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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	politikaları	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	İstanbul	Politikalar	Merkezi	bünyesinde	yaşama	geçen	

ERG,	bu	amaçlara	yönelik	olarak	araştırma,	savunu	ve	eğitim	çalışmalarını	“herkes	için	

kaliteli	eğitim”	vizyonu	doğrultusunda	sürdürüyor.

Eylül 2011

Bu	rapor,	German	Marshall	Fund’ın	bir	projesi	olan	Karadeniz	Bölgesel	İşbirliği	Fonu’nun	

mali	katkısıyla	yayımlanmıştır.

Bu	yayının	tüm	hakları	Sabancı	Üniversitesi’ne	aittir.

kurumsal destekçilerimiz

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

Borusan	Kocabıyık	Vakfı,	Enerji-Su,	Enka	Vakfı,	hedef	Alliance,	İstanbul	Bilgi	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.
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k›saltmalar
AB 	 Avrupa	Birliği

ABD 	 Amerika	Birleşik	Devletleri

ABF 	 Alevi	Bektaşi	Federasyonu

ADEY 	 Aşamalı	Devamsızlık	Yönetimi

AÖL 	 Anadolu	öğretmen	lisesi

BT 	 Bilişim	teknolojileri

DKAB 	 Din	Kültürü	ve	Ahlak	Bilgisi

DPT 	 Devlet	Planlama	Teşkilatı

DVİHE	 	 Demokratik	Vatandaşlık	ve	İnsan	hakları	Eğitimi	Projesi

Eğitim-Sen	 Eğitim	ve	Bilim	Emekçileri	Sendikası

EGM 	 Emniyet	Genel	Müdürlüğü

ERG 	 Eğitim	Reformu	Girişimi

ESKS	 	 Ekonomik,	sosyal	ve	kültürel	statü

ETÖGM 	 Erkek	Teknik	Öğretim	Genel	Müdürlüğü

EVDK 	 Eğitim	Vakıfları	Dayanışma	Konseyi

FatİH 	 Fırsatları	Artırma	ve	Teknolojiyi	İyileştirme	hareketi	Projesi

GK 	 Genelkurmay	Başkanlığı

GM 	 Genel	müdürlük

GSYH	 	 Gayrisafi	yurtiçi	hasıla

HEDB 	 hizmetiçi	Eğitim	Daire	Başkanlığı

IPA 	 Avrupa	Birliği	Katılım	Öncesi	Mali	İşbirliği	Aracı

KTÖGM 	 Kız	Teknik	Öğretim	Genel	Müdürlüğü

MEB 	 Milli	Eğitim	Bakanlığı

MEBGEP Milli	Eğitim	Bakanlığı’nın	Kapasitesinin	Güçlendirilmesi	Projesi

MEGP 	 Milli	Eğitimi	Geliştirme	Projesi

MEM 	 Milli	Eğitim	Müdürlüğü

OECD 	 Organization for Economic Co-operation and Development 
	 	 (Ekonomik	İşbirliği	ve	Kalkınma	Örgütü)

OÖGM 	 Ortaöğretim	Genel	Müdürlüğü

ÖRGM 	 Özel	Eğitim,	Rehberlik	ve	Danışma	hizmetleri	Genel	Müdürlüğü

ÖSYM	 	 Öğrenci	Seçme	ve	Yerleştirme	Merkezi

ÖYEGM 	 Öğretmen	Yetiştirme	ve	Eğitimi	Genel	Müdürlüğü

PIRLS	 	 Progress in International Reading Literacy Study 
	 	 (Uluslararası	Okuma	Becerilerinde	Gelişim	Araştırması)

PISa	 	 Program for International Student Assessment 

	 	 (Uluslararası	Öğrenci	Başarısı	Değerlendirme	Programı)

PKM 	 Projeler	Koordinasyon	Merkezi

SGB	 	 Strateji	Geliştirme	Başkanlığı
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SİDB	 	 Sağlık	İşleri	Daire	Başkanlığı

StÖ	 	 Sivil	toplum	örgütü

taLIS	 	 Teaching and Learning International Survey 

	 	 (Uluslararası	Öğretme	ve	Öğrenme	Anketi)

TBMM 	 Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi

TED 	 Türk	Eğitim	Derneği

TEGV 	 Türkiye	Eğitim	Gönüllüleri	Vakfı

tIMSS	 	 Trends in International Mathematics and Science Study 

	 	 (Uluslararası	Fen	ve	Matematik	Araştırması)
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TTK 	 Talim	ve	Terbiye	Kurulu

TTÖGM 	 Ticaret	ve	Turizm	Öğretimi	Genel	Müdürlüğü

tÜİK	 	 Türkiye	İstatistik	Kurumu

T.Y. 	 Tarih	yok

UNESCO	 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

 	 (Birleşmiş	Milletler	Eğitim,	Bilim	ve	Kültür	Kurumu)

UNICEF 	 United Nations International Children’s Emergency Fund

  (Birleşmiş	Milletler	Çocuklara	Yardım	Fonu)

YÖK 	 Yükseköğretim	Kurulu
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her	yıl	olduğu	gibi	bu	yıl	da	Eğitim	İzleme	Raporu,	birçok	kişi	ve	kurumun	desteğiyle	

hazırlandı.	

•	 Raporda	kullanılan	verileri	açıklıkla	paylaşan	Milli	Eğitim	Bakanlığı’na,

•	 “Serbest	Etkinlikler”	uygulamasının	değerlendirmesi	için	gerçekleştirilen	odak	grup	

görüşmesine	katılan	Beyhan	Köksal,	Elif	Ketenci,	Feride	Ertürk,	Fatmanur	Özçelik,		

Gülser	Olmuş	ve	Yıldız	Ayyıldız’a,

•	 Vatandaşlık	ve	Demokrasi	Eğitimi	pilot	uygulamasının	değerlendirilmesi	için	yapılan	

derinlemesine	mülakatlara	katılan	Baran	Külçek,	Burcu	Toktar	Turan,	Endem	Öztürk,	

Mustafa	Arslan,	Tülay	Camkıran	ile	bu	görüşmeleri	olanaklı	kılan	İstanbul	İl	Milli	Eğitim	

Müdürlüğü’ne,

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

ardından	görüşlerini	paylaşan	Bahar	Bilgen,	Başak	Ekim	Akkan,	Fatma	Duygu	Güner,	

Fikret	Toksöz,	Yard.	Doç.	Dr.	Gülcan	Erçetin,	Dr.	Gürel	Tüzün,	Gözde	Durmuş,		

Doç.	Dr.	Kenan	Çayır,	Mehmet	Atakan,	Nurdan	Şahin	ve	Suat	Kardaş’a,	

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

ardından	görüşlerini	paylaşan	Bahattin	Özger,	Dr.	Bekir	Gür,	Betül	Ersin	Uysal,	Candan	

Obuz,	Cengiz	Saraçoğlu,	Deha	Doğan,	Dilek	Kumcu,	Fatih	İşlek,	Doç.	Dr.	Gölge	Seferoğlu,	

Doç.	Dr.	h.	hakan	Yılmaz,	İbrahim	Nail	Bural,	Prof.	Dr.	Kasım	Karakütük,	Kemal	Aykanat,	

Mehmet	Özcan,	Dr.	Murat	Özoğlu,	Nahide	Yılmaz,	Niyazi	Kaya,	Nurgül	Uğur,	Mehmet	

Onur	Yılmaz,	Yard.	Doç.	Dr.	Ömer	Kutlu,	Özen	Yıldırım,	Raşit	Demirel,	Safiye	Bilican,	

Toper	Akbaba,	Ülker	Şener	ve	Prof.	Dr.	Yüksel	Kavak’a,	

•	 Tüm	süreçlerde	toplantılara	katılarak	görüş	ve	önerilerini	paylaşan	UNICEF	Türkiye	Ofisi	

Eğitim	Programı	çalışanlarına,

•	 Raporun	hazırlıkları	sırasında	birlikte	çalıştığımız	ve	Eğitim	İzleme	Göstergeleri’nin	

güncellenmesinde	önemli	rol	oynayan	Dr.	Sezgin	Polat’a	ve	Galatasaray	Üniversitesi	

İktisadi	Araştırmalar	Merkezi’nin	diğer	araştırmacılarına

en	içten	teşekkürlerimizi	sunarız.	

