,8 95,1 94,5 0,94 0,94 96,3 96,4 96,1 0,95 0,94 çanakkale 222

300 ege 99,1 99,0 99,1 0,94 0,94 98,5 98,7 98,3 0,95 95,1 95,3 95,0 0,95 0,94 96,8 97,0 96,6 0,95 0,94 ege 300

301 izmir 99,3 99,3 99,3 0,94 0,94 98,5 98,8 98,3 0,95 95,6 95,8 95,5 0,94 0,94 97,1 97,3 96,9 0,95 0,94 izmir 301

321 aydın 99,6 99,6 99,5 0,95 0,94 98,7 98,8 98,6 0,95 95,7 95,9 95,4 0,96 0,95 97,2 97,3 97,0 0,95 0,95 aydın 321

322 denizli 98,2 98,1 98,3 0,95 0,94 97,8 97,9 97,7 0,94 93,8 94,1 93,5 0,96 0,95 95,8 96,0 95,6 0,95 0,95 denizli 322

323 muğla 98,3 98,2 98,3 0,94 0,93 98,2 98,5 97,9 0,95 94,4 94,6 94,3 0,94 0,93 96,3 96,6 96,1 0,95 0,94 muğla 323

331 manisa 99,2 99,1 99,3 0,94 0,93 98,8 99,0 98,5 0,93 95,9 95,9 95,8 0,94 0,94 97,3 97,4 97,2 0,94 0,94 manisa 331

332 afyonkarahisar 99,0 99,0 99,1 0,95 0,95 98,4 98,6 98,1 0,96 93,3 93,4 93,1 0,96 0,95 95,8 96,0 95,6 0,96 0,96 afyonkarahisar 332

333 kütahya 99,2 99,1 99,2 0,94 0,94 99,1 99,0 99,1 0,94 95,8 95,8 95,8 0,94 0,93 97,4 97,4 97,4 0,94 0,94 kütahya 333

334 uşak 98,9 99,0 98,9 0,94 0,93 98,6 99,0 98,3 0,94 94,7 95,0 94,4 0,95 0,94 96,6 97,0 96,3 0,94 0,94 uşak 334

400 doğu marmara 99,1 99,0 99,2 0,94 0,94 98,8 98,9 98,7 0,95 95,9 95,8 95,9 0,94 0,93 97,3 97,3 97,3 0,94 0,94 doğu marmara 400

411 bursa 99,3 99,2 99,3 0,93 0,93 98,6 98,8 98,5 0,94 95,5 95,5 95,6 0,93 0,92 97,1 97,1 97,1 0,94 0,93 bursa 411

412 eskişehir 98,9 98,9 99,0 0,95 0,95 97,9 98,2 97,7 0,96 95,8 95,9 95,7 0,95 0,94 96,9 97,0 96,7 0,95 0,95 eskişehir 412

413 bilecik 98,5 98,4 98,5 0,91 0,91 98,4 98,3 98,5 0,93 95,6 95,6 95,7 0,94 0,93 97,0 96,9 97,1 0,93 0,93 bilecik 413

421 kocaeli 99,1 98,9 99,3 0,94 0,93 99,4 99,5 99,3 0,94 96,7 96,6 96,8 0,94 0,94 98,1 98,0 98,1 0,94 0,94 kocaeli 421

422 sakarya 99,1 98,9 99,2 0,94 0,94 99,2 99,3 99,1 0,95 95,6 95,5 95,8 0,95 0,94 97,4 97,3 97,4 0,95 0,94 sakarya 422

423 düzce 98,7 98,6 98,8 0,96 0,96 98,9 99,0 98,8 0,98 95,9 95,9 95,9 0,95 0,95 97,3 97,4 97,3 0,96 0,96 düzce 423

424 bolu 98,5 98,5 98,4 0,96 0,95 97,5 97,8 97,3 0,95 95,9 95,7 96,1 0,96 0,96 96,7 96,7 96,7 0,95 0,95 bolu 424

425 yalova 98,7 98,6 98,8 0,94 0,94 98,6 98,4 98,8 0,96 94,4 94,2 94,6 0,93 0,92 96,5 96,3 96,6 0,94 0,94 yalova 425

500 batı anadolu 99,3 99,2 99,3 0,95 0,94 98,8 98,9 98,7 0,95 93,9 93,6 93,4 0,96 0,95 97,2 97,3 97,1 0,95 0,95 batı anadolu 500

510 ankara 99,5 99,5 99,6 0,95 0,94 98,9 99,0 98,7 0,95 96,3 96,4 96,2 0,95 0,94 97,6 97,7 97,4 0,95 0,94 ankara 510

521 konya 98,7 98,6 98,9 0,95 0,94 98,7 98,8 98,6 0,95 94,2 94,3 94,1 0,96 0,95 96,5 96,5 96,4 0,96 0,95 konya 521

522 karaman 98,5 98,6 98,5 0,98 0,97 98,7 98,5 98,8 0,95 94,7 94,7 94,7 0,99 0,97 96,6 96,5 96,7 0,97 0,96 karaman 522

600 akdeniz 98,9 98,8 99,0 0,95 0,94 98,6 98,7 98,5 0,95 0,9 0,9 0,9 0,95 0,94 95,7 95,8 95,6 0,95 0,95 akdeniz 600

611 antalya 98,8 98,8 98,8 0,94 0,94 97,9 98,1 97,7 0,95 94,2 94,3 94,2 0,95 0,93 96,1 96,2 96,0 0,95 0,94 antalya 611

612 ısparta 99,1 99,2 99,1 0,95 0,94 97,6 97,6 97,6 0,93 93,3 93,6 93,0 0,95 0,94 95,4 95,6 95,3 0,94 0,93 ısparta 612

613 burdur 96,6 96,7 96,5 0,95 0,94 94,7 95,1 94,4 0,96 92,1 92,5 91,7 0,95 0,94 93,4 93,8 93,0 0,96 0,95 burdur 613

621 adana 99,4 99,2 99,5 0,95 0,95 99,2 99,2 99,2 0,95 92,5 92,7 92,3 0,96 0,95 95,9 96,0 95,8 0,95 0,95 adana 621

622 mersin 100,3 100,0 100,5 0,94 0,94 98,7 98,9 98,5 0,96 93,8 93,6 93,8 0,94 0,93 96,2 96,3 96,2 0,95 0,94 mersin 622

631 hatay 98,6 98,5 98,7 0,95 0,95 98,6 98,6 98,6 0,96 93,6 93,6 93,5 0,96 0,96 96,1 96,2 96,1 0,96 0,96 hatay 631

632 kahramanmaraş 98,3 98,2 98,3 0,94 0,94 99,0 99,1 98,8 0,95 91,0 91,4 90,6 0,95 0,94 95,0 95,3 94,8 0,95 0,94 kahramanmaraş 632

633 osmaniye 97,1 97,1 97,2 0,95 0,94 98,3 98,4 98,2 0,96 88,4 88,8 88,0 0,97 0,94 93,4 93,6 93,1 0,96 0,95 osmaniye 633

700 orta anadolu 98,3 98,2 98,4 0,96 0,95 98,6 98,7 98,5 0,96 93,0 93,1 92,9 0,96 0,95 95,8 95,8 95,7 0,96 0,95 orta anadolu 700

711 kırıkkale 98,7 98,8 98,5 0,96 0,96 96,8 97,0 96,6 0,98 93,5 93,7 93,4 0,95 0,94 95,1 95,3 94,9 0,96 0,96 kırıkkale 711

712 aksaray 99,3 99,1 99,5 0,96 0,95 99,3 99,3 99,2 0,95 91,5 91,4 91,6 0,97 0,95 95,3 95,3 95,4 0,96 0,95 aksaray 712

713 niğde 98,4 98,1 98,6 0,95 0,94 98,5 98,7 98,4 0,94 93,5 93,6 93,4 0,96 0,95 96,0 96,1 95,9 0,95 0,95 niğde 713

714 nevşehir 99,0 99,0 99,0 0,97 0,96 98,6 98,9 98,4 0,97 94,1 94,4 93,8 0,97 0,97 96,4 96,6 96,1 0,97 0,97 nevşehir 714

715 kırşehir 98,3 98,2 98,4 0,95 0,94 97,3 97,5 97,2 0,96 92,0 92,1 92,0 0,96 0,94 94,5 94,6 94,4 0,96 0,95 kırşehir 715

721 kayseri 99,0 98,9 99,1 0,96 0,95 99,0 99,1 98,9 0,96 94,9 95,1 94,8 0,96 0,95 97,0 97,1 96,9 0,96 0,95 kayseri 721

722 sivas 99,2 99,0 99,4 0,96 0,95 98,9 98,8 99,0 0,96 93,8 93,8 93,8 0,97 0,96 96,3 96,2 96,3 0,96 0,96 sivas 722

723 yozgat 93,9 93,8 94,1 0,96 0,96 98,2 98,3 98,1 0,96 86,7 86,9 86,5 0,98 0,97 92,2 92,3 92,1 0,97 0,96 yozgat 723

* bu yıl için hesaplanan oranlar ocak, şubat ve mart 2007 doğumluları da içermektedir. * bu yıl için hesaplanan oranlar ocak, şubat ve mart 2007 doğumluları da içermektedir.
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tablo b6: ilköğretime katılım

bölge 
/ il 

kodu
bölge / il

2011-2012 ilköğretim 2012-2013 ilkokul 2012-2013 ortaokul 2012-2013 ilköğretim (toplam)

bölge / il
bölge 
/ il 

kodu

net okullulaşma oranı (%)
kız öğrenci / 
erkek öğrenci 

oranı (6-13 yaş)

kız öğrenci 
/ erkek 

öğrenci oranı 
(açıköğretim 

hariç tüm 
öğrenciler)

ilkokul net okullulaşma oranı
kız öğrenci / 
erkek öğrenci 

oranı (6-9 yaş*)

ortaokul net okullulaşma 
oranı (%)

kız  
öğrenci 
/ erkek 
öğrenci 
oranı  

(10-13 yaş)

kız öğrenci / 
erkek öğrenci 

oranı 
(açıköğretim 

hariç tüm 
öğrenciler)

ilköğretim net okullulaşma 
oranı (%) kız öğrenci / 

erkek öğrenci 
oranı (6--13 

yaş*)

kız öğrenci / 
erkek öğrenci 

oranı 
(açıköğretim 

hariç tüm 
öğrenciler)

toplam kadın erkek toplam kadın erkek toplam kadın erkek toplam kadın erkek

800 batı karadeniz 98,5 98,3 98,7 0,95 0,95 98,1 98,2 97,9 0,95 94,6 94,5 94,6 0,96 0,95 96,2 96,3 96,2 0,95 0,95 batı karadeniz 800

811 zonguldak 99,9 99,9 99,9 0,95 0,94 99,7 100,0 99,5 0,95 98,2 98,3 98,1 0,95 0,94 98,9 99,1 98,8 0,95 0,94 zonguldak 811

812 karabük 99,2 98,9 99,5 0,93 0,92 98,9 99,1 98,7 0,95 96,7 96,7 96,8 0,93 0,92 97,8 97,8 97,7 0,94 0,93 karabük 812

813 bartın 100,0 100,0 100,1 0,95 0,95 99,4 99,2 99,5 0,91 97,3 97,8 96,9 0,99 0,97 98,3 98,4 98,2 0,95 0,94 bartın 813

821 kastamonu 99,8 99,5 100,2 0,95 0,95 99,5 99,7 99,3 0,97 96,2 95,9 96,6 0,96 0,95 97,9 97,8 97,9 0,96 0,96 kastamonu 821

822 çankırı 95,2 94,7 95,7 0,96 0,95 90,7 90,7 90,8 0,97 85,0 84,5 85,4 0,95 0,93 87,7 87,5 88,0 0,96 0,95 çankırı 822

823 sinop 98,7 98,3 99,0 0,95 0,95 99,4 99,6 99,2 0,95 94,9 94,5 95,3 0,95 0,96 97,1 96,9 97,2 0,95 0,96 sinop 823

831 samsun 99,3 99,1 99,4 0,95 0,95 99,9 99,9 99,8 0,94 96,3 96,1 96,5 0,96 0,96 98,0 97,9 98,1 0,95 0,95 samsun 831

832 tokat 94,3 94,1 94,6 0,95 0,94 92,9 93,1 92,6 0,96 88,0 87,8 88,3 0,94 0,94 90,3 90,3 90,3 0,95 0,95 tokat 832

833 çorum 98,4 98,4 98,4 0,96 0,96 98,3 98,5 98,1 0,96 93,5 94,1 93,0 0,98 0,97 95,8 96,2 95,5 0,97 0,96 çorum 833

834 amasya 100,5 100,1 100,8 0,94 0,94 98,6 98,9 98,4 0,95 97,0 96,8 97,1 0,95 0,94 97,8 97,8 97,7 0,95 0,94 amasya 834

900 doğu karadeniz 98,5 98,3 98,7 0,95 0,95 97,4 97,4 97,3 0,96 93,6 93,5 93,8 0,95 0,95 95,4 95,4 95,4 0,96 0,95 doğu karadeniz 900

901 trabzon 98,5 98,4 98,6 0,96 0,96 98,9 99,1 98,7 0,97 95,8 95,4 96,1 0,96 0,95 97,3 97,2 97,4 0,96 0,96 trabzon 901

902 ordu 98,3 98,2 98,4 0,95 0,95 94,8 94,9 94,8 0,94 91,5 91,7 91,3 0,97 0,97 93,1 93,2 92,9 0,96 0,96 ordu 902

903 giresun 98,5 98,4 98,7 0,95 0,95 98,8 98,8 98,8 0,96 95,0 95,0 94,9 0,94 0,94 96,8 96,8 96,7 0,95 0,95 giresun 903

904 rize 99,2 98,8 99,6 0,95 0,95 98,5 98,7 98,3 0,97 96,7 96,1 97,2 0,94 0,93 97,6 97,4 97,7 0,95 0,95 rize 904

905 artvin 99,4 99,4 99,4 0,95 0,94 99,8 99,7 99,9 0,95 96,1 95,7 96,5 0,94 0,93 97,9 97,7 98,1 0,95 0,94 artvin 905