Ayrıca,	raporun	önsözünü	ve	sonsözünü	kaleme	alarak,	derinlemesine	değerlendirmelerini	

bizlerle	paylaşan	Prof.	Dr.	Giray	Berberoğlu	ve	Prof.	Dr.	Petek	Aşkar’a	bir	kez	daha	teşekkür	

ederiz.

Raporun	ana	bölümündeki	görüş	ve	önerilerin	tüm	sorumluluğu	ERG	proje	ekibine	aittir.

eğitim reformu girişimi proje ekibi

teşekkürler
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Eğitim	Reformu	Girişimi	(ERG)	olarak	2008’den	bu	yana	yayımladığımız	Eğitim	İzleme	

Raporları’nın	dördüncüsünü	Türkiye	kamuoyu	ile	paylaşıyoruz.	Bu	çalışmayı	sağlam	

bir	kavramsal	çerçeveyi	koruyarak,	güçlendirerek	ve	adım	adım	genişleterek	dört	yıldır	

sürdürüyor	olmaktan	gurur	duyuyoruz.		

ERG,	2003’ten	bu	yana	Türkiye’de	eğitim	politikalarının	“herkes	için	kaliteli”	eğitim	hedefi	

doğrultusunda	iyileştirilmesi	için	araştırma,	savunu	ve	eğitim	etkinliklerini	sürdürüyor.	ERG	

ayrıca	eğitim	alanında	katılımcı,	saydam	ve	yenilikçi	politika	süreçlerinin	yaygınlaşmasına	

da	katkıda	bulunuyor.	Geçtiğimiz	sekiz	yılda	ERG’nin	etki	alanının	genişlemesinin	altında	

yatan	nedenlerden	birinin	de	birçok	ve	değişik	sivil	toplum	örgütünün	ve	özel	sektör	

kuruluşunun	ERG’ye	kurumsal	altyapı	desteği	vermesinde	yattığına	inanıyoruz.	18	kurumsal	

destekçimizin	tamamına	eğitim	politikası	oluşturma	süreçlerinin	verilere	dayalı	ve	katılımcı	

bir	temel	üzerinde	kurgulanmasına	yaptıkları	katkı	ve	ERG’yi	“Türkiye’nin	sivil	girişimi”	

olma	hedefine	yaklaştırdıkları	için	teşekkür	ederim.	

Eğitim	İzleme	Raporları	eğitim	sistemimiz	için	önemli	bir	işlevi	yerine	getiriyor:	Sistemdeki	

tüm	paydaşların	kullanımına	güncel	veriler	temelinde	hazırlanan	güvenilir	ve	bütüncül	bir	

değerlendirmeyi	titizlikle	sunmak	için	çabalıyor.	Böylelikle	ERG’nin	daha	açık	ve	katılımcı	

politika	yapma	süreçlerinin	önünü	açma	amacına	katkıda	bulunuyor.	Nitekim,	Eğitim	İzleme	

Raporları’nın	Milli	Eğitim	Bakanlığı	başta	olmak	üzere	birçok	paydaş	tarafından	merakla	

beklendiğini,	sıklıkla	kullanıldığını	artık	biliyoruz.	Gerek	Bakanlık’ın,	gerekse	kamuoyunun	

ERG’nin	çalışmalarını	böyle	yakından	izlemeleri	ve	eğitimle	ilgili	tartışmaların	veriler	

temelinde	gelişmesi	bizi	son	derece	mutlu	ediyor.	Bilime	ve	veriye	dayanan,	toplumsal	

diyaloğu	ön	plana	çıkaran	duruşumuzdan	ödün	vermeden	vardığımız	bu	nokta,	bizleri	

Türkiye’de	kamu-sivil	toplum	diyaloğunun	geleceği	açısından	da	umutlandırıyor.

Eğitim	İzleme	Raporu	2010,	eğitimimizin	2010	yılını	mercek	altına	alıyor	ve	ERG’nin	

belirlediği	öncelikler	temelindeki	belli	başlı	gelişmeleri	haziran	2011’e	kadar	elde	edilebilen	

doküman,	araştırma	ve	veriler	ışığında	analitik	bir	çerçevede	değerlendiriyor.	Bu	yıl	

içerisinde	gerçekleşmekte	olan	önemli	gelişmeler	ve	yenilikleri	de	Eğitim	İzleme	Raporu	

2011	kapsamında	inceliyor	olacağız.

Eğitim	İzleme	Raporu	2010	elinize	ulaştığında	ERG	olarak	gelecek	yıl	sizlerle	paylaşacağımız	

beşinci	raporun	hazırlıklarına	başlamış	olacağız.	Bu	yıl	da	Eğitim	İzleme	Raporu’nun	

hazırlanması	tam	anlamıyla	bir	ekip	çalışması	içinde	oldu.	ERG	ekibinin	tamamına	ve	başta	

önsöz	ve	sonsözü	kaleme	alan	Prof.	Dr.	Giray	Berberoğlu	ve	Prof.	Dr.	Petek	Aşkar	olmak	

üzere	tüm	katkı	veren	uzmanlara	içten	teşekkürlerimi	sunuyorum.

Eğitim	İzleme	Raporu	2010’un	tüm	eğitim	camiamıza	yararlı	ve	hayırlı	olması	dileğiyle.		

prof. dr. üstün ergüder 
eğitim reformu girişimi direktörü

sunuş
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Eğitim	Reformu	Girişimi	(ERG)	tarafından	hazırlanan	Eğitim	İzleme	Raporu,	eğitim	sistemini	

farklı	açılardan	değerlendirerek	politika	yapıcılara	yönelik	önemli	bir	rehber	olma	niteliğini	

bu	seferki	çalışması	ile	de	sürdürmektedir.	Özellikle	raporun	önemli	bir	bölümünde	ele	

alınan	“öğrencilerde	geliştirilmesi	gereken	düşünme	süreçleri”ne	ilişkin	incelemeler	ve	

tartışmalar	eğitim	sisteminin	odak	noktasını	oluşturması	bakımından	oldukça	önemlidir.	

Türkiye	genel	olarak	testlerin	sıklıkla	uygulandığı,	test	sonuçları	ile	öğrenciler	hakkında	

önemli	kararların	alındığı,	testlerde	başarılı	olmak	için	dershane,	özel	ders	gibi	okul	dışı	

kaynaklara	yönelimin	oldukça	yaygın	olduğu	bir	ülkedir.	Bu	kadar	çok	test	uygulamasına	ve	

testlerde	başarılı	olmak	için	yapılan	maddi	ve	manevi	yatırıma	rağmen	ülkemizde	uygulanan	

genel	testlerde	başarı	düzeyleri	oldukça	düşüktür.	Doğru	yanıtlanan	ortalama	soru	

oranlarındaki	düşüklük	gerek	Seviye	Belirleme	Sınavları’nda	(SBS)	gerekse	Yükseköğretime	

Geçiş	Sınavları’nda	(YGS)	sıklıkla	gündeme	gelmektedir.	Ancak	öğrencilerimizin	hangi	
düşünme	süreçlerini	geliştiremedikleri	tartışılmayan	bir	boyuttur.	Başka	bir	deyişle,	bu	

sınavlar	öğrencilerin	öğretim	programlarında	ele	alınan	kazanımlara	(düşünme	süreçlerine)	

ulaşma	düzeylerine	ilişkin	bilgi	sağlamamaktadır.	Buna	rağmen	belli	öğrenciler	ve	okullar	

birinci	ilan	edilmekte,	ancak	birinci	olmanın	ne	anlama	geldiği	konusunda	bir	yorum	

yapılamamaktadır.	Daha	özel	bir	örnek	verilecek	olursa,	örneğin	üniversiteyi	kazanan	