906 gümüşhane 96,6 96,0 97,3 0,93 0,93 93,9 93,2 94,6 0,92 80,8 80,9 80,7 0,92 0,92 87,1 86,8 87,4 0,92 0,92 gümüşhane 906

a00 k. doğu anadolu 98,0 98,1 97,9 0,95 0,96 99,1 99,0 99,2 0,96 87,7 87,3 88,1 0,94 0,96 93,3 93,0 93,6 0,95 0,96 k. doğu anadolu a00

a11 erzurum 97,5 97,5 97,4 0,96 0,97 98,9 98,6 99,1 0,96 89,1 88,9 89,3 0,95 0,98 93,9 93,7 94,1 0,96 0,97 erzurum a11

a12 erzincan 98,5 98,5 98,6 0,95 0,95 98,4 99,0 97,9 0,96 93,8 93,8 93,9 0,95 0,95 96,0 96,2 95,8 0,95 0,95 erzincan a12

a13 bayburt 98,6 98,1 99,1 0,95 0,95 99,3 99,1 99,5 0,95 94,3 93,6 94,8 0,91 0,92 96,7 96,3 97,0 0,93 0,94 bayburt a13

a21 ağrı 98,6 99,1 98,1 0,96 0,98 99,3 99,3 99,3 0,96 82,2 81,2 83,1 0,94 0,97 90,6 90,1 91,0 0,95 0,96 ağrı a21

a22 kars 97,3 97,2 97,4 0,95 0,95 99,2 99,0 99,4 0,96 90,6 90,3 90,9 0,92 0,95 95,0 94,7 95,2 0,94 0,96 kars a22

a23 ığdır 98,2 97,5 98,8 0,93 0,93 99,1 98,8 99,4 0,94 88,2 88,1 88,3 0,94 0,94 93,5 93,3 93,7 0,94 0,94 ığdır a23

a24 ardahan 98,7 98,3 99,0 0,92 0,93 99,6 99,5 99,7 0,94 94,2 94,2 94,2 0,92 0,92 96,9 96,8 96,9 0,93 0,93 ardahan a24

b00 o. doğu anadolu 94,2 94,1 94,3 0,95 0,96 98,6 98,5 98,8 0,95 86,9 86,3 87,4 0,94 0,97 92,7 92,4 93,1 0,95 0,96 o. doğu anadolu b00

b11 malatya 98,7 98,5 98,8 0,94 0,93 98,5 98,3 98,6 0,94 94,4 94,1 94,7 0,94 0,94 96,4 96,2 96,6 0,94 0,94 malatya b11

b12 elazığ 98,9 98,6 99,1 0,95 0,95 99,1 99,1 99,2 0,93 94,0 93,4 94,5 0,95 0,96 96,5 96,2 96,8 0,94 0,94 elazığ b12

b13 bingöl 96,5 96,2 96,9 0,95 0,95 97,9 97,2 98,6 0,96 89,1 88,9 89,3 0,93 0,97 93,5 93,1 93,9 0,95 0,97 bingöl b13

b14 tunceli 96,5 96,1 97,0 0,94 0,94 97,7 97,4 98,0 0,93 92,3 92,1 92,6 0,96 0,95 94,9 94,6 95,2 0,94 0,94 tunceli b14

b21 van 86,8 86,6 86,9 0,95 0,96 98,6 98,4 98,8 0,96 83,1 82,0 84,0 0,93 0,97 90,9 90,3 91,4 0,95 0,97 van b21

b22 muş 98,3 98,8 97,9 0,97 0,98 99,0 99,1 98,8 0,95 83,1 82,5 83,6 0,95 0,98 91,0 90,7 91,3 0,95 0,96 muş b22

b23 bitlis 97,5 97,1 97,9 0,94 0,95 98,8 98,4 99,2 0,93 86,7 85,7 87,6 0,93 0,97 92,7 92,0 93,4 0,93 0,95 bitlis b23

b24 hakkari 95,6 95,8 95,4 0,97 0,99 98,0 98,0 98,1 0,97 81,7 82,4 81,0 0,97 1,01 90,1 90,4 89,8 0,97 0,99 hakkari b24

c00 g. doğu anadolu 98,8 98,7 99,0 0,95 0,96 99,4 99,4 99,5 0,95 89,5 89,1 89,8 0,95 0,96 94,6 94,4 94,8 0,95 0,96 g. doğu anadolu c00

c11 gaziantep 99,4 99,2 99,5 0,95 0,95 99,4 99,4 99,3 0,96 92,9 92,9 92,8 0,95 0,95 96,2 96,3 96,2 0,95 0,95 gaziantep c11

c12 adıyaman 98,7 98,6 98,8 0,95 0,95 99,3 99,3 99,3 0,95 92,5 92,8 92,3 0,96 0,96 95,9 96,0 95,8 0,95 0,95 adıyaman c12

c13 kilis 97,8 97,6 98,0 0,99 0,99 99,0 99,1 98,9 0,94 91,0 90,8 91,3 1,02 1,02 95,1 94,9 95,3 0,98 0,98 kilis c13

c21 şanlıurfa 98,6 98,2 98,9 0,94 0,95 99,4 99,4 99,4 0,95 86,3 85,0 87,6 0,93 0,95 93,2 92,6 93,8 0,94 0,95 şanlıurfa c21

c22 diyarbakır 99,3 99,3 99,3 0,96 0,96 99,6 99,6 99,6 0,95 90,2 90,0 90,5 0,94 0,97 95,0 94,9 95,1 0,95 0,96 diyarbakır c22

c31 mardin 97,8 97,8 97,9 0,97 0,99 99,6 99,4 99,9 0,96 89,4 89,3 89,5 0,97 1,01 94,6 94,4 94,7 0,97 0,98 mardin c31

c32 batman 99,3 99,2 99,4 0,96 0,96 99,5 99,6 99,4 0,95 88,9 88,9 88,9 0,96 0,98 94,2 94,3 94,2 0,96 0,97 batman c32

c33 şırnak 98,4 98,2 98,7 0,95 0,96 99,3 99,2 99,4 0,94 86,6 86,5 86,7 0,96 0,98 93,2 93,1 93,4 0,95 0,96 şırnak c33

c34 siirt 98,2 97,9 98,4 0,93 0,95 99,3 99,2 99,4 0,95 87,4 86,9 87,9 0,92 0,95 93,5 93,2 93,8 0,94 0,95 siirt c34

* bu yıl için hesaplanan oranlar ocak, şubat ve mart 2007 doğumluları da içermektedir. * bu yıl için hesaplanan oranlar ocak, şubat ve mart 2007 doğumluları da içermektedir.

(devam)
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tablo b6: ilköğretime katılım

bölge 
/ il 

kodu
bölge / il

2011-2012 ilköğretim 2012-2013 ilkokul 2012-2013 ortaokul 2012-2013 ilköğretim (toplam)

bölge / il
bölge 
/ il 

kodu

net okullulaşma oranı (%)
kız öğrenci / 
erkek öğrenci 

oranı (6-13 yaş)

kız öğrenci 
/ erkek 

öğrenci oranı 
(açıköğretim 

hariç tüm 
öğrenciler)

ilkokul net okullulaşma oranı
kız öğrenci / 
erkek öğrenci 

oranı (6-9 yaş*)

ortaokul net okullulaşma 
oranı (%)

kız  
öğrenci 
/ erkek 
öğrenci 
oranı  

(10-13 yaş)

kız öğrenci / 
erkek öğrenci 

oranı 
(açıköğretim 

hariç tüm 
öğrenciler)

ilköğretim net okullulaşma 
oranı (%) kız öğrenci / 

erkek öğrenci 
oranı (6--13 

yaş*)

kız öğrenci / 
erkek öğrenci 

oranı 
(açıköğretim 

hariç tüm 
öğrenciler)

toplam kadın erkek toplam kadın erkek toplam kadın erkek toplam kadın erkek

800 batı karadeniz 98,5 98,3 98,7 0,95 0,95 98,1 98,2 97,9 0,95 94,6 94,5 94,6 0,96 0,95 96,2 96,3 96,2 0,95 0,95 batı karadeniz 800

811 zonguldak 99,9 99,9 99,9 0,95 0,94 99,7 100,0 99,5 0,95 98,2 98,3 98,1 0,95 0,94 98,9 99,1 98,8 0,95 0,94 zonguldak 811

812 karabük 99,2 98,9 99,5 0,93 0,92 98,9 99,1 98,7 0,95 96,7 96,7 96,8 0,93 0,92 97,8 97,8 97,7 0,94 0,93 karabük 812

813 bartın 100,0 100,0 100,1 0,95 0,95 99,4 99,2 99,5 0,91 97,3 97,8 96,9 0,99 0,97 98,3 98,4 98,2 0,95 0,94 bartın 813

821 kastamonu 99,8 99,5 100,2 0,95 0,95 99,5 99,7 99,3 0,97 96,2 95,9 96,6 0,96 0,95 97,9 97,8 97,9 0,96 0,96 kastamonu 821

822 çankırı 95,2 94,7 95,7 0,96 0,95 90,7 90,7 90,8 0,97 85,0 84,5 85,4 0,95 0,93 87,7 87,5 88,0 0,96 0,95 çankırı 822

823 sinop 98,7 98,3 99,0 0,95 0,95 99,4 99,6 99,2 0,95 94,9 94,5 95,3 0,95 0,96 97,1 96,9 97,2 0,95 0,96 sinop 823

831 samsun 99,3 99,1 99,4 0,95 0,95 99,9 99,9 99,8 0,94 96,3 96,1 96,5 0,96 0,96 98,0 97,9 98,1 0,95 0,95 samsun 831

832 tokat 94,3 94,1 94,6 0,95 0,94 92,9 93,1 92,6 0,96 88,0 87,8 88,3 0,94 0,94 90,3 90,3 90,3 0,95 0,95 tokat 832

833 çorum 98,4 98,4 98,4 0,96 0,96 98,3 98,5 98,1 0,96 93,5 94,1 93,0 0,98 0,97 95,8 96,2 95,5 0,97 0,96 çorum 833

834 amasya 100,5 100,1 100,8 0,94 0,94 98,6 98,9 98,4 0,95 97,0 96,8 97,1 0,95 0,94 97,8 97,8 97,7 0,95 0,94 amasya 834

900 doğu karadeniz 98,5 98,3 98,7 0,95 0,95 97,4 97,4 97,3 0,96 93,6 93,5 93,8 0,95 0,95 95,4 95,4 95,4 0,96 0,95 doğu karadeniz 900

901 trabzon 98,5 98,4 98,6 0,96 0,96 98,9 99,1 98,7 0,97 95,8 95,4 96,1 0,96 0,95 97,3 97,2 97,4 0,96 0,96 trabzon 901

902 ordu 98,3 98,2 98,4 0,95 0,95 94,8 94,9 94,8 0,94 91,5 91,7 91,3 0,97 0,97 93,1 93,2 92,9 0,96 0,96 ordu 902

903 giresun 98,5 98,4 98,7 0,95 0,95 98,8 98,8 98,8 0,96 95,0 95,0 94,9 0,94 0,94 96,8 96,8 96,7 0,95 0,95 giresun 903

904 rize 99,2 98,8 99,6 0,95 0,95 98,5 98,7 98,3 0,97 96,7 96,1 97,2 0,94 0,93 97,6 97,4 97,7 0,95 0,95 rize 904

905 artvin 99,4 99,4 99,4 0,95 0,94 99,8 99,7 99,9 0,95 96,1 95,7 96,5 0,94 0,93 97,9 97,7 98,1 0,95 0,94 artvin 905

906 gümüşhane 96,6 96,0 97,3 0,93 0,93 93,9 93,2 94,6 0,92 80,8 80,9 80,7 0,92 0,92 87,1 86,8 87,4 0,92 0,92 gümüşhane 906

a00 k. doğu anadolu 98,0 98,1 97,9 0,95 0,96 99,1 99,0 99,2 0,96 87,7 87,3 88,1 0,94 0,96 93,3 93,0 93,6 0,95 0,96 k. doğu anadolu a00

a11 erzurum 97,5 97,5 97,4 0,96 0,97 98,9 98,6 99,1 0,96 89,1 88,9 89,3 0,95 0,98 93,9 93,7 94,1 0,96 0,97 erzurum a11

a12 erzincan 98,5 98,5 98,6 0,95 0,95 98,4 99,0 97,9 0,96 93,8 93,8 93,9 0,95 0,95 96,0 96,2 95,8 0,95 0,95 erzincan a12

a13 bayburt 98,6 98,1 99,1 0,95 0,95 99,3 99,1 99,5 0,95 94,3 93,6 94,8 0,91 0,92 96,7 96,3 97,0 0,93 0,94 bayburt a13

a21 ağrı 98,6 99,1 98,1 0,96 0,98 99,3 99,3 99,3 0,96 82,2 81,2 83,1 0,94 0,97 90,6 90,1 91,0 0,95 0,96 ağrı a21

a22 kars 97,3 97,2 97,4 0,95 0,95 99,2 99,0 99,4 0,96 90,6 90,3 90,9 0,92 0,95 95,0 94,7 95,2 0,94 0,96 kars a22

a23 ığdır 98,2 97,5 98,8 0,93 0,93 99,1 98,8 99,4 0,94 88,2 88,1 88,3 0,94 0,94 93,5 93,3 93,7 0,94 0,94 ığdır a23

a24 ardahan 98,7 98,3 99,0 0,92 0,93 99,6 99,5 99,7 0,94 94,2 94,2 94,2 0,92 0,92 96,9 96,8 96,9 0,93 0,93 ardahan a24

b00 o. doğu anadolu 94,2 94,1 94,3 0,95 0,96 98,6 98,5 98,8 0,95 86,9 86,3 87,4 0,94 0,97 92,7 92,4 93,1 0,95 0,96 o. doğu anadolu b00

b11 malatya 98,7 98,5 98,8 0,94 0,93 98,5 98,3 98,6 0,94 94,4 94,1 94,7 0,94 0,94 96,4 96,2 96,6 0,94 0,94 malatya b11

b12 elazığ 98,9 98,6 99,1 0,95 0,95 99,1 99,1 99,2 0,93 94,0 93,4 94,5 0,95 0,96 96,5 96,2 96,8 0,94 0,94 elazığ b12

b13 bingöl 96,5 96,2 96,9 0,95 0,95 97,9 97,2 98,6 0,96 89,1 88,9 89,3 0,93 0,97 93,5 93,1 93,9 0,95 0,97 bingöl b13

b14 tunceli 96,5 96,1 97,0 0,94 0,94 97,7 97,4 98,0 0,93 92,3 92,1 92,6 0,96 0,95 94,9 94,6 95,2 0,94 0,94 tunceli b14

b21 van 86,8 86,6 86,9 0,95 0,96 98,6 98,4 98,8 0,96 83,1 82,0 84,0 0,93 0,97 90,9 90,3 91,4 0,95 0,97 van b21

b22 muş 98,3 98,8 97,9 0,97 0,98 99,0 99,1 98,8 0,95 83,1 82,5 83,6 0,95 0,98 91,0 90,7 91,3 0,95 0,96 muş b22

b23 bitlis 97,5 97,1 97,9 0,94 0,95 98,8 98,4 99,2 0,93 86,7 85,7 87,6 0,93 0,97 92,7 92,0 93,4 0,93 0,95 bitlis b23

b24 hakkari 95,6 95,8 95,4 0,97 0,99 98,0 98,0 98,1 0,97 81,7 82,4 81,0 0,97 1,01 90,1 90,4 89,8 0,97 0,99 hakkari b24

c00 g. doğu anadolu 98,8 98,7 99,0 0,95 0,96 99,4 99,4 99,5 0,95 89,5 89,1 89,8 0,95 0,96 94,6 94,4 94,8 0,95 0,96 g. doğu anadolu c00

c11 gaziantep 99,4 99,2 99,5 0,95 0,95 99,4 99,4 99,3 0,96 92,9 92,9 92,8 0,95 0,95 96,2 96,3 96,2 0,95 0,95 gaziantep c11

c12 adıyaman 98,7 98,6 98,8 0,95 0,95 99,3 99,3 99,3 0,95 92,5 92,8 92,3 0,96 0,96 95,9 96,0 95,8 0,95 0,95 adıyaman c12

c13 kilis 97,8 97,6 98,0 0,99 0,99 99,0 99,1 98,9 0,94 91,0 90,8 91,3 1,02 1,02 95,1 94,9 95,3 0,98 0,98 kilis c13

c21 şanlıurfa 98,6 98,2 98,9 0,94 0,95 99,4 99,4 99,4 0,95 86,3 85,0 87,6 0,93 0,95 93,2 92,6 93,8 0,94 0,95 şanlıurfa c21

c22 diyarbakır 99,3 99,3 99,3 0,96 0,96 99,6 99,6 99,6 0,95 90,2 90,0 90,5 0,94 0,97 95,0 94,9 95,1 0,95 0,96 diyarbakır c22

c31 mardin 97,8 97,8 97,9 0,97 0,99 99,6 99,4 99,9 0,96 89,4 89,3 89,5 0,97 1,01 94,6 94,4 94,7 0,97 0,98 mardin c31

c32 batman 99,3 99,2 99,4 0,96 0,96 99,5 99,6 99,4 0,95 88,9 88,9 88,9 0,96 0,98 94,2 94,3 94,2 0,96 0,97 batman c32

c33 şırnak 98,4 98,2 98,7 0,95 0,96 99,3 99,2 99,4 0,94 86,6 86,5 86,7 0,96 0,98 93,2 93,1 93,4 0,95 0,96 şırnak c33

c34 siirt 98,2 97,9 98,4 0,93 0,95 99,3 99,2 99,4 0,95 87,4 86,9 87,9 0,92 0,95 93,5 93,2 93,8 0,94 0,95 siirt c34