öğrencilerin	hangi	bilgi	ve	düşünme	süreçleri	açısından	kazanamayanlardan	farklı	

oldukları	bilgisi	mevcut	değildir.	Bu	nedenle	büyük	emek	harcanarak	uygulanan	genel	

sınavlar	ülke	genelinde	öğrenme	düzeylerine	ilişkin	somut	bilgi	sağlamamaktadır.	Ülke	

genelinde	öğrencileri	sıralayan	ve	seçen	test	programlarının	yanı	sıra	Türkiye,	Programme 
for International Student Assessment	(PISA)	ve Trends in Mathematics and Science Study	
(TIMSS)	gibi	uluslararası	durum	belirleme	çalışmalarına	da	katılmaktadır.	her	ne	kadar	

ilgili	çalışmalar	ülkeleri	öğrencilerin	almış	oldukları	puanlara	göre	sıralasalar	da,	üzerinde	

durulması	gereken,	ülkelerin	sıralarından	çok,	öğrencilerin	hangi	bilgi	ve	düşünme	

süreçlerini	kazanmış	olduklarının	belirlenmesidir.	Bu	çalışmalardaki	sonuçlar	ülkemizde	

uygulanan	SBS	ve	YGS	gibi	sınavlardan	farklı	olarak	öğrencilerin	hangi	düşüme	süreçlerine	

ulaştıkları	konusunda	bilgi	vermektedir.	Bu	açıdan	değerlendirildiğinde	sonuçlar	oldukça	

düşündürücüdür.	PISA	çalışmasında	Türk	öğrencilerinin	ulaşamadığı	pek	çok	düşünme	

süreçlerinin	olduğu	dikkati	çekmektedir.1	Çok	genel	hatları	ile	irdelendiğinde	örneğin	15	yaş	

grubu	için	yürütülen	PISA	Türkçe	okuryazarlık	çalışmasında	Türk	öğrencilerin	birden	fazla	

ölçüte	dayanarak	çıkarımda	bulunma,	farklı	metinlerdeki	bilgileri	birleştirme,	metne	dayalı	

hipotez	önerme,	değerlendirme	yapma	vs.	gibi	düşünme	süreçlerini	geliştirmede	sorunlarla	

karşılaştığı	gözlenmektedir.2	Örnek	olarak	verilen	bu	düşünme	süreçleri	aslında	ülkelerin	

öğretim	programlarında	ele	alınması	gereken	kazanımları	yansıtmaktadır.	

Benzer	bulgular	Cito	Türkiye	tarafından	gerçekleştirilen	çalışmalarda	da	gözlenmektedir.	

Cito	Türkiye	anasınıfından	başlamak	üzere	8.	sınıf	sonuna	kadar	Öğrenci	İzleme	Sistemi	

(ÖİS)	kapsamında	yapmış	olduğu	durum	belirleme	çalışmalarında	öğrencilerin	hemen	

önsöz: 
eğitim sisteminde  
düşünme süreçlerinin gelişimi

1  Çalışkan,	M.	(2010).	Geniş	
ölçekli	durum	belirleme	
çalışmalarında	üst	düzey	
düşüme	becerilerinin	
değerlendirilmesi:	PISA	fen	
ve	matematik	okur	yazarlığı.	
Cito Eğitim: Kuram ve 
Uygulama, (10),	32-58.

2	OECD	(2010). PISA 2009 
Results: What Students 
Know and Can Do: Student 
Performance in Reading, 
Mathematics and Science 
(Volume I).	Paris:	OECD	
Publishing.
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tüm	ders	alanlarında	yıllar	ilerledikçe	düşünme	süreçlerine	ulaşma	açısından	daha	da	

geriye	gittiklerini	bilimsel	verilerle	ortaya	koymaktadır.	Bu	çalışmada	en	dikkat	çekici	

yan,	devlet	ve	özel	okul	öğrencilerinin	ilköğretime	temel	beceriler	anlamında	sorunsuz	

başladıkları,	ancak	sınıf	düzeyleri	ilerledikçe	Bakanlık’ın	hedeflemiş	olduğu	kazanımlara	

ulaşamadıkları	tam	tersine	ilköğretime	başladıkları	noktadan	daha	da	geriye	gittikleridir.3	

ÖİS	ilköğretim	öğrencilerinin	değerlendirme,	ölçüt	belirleme,	gözlem	yapma,	durum	ve	

olayları	karşılaştırma,	karar	verme,	gözlem,	fikir,	olay	vd.’deki	benzerlikleri	ve	farklılıkları	

ortaya	çıkarma,	verilen	bilgilerin	ötesine	geçerek	çıkarımda	bulunma,	verilen	durum	ya	da	

gözlemlerden	yola	çıkarak	hipotez	önerme	vs.	gibi	süreçlere	ulaşmada	sorunları	olduğunu	

ortaya	koymaktadır.	Gerek	PISA	gerekse	ÖİS	benzer	becerilere	ulaşmada	tespit	ettikleri	

sorunlarla	aslında	birbirini	doğrulayan	paralel	sonuçlar	vermektedir.	

Burada	sorulması	gereken	soru	öğrencilerimizin	düşünme	süreçlerini	belli	bir	düzeyde	

geliştirmek	için	neler	yapılması	gerektiğidir.	Bu	soru	aslında	eğitimin	niteliği	ile	doğrudan	

ilgili,	yanıtlanması	mümkün	bir	sorudur.	Bir	eğitim	sistemi,	ülke	düzeyinde,	aile	düzeyinde,	

okul	düzeyinde	ve	nihayet	öğrenci	ve	öğretmen	düzeyinde	çok	sayıda	değişkenin	dikkate	

alınmasını	gerektiren	karmaşık	bir	süreci	kapsamaktadır.	Genel	olarak	yapılması	gerekenler	

bilinse	bile,	bunların	okul	ortamına	aktarılması	her	zaman	kolay	olmamaktadır.	Ancak	

eğitim	bilimleri	alanında	yapılan	araştırmalar	genel	hatları	ile	bir	sistemin	niteliğini	

artırmak	için	neler	yapılması	gerektiği	konusunda	yol	gösterici	bulgular	sağlamaktadır.

Ülkemizde	eğitimde	niteliği	artırma	çabalarının	önünde	önemli	engeller	bulunmaktadır.	

Bunlardan	ilki	eğitim	sisteminin	öğrenme	ortam	ve	olanaklarının	okullar	ve	öğrenciler	

arasında	eşit	paylaşımını	sağlamamasıdır.	Yıllar	içinde	yaratılan	farklı	okul	türleri,	belli	okul	

türlerine	talebin	artması	üzerine	öğrencilerin	yetenek	gruplarına	ayrılarak	belli	okullara	

ayrıştırılması,	sistemin	tümünde	öğrencilerin	gelişimlerini	olumsuz	etkileyecek	sonuçlar	

yaratmıştır.4	Günümüzde	bilinen	bir	gerçek,	öğrencileri	belli	özelliklerine	göre	(örneğin	

yetenek,	sosyoekonomik,	sosyokültürel	yapı	vs.)	farklı	okullara	sınıflandıran	sistemlerin,	

temel	düşünme	süreçlerini	geliştirmede	olumsuz etkiler	yarattığıdır.5	Türkiye’de	ilk	

yapılması	gereken	ayrıştırmacı	yaklaşımdan	uzaklaşarak	eğitimin	niteliğini	tüm	okullarda	

artırmaya	yönelik	tedbirlerin	alınmasıdır.	Ülkemiz	koşullarına	özgü	olarak	nitelikli	

öğrenmeye	engel	başka	bir	süreç	de	çoktan	seçmeli	soruların	kullanıldığı	geniş	ölçekli	

seçme	sınavlarının	“soru	üzerinden	eğitim	yapılması”	yöntemini	okul	ortamına	bir	öğretim	

yöntemi	olarak	sokmasıdır.	Bu	yöntemin	eğitim	bilimleri	açısından	hiçbir	geçerliği	olmadığı	

ve	öğrenme	süreçlerine	katkı	sağlamadığı	bilinen	bir	gerçektir.6	

Eğitim	çıktılarını	en	çok	etkileyen	değişkenin	sosyoekonomik,	sosyokütürel	yapı	olduğu	

zaman	zaman	dile	getirilmektedir.	PISA	dahil	yapılan	pek	çok	araştırmada	özellikle	

ailenin	kültürel	yapısındaki	artış	öğrencilerin	öğrenme	düzeyleri	ile	ilişkili	gözükmektedir.	

Sonuçta	eğitim	düzeyi	daha	yüksek,	evde	ve	ev	dışı	ortamlarda	kültürel	etkinliklere	zaman	

ve	maddi	olanak	ayıran	ortamlarda	büyüyen	çocukların	okullardaki	başarı	durumu	diğer	

öğrencilerinkinden	daha	iyi	görünmektedir.	Bu	ilişki	bilinmesine	rağmen,	ülkedeki	zenginlik	

ve	eğitim	yatırımlarının	artırılması	eğitimde	daha	iyi	çıktılar	alınmasını	garanti	etmez.	Bazı	

durumlarda	milli	gelir	ve	sosyoekonomik	düzeyin	yüksek	olmasına	rağmen	öğrenme	çıktıları	

açısından	öğrencilerin	beklenen	düzeye	ulaşamayabileceği	bilinen	bir	gerçektir.		

Bu	nedenle	sosyoekonomik	ve	sosyokültürel	etkilerden	bağımsız	olarak,	yukarıda	bahsedilen	

ülke	koşullarına	özgü	engellerin	ortadan	kaldırılması	ile	birlikte	eğitim	niteliğini	özellikle	

öğrencilerde	düşünme	süreçlerini	geliştirme	açısından	artırabilmek	için	alınabilecek	pek	

3 	Berberoğlu,	G.,	Arıkan,	
S.,	Demirtaşlı,	N.,	Güzel,	Ç.,	

Tuncer,	Ç.	(2009).	İlköğretim	
1.-5.	Sınıflar	arasındaki	
öğretim	programlarının	

kapsam	ve	öğrenme	çıktıları	
açısından	değerlendirilmesi.	

Cito Eğitim: Kuram ve 
Uygulama,	(1),	10-48.

4  Alacacı,	C.	ve	Erbaş,	A.	
K.	(2010).	Unpacking	the	

inequality	among	Turkish	
schools:	Findings	from	PISA	
2006.	International Journal of 

Educational Development, 30	
(2),	182-192.

5 OECD	(2010).	PISA 2009 
Results: What Makes a School 

Successful? – Resources, 
Policies and Practices (Volume 

IV).	Paris:	OECD	Publishing.

6  Berberoğlu,	G.	(2010).	
Öğrenci	başarısının	

değerlendirilmesi	nasıl	
yapılır?	Cito Eğitim: Kuram ve 

Uygulama,	(9),	10-22.
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çok	tedbir	bulunmaktadır.	Bunlar,	doğru	öğretim	programları,	doğru	öğretim	yöntemleri,	

nitelikli	öğretmen	ve	okul	yöneticisi,	iyi	hazırlanmış	ders	kitapları	ve	materyalleri,	

öğrencilerin	bireysel	farklılıklarının	ve	ihtiyaçlarının	dikkate	alındığı	olumlu	sınıf	ve	okul	

atmosferinin	sağlandığı	ortamların	oluşturulması	boyutlarında	ele	alınması	gereken	

yöntemsel	süreçlerdir.	

Genel	olarak	bir	ülkenin	eğitim	programlarının	nihai	hedefi	öğrencilerde	belli	düşünme	

süreçlerini	geliştirmektir.	Bu	açıdan	bakıldığında	sorun	daha	çok	içerik	ve	öğretim	

yönteminden	kaynaklanıyor	gibi	gözükebilir.	Bu	nedenle	Milli	Eğitim	Bakanlığı	ilköğretim	

düzeyindeki	tüm	ders	alanlarında	öğretim	programlarını	yenilemiştir.	Bu	oldukça	önemli	

bir	adımdır.	Yeni	programların	en	önemli	özelliği	“düşünme	süreçleri”ni	geliştirmeyi	

“sarmal”	yapı	kapsamında	ele	almasıdır.	Milli	Eğitim	Bakanlığı’nın	başlangıç	noktası	olarak	

ele	aldığı	bu	hedefler	doğru	ve	isabetli	olmakla	birlikte,	hazırlanan	öğretim	programlarının	

bu	amaçlara	ne	ölçüde	hizmet	ettiği	tartışılması	gereken	bir	konudur.	Yapılan	kapsam	

analizlerinde	programın	kazanımlarının	(hedeflerinin)	belirlenmesinde,	bu	kazanımlara	

ulaşmak	için	önerilen	yöntemlerin	kazanımlarla	uyumunun	sağlanmasında	sorunlar	olduğu	

da	ortaya	konmuştur.7	Öğrenci	merkezli	eğitim	ülkemizde	yaygın	olarak	kullanılmasa	bile	

öğrencinin	merkezde	olduğu	etkinliklerin	düşünme	süreçlerini	geliştirme	anlamında	etkili	

olması,	bu	etkinliklerin	nitelikleri	ile	doğrudan	ilişkilidir.	Şu	andaki	uygulama	sürecinde	

öğrenci	merkezli	etkinlikten	ne	anlaşıldığı	ve	bu	etkinliklerin	gerçekten	hedeflenen	

kazanımlara	ulaşmayı	sağlayıp	sağlamadığı	konusunda	da	kuşkular	mevcuttur.	Yapılan	

alan	taramalarında	bu	tür	etkinlikleri	yaptığını	söyleyen	öğrencilerin	düşünme	süreçlerini	

geliştirme	anlamında	diğer	öğrencilerden	farklı	olmadığı	görülmektedir.8	Bu	sonuçlar	ilgili	

etkinliklerin	niteliksel	olarak	beklenen	düzeyde	olmadığına	işaret	etmektedir.	Bu	aşamada	

öğretmen	nitelikleri	de	sürece	karışmakta	ve	üzerinde	konuşulan	düşünme	süreçlerine	

ulaşma	boyutunda	öğretmenlerin	bilgi,	beceri	ve	donanımlarının	dikkate	alınmasının	önemli	

bir	boyut	olduğu	gerçeği	bir	kez	daha	karşımıza	çıkmaktadır.	Bir	öğretim	progamı	ne	kadar	

iyi	hazırlanırsa	hazırlansın,	uygulamada	ne	yapıldığı	başarısını	etkileyecektir.	Bu	anlamda	

okul	yönetiminin	ve	öğretmenlerin	niteliği,	öğretim	programlarının	düşünme	süreçlerine	

ne	ölçüde	odaklandığı,	kitap	ve	ders	araç	gereçlerinin	nitelikleri	ve	ne	ölçüde	etkin	

kullanıldıkları	gibi	pek	çok	değişken	ve	sürecin	dikkate	alınması	gerekmektedir.	

Öğrencilerde	üst	düzey	düşünme	süreçlerini	geliştirmek	amacı	ile	alınması	gereken	tedbirler	

kapsamında	önemli	olan,	sürecin	bilimsel	çalışmalara	dayanarak	iyileştirilmesidir.	Bunun	

yanı	sıra,	öğretim	programları	ile	uyumlu	olarak	öğrenci	gelişimlerinin	düşünme	süreçlerine	

odaklanan	bir	çerçevede	izlenmesi	ve	gerekli	yerlerde	doğru	tedbirlerin	alınması	ilerleyen	

yıllarda	öğrencilerin	istendik	becerileri	kazanmasını	sağlayacaktır.	

prof. dr. giray berberoğlu 
ortadoğu teknik üniversitesi ve cıto türkiye

7 	Berberoğlu,	G.	(2011).	
Fen	ve	teknoloji	öğretim	
programlarının	kapsam	
analizi.	Cito Eğitim: Kuram ve 
Uygulama, (12),	10-26.

8 	Kalender,	İ.	ve	Berberoğlu,	
G.	(2009).	An	assessment	of	
factors	related	to	science	
achievement	of	Turkish	
students.	International 
Journal of Science Education, 
31 (10),	1379-1394.	
Yayan,	B.	ve	Berberoğlu,	G.	
(2004).	A	Re-analysis	of	the	
TIMSS	1999	Mathematics	
Assessment	Data	for	the	
Turkish	Students.	Studies in 
Educational Evaluation, 30, 
87-104.
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Eğitim	Reformu	Girişimi	(ERG),	Eğitim	İzleme	Raporları’nın	dördüncüsünü	kamuoyuyla	

paylaşarak	eğitim	sistemindeki	politika	ve	uygulamalarla	ilgili	tutarlı,	bütüncül	ve	eleştirel	

bir	değerlendirme	sunmaya	devam	etmektedir.	Eğitim	İzleme	Raporları,	Milli	Eğitim	

Bakanlığı	(MEB),	diğer	kamu	kuruluşları	ve	sivil	toplum	tarafından	sıklıkla	kullanılan	ve	

ilgiyle	beklenen	bir	yayın	olarak	eğitim	camiası	içindeki	yerini	sağlamlaştırmaktadır.	ERG,	

eğitim	alanındaki	paydaşlara	güvenilir	veri	ve	bilgi	sunarak	daha	katılımcı	ve	veri	temeline	

daha	çok	dayanan	politika	oluşturma	süreçlerine	katkıda	bulunmayı	ummaktadır.	