* bu yıl için hesaplanan oranlar ocak, şubat ve mart 2007 doğumluları da içermektedir. * bu yıl için hesaplanan oranlar ocak, şubat ve mart 2007 doğumluları da içermektedir.
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tablo b7: ortaöğretime katılım

bölge 
/ il 

kodu
bölge / il

2011-2012 2012-2013

net okullulaşma oranı (%)  kız öğrenci / erkek öğrenci 
oranı net okullulaşma oranı (%)  kız öğrenci / erkek öğrenci 

oranı 

toplam kadın erkek
 toplam 

orta-
öğretim 

 genel 
orta-

öğretim 

 mesleki 
ve teknik 

orta-
öğretim 

toplam kadın erkek
 toplam 

orta-
öğretim 

 genel 
orta-

öğretim 

 mesleki 
ve teknik 

orta-
öğretim 

0 türkiye 67,4 66,1 68,5 0,88 0,94 0,82 70,1 69,3 70,8 0,89 0,94 0,83
100 istanbul 71,4 72,1 70,7 0,92 0,94 0,90 73,7 74,8 72,7 0,93 0,94 0,91

200 batı marmara 79,5 78,9 80,0 0,91 1,15 0,71 80,9 80,6 81,2 0,89 1,11 0,70

211 tekirdağ 78,6 77,4 79,6 0,88 1,13 0,67 78,8 78,5 79,0 0,92 1,13 0,73

212 edirne 83,0 81,7 84,1 0,87 1,09 0,70 83,5 83,7 83,3 0,89 1,07 0,72

213 kırklareli 83,8 82,4 85,1 0,88 1,22 0,65 85,3 83,6 86,9 0,85 1,12 0,66

221 balıkesir 76,7 77,1 76,3 0,95 1,16 0,78 79,0 79,4 78,7 0,95 1,16 0,78

222 çanakkale 82,6 81,4 83,8 0,90 1,14 0,70 84,7 83,4 85,9 0,91 1,14 0,69

300 ege 73,8 74,6 73,1 0,93 1,11 0,77 76,4 77,5 75,4 0,93 1,09 0,78

301 izmir 75,5 77,5 73,6 0,93 1,08 0,78 78,0 79,9 76,3 0,92 1,05 0,80

321 aydın 73,0 74,6 71,5 0,96 1,15 0,78 75,5 76,9 74,2 0,95 1,15 0,77

322 denizli 74,6 76,1 73,2 0,97 1,13 0,81 76,9 78,8 75,0 0,98 1,17 0,82

323 muğla 74,1 75,1 73,2 0,92 1,10 0,72 76,8 77,7 75,9 0,89 1,06 0,71

331 manisa 71,3 71,1 71,4 0,95 1,23 0,76 74,6 75,0 74,3 0,95 1,22 0,77

332 a.karahisar 63,8 61,0 66,5 0,84 0,98 0,76 66,2 64,9 67,5 0,86 0,99 0,79

333 kütahya 81,7 77,0 86,3 0,84 0,98 0,74 84,8 82,0 87,4 0,88 1,00 0,79

334 uşak 75,5 79,3 72,0 0,99 1,20 0,77 77,5 82,5 73,0 1,00 1,21 0,78

400 doğu marmara 78,7 77,2 80,1 0,90 1,07 0,77 80,5 79,6 81,3 0,90 1,08 0,78

411 bursa 76,2 75,3 77,1 0,89 1,08 0,77 78,2 77,8 78,6 0,90 1,08 0,79

412 eskişehir 86,1 84,9 87,3 0,91 1,22 0,67 87,6 85,6 89,4 0,90 1,20 0,66

413 bilecik 90,8 90,1 91,3 0,93 1,12 0,81 90,7 91,1 90,3 0,89 1,05 0,79

421 kocaeli 79,4 77,8 80,9 0,87 0,95 0,80 80,9 80,4 81,4 0,88 0,96 0,82

422 sakarya 74,4 72,0 76,6 0,92 1,15 0,78 76,9 75,7 78,1 0,94 1,18 0,80

423 düzce 74,8 73,1 76,5 0,95 1,09 0,86 76,7 75,3 78,0 0,95 1,11 0,85

424 bolu 90,3 84,5 95,7 0,85 1,32 0,61 91,7 86,5 96,7 0,87 1,29 0,64

425 yalova 81,8 81,8 81,7 0,95 1,04 0,87 81,1 81,5 80,8 0,92 1,03 0,83

500 batı anadolu 76,4 77,1 75,8 0,93 1,01 0,83 78,5 79,4 77,6 0,93 0,99 0,86

510 ankara 82,9 84,1 81,8 0,92 1,02 0,77 84,5 85,8 83,3 0,91 1,00 0,81

521 konya 64,2 64,0 64,5 0,94 0,95 0,93 66,7 66,7 66,7 0,95 0,96 0,93

522 karaman 69,8 71,3 68,4 1,00 1,00 1,00 74,4 77,4 71,5 1,03 1,05 1,00

600 akdeniz 68,9 68,4 69,5 0,91 1,01 0,79 71,5 71,2 71,8 0,91 1,01 0,80

611 antalya 72,2 73,3 71,1 0,97 0,99 0,95 74,5 75,7 73,4 0,95 0,96 0,93

612 ısparta 88,9 90,0 87,8 0,94 1,07 0,84 89,9 90,5 89,4 0,93 1,05 0,83

613 burdur 80,5 80,2 80,8 0,95 1,19 0,74 82,9 82,5 83,4 0,94 1,19 0,73

621 adana 68,0 67,3 68,7 0,88 1,06 0,65 70,8 70,3 71,2 0,90 1,06 0,69

622 mersin 69,5 68,9 70,0 0,92 1,03 0,78 71,9 71,7 72,1 0,93 1,06 0,78

631 hatay 64,9 63,8 65,9 0,90 0,96 0,83 67,7 67,0 68,3 0,90 0,97 0,83

632 kahramanmaraş 60,6 57,9 63,1 0,83 0,88 0,77 63,5 61,3 65,6 0,84 0,87 0,81

633 osmaniye 72,8 72,0 73,5 0,90 1,04 0,78 75,1 74,9 75,3 0,90 1,04 0,77

700 orta anadolu 69,7 68,5 70,8 0,89 1,01 0,76 72,3 72,0 72,7 0,90 1,02 0,79

711 kırıkkale 83,8 82,0 85,5 0,84 1,01 0,70 84,4 83,8 85,0 0,87 1,05 0,74

712 aksaray 56,6 55,9 57,3 0,91 1,03 0,77 59,7 60,1 59,2 0,94 1,06 0,80

713 niğde 61,6 61,1 62,2 0,93 1,05 0,82 65,5 65,5 65,4 0,94 1,06 0,84

714 nevşehir 67,7 68,8 66,7 0,96 1,10 0,83 70,1 71,2 69,0 0,94 1,06 0,83

715 kırşehir 82,5 81,0 84,0 0,87 1,00 0,73 85,1 84,1 86,0 0,86 0,99 0,72

721 kayseri 74,2 73,5 74,9 0,90 1,03 0,75 75,6 75,8 75,4 0,91 1,03 0,78

722 sivas 70,5 68,1 72,9 0,84 0,93 0,75 74,6 73,1 76,0 0,86 0,94 0,78

723 yozgat 61,8 59,5 64,0 0,88 0,96 0,81 66,1 64,2 67,9 0,88 0,99 0,80
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tablo b7: ortaöğretime katılım

bölge 
/ il 

kodu
bölge / il

2011-2012 2012-2013

net okullulaşma oranı (%)  kız öğrenci / erkek öğrenci 
oranı net okullulaşma oranı (%)  kız öğrenci / erkek öğrenci 

oranı 

toplam kadın erkek
 toplam 

orta-
öğretim 

 genel 
orta-

öğretim 

 mesleki 
ve teknik 

orta-
öğretim 

toplam kadın erkek
 toplam 

orta-
öğretim 

 genel 
orta-

öğretim 

 mesleki 
ve teknik 

orta-
öğretim 

800 batı karadeniz 72,3 70,2 74,4 0,92 1,11 0,76 75,6 74,3 76,8 0,93 1,13 0,77

811 zonguldak 77,2 73,6 80,7 0,90 1,22 0,66 80,6 78,1 83,0 0,91 1,22 0,68

812 karabük 88,2 87,0 89,3 0,92 1,07 0,78 88,3 88,3 88,2 0,93 1,08 0,78

813 bartın 74,7 71,0 78,3 0,94 1,25 0,79 79,8 77,1 82,5 0,96 1,22 0,84

821 kastamonu 74,2 70,0 78,2 0,92 1,20 0,73 76,6 73,4 79,6 0,92 1,22 0,74

822 çankırı 76,8 71,3 82,1 0,80 1,07 0,67 74,3 70,9 77,7 0,83 1,09 0,69

823 sinop 73,4 71,8 75,0 0,94 1,33 0,64 78,6 77,0 80,2 0,96 1,33 0,66

831 samsun 69,5 68,9 70,0 0,97 1,09 0,83 73,7 73,6 73,7 0,98 1,12 0,83

832 tokat 65,4 62,8 67,9 0,89 1,08 0,75 68,4 66,9 69,8 0,91 1,07 0,79

833 çorum 68,3 66,5 70,0 0,89 1,04 0,74 72,0 71,3 72,6 0,92 1,09 0,76

834 amasya 82,6 79,9 85,2 0,89 1,03 0,80 85,6 83,8 87,3 0,89 1,05 0,78

900 doğu karadeniz 78,1 76,2 79,9 0,93 1,09 0,81 79,9 79,0 80,8 0,94 1,11 0,82

901 trabzon 80,7 79,8 81,5 0,95 1,05 0,87 83,6 83,2 83,9 0,96 1,07 0,88

902 ordu 69,6 67,9 71,2 0,93 1,15 0,79 69,6 69,5 69,6 0,96 1,20 0,81

903 giresun 81,5 78,0 84,9 0,90 1,08 0,79 85,3 82,2 88,3 0,91 1,09 0,79

904 rize 89,7 87,3 92,1 0,89 1,10 0,74 92,4 90,0 94,7 0,90 1,11 0,74

905 artvin 84,3 82,8 85,8 0,93 1,22 0,74 86,7 86,6 86,9 0,95 1,19 0,77

906 gümüşhane 66,7 64,4 69,0 0,94 0,88 1,00 67,9 67,6 68,1 0,98 0,89 1,05

a00 k. doğu anadolu 49,1 45,2 52,7 0,79 0,79 0,80 52,4 49,1 55,4 0,81 0,80 0,82

a11 erzurum 52,5 46,6 58,0 0,77 0,77 0,76 55,0 50,3 59,4 0,79 0,78 0,80

a12 erzincan 80,9 75,4 86,2 0,85 0,95 0,76 81,9 77,4 86,2 0,87 0,93 0,80

a13 bayburt 69,5 61,6 76,7 0,76 0,76 0,76 76,9 70,1 83,6 0,83 0,83 0,83

a21 ağrı 32,1 26,7 37,0 0,66 0,58 0,81 35,5 30,6 39,9 0,69 0,61 0,84

a22 kars 46,4 45,3 47,5 0,83 0,92 0,66 51,2 50,2 52,2 0,83 0,91 0,71

a23 ığdır 53,6 56,3 51,1 1,03 0,98 1,14 57,3 60,1 54,5 1,02 0,99 1,06

a24 ardahan 59,5 60,5 58,6 0,97 1,01 0,93 66,7 67,4 66,0 0,92 1,01 0,85

b00 o. doğu anadolu 48,2 43,8 52,4 0,76 0,73 0,82 53,6 49,6 57,2 0,78 0,74 0,84

b11 malatya 78,4 76,1 80,6 0,87 0,91 0,80 80,1 78,9 81,2 0,88 0,91 0,83

b12 elazığ 74,5 70,8 78,2 0,88 0,89 0,85 76,9 74,1 79,7 0,90 0,90 0,90

b13 bingöl 48,9 43,8 53,8 0,80 0,66 1,04 53,9 49,6 57,9 0,81 0,69 0,99

b14 tunceli 79,8 81,9 77,8 0,96 1,00 0,85 79,8 82,6 77,2 0,92 0,93 0,91

b21 van 26,7 22,7 30,5 0,68 0,58 0,85 39,7 35,4 43,6 0,72 0,60 0,90

b22 muş 33,9 27,3 39,9 0,60 0,55 0,63 37,0 30,8 42,9 0,64 0,62 0,66

b23 bitlis 39,4 30,6 47,3 0,57 0,49 0,71 41,5 33,5 48,8 0,61 0,52 0,75

b24 hakkari 52,8 47,8 57,5 0,76 0,63 1,11 52,4 49,1 55,4 0,78 0,70 0,92

c00 g. doğu anadolu 47,8 43,3 52,1 0,74 0,66 0,96 51,3 47,5 54,9 0,76 0,68 0,94

c11 gaziantep 56,7 54,7 58,5 0,83 0,73 1,15 59,2 58,7 59,8 0,87 0,78 1,06

c12 adıyaman 61,7 59,4 63,9 0,82 0,76 0,94 65,7 64,1 67,2 0,85 0,79 0,94

c13 kilis 66,5 67,5 65,5 0,94 1,03 0,86 70,8 70,6 71,1 0,90 1,03 0,80

c21 şanlıurfa 37,8 31,4 43,8 0,65 0,53 0,97 42,7 35,9 49,1 0,66 0,56 0,87

c22 diyarbakır 48,3 43,9 52,5 0,78 0,72 0,97 50,9 47,5 54,1 0,80 0,74 1,00

c31 mardin 45,2 39,2 50,9 0,70 0,63 0,91 49,0 44,0 53,9 0,73 0,65 0,90

c32 batman 50,1 45,2 54,7 0,71 0,64 1,04 54,2 50,5 57,7 0,76 0,67 1,09

c33 şırnak 39,3 33,3 44,8 0,63 0,58 0,72 43,2 37,9 48,0 0,65 0,60 0,73

c34 siirt 41,2 34,1 47,8 0,56 0,48 0,72 43,3 37,5 48,7 0,58 0,49 0,74

(devam)
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c. öğretmenler ve öğrenme süreçleri

tablo c1: ortalama yıllık ders saati
2012-2013

ilköğretim

ilkokul 720

ortaokul 840

imam-hatip ortaokulu 864

genel ortaöğretim

genel lise 999

anadolu lisesi 1.080

anadolu lisesi (hazırlık var ise) 1.080

fen lisesi 1.048

sosyal bilimler lisesi 1.042

güzel sanatlar ve spor lisesi 1.080

anadolu öğretmen lisesi 1.080

mesleki ve teknik ortaöğretim

anadolu teknik lisesi 1.032

teknik lise 996

anadolu meslek lisesi 990

meslek lisesi 936

anadolu imam-hatip lisesi 960

imam-hatip lisesi 960

anadolu sağlık meslek lisesi 1.024

sağlık meslek lisesi 985
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tablo c2: öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

bölge 
/ il 

kodu
bölge / il

okulöncesi eğitim
ilköğretim ortaöğretim

ilkokul orta-
okul genel ortaöğretim mesleki ve teknik 

ortaöğretim

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2012-
2013

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

0 türkiye 23 21 17 21 20 18 19 18 16 16 18 16 15

100 istanbul 18 14 15 27 26 23 25 21 18 17 25 22 19

200 batı marmara 20 19 17 18 17 16 17 14 13 14 16 15 14

211 tekirdağ 22 24 20 22 22 20 24 18 16 16 21 20 19

212 edirne 19 19 16 16 16 13 16 12 12 12 14 13 12

213 kırklareli 20 21 19 19 18 16 18 15 14 14 19 18 16

221 balıkesir 18 17 15 17 16 15 15 14 12 13 14 14 13

222 çanakkale 20 19 17 15 15 13 15 13 12 13 14 12 11

300 ege 25 22 16 18 17 15 16 15 14 14 16 15 14

301 izmir 31 24 16 18 17 16 17 16 14 14 17 16 14

321 aydın 24 19 16 17 16 15 15 14 13 13 14 13 12

322 denizli 22 20 16 17 16 14 16 14 14 14 17 15 13

323 muğla 19 17 15 16 15 15 14 15 13 13 14 13 13

331 manisa 26 22 18 18 18 16 17 14 13 14 17 15 13

332 afyonkarahisar 23 23 19 17 18 17 17 14 13 13 17 16 15

333 kütahya 22 23 18 16 16 15 15 13 13 14 16 15 13

334 uşak 19 19 16 16 15 15 14 15 14 16 18 16 15

400 doğu marmara 22 21 18 20 19 18 19 17 15 14 18 16 14

411 bursa 24 21 19 21 20 19 19 17 15 16 18 16 15

412 eskişehir 24 19 16 18 17 14 18 14 13 13 15 14 13

413 bilecik 20 24 20 18 18 17 18 14 14 15 16 14 13

421 kocaeli 21 22 20 21 21 20 21 19 17 17 21 18 16

422 sakarya 24 24 19 20 20 20 18 17 15 16 19 17 16

423 düzce 19 18 16 17 16 17 16 15 14 15 19 16 15

424 bolu 18 17 15 16 15 15 15 14 14 14 15 13 13

425 yalova 19 19 17 16 16 15 15 16 14 14 15 15 13

500 batı anadolu 18 16 14 19 18 17 18 16 15 15 15 14 13

510 ankara 15 13 12 19 18 16 19 16 15 15 14 13 12

521 konya 28 28 18 20 19 18 18 17 16 15 17 16 16

522 karaman 24 21 16 18 17 15 15 18 16 16 16 16 13

600 akdeniz 27 27 20 20 19 18 18 18 16 17 18 16 15

611 antalya 18 18 17 20 19 17 16 18 15 15 17 16 14

612 ısparta 19 19 16 16 15 16 14 12 12 12 13 12 11

613 burdur 22 21 17 14 13 12 13 13 12 12 14 12 12

621 adana 27 22 19 23 22 20 20 20 18 18 18 16 15

622 mersin 30 29 21 20 18 16 18 17 16 16 16 15 14

631 hatay 48 53 31 21 20 19 22 20 18 19 23 20 18

632 kahramanmaraş 23 27 17 22 21 19 20 19 18 19 18 17 16

633 osmaniye 22 20 18 20 19 17 17 17 15 17 20 17 16

700 orta anadolu 24 22 17 18 17 16 16 16 15 15 15 14 13

711 kırıkkale 25 19 17 17 16 15 15 15 13 14 17 15 13

712 aksaray 23 23 18 19 18 17 16 17 15 14 15 15 16

713 niğde 27 24 18 16 17 16 16 14 13 14 15 14 14

714 nevşehir 22 23 18 16 15 15 15 12 13 13 13 12 12

715 kırşehir 19 15 15 14 13 11 13 14 14 14 14 13 12

721 kayseri 24 21 20 20 19 19 19 17 16 17 15 14 14

722 sivas 26 22 15 18 17 15 15 16 16 15 17 16 14

723 yozgat 24 28 16 17 17 14 13 16 14 17 17 16 13
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tablo c2: öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

bölge 
/ il 

kodu
bölge / il

okulöncesi eğitim
ilköğretim ortaöğretim

ilkokul orta-
okul genel ortaöğretim mesleki ve teknik 

ortaöğretim

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2012-
2013

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

800 batı karadeniz 21 21 17 17 16 15 16 14 13 14 15 14 13

811 zonguldak 20 19 17 19 17 16 18 14 13 14 17 15 14

812 karabük 20 20 16 16 15 14 15 13 12 13 12 11 10

813 bartın 21 20 16 16 16 16 15 12 11 12 15 13 13

821 kastamonu 20 23 17 16 15 16 14 13 12 13 14 13 12

822 çankırı 17 18 17 18 18 18 17 13 12 14 14 13 12

823 sinop 19 16 14 17 16 18 14 13 12 12 12 11 11

831 samsun 22 21 17 18 17 15 17 15 14 14 16 15 14

832 tokat 22 21 18 16 16 15 16 16 15 16 17 16 15

833 çorum 20 20 17 17 17 15 17 15 14 14 16 15 14

834 amasya 26 25 17 15 14 12 14 14 13 14 14 13 12

900 doğu karadeniz 23 22 18 16 16 15 14 14 13 13 16 14 13

901 trabzon 28 25 18 15 15 15 13 13 13 13 16 14 13

902 ordu 22 20 18 18 17 16 17 14 13 14 16 15 14

903 giresun 22 21 20 16 16 17 15 14 12 13 15 13 12

904 rize 21 19 15 15 15 14 14 15 14 14 16 14 13

905 artvin 20 23 16 15 15 14 11 14 14 14 17 15 11

906 gümüşhane 18 21 14 16 17 15 11 16 15 15 15 14 12

a00 kuzeydoğu anadolu 21 19 16 20 20 17 18 20 17 18 17 16 16

a11 erzurum 23 21 15 17 17 16 16 16 15 14 15 15 14

a12 erzincan 21 19 15 15 15 13 13 15 15 13 16 16 14

a13 bayburt 18 29 16 16 15 13 12 21 19 19 17 15 13

a21 ağrı 17 19 19 29 27 21 30 27 21 27 21 21 23

a22 kars 22 17 16 19 18 17 17 22 21 22 17 16 15

a23 ığdır 19 18 18 20 20 17 19 26 22 22 18 19 17

a24 ardahan 19 21 15 15 16 18 14 19 15 17 16 14 15

b00 ortadoğu anadolu 27 23 18 23 21 19 21 20 16 17 17 15 16

b11 malatya 22 20 16 17 17 14 16 17 16 16 15 14 13

b12 elazığ 27 31 17 19 19 15 18 18 16 14 14 13 13

b13 bingöl 24 21 17 20 19 18 18 20 16 17 18 17 16

b14 tunceli 16 13 13 10 10 11 9 12 10 10 9 8 7

b21 van 37 21 19 29 22 21 26 24 14 20 22 14 20

b22 muş 30 27 19 25 24 21 22 24 17 25 18 19 17

b23 bitlis 19 25 18 22 22 19 20 22 18 20 18 17 16

b24 hakkari 15 18 17 26 25 27 24 29 30 29 20 24 18

c00 güneydoğu anadolu 27 27 20 27 26 22 24 27 24 25 20 19 17

c11 gaziantep 22 23 19 28 27 23 24 27 25 27 19 19 16

c12 adıyaman 22 22 16 20 19 18 16 22 19 19 21 19 16

c13 kilis 22 24 18 22 21 19 17 18 18 21 21 19 15

c21 şanlıurfa 33 35 21 34 32 23 32 33 26 26 26 22 25

c22 diyarbakır 29 29 21 25 25 21 24 26 24 25 18 17 16

c31 mardin 20 20 17 24 23 20 23 28 24 25 19 19 16

c32 batman 21 17 18 25 24 21 24 29 24 25 22 21 15

c33 şırnak 22 25 22 28 26 26 23 29 26 26 23 17 21

c34 siirt 28 27 21 23 22 20 22 24 22 23 18 18 16

(devam)
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d. eğitimin içeriği

tablo c5: okul dışı kaynaklara yönelim
2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-2013

özel dershane öğrenci sayısı  606.522      668.673      784.565      925.299      1.071.827     1.122.861      1.178.943      1.174.860      1.234.738      1.219.472      1.280.297     

özel dershane sayısı  2.122      2.568      2.984      3.570      3.986      4.031      4.262      4.193      4.099      3.961      3.858     

tablo d1: ders saatlerinin ders türlerine 
dağılımı (%) (2012-2013)

ilkokul ortaokul imam-hatip
türkçe becerileri ve edebiyat 30,0 15,7 15,3
matematik 16,7 14,3 13,9
fen bilimleri ve teknoloji bilgisi 5,0 14,3 13,9
sosyal bilimler ve felsefe 13,3 7,9 7,6
yabancı dil 5,0 10,0 15,3
din bilgisi 1,7 5,7 16,7
güzel sanatlar 6,7 5,7 5,6
beden eğitimi, spor ve temel sağlık 
bilgisi 14,2 5,7 2,8

rehberlik etkinlikleri 0,0 0,7 0,7
mesleki ve teknik dersler 0,0 0,0 0,0
diğer 7,5 2,9 2,8
seçmeli dersler 0,0 17,1 5,6

genel ortaöğretim

genel lise anadolu 
lisesi fen lisesi

sosyal 
bilimler 

lisesi

güzel 
sanatlar ve 
spor lisesi 

(spor)

güzel sanatlar 
ve spor lisesi 

(görsel 
sanatlar, 

müzik)

anadolu 
öğretmen 

lisesi

türkçe becerileri ve edebiyat 13,5 12,4 12,5 20,2 12,5 12,5 12,5

matematik 4,1 10,2 15,6 13,0 5,0 5,0 3,8

fen bilimleri ve teknoloji bilgisi 4,7 16,4 28,8 3,6 4,4 4,4 4,4

sosyal bilimler ve felsefe 8,1 6,9 7,5 22,8 11,3 11,3 10,6

yabancı dil 6,1 20,3 15,0 24,4 5,6 5,6 16,3

din bilgisi 2,7 2,3 2,5 2,1 2,5 2,5 2,5

güzel sanatlar 2,7 3,6 5,0 4,1 3,8 33,8 2,5
beden eğitimi, spor ve temel sağlık 
bilgisi 6,1 3,1 0,6 1,0 26,3 5,0 5,0

rehberlik etkinlikleri 2,7 2,5 2,5 2,6 2,5 2,5 2,5

mesleki ve teknik dersler 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 3,1

diğer 0,7 0,6 0,6 1,0 2,5 1,3 1,3

seçmeli dersler 48,6 21,8 9,4 5,2 18,8 16,3 35,6

mesleki ve teknik ortaöğretim

anadolu 
teknik 
lisesi

teknik 
lise

anadolu 
meslek 
lisesi

meslek 
lisesi

anadolu 
sağlık 
meslek 
lisesi

sağlık meslek 
lisesi

anadolu 
imam-
hatip 
lisesi

imam-hatip 
lisesi

türkçe becerileri ve edebiyat 11,6 12,0 12,1 12,8 11,3 11,8 12,5 12,5
matematik 3,5 3,6 3,6 3,8 3,5 3,7 3,8 3,8
fen bilimleri ve teknoloji bilgisi 4,1 4,2 4,2 4,5 4,1 4,2 3,8 3,8
sosyal bilimler ve felsefe 7,0 7,2 7,3 7,7 7,0 7,3 7,5 7,5
yabancı dil 10,5 5,4 10,9 4,5 8,8 5,5 9,4 5,0
din bilgisi 2,3 2,4 2,4 2,6 2,3 2,4 0,0 0,0
güzel sanatlar, beden eğitimi, spor 
ve temel sağlık bilgisi 4,7 4,8 4,8 5,1 2,3 2,5 3,8 3,8

rehberlik etkinlikleri 2,3 2,4 2,4 2,6 2,3 2,4 2,5 2,5
mesleki ve teknik dersler 28,5 29,5 40,0 44,9 49,8 51,9 31,3 33,8
diğer 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2 0,6 0,6
seçmeli dersler 24,4 27,1 10,9 10,3 7,2 7,1 25,0 26,9
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tablo d2: türkiye’de ortaöğretimde öğrencilerin okul türlerine dağılımı (%)
 2003-2004  2004-2005  2005-2006  2006-2007  2007-2008  2008-2009  2009-2010  2010-2011  2011-2012  2012-2013 

 toplam  kadın  erkek  toplam  kadın  erkek  toplam  kadın  erkek  toplam  kadın  erkek  toplam  kadın  erkek  toplam  kadın  erkek  toplam  kadın  erkek  toplam kadın  erkek  toplam kadın  erkek  toplam kadın  erkek 

 g
en

el
 o

rt
aö

ğr
et

im
 a1 

akademik seçicilik uygulayan 
liseler (anadolu, fen, sosyal 
bilimler, anadolu güzel 
sanatlar, güzel sanatlar, spor) 

7,6 8,2 7,2 7,1 7,7 6,6 9,0 10,1 8,3 10,1 11,2 9,2 12,5 13,5 11,7 11,4 12,0 10,9 10,6 11,6 9,8 16,3 18,2 14,8 17,0 19,0 15,3 19,3 21,6 17,2

a2 anadolu öğretmen liseleri 1,1 1,2 1,0 1,0 1,1 1,0 1,3 1,3 1,2 1,4 1,5 1,3 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,7 1,4 1,6 1,8 1,4 1,8 2,1 1,6 1,9 2,3 1,6

a3 genel liseler 46,5 50,8 43,3 45,0 49,2 41,9 43,2 46,7 40,6 41,0 44,0 38,6 36,5 39,2 34,2 33,9 37,0 31,4 32,2 35,4 29,5 24,2 25,1 23,6 20,1 20,6 19,6 15,2 15,3 15,0

a4 özel liseler 2,3 2,5 2,2 2,3 2,4 2,2 2,3 2,4 2,2 2,5 2,7 2,4 2,9 2,9 2,8 2,9 2,9 2,9 2,8 2,6 2,9 2,7 2,6 2,8 2,8 2,6 3,0 2,8 2,6 2,9

a5 açıköğretim 8,5 8,1 8,7 8,3 7,8 8,7 7,9 7,3 8,4 8,3 7,8 8,7 7,6 7,0 8,1 9,4 8,3 10,4 9,9 8,9 10,8 11,5 11,0 11,9 14,3 13,5 15,0 15,4 14,4 16,3

a genel ortaöğretim 65,9 70,8 62,4 63,8 68,2 60,5 63,8 67,9 60,6 63,3 67,1 60,4 61,1 64,3 58,4 59,2 61,8 57,1 57,1 60,2 54,4 56,4 58,6 54,5 56,1 57,9 54,4 54,5 56,3 53,0

 m
es

le
ki

 v
e 

te
kn

ik
 o

rt
aö

ğr
et

im
 b1 

mesleki ve teknik eğitim genel 
müdürlüğü’ne bağlı mesleki ve 
teknik liseler 

29,0 24,2 32,6 30,9 26,2 34,4 30,7 25,9 34,3 30,9 26,3 34,4 32,1 28,0 35,4 33,0 29,5 36,0 33,8 29,7 37,4 33,6 30,1 36,4 32,5 29,6 35,2 32,4 29,4 35,0

b2 

din öğretimi genel 
müdürlüğü’ne bağlı liseler 
(imam-hatip, anadolu imam-
hatip) 

2,9 2,8 2,9 3,2 3,4 3,0 3,3 3,8 3,0 3,6 4,2 3,1 4,0 4,7 3,4 3,7 4,4 3,2 4,7 5,3 4,2 5,0 5,7 4,4 5,6 6,4 5,0 7,6 8,5 6,8

b3 
özel eğitim, rehberlik ve 
danışmanlık hizmetleri genel 
müdürlüğü’ne bağlı liseler 