Eğitim	İzleme	Raporu	2010’da,	bundan	önceki	raporlarda	olduğu	gibi,	eğitim	sisteminin	

dört	ana	bileşeni	ile	bu	bileşenlerin	şekillendiği	politika	ortamı	olarak	yönetişim	ve	

finansman	alanında,	politika	ve	uygulama	düzeyinde	geçtiğimiz	yıl	gerçekleşen	değişim	

bütüncül	ve	eleştirel	bir	gözle	ele	alınmaktadır.	Eğitim	İzleme	Raporu	2010’da	ele	alınan	

konuların	çoğunluğu,	bu	yıl	içinde	ortaya	çıkan	ve	örgün	temel	eğitim	sistemini	yakından	

ilgilendiren	değişiklik	ve	gelişmelerle	ilgilidir.	18.	Milli	Eğitim	Şurası,	eğitime	katılımda	

yaşanan	gelişmeler,	öğretim	programlarında	yapılan	değişiklikler	ve	pilot	uygulamalar	

ile	Fırsatları	Artırma	ve	Teknolojiyi	İyileştirme	hareketi	(FATİh)	projesi,	bu	değişiklik	ve	

gelişmeler	arasındadır.

Bu	yılki	rapor,	öğrenme	çıktılarının	birincil	belirleyicisi	olarak	değerlendirilebilecek	

“öğretmen”	etmeniyle	ilgili	daha	fazla	araştırma	ve	daha	bütüncül	politika	gerekliliklerine	

dikkat	çekmek	için	“Öğretmenler	Bugün”	başlıklı	bir	bölümle	desteklenmiştir.	Ayrıca	rapora	

geçtiğimiz	yıl	eklenen	Eğitim	İzleme	Göstergeleri,	yine	Galatasaray	Üniversitesi	İktisadi	

Araştırmalar	Merkezi	ile	gerçekleştirilen	işbirliği	ve	MEB’in	ilgili	verileri	açıklıkla	paylaşması	

sayesinde	zenginleştirilerek	ve	güncellenerek	kamuoyunun	kullanımına	sunulmaktadır.	

Eğitim	İzleme	Raporu	2010’un	hazırlığında	çeşitli	süreçler	işletilmiştir.	ERG’nin	yıl	boyunca	

gerçekleştirdiği	ziyaret,	gözlem,	değerlendirme	ve	öneri	sunma	çalışmalarının	yanı	sıra	

rapor	için	özel	olarak	Tebliğler	Dergisi,	Bütçe	Raporu	ve	Performans	Programı	gibi	süreli	MEB	

yayınları	ayrıntılı	bir	taramaya	tabi	tutulmuştur.	Ayrıca	“Öğretmenler	Bugün”	bölümünün	

hazırlığı	için	ulusal	ve	uluslararası	düzeydeki	alanyazın	da	taranmıştır.	Çeşitli	bölümler	

için	veriler	ve	kaynaklar	masabaşı	incelemeye	tabi	tutulmuştur.	Öğretim	programlarındaki	

değişikliklerin	değerlendirilmesi	için	odak	grup	görüşmeleri,	okul	ziyaretleri	ve	

derinlemesine	mülakatlar	gibi	nitel	yöntemlerden	yararlanılmıştır.	Eğitim	sisteminden	farklı	

paydaşların	katılımıyla	Ankara	ve	İstanbul’da	danışma	toplantıları	düzenlenerek	taslak	

rapor	tartışmaya	açılmış	ve	tartışma	süreci	paydaşların	yazılı	görüşlerini	paylaşmalarıyla	

sürdürülmüştür.	

özet değerlendirme
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Türkiye’de eğitim sisteminin en büyük paydaşı ve düzenleyicisi 
konumundaki Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim sisteminin sorunlarını 
en doğru biçimde saptayabilmesi ve kaynaklarını verimli bir biçimde 
kullanarak katılımcı çözüm politikaları uygulayabilmesi için katılımcı bir 
yönetişim reformunun gerekliliği her gün daha çok ortaya çıkmaktadır. 

Buna rağmen 2010 yılında Bakanlık’ın yeniden yapılanması süreci durmuş, 
ayrıca stratejik yönetimin gerekleri yerine getirilememiştir. Paydaşların politika 
süreçlerine katılımı için kritik önemde olabilecek 18. Milli Eğitim Şurası ise, 
Şura’nın kompozisyonunda yapılan değişiklikler ve benimsenen yöntemler 
nedeniyle katılımcı ve veri temelli bir politika yapma sürecine katkıda 
bulunmaktan çok uzaktır. 

MEB’in	merkezde	ve	yerelde	şu	anki	yapılanmasının	hizmetlerin	verimliliği	ve	etkililiği	

açısından	birçok	sıkıntı	doğurduğu	tüm	paydaşlarca	üzerinde	uzlaşılan,	planlama	

belgelerinde	de	önemli	yer	bulmuş	bir	saptamadır.	Geçtiğimiz	yıl	yayımlanan	Orta	

Vadeli	Program’da	MEB	ve	Yükseköğretim	Kurulu’nun	yeniden	yapılandırılmaları	2010	

yılının	önemli	hedeflerinden	biri	olarak	yer	bulmuş	ve	bu	nedenle	eğitim	camiası	içinde	

Milli	Eğitim	Bakanlığı’nın	Teşkilat	ve	Görevleri	hakkında	Kanun’un	yenilenmesine	ilişkin	

beklenti	artmıştır.	Bu	beklentiyi	destekleyecek	biçimde,	Bakanlık	içinde	Avrupa	Birliği	(AB)

destekli	en	önemli	projelerden	biri	olarak	görülen	Milli	Eğitim	Bakanlığı’nın	Kapasitesinin	

Güçlendirilmesi	Projesi	(MEBGEP),	içinde	yeni	yönetişim	modeli	taslağının	da	bulunduğu	bir	

Yeşil	Belge	taslağı	ortaya	çıkararak	sonlandırılmıştır.	

Yeşil	Belge’de	önerilen	yeni	yönetişim	modelinde,	MEB	içindeki	genel	müdürlüklerin	

sayısı	16’dan	beşe	indirilmekte,	merkez	teşkilat	politika	oluşturan	ve	bu	politikaların	

sonuçlarını	izleyen	düzenleyici	bir	birim	olarak	öngörülmekte	ve	küçültülmekte,	il	milli	

eğitim	müdürlükleri	özel	bütçeli	idareler	olarak	güçlendirilmekte	ve	böylelikle	il	merkezli	

bir	model	önerilmekteydi.	ERG,	bu	modeli	Yeşil	Belge	içinde	yönetişim	modelinin	işleyişine	

ilişkin	yeterince	ayrıntıya	yer	verilmediği	için,	yeterince	çocuk	merkezli	olmadığı	için	ve	

çocukların	farklılaşan	gereksinimlerini	karşılayabilecek	biçimde	okulların	güçlendirilmesini	

öngörmediği	için	eleştirmektedir.	Diğer	taraftan	Yeşil	Belge,	yönetişim	reformuyla	ilgili	

olarak	üzerinde	tartışılabilecek	bir	model	öngördüğü	için	önemli	bulunmaktadır.

2010	yılı	içinde	Bakanlık’ın	yeniden	yapılandırılması	için	somut	hiçbir	adım	atılmamıştır.	

Yeşil	Belge’nin	Mart	2010’da	sivil	toplumla	paylaşılmasının	ardından	MEBGEP	sona	ermiş	

ve	belge	Bakanlık	raflarındaki	yerini	almıştır.	Oysa	MEB’in	yeniden	yapılandırılması	ve	

kapasitesinin	güçlendirilmesi,	Türkiye’de	eğitim	reformu	için	kritik	başarı	faktörlerinden	

biridir.	61.	hükümet’in	eğitim	alanındaki	temel	önceliklerinden	biri,	katılımcı	bir	süreci	

yeniden	başlatarak	MEB	için	yeni	bir	teşkilat	kanununun	hazırlanması,	yasalaştırılması	ve	

yürürlüğe	sokulması	olmalıdır.	