0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3

b4 özel liseler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,3

b5 açıköğretim 2,1 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 2,2 2,4 2,0 2,1 2,3 2,0 2,7 2,8 2,6 3,8 4,2 3,5 4,2 4,7 3,8 4,9 5,4 4,5 5,5 5,9 5,1 4,9 5,3 4,6

b mesleki ve teknik ortaöğretim 34,1 29,2 37,6 36,2 31,8 39,5 36,2 32,1 39,4 36,7 32,9 39,6 38,9 35,7 41,6 40,8 38,2 42,9 42,9 39,8 45,6 43,6 41,4 45,5 43,9 42,1 45,6 45,5 43,7 47,0
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tablo d2: türkiye’de ortaöğretimde öğrencilerin okul türlerine dağılımı (%)
 2003-2004  2004-2005  2005-2006  2006-2007  2007-2008  2008-2009  2009-2010  2010-2011  2011-2012  2012-2013 

 toplam  kadın  erkek  toplam  kadın  erkek  toplam  kadın  erkek  toplam  kadın  erkek  toplam  kadın  erkek  toplam  kadın  erkek  toplam  kadın  erkek  toplam kadın  erkek  toplam kadın  erkek  toplam kadın  erkek 

 g
en

el
 o

rt
aö

ğr
et

im
 a1 

akademik seçicilik uygulayan 
liseler (anadolu, fen, sosyal 
bilimler, anadolu güzel 
sanatlar, güzel sanatlar, spor) 

7,6 8,2 7,2 7,1 7,7 6,6 9,0 10,1 8,3 10,1 11,2 9,2 12,5 13,5 11,7 11,4 12,0 10,9 10,6 11,6 9,8 16,3 18,2 14,8 17,0 19,0 15,3 19,3 21,6 17,2

a2 anadolu öğretmen liseleri 1,1 1,2 1,0 1,0 1,1 1,0 1,3 1,3 1,2 1,4 1,5 1,3 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,7 1,4 1,6 1,8 1,4 1,8 2,1 1,6 1,9 2,3 1,6

a3 genel liseler 46,5 50,8 43,3 45,0 49,2 41,9 43,2 46,7 40,6 41,0 44,0 38,6 36,5 39,2 34,2 33,9 37,0 31,4 32,2 35,4 29,5 24,2 25,1 23,6 20,1 20,6 19,6 15,2 15,3 15,0

a4 özel liseler 2,3 2,5 2,2 2,3 2,4 2,2 2,3 2,4 2,2 2,5 2,7 2,4 2,9 2,9 2,8 2,9 2,9 2,9 2,8 2,6 2,9 2,7 2,6 2,8 2,8 2,6 3,0 2,8 2,6 2,9

a5 açıköğretim 8,5 8,1 8,7 8,3 7,8 8,7 7,9 7,3 8,4 8,3 7,8 8,7 7,6 7,0 8,1 9,4 8,3 10,4 9,9 8,9 10,8 11,5 11,0 11,9 14,3 13,5 15,0 15,4 14,4 16,3

a genel ortaöğretim 65,9 70,8 62,4 63,8 68,2 60,5 63,8 67,9 60,6 63,3 67,1 60,4 61,1 64,3 58,4 59,2 61,8 57,1 57,1 60,2 54,4 56,4 58,6 54,5 56,1 57,9 54,4 54,5 56,3 53,0

 m
es

le
ki

 v
e 

te
kn

ik
 o

rt
aö

ğr
et

im
 b1 

mesleki ve teknik eğitim genel 
müdürlüğü’ne bağlı mesleki ve 
teknik liseler 

29,0 24,2 32,6 30,9 26,2 34,4 30,7 25,9 34,3 30,9 26,3 34,4 32,1 28,0 35,4 33,0 29,5 36,0 33,8 29,7 37,4 33,6 30,1 36,4 32,5 29,6 35,2 32,4 29,4 35,0

b2 

din öğretimi genel 
müdürlüğü’ne bağlı liseler 
(imam-hatip, anadolu imam-
hatip) 

2,9 2,8 2,9 3,2 3,4 3,0 3,3 3,8 3,0 3,6 4,2 3,1 4,0 4,7 3,4 3,7 4,4 3,2 4,7 5,3 4,2 5,0 5,7 4,4 5,6 6,4 5,0 7,6 8,5 6,8

b3 
özel eğitim, rehberlik ve 
danışmanlık hizmetleri genel 
müdürlüğü’ne bağlı liseler 

0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3

b4 özel liseler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,3

b5 açıköğretim 2,1 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 2,2 2,4 2,0 2,1 2,3 2,0 2,7 2,8 2,6 3,8 4,2 3,5 4,2 4,7 3,8 4,9 5,4 4,5 5,5 5,9 5,1 4,9 5,3 4,6

b mesleki ve teknik ortaöğretim 34,1 29,2 37,6 36,2 31,8 39,5 36,2 32,1 39,4 36,7 32,9 39,6 38,9 35,7 41,6 40,8 38,2 42,9 42,9 39,8 45,6 43,6 41,4 45,5 43,9 42,1 45,6 45,5 43,7 47,0
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tablo d3: illere göre öğrencilerin ortaöğretimde okul türlerine dağılımı (%)

bölge 
/ il 

kodu
bölge / il

2010-2011 2011-2012 2012-2013

 akademik 
seçici 

liseler ve 
anadolu 
öğretmen 
liseleri

mesleki 
ve teknik 

orta-
öğretim

resmi 
ve özel 
mesleki 

ve teknik 
liseler

imam-hatip 
liseleri

akademik 
seçici liseler 

ve anadolu 
öğretmen 
liseleri

mesleki ve 
teknik orta-

öğretim

resmi 
ve özel 
mesleki 

ve teknik 
liseler

imam-
hatip 

liseleri

genel  
orta-

öğretim

mesleki 
ve teknik 

orta-
öğretim

a1+a2 b b1+b4 b2 a1+a2 b b1+b4 b2 a b
0 türkiye 17,9 43,6 33,6 5,0 18,9 43,9 32,6 5,6 54,6 45,4

100 istanbul 11,2 40,9 31,2 4,2 10,4 41,1 29,8 5,1 57,3 42,7

200 batı marmara 30,9 49,8 43,0 3,8 31,0 49,4 41,8 4,1 51,4 48,6

211 tekirdağ 27,3 49,8 44,0 2,1 29,7 48,6 42,3 2,2 50,3 49,7

212 edirne 35,7 51,9 47,2 2,2 37,1 49,9 44,6 2,7 51,8 48,2

213 kırklareli 34,8 53,4 47,8 3,0 33,9 53,1 46,7 3,4 46,8 53,2

221 balıkesir 32,0 48,0 39,2 5,7 29,7 49,5 39,5 6,2 49,6 50,4

222 çanakkale 28,3 49,6 43,4 3,9 29,9 47,7 40,8 4,2 53,7 46,3

300 ege 24,2 49,9 41,7 3,8 26,0 49,0 39,7 4,4 50,6 49,4

301 izmir 19,7 47,5 39,1 2,0 22,1 46,9 37,9 2,5 52,1 47,9

321 aydın 27,9 47,6 42,3 2,6 28,0 46,4 40,3 3,2 52,9 47,1

322 denizli 25,4 52,2 44,7 4,6 26,2 48,6 39,6 5,5 50,9 49,1

323 muğla 35,2 43,3 38,4 2,4 33,6 42,8 37,2 2,8 57,0 43,0

331 manisa 23,9 54,9 45,9 5,1 28,0 53,8 43,5 5,8 46,4 53,6

332 afyonkarahisar 26,4 59,6 49,3 8,2 26,1 59,9 48,1 8,9 40,5 59,5

333 kütahya 27,3 56,2 42,1 10,8 26,8 56,7 40,1 11,1 44,6 55,4

334 uşak 31,5 45,4 38,3 4,7 38,7 43,4 34,7 5,7 57,4 42,6

400 doğu marmara 17,3 54,9 42,5 4,9 18,7 54,1 40,6 5,3 45,6 54,4

411 bursa 13,7 56,5 44,5 4,9 14,6 55,5 42,3 5,3 43,7 56,3

412 eskişehir 21,5 50,4 41,7 3,2 25,2 48,9 39,8 3,2 51,2 48,8

413 bilecik 29,7 59,4 51,3 6,3 30,5 57,3 48,7 6,2 43,4 56,6

421 kocaeli 15,7 51,4 37,2 4,9 16,7 50,7 35,4 5,3 49,2 50,8

422 sakarya 17,0 57,9 44,0 4,7 20,2 58,2 42,4 5,2 41,3 58,7

423 düzce 23,2 57,5 43,2 7,4 23,3 57,5 41,4 8,1 42,7 57,3

424 bolu 22,8 60,1 48,1 8,0 23,8 57,8 44,8 8,3 43,4 56,6

425 yalova 32,0 52,3 42,4 3,8 30,1 52,8 42,4 3,6 47,9 52,1

500 batı anadolu 17,7 43,3 32,9 5,1 18,4 43,1 31,7 5,9 54,5 45,5

510 ankara 17,2 40,3 32,2 2,9 17,8 39,7 31,1 3,5 58,5 41,5

521 konya 18,0 51,5 35,4 10,5 18,8 52,2 33,7 11,9 43,7 56,3

522 karaman 24,9 38,5 28,3 6,3 28,8 39,2 27,9 6,8 60,4 39,6

600 akdeniz 18,7 41,0 31,9 4,4 20,3 42,7 32,2 5,1 55,9 44,1

611 antalya 14,5 40,6 32,5 3,0 15,9 41,0 31,9 3,7 58,9 41,1

612 ısparta 30,2 52,3 42,3 6,3 31,1 51,7 39,6 7,8 48,1 51,9

613 burdur 30,2 48,6 40,2 6,7 31,0 47,2 37,8 7,2 51,9 48,1

621 adana 18,3 37,2 28,6 2,6 20,3 37,3 27,1 3,1 60,6 39,4

622 mersin 20,5 39,6 30,1 3,9 22,8 42,3 31,7 4,6 55,8 44,2

631 hatay 20,2 39,9 32,0 4,8 19,7 45,4 36,1 5,1 53,5 46,5

632 kahramanmaraş 11,2 45,3 32,5 9,7 15,1 45,3 31,0 10,5 49,9 50,1

633 osmaniye 26,4 45,5 36,1 6,0 27,0 51,2 39,8 6,8 50,9 49,1

700 orta anadolu 20,4 46,9 36,1 7,1 23,1 46,9 34,6 7,9 51,9 48,1

711 kırıkkale 27,5 52,1 42,4 3,5 30,4 51,8 41,7 3,4 46,6 53,4

712 aksaray 24,0 41,4 29,4 8,3 21,5 41,3 27,3 8,9 57,2 42,8

713 niğde 23,9 51,5 40,5 7,8 24,4 50,4 38,2 8,6 49,4 50,6

714 nevşehir 18,4 50,9 40,4 9,1 19,6 48,6 38,2 8,6 51,3 48,7

715 kırşehir 22,6 45,6 40,5 4,1 28,7 45,8 39,2 4,8 54,1 45,9

721 kayseri 15,6 42,1 31,1 6,0 20,9 43,1 30,7 6,9 54,2 45,8

722 sivas 16,1 46,7 34,0 9,3 18,7 46,1 32,1 9,9 53,0 47,0

723 yozgat 30,5 56,4 45,7 9,2 30,1 57,0 43,0 11,3 44,4 55,6
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tablo d3: illere göre öğrencilerin ortaöğretimde okul türlerine dağılımı (%)

bölge 
/ il 

kodu
bölge / il

2010-2011 2011-2012 2012-2013

 akademik 
seçici 

liseler ve 
anadolu 
öğretmen 
liseleri

mesleki 
ve teknik 

orta-
öğretim

resmi 
ve özel 
mesleki 

ve teknik 
liseler

imam-hatip 
liseleri

akademik 
seçici liseler 

ve anadolu 
öğretmen 
liseleri

mesleki ve 
teknik orta-

öğretim

resmi 
ve özel 
mesleki 

ve teknik 
liseler

imam-
hatip 

liseleri

genel  
orta-

öğretim

mesleki 
ve teknik 

orta-
öğretim

a1+a2 b b1+b4 b2 a1+a2 b b1+b4 b2 a b
800 batı karadeniz 23,7 50,5 39,3 7,0 24,2 50,0 37,5 7,8 49,2 50,8

811 zonguldak 23,0 49,2 38,6 5,6 23,6 50,1 38,8 6,0 49,6 50,4

812 karabük 37,8 49,8 40,0 6,3 38,6 47,7 36,7 7,2 53,0 47,0

813 bartın 27,3 62,9 53,2 6,1 26,1 62,4 50,9 6,8 35,8 64,2

821 kastamonu 20,3 54,0 42,4 9,0 20,7 53,2 40,4 9,7 42,6 57,4

822 çankırı 21,8 63,3 51,8 6,9 23,0 60,9 48,5 7,1 40,6 59,4

823 sinop 23,6 48,1 38,3 7,4 25,6 48,1 36,9 8,1 52,7 47,3

831 samsun 22,4 45,4 33,6 6,9 23,0 45,0 31,9 7,8 53,8 46,2

832 tokat 23,4 53,7 42,3 7,8 22,8 54,5 41,2 8,5 44,7 55,3

833 çorum 25,5 47,1 36,3 7,1 25,1 46,3 34,0 7,9 52,0 48,0

834 amasya 21,3 57,5 45,8 7,3 23,2 55,6 42,2 8,6 46,1 53,9

900 doğu karadeniz 18,2 55,1 40,5 8,2 21,9 54,5 38,2 9,0 45,4 54,6

901 trabzon 15,0 52,5 37,4 6,4 24,0 51,7 34,8 7,1 47,0 53,0

902 ordu 20,1 54,3 40,7 9,2 20,0 56,1 40,5 10,4 43,6 56,4

903 giresun 20,5 60,1 46,0 10,7 22,3 58,1 43,0 11,1 42,7 57,3

904 rize 17,7 55,6 35,9 8,7 21,0 54,0 32,7 9,2 47,1 52,9

905 artvin 19,4 56,2 47,8 6,6 20,9 53,3 43,1 7,5 48,6 51,4

906 gümüşhane 21,1 56,8 45,9 7,1 22,2 54,5 41,8 8,6 45,0 55,0

a00 kuzeydoğu anadolu 19,4 39,3 27,8 6,9 24,4 40,2 27,2 7,6 57,8 42,2

a11 erzurum 17,1 41,5 27,7 7,0 21,1 40,8 25,5 7,5 57,7 42,3

a12 erzincan 25,7 47,0 34,9 6,8 25,5 46,0 33,3 6,9 54,5 45,5

a13 bayburt 27,6 47,0 29,0 12,2 26,9 46,0 26,8 12,6 50,8 49,2

a21 ağrı 24,4 34,6 22,9 7,9 30,4 38,7 25,3 8,9 58,3 41,7

a22 kars 10,7 31,3 23,9 5,3 18,7 32,2 23,7 6,0 63,8 36,2

a23 ığdır 16,7 33,0 24,8 5,9 32,0 36,3 26,2 7,0 61,9 38,1

a24 ardahan 21,2 48,1 43,9 3,5 20,0 49,6 42,8 5,2 46,7 53,3

b00 ortadoğu anadolu 15,2 36,2 24,8 5,9 16,1 38,9 25,6 6,6 58,7 41,3

b11 malatya 13,2 35,7 22,7 5,8 13,5 35,6 21,7 6,4 63,1 36,9

b12 elazığ 15,6 31,4 20,8 5,4 20,3 32,7 21,1 5,7 65,2 34,8

b13 bingöl 20,3 39,9 25,1 7,5 23,6 40,6 23,7 8,3 57,3 42,7

b14 tunceli 26,9 22,7 18,5 0,0 29,2 22,6 17,1 0,0 78,8 21,2

b21 van 14,2 32,9 23,7 5,0 9,0 42,1 29,0 5,7 54,1 45,9

b22 muş 12,9 59,4 45,1 9,8 14,0 60,7 44,7 11,0 41,0 59,0

b23 bitlis 15,6 40,6 29,4 7,3 17,2 40,2 26,9 8,1 57,4 42,6

b24 hakkari 18,3 31,0 19,7 5,1 21,9 33,3 21,1 5,1 63,4 36,6

c00 güneydoğu anadolu 14,3 28,0 19,3 4,3 14,6 29,9 20,4 4,8 65,5 34,5

c11 gaziantep 14,2 28,2 20,2 3,7 14,8 28,3 19,9 4,0 64,1 35,9

c12 adıyaman 16,2 32,0 21,1 7,7 17,2 34,9 22,5 8,0 58,3 41,7

c13 kilis 19,6 56,7 47,7 6,3 21,7 52,9 42,9 6,6 48,3 51,7

c21 şanlıurfa 13,5 30,0 20,7 5,9 14,6 32,6 21,9 7,1 62,5 37,5

c22 diyarbakır 12,0 24,2 14,8 3,1 10,7 27,3 17,6 3,6 71,4 28,6

c31 mardin 23,0 26,9 20,2 3,5 18,7 29,3 21,4 3,8 66,9 33,1

c32 batman 7,7 20,3 11,9 3,5 12,5 22,0 12,7 3,5 74,1 25,9

c33 şırnak 11,8 29,8 23,7 3,2 13,3 32,4 25,3 3,2 64,4 35,6

c34 siirt 19,3 32,4 24,1 3,5 20,1 34,2 23,7 4,6 61,4 38,6

(devam)
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e. öğrenme ortamları

tablo e1: derslik ve bilgisayar başına düşen öğrenci sayısı

bölge 
/ il 

kodu
bölge / il

derslik başına düşen öğrenci sayısı

ilköğretim ortaöğretim

ilkokul ortaokul genel ortaöğretim mesleki ve teknik ortaöğretim

2010-11 2011-12 2012-13 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13

0 türkiye 31 30 22 42 31 28 28 38 35 34

100 istanbul 45 44 33 58 35 32 33 51 48 43

200 batı marmara 23 22 16 33 24 22 22 33 31 31

211 tekirdağ 28 28 21 39 25 24 23 40 36 38

212 edirne 20 19 12 30 19 19 19 32 27 24

213 kırklareli 21 20 14 27 25 23 23 36 33 33

221 balıkesir 23 22 16 38 26 22 22 33 32 31

222 çanakkale 19 19 14 25 21 20 20 27 23 23

300 ege 25 24 18 33 26 24 24 36 33 33

301 izmir 31 30 22 43 30 27 28 45 40 38

321 aydın 22 22 20 22 23 22 20 34 32 31

322 denizli 24 23 16 35 25 23 23 36 32 30

323 muğla 21 20 19 18 26 23 22 31 30 29

331 manisa 24 24 17 40 25 24 23 33 30 31

332 afyonkarahisar 22 21 14 40 21 20 20 30 28 29

333 kütahya 20 20 15 24 20 20 20 28 28 28

334 uşak 21 20 15 25 26 23 25 32 27 35

400 doğu marmara 29 28 20 45 27 25 23 40 37 28

411 bursa 36 34 19 183 32 28 28 46 44 40

412 eskişehir 25 25 17 39 23 23 21 37 36 35

413 bilecik 21 21 14 42 15 15 15 24 21 22

421 kocaeli 29 28 25 30 28 26 26 42 36 36

422 sakarya 27 26 32 22 25 24 22 42 41 40

423 düzce 20 19 11 55 27 24 24 37 32 31

424 bolu 21 22 12 157 26 24 25 29 27 24

425 yalova 23 23 19 23 23 20 28 33 30 29

500 batı anadolu 32 31 25 35 30 30 28 39 35 33

510 ankara 35 34 27 37 32 31 30 39 36 34

521 konya 28 27 22 32 28 27 25 39 34 32

522 karaman 21 20 17 24 20 20 21 36 34 29

600 akdeniz 31 30 22 44 32 30 29 39 38 37

611 antalya 27 27 21 34 30 28 27 34 34 32

612 ısparta 18 18 26 14 19 20 18 25 22 23

613 burdur 16 16 11 24 19 18 16 29 28 26

621 adana 38 37 25 70 36 32 33 49 45 49

622 mersin 30 30 19 65 32 30 29 36 37 37

631 hatay 32 30 20 53 37 32 33 48 53 46

632 kahramanmaraş 35 34 28 36 36 34 32 39 35 34

633 osmaniye 33 32 24 41 31 29 34 46 45 44

700 orta anadolu 23 22 18 29 26 24 23 31 28 28

711 kırıkkale 22 21 15 20 22 19 18 32 29 30

712 aksaray 22 21 20 21 28 24 23 40 38 43

713 niğde 22 21 24 18 22 21 20 31 25 30

714 nevşehir 19 19 19 17 21 20 17 27 24 23

715 kırşehir 21 20 10 48 23 22 23 30 26 27

721 kayseri 28 28 21 44 30 28 29 35 30 28

722 sivas 21 21 16 28 28 24 23 35 33 31

723 yozgat 19 19 14 54 21 21 22 23 23 22
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tablo e1: derslik ve bilgisayar başına düşen öğrenci sayısı

bölge 
/ il 

kodu
bölge / il

derslik başına düşen öğrenci sayısı

ilköğretim ortaöğretim

ilkokul ortaokul genel ortaöğretim mesleki ve teknik ortaöğretim

2010-11 2011-12 2012-13 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13

800 batı karadeniz 22 22 17 29 24 22 22 33 30 28

811 zonguldak 24 24 14 57 24 21 20 36 32 30

812 karabük 22 21 18 22 18 17 18 27 25 25

813 bartın 18 18 13 20 23 20 19 28 25 25

821 kastamonu 21 21 18 25 20 20 20 28 26 22

822 çankırı 18 17 12 31 19 19 23 22 21 23

823 sinop 18 17 13 29 21 17 17 24 23 22

831 samsun 26 26 22 30 29 27 26 38 37 33

832 tokat 20 19 16 24 24 22 23 36 32 31

833 çorum 23 23 15 37 24 23 24 31 27 27

834 amasya 20 19 16 23 19 18 21 35 31 31

900 doğu karadeniz 21 21 16 29 23 22 21 28 26 26

901 trabzon 21 21 15 31 27 26 24 28 26 25

902 ordu 25 24 19 28 27 26 22 32 32 34

903 giresun 22 21 17 38 19 18 19 26 23 21

904 rize 20 19 14 27 18 18 18 30 26 24

905 artvin 16 16 11 26 20 20 20 25 22 19

906 gümüşhane 17 17 16 16 19 20 19 24 23 26

a00 kuzeydoğu anadolu 28 26 19 34 28 26 25 31 30 31

a11 erzurum 26 25 18 32 25 24 22 32 30 30

a12 erzincan 18 18 15 21 21 21 19 29 29 24

a13 bayburt 15 14 15 13 22 22 21 23 21 22

a21 ağrı 43 38 21 77 34 31 29 31 32 43

a22 kars 23 22 20 25 33 30 29 36 36 34

a23 ığdır 30 28 25 34 39 33 33 43 34 39

a24 ardahan 17 16 12 24 25 22 21 24 24 23

b00 ortadoğu anadolu 34 31 22 48 34 29 30 34 32 34

b11 malatya 26 27 20 36 30 28 27 37 33 33

b12 elazığ 31 30 22 41 37 32 31 33 32 34

b13 bingöl 28 26 16 55 33 26 25 46 36 41

b14 tunceli 15 13 13 19 13 12 12 22 20 16

b21 van 45 37 26 72 40 28 39 32 28 34

b22 muş 37 34 21 49 32 27 28 30 31 34

b23 bitlis 30 28 17 53 27 26 26 35 30 32

b24 hakkari 38 38 25 32 54 55 50 39 42 47

c00 güneydoğu anadolu 44 41 25 64 48 42 40 38 35 37

c11 gaziantep 45 43 28 36 49 41 36 41 42 43

c12 adıyaman 36 33 24 41 46 37 34 40 38 38

c13 kilis 25 25 29 21 26 21 23 39 28 28

c21 şanlıurfa 53 48 24 622 44 40 38 39 35 38

c22 diyarbakır 44 43 27 71 56 54 52 34 32 35

c31 mardin 42 39 23 91 45 40 39 32 31 28

c32 batman 44 42 21 147 57 47 43 54 54 46

c33 şırnak 40 40 26 30 41 43 42 34 30 39

c34 siirt 32 31 22 53 30 29 29 36 36 29

(devam)
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f. eğitimin çıktıları

tablo f1: eğitim sisteminden erken ayrılma
15-19 yaş arasında olup ilköğretim diploması olmayanlar 

(%)
20-24 yaş arasında olup ortaöğretim 

diploması olmayanlar (%)

2010 2011 2010 2011

bölge 
/ il 

kodu
bölge / il
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0 türkiye 10,3 7,2 13,7 17,7 9,8 7,0 12,8 19,6 49,0 42,8 54,1 47,4 42,2 52,0

100 istanbul 8,5 7,2 9,8 16,1 8,0 6,8 9,4 20,9 45,2 42,7 47,3 44,3 41,5 46,8

210 edirne, tekirdağ, kırklareli 5,3 4,9 5,9 6,6 4,6 4,2 5,1 9,1 38,5 35,6 41,2 37,7 36,6 38,8

220 balıkesir, çanakkale 3,7 3,5 3,8 28,8 2,0 1,0 2,9 28,5 38,2 34,4 41,9 40,1 39,0 41,1

310 izmir 4,8 3,7 5,9 20,5 3,3 2,0 4,8 20,2 39,0 38,4 39,5 34,7 35,2 34,3

320 denizli, aydın, muğla 3,0 3,3 2,7 20,4 4,2 4,6 3,7 27,5 45,5 46,0 45,2 44,0 48,4 40,0

330 manisa, afyon, kütahya, uşak 4,8 3,9 5,6 24,8 3,3 1,7 5,0 19,4 53,1 47,4 57,8 49,5 44,6 53,9

410 bursa, eskişehir, bilecik 3,5 2,9 4,2 20,3 4,9 4,2 5,6 28,2 39,5 32,1 46,4 42,5 36,9 47,8

420 kocaeli, sakarya, düzce, 
bolu, yalova 4,1 2,5 5,8 15,5 3,1 2,4 3,8 30,9 42,8 33,8 50,6 39,2 30,9 46,3

510 ankara 3,7 2,5 5,0 20,8 3,6 3,0 4,4 22,6 28,8 24,2 32,6 26,3 21,7 30,1

520 konya, karaman 3,9 3,8 4,0 31,4 3,5 3,6 3,4 37,3 49,9 46,2 53,1 52,0 48,3 55,5

610 antalya, ısparta, burdur 2,9 2,0 3,8 32,9 3,6 2,5 4,7 20,8 41,4 32,1 49,3 39,5 34,2 44,2

620 adana, mersin 9,7 7,6 12,2 20,1 11,1 10,2 12,1 20,9 48,0 44,6 51,0 49,0 45,6 51,9

630 hatay, kahramanmaraş, 
osmaniye 14,9 10,3 19,7 14,2 10,1 8,0 12,1 16,2 59,3 51,5 65,6 53,9 45,9 61,4

710 nevşehir, aksaray, niğde, 
kırıkkale, kırşehir 6,1 4,4 7,8 33,3 5,9 5,4 6,5 37,6 49,7 46,7 52,1 47,3 40,1 54,1

720 kayseri, sivas, yozgat 4,1 2,3 5,8 12,3 4,0 2,8 5,0 11,7 49,8 43,7 54,7 46,2 39,0 53,5

810 zonguldak, karabük, bartın 0,9 1,2 0,5 58,7 0,7 0,5 0,9 100,0 44,2 37,8 50,0 39,0 28,7 48,8

820 kastamonu, çankırı, sinop 7,5 5,8 9,2 20,8 8,3 6,4 10,3 13,1 54,3 45,0 61,8 52,9 38,5 63,9

830 samsun, tokat, çorum, 
amasya 4,8 3,1 6,5 25,6 4,6 4,2 4,9 35,0 52,6 44,3 58,2 47,9 44,8 50,6

900 trabzon, ordu, giresun, rize, 
artvin, gümüşhane 2,6 2,3 2,9 10,2 3,0 2,1 4,1 36,5 43,7 34,9 51,7 39,7 32,7 46,0

a10 erzurum, erzincan, bayburt 12,3 8,7 15,6 14,5 10,7 6,2 14,8 11,5 50,0 37,3 59,9 52,7 42,5 61,9

a20 kars, ağrı, ığdır, ardahan 33,4 23,5 42,9 16,1 26,2 19,4 32,9 16,8 74,9 63,1 82,6 66,2 58,5 73,0

b10 malatya, elazığ, bingöl, 
tunceli 10,6 7,4 13,9 26,6 10,6 4,2 17,0 16,0 58,1 44,8 66,9 54,6 50,5 58,0

b20 van, muş, bitlis, hakkari 35,2 19,6 51,6 13,7 32,6 17,6 47,0 11,8 74,5 62,2 83,7 73,1 62,6 81,6

c10 gaziantep, adıyaman, kilis 12,4 8,9 16,4 21,3 16,0 12,0 20,3 20,8 61,4 53,6 68,3 65,6 58,4 71,8

c20 diyarbakır, şanlıurfa 32,7 20,7 45,8 15,7 28,2 19,1 37,7 19,2 69,5 59,6 76,9 65,8 55,9 73,1

c30 siirt, mardin, batman, 
şırnak 21,9 12,7 31,8 19,0 21,2 10,8 31,7 19,8 70,6 59,6 78,4 67,8 53,7 78,1
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tablo f2: eğitim durumuna göre işgücüne katılım ve işsizlik
kent kadın kent erkek