Diğer	yandan	MEB,	5018	sayılı	Kamu	Mali	Yönetimi	ve	Kontrol	Kanunu’nda	öngörülen	

stratejik	yönetimin	gereklerini	de	yerine	getirememektedir.	Plan	içinde	genel	kabul	

görebilecek	amaç	ve	hedefler	sıralanmışken	bu	amaç	ve	hedeflerin	hangi	veri	ve	kanıt	

temelleri	kullanılarak	oluşturulduğu	ve	daha	da	önemlisi,	bu	amaç	ve	hedeflere	hangi	

stratejiler	uygulanarak	ulaşılacağı	Plan’da	yer	almamaktadır.	Ayrıca	5018	sayılı	kanunun	
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getirdiği	en	önemli	yeniliklerden	biri	olan	kurum	stratejileriyle	kurum	bütçesinin	uyumlu	

olmasının	sağlanması	konusunda	da	önemli	eksiklikler	gözlemlenmektedir.	En	temel	eksiklik	

Bakanlık	bütçesinin	halen	Stratejik	Plan’daki	amaçlar	yerine	Bakanlık’ın	alt	birimleri	temel	

alınarak	paylaştırılmasıdır.	Ayrıca	Stratejik	Plan’la	bütçe	arasındaki	uyumu	sağlayacak	araç	

olarak	Performans	Programı,	bütçenin	oldukça	küçük	bir	bölümünü	kapsamaktadır:	Örneğin,	

MEB’in	2010	ve	2011	performans	programlarıyla	ödenek	cetvelleri	karşılaştırıldığında,	

ilköğretim	hizmetleri	ve	İlköğretim	Genel	Müdürlüğü	için	belirlenen	ödeneklerin	sadece	

%	5-6’sının	performans	programlarında	açıklandığı	görülmektedir.	Bu	durum,	stratejik	

yönetim	araçlarının	Bakanlık	içinde	etkili	bir	biçimde	kullanılamadığının	en	açık	kanıtı	olarak	

değerlendirilebilir.	

Bakanlık’ın	kuruma	ayrılan	finansal	kaynakları	verimli,	etkili	ve	eşitlikçi	bir	biçimde	

harcamasını	sağlayacak	olan	araçları	yeterince	kullanamamasının	yanı	sıra,	Türkiye’de	

eğitim	hizmetlerine	ayrılan	kaynakların	yeterli	olduğunu	da	söylemek	mümkün	değildir.	

2010	yılında	eğitim	hizmetlerine	ayrılan	kamu	kaynaklarının	toplamı	41,4	milyar	TL’ye	

çıkmış,	ancak	bu	değerin	GSYh’ye	oranı	%	4’te	kalmıştır.	Üstelik,	hükümet	ve	özellikle	

Maliye	Bakanlığı	eğitime	ayrılan	kamu	kaynaklarının	GSYh’ye	oranını	artırmak	değil,	

azaltmak	yönünde	bir	planlama	yapmaktadır:	2013	yılında	eğitime	ayrılan	kamu	

kaynaklarının	GSYh’nin	%	3,8’ini	oluşturması	beklenmektedir.	Türkiye’de	okulöncesi	

eğitimde,	ortaöğretimde	ve	yükseköğretimde	okullulaşma	oranları	hızla	artarken	ve	

eğitimde	nitelik	sorunu	günden	güne	belirginleşirken	yapılan	bu	planlama	gerçekçi	değildir.	

Maliye	Bakanlığı	ve	MEB,	eğitim	sistemindeki	diğer	paydaşları	da	sürece	katarak	eğitim	

sektörü	için	gerçekçi	bir	mali	planlama	süreci	başlatmalıdır.

Türkiye’de	hızla	artan	öğrenci	sayıları,	Bakanlık’ın	öğrenci	başına	yerine	genel	müdürlükler	

temelinde	bütçe	yapması	nedeniyle	öğrenci	başına	harcanan	kamu	kaynağında	da	

önemli	bir	sorunu	gündeme	getirmektedir.	Özellikle	ortaöğretim	kademesinde	öğrenim	

süresinin	dört	yıla	çıkarılması,	hızla	artan	okullulaşma	oranları	ve	öğrenci	sayıları,	hem	

genel	hem	de	mesleki	ortaöğretimde	öğrenci	başına	harcamanın	düşmesine	neden	

olmuştur.	Bu	harcamaların	halihazırda	oldukça	düşük	düzeyde	bulunduğu	göz	önünde	

bulundurulduğunda,	bu	eğilimin	sürme	olasılığı	eğitimin	niteliği	açısından	sorunludur.	

Okullulaşma	oranlarının	artmasına	yönelik	olumlu	çabalar,	öğrenci	başına	harcamanın	

düşmemesini	sağlayacak	finansman	planlarıyla	desteklenmelidir.	

MEB’in	politika	yapma	süreçlerini	daha	katılımcı	hale	getirebilecek	bazı	mekanizmalar	

halihazırda	mevzuatta	bulunmaktadır.	Bu	mekanizmaların	en	önemlilerinden	biri	hiç	

kuşkusuz	Milli	Eğitim	Şurası’dır.	Bu	yıl	18’inci	kez	toplanan	Milli	Eğitim	Şurası’nda	öğretmen	

yetiştirmeden	değerler	eğitimine	kadar	birçok	konu	ele	alınmış	ve	Bakanlık’a	tavsiye	

niteliğinde	kararlar	alınmıştır.

MEB’in	resmi	danışma	organı	olarak	Şura’nın	önemli	bir	meşruiyet	düzeyine	sahip	olması	

ve	aldığı	kararların	tavsiye	niteliğinde	de	olsa	eğitim	sisteminin	gidişatına	ışık	tutması	

beklenmelidir.	Oysa,	Şura	ne	kompozisyonu	ne	de	karar	alma	biçimi	açısından	bu	meşruiyeti	

destekler	niteliklere	sahiptir.	Bakanlık,	bu	yılki	Şura’nın	toplanmasından	kısa	bir	süre	önce	

gerçekleştirdiği	yönetmelik	değişikliğiyle	Şura	katılımcıları	üzerindeki	MEB	kontrolünü	

kayda	değer	bir	biçimde	artırmıştır:	Değişiklik	öncesinde	Şura	üyelerinin	%	60’ı	Bakanlık	

tarafından	belirlenirken,	değişiklik	sonrasında	bu	oran	%	75’e	kadar	yükselmiştir.	%	75’i	

Bakanlık	tarafından	belirlenen	ve	neredeyse	%	50’si	Bakanlık	mensuplarından	oluşan	bir	

kurulun	Bakanlık’a	danışmanlık	yapması	olası	görülmemektedir.		
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Ayrıca,	Şura	toplantılarında	alınan	kararlar,	kanıt	temeline	dayandırılmadan,	toplantıya	

katılanların	salt	çoğunluğunun	oyuyla	alınmaktadır.	Şura	öncesinde	düzenlenen	yoğun	

komisyon	çalışmalarında	oluşturulan	karar	taslaklarıyla	Şura	sırasında	katılımcılar	tarafında	

verilen	önergeler	aynı	karar	alma	mekanizmasına	tabidir.	Ayrıca	Şura	kararlarının	Bakanlık	

tarafından	nasıl	uygulandığını	izleyecek,	diğer	bir	deyişle	Bakanlık’ın	hesap	verebilirliğini	

artıracak	herhangi	bir	mekanizma	da	öngörülmemiştir.	Tüm	bu	etmenler,	Şura’nın	katılımcı	

ve	veri	temelli	bir	politika	oluşturma	sürecine	katkısını	sorgulanır	hale	getirmektedir.	

2011	yılında	MEB	için	gerçekleştirilecek	yönetişim	reformu	bütüncül	bir	biçimde	

kurgulanmalıdır.	Reform	aynı	anda	hem	merkez	teşkilatın	strateji	oluşturma,	uygulama	ve	

izleme	kapasitesini	geliştirmeli	hem	de	yerel	teşkilatı	ve	daha	da	önemlisi	hizmet	sunucu	

kurum	olarak	okulları	çocukların	farklılaşan	gereksinimlerine	yanıt	verebilecek	biçimde	

güçlendirmelidir.	Eğitim	hizmetlerine	ayrılan	kaynaklar	eşitlikçi	ve	verimli	bir	biçimde	

kullanılmalarını	destekleyecek	önlemlerle	birlikte	kademeli	olarak	artırılmalı	ve	GSYh’nin		

%	6’sı	düzeyine	önümüzdeki	birkaç	yıl	içinde	ulaştırılmalıdır.	MEB’in	paydaşlara	yakın	

olmasını	sağlayacak	katılımcı	mekanizmalar	oluşturulmalı	ve	uygulamaya	geçirilmelidir.

Türkiye eğitim sisteminin günümüzde en öncelikli sorunu “öğrenme”nin 
istenen ölçüde gerçekleşmiyor oluşudur. Eğitim sisteminin içinden ve 
dışından gelen birçok anlatının yanında uluslararası testlerde Türkiye’den 
katılan öğrencilerin aldıkları sonuçlar, bu durumu kanıtlar niteliktedir. 
Öğrenme sorununun çözülebilmesi için atılması gereken en önemli adım, 
öğretmen politikalarının kapsamlı bir biçimde gözden geçirilmesidir. 