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

okuma-yazma bilmeyen
işgücüne katılım oranı (%) 6,2 5,7 5,4 6,1 33 35,1 34 31,8

işsizlik oranı (%) 10,1 11,9 9,3 6,3 22,4 27,3 20,8 17,2

okuma yazma bilen 
fakat bir okul 
bitirmeyen

işgücüne katılım oranı (%) 12,6 11,2 10,3 11,9 54,6 53 49 57

işsizlik oranı (%) 15,8 21,2 14,9 13 20,6 25,2 21,9 16,5

ilkokul
işgücüne katılım oranı (%) 16,7 14,7 13,1 18,9 73,1 73,1 73,2 71,5

işsizlik oranı (%) 16 17,7 14,8 12,4 12,8 15,6 11,8 9,1

ilköğretim
işgücüne katılım oranı (%) 16,2 13,9 12,3 17,2 47,5 42,2 40,1 51,5

işsizlik oranı (%) 25,3 28,8 22,8 20,6 20,2 25,5 20,2 15,5

ortaokul veya dengi 
meslek okul

işgücüne katılım oranı (%) 22 19,8 19,2 25,1 80,8 81,3 81,7 80,9

işsizlik oranı (%) 21,9 23,2 20,8 18,4 11,4 14,3 10,5 8,8

genel lise
işgücüne katılım oranı (%) 29,7 29,6 28,9 30,1 66,2 66,8 64,6 67,7

işsizlik oranı (%) 25,4 27,2 20,3 20,1 13,1 15,6 11,9 9,7

lise dengi meslek okul
işgücüne katılım oranı (%) 39,2 38,3 37,3 37,7 80,7 80,4 79,8 80,1

işsizlik oranı (%) 23,5 26,6 21,1 19,6 10,9 13,2 9,1 7,5

yüksekokul veya 
fakülte

işgücüne katılım oranı (%) 70,9 70,4 69,8 71,1 83,8 82,7 82,3 85

işsizlik oranı (%) 15,5 15,7 13,8 14,3 8,1 9,7 8 7,1

kır kadın kır erkek

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

okuma-yazma bilmeyen
işgücüne katılım oranı (%) 26,6 24,8 24,4 26,6 40,1 38,8 37,9 35,7

işsizlik oranı (%) 0,6 0,8 0,8 0,4 7,5 9,7 8,7 4,6

okuma yazma bilen 
fakat bir okul 
bitirmeyen

işgücüne katılım oranı (%) 32,3 31,1 31,2 33,8 55,8 54,6 52,6 55,7

işsizlik oranı (%) 1,6 2,7 1,3 1,2 11,4 12,6 9,5 9,2

ilkokul
işgücüne katılım oranı (%) 45,2 42 38,3 47,5 78,7 79,1 78,6 78,7

işsizlik oranı (%) 2,6 3,1 2,2 1,7 6,9 8,8 6,9 4,6

ilköğretim
işgücüne katılım oranı (%) 27,8 27,2 26,8 27,6 51,4 50,7 49,9 54,4

işsizlik oranı (%) 5,9 6,7 5,8 4,2 16,2 20 16,5 12,2

ortaokul veya dengi 
meslek okul

işgücüne katılım oranı (%) 38,5 38,9 34,7 41,8 86,4 86,8 86,1 85,8

işsizlik oranı (%) 9,8 11,4 7,7 6,4 7,6 10,3 8,8 5,6

genel lise
işgücüne katılım oranı (%) 34,6 35,2 30,7 33,7 76,1 79,2 73,5 75

işsizlik oranı (%) 22,6 21,7 22,4 13,2 11 13,4 11,4 7,4

lise dengi meslek okul
işgücüne katılım oranı (%) 43,6 44,7 45 40,7 83 83,6 82,2 82,2

işsizlik oranı (%) 17 21,8 17,8 18,2 9,3 10,6 9,5 7,5

yüksekokul veya 
fakülte

işgücüne katılım oranı (%) 71,9 74,9 72,1 68,2 88 86,3 85,6 85,7

işsizlik oranı (%) 20,1 21,8 19,3 19 7,5 9 8,8 8,4
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tablo f3: eğitim düzeyi ve meslek
2010 2011

toplam kadın erkek toplam kadın erkek

okuryazar 
olmayanlar (%)

kanun yapıcılar, üst düzey yöneticiler ve müdürler 1,0 0,4 2,6 0,7 0,3 1,7

profesyonel meslek mensupları 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

yardımcı profesyonel meslek mensupları 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1 0,3

büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar 0,2 0,0 0,6 0,1 0,1 0,2

hizmet ve satış elemanları 2,8 2,0 4,8 3,6 3,3 4,5

nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su 
ürünleri çalışanları 67,6 73,8 52,4 65,8 71,4 51,6

sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar 4,1 2,6 7,8 3,7 2,0 7,8

tesis ve makine operatörleri ve montajcıları 1,4 0,7 2,9 1,6 0,7 3,7

nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar 22,7 20,4 28,5 24,4 22,1 30,2

okuryazar 
olup bir okul 
bitirmemiş 
olanlar (%)

kanun yapıcılar, üst düzey yöneticiler ve müdürler 2,3 0,4 3,8 2,5 0,4 4,0

profesyonel meslek mensupları 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2

yardımcı profesyonel meslek mensupları 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,7

büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4

hizmet ve satış elemanları 6,7 4,4 8,5 7,3 5,4 8,8

nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su 
ürünleri çalışanları 45,2 57,2 36,2 43,5 55,2 34,9

sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar 12,2 7,5 15,8 11,9 6,6 15,8

tesis ve makine operatörleri ve montajcıları 6,8 4,6 8,5 6,9 5,3 8,1

nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar 25,6 25,0 26,1 26,7 26,3 27,1

ilkokul 
mezunları (%)

kanun yapıcılar, üst düzey yöneticiler ve müdürler 6,6 1,2 8,5 6,1 1,2 7,9

profesyonel meslek mensupları 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1

yardımcı profesyonel meslek mensupları 1,8 1,1 2,0 1,7 1,3 1,8

büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4

hizmet ve satış elemanları 9,3 9,3 9,3 9,5 10,4 9,2

nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su 
ürünleri çalışanları 30,1 45,2 24,8 30,4 43,0 25,8

sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar 17,6 8,8 20,7 16,9 7,3 20,4

tesis ve makine operatörleri ve montajcıları 13,3 4,6 16,3 12,9 3,8 16,2

nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar 19,9 28,3 17,0 21,2 31,6 17,4

ilköğretim 
mezunları (%)

kanun yapıcılar, üst düzey yöneticiler ve müdürler 6,6 1,5 7,8 6,4 1,8 7,6

profesyonel meslek mensupları 0,1 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2

yardımcı profesyonel meslek mensupları 3,3 3,6 3,2 3,4 3,7 3,3

büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar 4,7 8,2 3,9 4,5 8,2 3,6

hizmet ve satış elemanları 18,4 18,6 18,3 17,5 18,1 17,3

nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su 
ürünleri çalışanları 14,7 26,5 11,9 14,0 24,4 11,4

sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar 20,1 10,1 22,4 19,9 9,7 22,4

tesis ve makine operatörleri ve montajcıları 14,2 8,0 15,6 14,2 9,0 15,5

nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar 17,9 23,5 16,6 19,8 24,8 18,6
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tablo f3: eğitim düzeyi ve meslek
2010 2011

toplam kadın erkek toplam kadın erkek

genel lise 
mezunları (%)

kanun yapıcılar, üst düzey yöneticiler ve müdürler 12,4 5,4 14,6 12,2 4,8 14,5

profesyonel meslek mensupları 1,5 0,9 1,7 1,2 0,7 1,4

yardımcı profesyonel meslek mensupları 9,2 10,4 8,9 9,6 10,9 9,2

büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar 18,2 35,4 12,9 18,0 34,1 13,0

hizmet ve satış elemanları 22,3 24,1 21,8 23,1 25,7 22,3

nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su 
ürünleri çalışanları 6,8 5,4 7,2 6,5 5,7 6,8

sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar 9,5 4,9 10,9 9,5 4,2 11,2

tesis ve makine operatörleri ve montajcıları 10,2 3,7 12,1 9,3 3,0 11,2

nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar 9,8 9,8 9,8 10,6 10,7 10,5

mesleki veya 
teknik lise 
mezunları (%)

kanun yapıcılar, üst düzey yöneticiler ve müdürler 8,6 3,6 9,9 9,5 3,6 10,9

profesyonel meslek mensupları 2,4 1,4 2,6 2,3 2,2 2,4

yardımcı profesyonel meslek mensupları 14,8 23,0 12,7 14,5 23,5 12,2

büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar 14,6 30,6 10,6 14,5 29,5 10,8

hizmet ve satış elemanları 16,4 18,3 15,9 16,3 18,5 15,8

nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su 
ürünleri çalışanları 5,7 5,7 5,7 5,4 4,8 5,6

sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar 15,6 5,1 18,2 15,0 5,1 17,5

tesis ve makine operatörleri ve montajcıları 13,4 4,5 15,6 13,6 3,9 16,0

nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar 8,5 7,8 8,6 8,8 8,9 8,8

yükseköğretim 
mezunları (%)

kanun yapıcılar, üst düzey yöneticiler ve müdürler 15,5 8,1 19,6 15,4 8,1 19,4

profesyonel meslek mensupları 41,9 48,7 38,1 40,2 45,9 37,1

yardımcı profesyonel meslek mensupları 14,5 17,6 12,8 14,6 17,3 13,2

büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar 13,8 19,3 10,8 14,5 21,5 10,7

hizmet ve satış elemanları 8,2 3,9 10,5 8,8 4,4 11,1

nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su 
ürünleri çalışanları 1,4 0,6 1,8 1,4 0,6 1,9

sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar 2,2 0,5 3,1 2,2 0,5 3,1

tesis ve makine operatörleri ve montajcıları 1,3 0,4 1,8 1,4 0,4 2,0

nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar 1,2 0,9 1,4 1,5 1,2 1,7

tüm (%)

kanun yapıcılar, üst düzey yöneticiler ve müdürler 8,3 2,9 10,5 8,2 2,9 10,3

profesyonel meslek mensupları 7,1 9,8 6,0 7,1 9,5 6,1

yardımcı profesyonel meslek mensupları 5,9 6,8 5,6 6,0 6,9 5,7

büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar 6,8 10,3 5,4 6,9 10,5 5,4

hizmet ve satış elemanları 12,2 9,9 13,1 12,4 10,7 13,1

nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su 
ürünleri çalışanları 20,8 32,6 16,1 20,3 30,9 16,0

sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar 13,6 5,9 16,7 13,2 5,2 16,4

tesis ve makine operatörleri ve montajcıları 10,3 3,6 13,0 10,1 3,4 12,8

nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar 14,9 18,2 13,6 15,9 20,0 14,2

(devam)
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tablo f4: eğitim düzeyi ve ücretler
2011

toplam kadın erkek kadın / 
erkek

kadın / 
erkek

saatlik 
ücret

aylık 
ücret

saatlik 
ücret

aylık 
ücret

saatlik 
ücret

aylık 
ücret

saatlik 
ücret

aylık 
ücret

okur yazar olmayanlar
ortalama 2,24 473 1,96 375 2,51 560 0,78 0,67

ortanca 2,22 500 2,02 400 2,47 600 0,82 0,67

okur yazar olup bir okul 
bitirmeyenler

ortalama 2,52 579 2,20 465 2,66 624 0,83 0,75

ortanca 2,56 630 2,34 540 2,69 650 0,87 0,83

ilkokul mezunları
ortalama 3,45 761 2,81 533 3,58 809 0,79 0,66

ortanca 3,15 700 2,88 605 3,27 750 0,88 0,81

ilköğretim mezunları
ortalama 3,25 721 2,65 545 3,37 756 0,79 0,72

ortanca 2,91 670 2,56 600 3,01 700 0,85 0,86

genel lise mezunları
ortalama 4,90 1012 4,27 852 5,12 1067 0,83 0,80

ortanca 3,85 850 3,46 700 3,93 900 0,88 0,78

mesleki veya teknik lise mezunları
ortalama 5,10 1050 4,61 907 5,24 1089 0,88 0,83

ortanca 4,04 900 3,69 750 4,12 930 0,90 0,81

yükseköğretim mezunları
ortalama 10,57 1900 9,76 1677 11,04 2033 0,88 0,82

ortanca 9,62 1800 8,65 1600 10,10 1900 0,86 0,84

tüm
ortalama 5,39 1078 5,59 1026 5,33 1095 1,05 0,94

ortanca 3,69 800 3,61 735 3,75 840 0,96 0,88

2010

toplam kadın erkek kadın / 
erkek

kadın / 
erkek

saatlik 
ücret

aylık 
ücret

saatlik 
ücret

aylık 
ücret

saatlik 
ücret

aylık 
ücret

saatlik 
ücret

aylık 
ücret

okur yazar olmayanlar
ortalama 1,97 400 1,62 283 2,27 501 0,71 0,57

ortanca 1,92 400 1,54 250 2,14 530 0,72 0,47

okur yazar olup bir okul 
bitirmeyenler

ortalama 2,28 504 1,96 394 2,41 549 0,81 0,72

ortanca 2,31 550 2,03 450 2,40 600 0,84 0,75

ilkokul mezunları
ortalama 3,20 700 2,50 478 3,34 744 0,75 0,64

ortanca 2,93 650 2,60 570 3,08 700 0,85 0,81

ilköğretim mezunları
ortalama 2,99 659 2,42 495 3,09 690 0,78 0,72

ortanca 2,69 600 2,31 550 2,77 640 0,83 0,86

genel lise mezunları
ortalama 4,53 927 4,05 791 4,70 973 0,86 0,81

ortanca 3,50 800 3,23 670 3,75 800 0,86 0,84

mesleki veya teknik lise mezunları
ortalama 4,52 942 4,09 821 4,63 973 0,88 0,84

ortanca 3,61 800 3,37 700 3,85 800 0,88 0,88

yükseköğretim mezunları
ortalama 9,61 1,728 8,91 1,532 10,02 1,848 0,89 0,83

ortanca 8,65 1,550 8,08 1,500 8,89 1,700 0,91 0,88

tüm
ortalama 4,87 975 5,09 934 4,80 988 1,06 0,95

ortanca 3,37 750 3,36 700 3,38 800 0,99 0,88
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açıklamalar

a. yönetişim ve finansman

a1: eğitim hizmetlerine ayrılan kamu kaynakları

2006-2012 yılları arasındaki harcamalar, Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde 

(www.muhasebat.gov.tr) yer alan Genel Yönetim Mali İstatistikleri veritabanından, Maliye 

Bakanlığı tarafından ERG ile 2010 yılında Excel belgesi olarak paylaşılan MEB 2005-2009 Kesin 

Hesap Cetveli belgesinden, ERG ile Şubat 2012’de basılı belge olarak paylaşılan MEB 2010 

Kesin Hesabı belgesinden, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 2010 Yılı 

Faaliyet Raporu’nda ve ASPB Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Faaliyet Raporu’nda 

yer alan verilerle derlendi. 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ait sayılar, 2013 Bütçe Gerekçesi 

(Maliye Bakanlığı) belgesinden alındı. 

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü internet sitesinde yer alan yerel yönetimlere 

ait harcama verileri, yerel yönetimlerin merkezi yönetimden gönderilen kaynaklarla yaptıkları 

harcamaları da içermektedir. Ancak bu harcamalar merkezi yönetim harcamaları içinde de 

gözükmektedir. Bu nedenle, merkezi yönetimden yerel yönetimlere gönderilen kaynaklar 

toplamdan çıkarıldı. Özellikle ilköğretim kademesinde yer alan ve merkezi yönetimlerden 

yerel yönetimlere (il özel idareleri) transfer edilerek gerçekleştirilen (tedavi ve cenaze giderleri 

hariç) mal ve hizmet alım giderleri Yerel Yönetim Kaynaklarıyla Gerçekleştirilen Eğitim 

Harcamaları’ndan çıkarılarak bu sorun hafifletilmeye çalışıldı.

a2: eğitim hizmetlerine ayrılan kamu kaynaklarının dağılımı

2006-2012 yılları arasındaki harcamalar, Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde 

(www.muhasebat.gov.tr) yer alan Genel Yönetim Mali İstatistikleri veritabanında, Maliye 

Bakanlığı tarafından ERG ile 2010 yılında Excel belgesi olarak paylaşılan MEB 2005-2009 Kesin 

Hesap Cetveli belgesinde, ERG ile Şubat 2012’de basılı belge olarak paylaşılan MEB 2010 Kesin 

Hesabı belgesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 2010 Yılı Faaliyet 

Raporu’nda ve ve ASPB Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Faaliyet Raporu’nda yer 

alan verilerden derlendi. 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ait sayılar, 2013 Bütçe Gerekçesi (Maliye 

Bakanlığı) belgesinden alındı. 

a3: öğrenci başına düşen kamu eğitim harcaması

2006-2011 yılları arasındaki harcamalar, Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde 

(www.muhasebat.gov.tr) yer alan Genel Yönetim Mali İstatistikleri veritabanında, Maliye 

Bakanlığı tarafından ERG ile 2010 yılında Excel belgesi olarak paylaşılan MEB 2005-2009 

Kesin Hesap Cetveli belgesinde, ERG ile Şubat 2012’de basılı belge olarak paylaşılan MEB 

2010 Kesin Hesabı belgesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 2010 Yılı 

Faaliyet Raporu’nda ve ASPB Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 2011 Yılı Faaliyet Raporu’nda 

yer alan verilerden derlendi. 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ait sayılar, 2013 Bütçe Gerekçesi 

(Maliye Bakanlığı) belgesinden alındı. Öğrenci sayılarına açıköğretim, özel eğitim ve özel 

öğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler, bu kurumların ödenekleri ilgili kodlardan 

karşılanmadığı için dahil edilmedi. Öğrenci sayıları MEB tarafından yayımlanan Milli Eğitim 

İstatistikleri’nden alındı. 
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a4: illerde öğrenci başına düşen harcama

Eğitim hizmetleri harcamalarının illere dağılımına ilişkin güncel veri paylaşılmamış olması 

nedeniyle, Tablo A4 oluşturulamadı. 2009 yılına ilişkin veriler için bkz. Eğitim İzleme Raporu 

2010.

a5: eğitim sisteminde özel okullar

Bu hesaplamalar için kullanılan öğrenci ve okul sayıları MEB’in yayımladığı Türkiye Eğitim 

İstatistikleri ve Milli Eğitim İstatistikleri’nden alındı. Okulöncesi eğitim için yapılan 

hesaplamalarda özel anaokulları, özel anasınıfları ve ASPB çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

(geçtiğimiz yıllarda Sosyal Hizmetler ve çocuk Esirgeme Kurumu) denetimindeki kurumlar 

özel okullara dahil edildi. çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü denetimindeki kurumların bu 

özelliklerinin Eğitim İzleme Göstergeleri hesaplamalarında ilk kez 2011-2012 dönemi için göz 

önüne alınmış olmasından dolayı, geçtiğimiz yıllarla karşılaştırıldığında okulöncesi eğitimde 

özel okulların ve özel okullarda okuyan öğrencilerin oranında önceki yıla göre hızlı bir artış söz 

konusudur. İlköğretim ve ortaöğretimde açıköğretim öğrenci sayıları hesaba katılmadı.