2010 yılında MEB’in öğrenme sorununun çözülebilmesi için attığı en kayda 
değer adım Fatih Projesi’yle okulların teknolojik altyapılarının iyileştirilmesi 
ve elektronik içeriğin sağlanarak eğitimde teknolojik araçların daha sık 
kullanılmasını teşvik etmeye hazırlanması oldu. ancak bu adımlar, teknolojik 
araçların öğrenmeyi nasıl desteklediğine ilişkin kapsamlı araştırmalar 
yapılmadan ve uluslararası düzeyde ortaya çıkan kanıt temeli kullanılmadan 
atıldı. 

OECD	tarafından	üç	yılda	bir	düzenlenen	ve	tüm	OECD	ülkeleriyle	birlikte	dünyadan	60’ın	

üzerinde	ülkenin	katıldığı	Uluslararası	Öğrenci	Başarısı	Değerlendirme	Programı	(PISA)	

15	yaşındaki	öğrencilerin	ilköğretim	çağında	edinilmesi	gereken	yaşam	becerilerini	ne	

düzeyde	edindiklerini	ölçerek	ulusal	eğitim	sistemlerinin	durumunu	görmeyi	ve	birbirleriyle	

karşılaştırmayı	sağlamaktadır.	2009	yılında	gerçekleştirilen	son	PISA	uygulamasının	

sonuçları	2010	yılında	açıklanmış	ve	Türkiye’den	katılan	öğrencilerin	öğrenme	ve	yaşam	

becerileri	ediniminde	karşılaştıkları	sorunları	ve	Türkiye	eğitim	sisteminin	eksikliklerini	

gözler	önüne	sermiştir.	PISA	2009	uygulamasında	Türkiye,	fen	okuryazarlığı	testinde	

ortalama	454	puan	alarak	34	OECD	ülkesi	arasında	32’nci	olabilmiştir.	Türkiye’nin	OECD	

ülkeleri	içindeki	sıralaması	önemli	puan	artışları	yaşamış	olmasına	rağmen	değişmemiştir.	

Aynı	testte,	Türkiye’den	katılan	öğrencilerin	yalnızca	%	1’i	üstün	başarı	göstermiş,	%	30’u	

temel	beceri	düzeyinin	altında	kalmıştır.	Tüm	bu	sonuçlar	değerlendirilirken	Türkiye’de		

15	yaşındaki	çocukların	en	az	%	35’inin	öğrenci	olmadığı	ve	bu	nedenle	değerlendirme	

dışında	kaldığı	da	göz	önünde	bulundurulmalıdır.	TIMSS	ve	PIRLS	gibi	diğer	uluslararası	



e¤itim izleme raporu 2010 21

sınavların	sonuçlarıyla	birlikte	değerlendirildiğinde	Türkiye’de	öğrenme	alanında	çok	önemli	

bir	sorunla	karşı	karşıya	kalındığı	açıkça	görülmektedir.		

hükümet	tarafından	2010	yılında	öğrenme	sorununun	çözümü	için	atılan	en	önemli	

adımlardan	biri,	“FATİh	Projesi”	olarak	kısaltılan	Fırsatları	Artırma	ve	Teknolojiyi	

İyileştirme	hareketi’dir.	Üç	yılda	tamamlanması	öngörülen	ve	maliyeti	1,5	ile	3	milyar	

TL	arasında	hesaplanan	bu	dev	proje,	MEB’e	bağlı	tüm	okullarda	teknolojik	altyapının	

iyileştirilmesini,	öğretim	programlarında	bu	altyapının	etkili	biçimde	kullanılabilmesi	

için	gerekli	içerik	ve	yazılım	desteğinin	sağlanmasını	ve	öğretmenlere	hizmetiçi	eğitim	

verilmesini	kapsamaktadır.	Donanım	altyapısının	iyileştirilmesi	kapsamında	okulöncesi,	

ilköğretim	ve	ortaöğretim	düzeyindeki	tüm	okulların	bütün	dersliklerine	(620.000	derslik)	

birer	adet	dizüstü	bilgisayar	ve	projeksiyon	cihazı	sağlanacağı,	her	okula	çok	amaçlı	

fotokopi	makinesi,	akıllı	tahta,	doküman	kamera	ve	mikroskop	kameranın	bulunduğu	en	az	

bir	adet	akıllı	bir	sınıf	oluşturulacağı	ifade	edilmektedir.

Proje	kapsamında	gerçekleştirilen	pilot	uygulamalar	öğretmenlerin	çoğunlukla	öğretim	

programlarının	elektronik	içeriklerin	ders	öğretiminde	kullanımını	desteklemediğini	

ve	yeterli	sayıda	elektronik	içeriğin	bulunmadığını	düşündüklerini	ve	elektronik	içerik	

hazırlamak	konusunda	kendilerini	yetkin	hissetmediklerini	ortaya	koymuştur.	Öğrenciler	

ise	çoğunlukla	“derslerin	eğlenceli	hale	geldiğini”	belirtse	de,	teknolojik	araç	ve	içeriklerin	

kullanımının	öğrenme	çıktıları	üzerinde	nasıl	bir	etki	yarattığını	nesnel	bir	biçimde	ortaya	

koyacak	biçimde	veri	toplanmadığı	gözlemlenmektedir.	Oysa	teknoloji	kullanımı,	deney	

ve	kontrol	gruplarının	kullanılması	yoluyla	etkisi	görece	kolay	gözlemlenebilecek	bir	

değişkendir.	Maliyeti	3	milyar	TL	olabilecek	bir	projenin	pilot	uygulamasında	öğrenme	

çıktılarına	ilişkin	nesnel	veri	toplanmamış	olması	ve	yalnızca	algıya	dayalı	verilerle	projenin	

planlanıyor	olması,	kayda	değer	bir	eksikliktir.	

2011	yılında	FATİh’in	pilot	uygulamasından	esas	uygulamasına	geçmeden	önce,	

teknolojinin	derslerde	etkin	kullanımının	eğitimin	çıktılarını	nasıl	etkileyebileceğine	ilişkin	

daha	fazla	araştırma	bulgusuna	gereksinim	vardır.	Uluslararası	düzeyde	ortaya	çıkmış	

mevcut	araştırma	bulguları,	yalnızca	teknoloji	kullanımının	eğitim	çıktılarında	doğrudan	

iyileşme	sağlayacağına	ilişkin	bir	bulgu	sunmaz.	Teknolojik	araçlar,	yalnızca	tutarlı	bir	

eğitim	felsefesi	içinde	ve	bilinçli	bir	insan	kaynağının	ellerinde	etkili	birer	araca	dönüşebilir	

ve	öğrenme	çıktılarını	olumlu	yönde	etkileyebilir.	

hem	teknolojik	araçları	hem	de	diğer	öğretim	yöntem	ve	araçlarını	etkili	bir	biçimde	

kullanarak	öğrenme	önündeki	engellerin	kalkmasını	sağlayacak	eğitim	bileşeni	

öğretmenlerdir.	Türkiye’de	günümüzdeki	öğretmen	profili	ve	öğretmen	politikalarının	

çeşitli	alanlarındaki	boşluklar,	eğitim	sistemine	yapılacak	en	önemli	katkının	öğretmenler	

üzerinden	gerçekleşeceğini	göstermektedir.

2009	yılında	Türk	Eğitim	Derneği	(TED)	tarafından	gerçekleştirilen	Öğretmen	Yeterlikleri	

araştırmasına	göre,	Türkiye’de	günümüzde	görev	yapan	öğretmenlerin	%	76,2’si	40	yaş	

altındayken	%	52,6’sının	öğretmenlik	mesleğindeki	deneyimi	10	yılın	altındadır.	Bununla	

birlikte	aynı	okulda	10	yıldan	fazla	süre	görev	alanların	oranı	sadece	%	8,8’dir.	Araştırmaya	

katılan	öğretmenlerden	%	3,8’i	yükseklisans	mezunuyken	%	21,7’si	mezun	olduğu	branş	

dışında	bir	alanda	mesleğini	sürdürmektedir.	OECD	ülkelerine	kıyasla	çok	daha	genç	ve	az	

deneyimli	öğretmenlerin	öğrenme	süreçlerindeki	rolü	göz	önüne	alındığında	Türkiye’de	

geliştirilecek	öğretmen	politikalarının	önemi	daha	da	artmaktadır.
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Ancak	öğretmen	politikaları,	öğretmenleri	öğrencilerin	artan	ve	değişen	gereksinimlerini	

karşılayabilecekleri	biçimde	güçlendirmekten	uzaktır.	Türkiye’de	öğretmen	olarak	

yetiştirilecek	kişiler,	diğer	bir	deyişle	eğitim	fakültelerine	girecek	kişiler,	merkezi	ve	

çoktan	seçmeli	bir	seçme	sınavıyla	belirlenmektedir.	Dünyada	gitgide	artan	eğilimlerin	

tersine,	Türkiye’de	öğretmen	adaylarının	seçiminde	kişilerin	mesleğe	uyum	gösterip	

gösteremeyeceklerini	değerlendirmeyi	amaçlayan	çeşitli	yöntemler	kullanılmamaktadır.	