6287 sayılı yasa ile birlikte ilköğretim her biri dört yıllık iki bölümden (1-4. sınıflar arası 

ilkokul, 5-8. sınıflar arası ortaokul) oluşacak biçimde yeniden yapılandırılmıştır. 2012-2013 

eğitim-öğretim yılı MEB ilköğretim istatistikleri ilkokul ve ortaokul olarak iki bölümde 

yayımlanmıştır. İlköğretim için toplam rakamlar ERG tarafından hesaplandı.

a6: illerde özel okullar

Bu hesaplamalar için Milli Eğitim İstatistikleri 2012-2013 yayını kullanıldı. 2011-2012 yılı 

hesaplamaları için MEB tarafından Nisan 2012’de paylaşılan veriler kullanıldı. Okulöncesi 

eğitim için yapılan hesaplamalarda özel anaokulları, özel anasınıfları ve ASPB çocuk 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü (geçtiğimiz yıllarda Sosyal Hizmetler ve çocuk Esirgeme Kurumu) 

denetimindeki kurumlar özel okullara dahil edildi. İlköğretim ve ortaöğretimde açıköğretim 

öğrenci sayıları hesaba katılmadı.

6287 sayılı yasa ile birlikte ilköğretim her biri dört yıllık iki bölümden (1-4. sınıflar arası 

ilkokul, 5-8. sınıflar arası ortaokul) oluşacak biçimde yeniden yapılandırılmıştır. 2012-2013 

eğitim-öğretim yılı MEB ilköğretim istatistikleri ilkokul ve ortaokul olarak iki bölümde 

yayımlanmıştır. İlköğretim için toplam rakamlar ERG tarafından hesaplandı.

b. öğrencilerin özellikleri ve eğitime katılım

b1: 0-19 yaş grubunun özellikleri

TÜİK tarafından gerçekleştirilen Hanehalkı İşgücü Anketi’nden sağlanan verilerden derlendi. 

Hane, hanede gelin, damat, torun, referans kişinin, eşinin anne/babası veya diğer akrabalar 

bulunması durumda hane geniş aile olarak tanımlandı. Hanede gelin, damat, torun, referans 

kişinin eşinin anne/babası veya diğer akrabalardan hiçbirinin bulunmaması durumda hane 

çekirdek aile olarak tanımlandı. Referans kişinin eşi hanede değilse veya ölmüş ise, referans 

kişi hiç evlenmemiş ya da boşanmış ise çekirdek ve geniş aile referans kişinin cinsiyetine göre 

sadece anne veya sadece baba olarak nitelendirildi.

b2: demografik durum

İl nüfusları TÜİK internet sitesinden (www.tuik.gov.tr), yaş grubu nüfus istatistikleri MEB 

tarafından Nisan 2013’te paylaşılan verilerden alındı.



e¤itim izleme raporu 2012 213

b3: türkiye net okullulaşma oranı trendleri

Veriler MEB’in yayımladığı Türkiye Eğitim İstatistikleri ve Milli Eğitim İstatistikleri’nden 

alındı. Net okullulaşma oranları her kademedeki teorik yaş grubundaki öğrenci sayısının 

teorik yaş grubundaki toplam çocuk sayısına bölünmesiyle elde edildi.

2012-2013 eğitim-öğretim yılında Ocak, Şubat ve Mart 2007 doğumlu çocuklar ilköğretim 1. 

sınıfa kaydedilmiştir. 2012-2013 döneminde yaşları 69 aya kadar olanlar okulöncesi olarak 

değerlendirilmektedir. 2012-2013 dönemi ilköğretim 1. sınıf nüfüsu 2007’nin ilk üç ayında 

doğmuş olan 5 yaşındaki çocukları da kapsamaktadır.

6287 sayılı yasa ile birlikte ilköğretim her biri dört yıllık iki bölümden (1-4. sınıflar arası 

ilkokul, 5-8. sınıflar arası ortaokul) oluşacak biçimde yeniden yapılandırılmıştır. 2012-2013 

eğitim-öğretim yılı MEB ilköğretim istatistikleri ilkokul ve ortaokul olarak iki bölümde 

yayımlanmıştır. İlköğretim için toplam rakamlar ERG tarafından hesaplandı.

b4: ailevi özelliklere göre eğitime katılım (hanehalkı anketlerinden 
gelen veriler)

TÜİK tarafından gerçekleştirilen Hanehalkı İşgücü Anketi’nden sağlanan verilerinden 

derlendi. İlköğretime katılım oranı, illköğretime devam ettiği beyan edilen çocuk sayısının 

6-14 yaş arasındaki çocuk sayısına bölünmesiyle hesaplandı. Bu oran hesaplanırken bu yaş 

grubunda olup ilköğretimi bitirmiş çocuklar ne paya ne paydaya dahil edildi. Ortaöğretime 

katılım oranı, liseye devam ettiği beyan edilen çocuk sayısının 15-19 yaş arasındaki çocuk 

sayısına bölünmesiyle hesaplandı. Bu oran hesaplanırken bu yaş grubunda olup liseyi 

bitirmiş çocuklar ne paya ne paydaya dahil edildi.“Annenin tek ebeveyn olduğu haneler”, 

Tablo B1’de tanımlanan “çekirdek aile (sadece anne)” kategorisi ile birebir denktir.

b5: okulöncesi eğitime katılım

Bu hesaplamalar için Milli Eğitim İstatistikleri 2012-2013 yayını ve MEB tarafından Nisan 

2013’de paylaşılan veriler kullanıldı. 2011-2012 yılı hesaplamaları için MEB tarafından Nisan 

2012’de paylaşılan veriler kullanıldı. Okullulaşma oranları, ilgili yaş grubundaki öğrenci 

sayısının o yaş grubundaki toplam çocuk sayısına bölünmesiyle hesaplandı. Kız/erkek oranı, 

aynı kaynaktaki toplam kız öğrenci sayısının toplam erkek öğrenci sayısına bölünmesiyle 

bulundu. 

2012-2013 eğitim-öğretim yılında Ocak, Şubat ve Mart 2007 doğumlu çocuklar ilköğretim 1. 

sınıfa kaydedilmiştir. 2012-2013 döneminde yaşları 69 aya kadar olanlar okulöncesi olarak 

değerlendirilmektedir. 2012-2013 dönemi ilköğretim 1. sınıf nüfüsu 2007’nin ilk üç ayında 

doğmuş olan 5 yaşındakı çocukları kapsamaktadır.

b6: ilköğretime katılım

MEB tarafından Nisan 2013’te paylaşılan verilerden derlendi. 2011-2012 yılı hesaplamaları 

için MEB tarafından Nisan 2012’de paylaşılan veriler kullanıldı. 2011-2012 ve 2012-2013 

devamsızlık oranları, MEB tarafından veriler paylaşılmadığı için bu yılki Eğitim İzleme 
Raporu’nda yayımlanamadı.

2012-2013 eğitim-öğretim yılında Ocak, Şubat ve Mart 2007 doğumlu çocuklar ilköğretim 1. 

sınıfa kaydedilmiştir. 2012-2013 döneminde yaşları 69 aya kadar olanlar okulöncesi olarak 
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değerlendirilmektedir. 2012-2013 dönemi ilköğretim 1. sınıf nüfusu 2007’nin ilk üç ayında 

doğmuş olan 5 yaşındaki çocukları kapsamaktadır.

6287 sayılı yasa ile birlikte ilköğretim her biri dört yıllık iki bölümden (1-4. sınıflar arası 

ilkokul, 5-8. sınıflar arası ortaokul) oluşacak biçimde yeniden yapılandırılmıştır. 2012-2013 

eğitim-öğretim yılı MEB ilköğretim istatistikleri ilkokul ve ortaokul olarak iki bölümde 

yayımlanmıştır. İlköğretim için toplam rakamlar ERG tarafından hesaplandı.

b7: ortaöğretime katılım

MEB tarafından Nisan 2013’te paylaşılan verilerden derlenmiştir. 2011-2012 yılı 

hesaplamaları için MEB tarafından Nisan 2012’de paylaşılan veriler kullanılmıştır. 2011-2012 

ve 2012-2013 devamsızlık oranı ile ilgili veri, MEB tarafından paylaşılmadığı için bu yılki 

Eğitim İzleme Raporu’nda yayımlanamamıştır. 

b8: ortaöğretimde okulu terk

2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 eğitim-öğretim yıllarına ilişkin okulu terk verileri MEB 

tarafından paylaşılmadığından, bu tablo hazırlanamadı. 2008-2009 ve 2009-2010 eğitim-

öğretim yıllarına ilişkin göstergeler için bkz. Eğitim İzleme Raporu 2010. 

b9: engellilik ve özel eğitim programlarından yararlanan 
öğrenciler

MEB tarafından bu alanda veri paylaşılmamış olduğundan Eğitim İzleme Raporu 2012’de bu 

tabloya yer verilemedi. 

c. öğretmenler ve öğrenme süreçleri

c1: ortalama yıllık ders saati

Bir ders saatinin süresine ilişkin bilgi, MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, MEB 

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’nden 

ve haftalık ders sayıları Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın internet sitesinden (ttkb.

meb.gov.tr) alındı. Sınıfların bir haftalık ortalama ders saati sayısı hesaplanıp ders haftası 

sayısıyla çarpıldı. çıkan süre gerçek saat birimiyle (60 dakika) yazıldı. 

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre ders saati süresi 45 dakikadır, ancak 

bazı durumlarda 40 dakika olarak uygulanabilmektedir. Mesleki ve Teknik Eğitim 

Yönetmeliği’nde ise ders saatleri 40 dakika olarak belirlenmiştir. Farklı mesleki ve teknik 

ortaöğretim kurumlarında mevzuattaki belirsizlikten kaynaklanan farklı uygulamalar 

gerçekleştirildiğinden, bu kurumlarda ortalama yıllık ders saati aralık olarak sunuldu. 

c2: öğretmen başına düşen öğrenci

Bu hesaplamalar için Milli Eğitim İstatistikleri 2012-2013 yayını kullanıldı. Diğer yıllar için MEB 

tarafından Nisan 2012’de paylaşılan veriler kullanıldı. Bu oran, öğrenci sayılarının öğretmen 

sayısına bölünmesiyle elde edildi. Açıköğretim okullarında okuyan öğrenciler hesaba 

katılmadı.

c3: öğretmenlerin özellikleri

MEB tarafından bu alanda veri paylaşılmamış olduğundan Eğitim İzleme Raporu 2012’de bu 

tabloya yer verilemedi. 
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c4: rehber öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

MEB tarafından bu alanda veri paylaşılmamış olduğundan Eğitim İzleme Raporu 2012’de bu 

tabloya yer verilemedi. 

c5: okul dışı kaynaklara yönelim

MEB tarafından yayımlanan Milli Eğitim İstatistikleri’nden alındı. 

c6: ortaöğretimde sınıf tekrarı

MEB tarafından bu alanda veri paylaşılmamış olduğundan Eğitim İzleme Raporu 2012’de bu 

tabloya yer verilemedi. Geçtiğimiz yıllara ait verilerle derlenen tablo için bkz. Eğitim İzleme 
Raporu 2010. 

d. eğitimin içeriği

d1: yıllık ders saatlerinin ders türlerine dağılımı

Haftalık ders saati sayıları Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın (ttkb.meb.gov.tr) internet 

sitesinde bulunan haftalık ders çizelgeleri kullanılarak elde edildi. Meslek liseleri ve Anadolu 

meslek lisesi için haftalık ders saati sayısı, farklı ders saati uygulamalarının ortalaması 

alınarak hesaplandı. Sağlık meslek lisesi ve Anadolu sağlık meslek lisesi için program 

türlerine göre dokuz farklı ders çizelgesi bulunduğundan, “Hemşirelik” alanı temsili olarak 

seçildi ve ders türlerine dağılım bu alana ait haftalık ders dağılım çizelgesi göz önünde 

bulundurularak elde edildi.

d2: türkiye’de ortaöğretimde öğrencilerin okul türlerine dağılımı

Bu hesaplamalar için Milli Eğitim İstatistikleri 2012-2013 yayını kullanıldı.

d3: illerde öğrencilerin ortaöğretimde okul türlerine dağılımı

MEB tarafından bu alanda 2012-2013 eğitim-öğretim yılına ilişkin okul türü ayrımında veri 

paylaşılmamış olduğundan Eğitim İzleme Raporu 2012’de bu tabloya sınırlı bir biçimde yer 

verilebildi. 2012-2013 yılı için tabloda sunulan veriler genel eğitim ile mesleki ve teknik 

eğitim ayrımında hazırlandı. 

e. öğrenme ortamları

e1: derslik ve bilgisayar başına düşen öğrenci sayısı 

Derslik başına düşen öğrenci sayısının hesaplanmasında Milli Eğitim İstatistikleri ve MEB 

tarafından Nisan 2012’de paylaşılan veriler kullanıldı. Bilgisayar başına düşen öğrenci 

sayılarına, MEB 2011-2012 ve 2012-2013 verilerini paylaşmamış olduğundan Eğitim İzleme 
Raporu 2012’de yer verilemedi. Açıköğretim öğrencileri hesaba katılmadı. 

e2: özel donanımlı öğrenme ortamları

MEB tarafından bu alanda veri paylaşılmamış olduğundan Eğitim İzleme Raporu 2012’de bu 

tablo hazırlanamadı. 
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f. eğitimin çıktıları

f1: eğitim sisteminden erken ayrılma 

TÜİK tarafından gerçekleştirilen Hanehalkı İşgücü Anketi’nden sağlanan verilerden derlendi.

f2: eğitim durumuna göre işgücüne katılım ve işsizlik

TÜİK’in ana portalı olan http://www.tuik.gov.tr/’den erişilebilecek olan http://tuikapp.tuik.

gov.tr/isgucuapp/isgucu.zul adresinden 26 Haziran 2013’te derlendi.

f3: eğitim düzeyi ve meslek

TÜİK tarafından gerçekleştirilen Hanehalkı İşgücü Anketi’nden sağlanan verilerden derlendi.

f4: eğitim düzeyi ve ücretler

TÜİK tarafından gerçekleştirilen Hanehalkı İşgücü Anketi’nden sağlanan verilerden derlendi. 

Ücretler, ilgili yılın cari fiyatlarına göre verildi. Saatlik ücretler hesaplanırken, “esas işte 

haftada genellikle çalışılan süre” ve “referans haftası içinde esas işte haftalık fiili çalışma 

süresi” aynı olmayan gözlemler dışarıda bırakıldı.
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