Bu	merkeziyetçi	ve	standardize	yöntem,	ancak	Anadolu	öğretmen	lisesi	kanalıyla	bir	nebze	

çeşitlenmektedir.	Öğretmen	yetiştiren	yükseköğretim	kurumlarına	nitelikli	adayların	

alınması	amacıyla	kurulan	ve	MEB	tarafından	desteklenen	bu	kurumlar	da	son	yıllarda	ciddi	

kan	kaybına	uğramış	ve	amacından	uzaklaşmıştır:	2006	yılında	üniversiteye	yerleştirilen	

mezunların	%	70’i	eğitim	fakültelerinde	okurken,	2010	yılında	bu	oran	%	51’e	kadar	

gerilemiştir.

Türkiye’de	öğretmenlerin	hizmetöncesi	eğitiminde	uygulanan	yaklaşımın	da	eğitim	

sisteminin	günümüzdeki	gerekleriyle	çeliştiği	düşünülebilir.	Bu	yaklaşıma	ilişkin	

alanyazındaki	çalışmalar	kısıtlı	olsa	da,	Türkiye’de	öğretmenlerin,	genellikle	“akademi	

geleneği”	içerisinde,	alan	bilgisine	yoğunlaşarak	ve	okul	deneyimi	kısıtlı	bir	biçimde	

yetiştirildiği	söylenebilir.	hizmetöncesi	eğitim	kurumlarının	genelinde	benimsenen	

bu	model,	öğretmenlerin	yapılandırmacı	öğretim	programlarının	gereklerini	yerine	

getirebilecek	ve	öğrenme	süreçlerinde	öğrencilere	rehberlik	edecek	biçimde	yetişmesi	için	

tatmin	edici	sonuçlar	vermekten	oldukça	uzaktır.	

Türkiye’de	öğretmenlerin	işe	alımı	ve	atanmasında	merkeziyetçilik	ve	çoktan	seçmeli	

sınavlara	aşırı	güven	sorunu	yeniden	karşımıza	çıkmaktadır.	Öğretmenlerin	mesleki	bilgiyi	

ölçmede	sınırlı	KPSS	aracılığıyla	ve	görev	yapacakları	bölgenin	gereksinimleri	dikkate	

alınmadan	kura	yöntemiyle	atanması,	öğretmenlerin	nitelik	sorununu	derinleştirmektedir.	

Son	yıllarda	sözleşmeli	ve	ücretli	öğretmen	sayısındaki	artış	da	öğretmenler	arasındaki	

statü	farklarını	pekiştirmiştir.	Ücretli	öğretmenlerle	ilgili	herhangi	bir	veri	MEB	tarafından	

paylaşılmamaktadır.	Ancak	birçok	ilde	yapılan	gözlemler,	özellikle	dezavantajlı	bölgelerde	

öğretmenlik	standartlarına	sahip	olmayan	kişilerin	ücretli	statüsünde	öğretmenlik	yaptığını	

göstermektedir.	Genellikle	daha	genç	ve	az	deneyimli	öğretmenlerden	oluşan	sözleşmeli	

öğretmenlerin	iller	içindeki	oranında	da	bölgesel	eşitsizlik	çarpıcı	boyutlardadır.	

2011	haziran’da	yayımlanan	632	sayılı	Kanun	hükmünde	Kararname	ile	birlikte	Türkiye’de	

görev	yapan	yaklaşık	70.000	sözleşmeli	öğretmenin	tamamına	kadrolu	olma	imkânı	

tanınmıştır.	Öğretmenler	arasında	ayrışmaya	yol	açan	bu	uygulamadan	vazgeçilmiş	olması	

olumlu	bir	gelişmedir.	Ancak,	yıllardır	sürdürülen	bu	uygulamanın	kaldırılmasına	yönelik	

gerekçeler	belirtilmemiş,	KPSS	puanı	görece	düşük	öğretmenlerin	herhangi	bir	destek	

mekanizması	yürürlüğe	konmadan	doğrudan	atanmasının	yaratacağı	olası	nitelik	sorunları	

göz	ardı	edilmiş	ve	devam	etmekte	olan	ücretli	öğretmenlik	uygulamasına	yönelik	hiçbir	

somut	adım	atılmamıştır.

2007-2008	yıllarında	toplanan	verilerden	yola	çıkarak	hazırlanan	ve	Türkiye’den	ilköğretim	

ikinci	kademede	görevli	yaklaşık	4.000	öğretmen	ve	müdürlerinin	katıldığı	Uluslararası	

Öğretme	ve	Öğrenme	Anketi’nin	(TALIS)	sonuçlarına	göre	Türkiye’deki	öğretmenler	

TALIS	araştırmasına	katılan	ülkelerdeki	meslektaşlarına	göre	çok	daha	az	mesleki	gelişim	

faaliyetine	katılmıştır.	Ayrıca,	öğrenci	değerlendirme,	sınıf	yönetimi,	çokkültürlü	ortamlarda	

eğitim	vb.	öğretmenlik	mesleğine	ilişkin	11	alanda	Türkiye’den	öğretmenlerin	TALIS	

ülkelerindeki	meslektaşlarından	ortalama	olarak	profesyonel	gelişime	daha	az	ihtiyaç	



e¤itim izleme raporu 2010 23

2010	yılında	MEB	çeşitli	girişimlerle	okulöncesi	eğitimin	iyileştirilmesine	dönük	çabalarını	

sürdürmüştür.	Okulöncesi	eğitimin	zorunlu	eğitim	kapsamına	alındığı	il	sayısı	2010-2011	

döneminde	yeni	25	ilin	eklenmesiyle	birlikte	57’ye	çıkmıştır.	Okulöncesinde	okullulaşma	

oranı	48-72	ay	yaş	grubunda	%	38,5’ten	%	43,1’e,	36-72	ay	yaş	grubundaysa	%	26,9’dan	

%	29,9’a	ulaşmıştır.	Diğer	bir	deyişle	3-6	yaş	arası	her	üç	çocuktan	biri	okulöncesi	

eğitime	erişebilmektedir.	hem	48-72	ay	yaş	grubunda	hem	de	36-72	ay	yaş	grubunda	

net	okullulaşma	oranları	son	yıllarda	sabit	bir	eğimle	artmaktadır.	Bu,	artışın	geçtiğimiz	

yıllardaki	hızını	koruduğuna	işaret	etmektedir.	

Öte	yandan,	bölgesel	ve	iller	arası	eşitsizlikler	giderilememiştir.	AB	desteğiyle	yaşama	

geçirilen	Okul	Öncesi	Eğitimin	Güçlendirilmesi	Projesi’nin	de	eşitsizliklerin	giderilmesinde	

ne	kadar	rol	oynayabileceği	net	değildir.	48-72	ay	yaş	grubunda	okullulaşma	açısından	

2009-2010	döneminde	en	dezavantajlı	durumda	bulunan	altı	ilden	sadece	biri	olan	Ağrı	

projenin	pilot	illeri	arasındadır	ve	diğer	beş	ile	-hakkari,	Gaziantep,	İstanbul,	Mardin,	Şırnak-	

önceliklendirilen	57	il	ya	da	projenin	on	pilot	ili	arasında	yer	verilmemiştir.	Bu	durum,	atılan	

adımların	dezavantajlı	grup	ve	bölgeleri	önceliklendirme	konusunda	yetersiz	kaldığının	bir	

göstergesi	olarak	yorumlanabilir.

Erken	çocukluk	eğitiminin	yaygın	biçimde	kabul	görmüş	bireysel,	sosyal	ve	ekonomik	

getirileri	ancak	dezavantajlı	grupların	önceliklendirilmesiyle	en	üst	düzeye	artırılabilir.	Bu	

yaklaşım	kapsamında,	farklı	özellik	ve	konumlara	sahip	tüm	çocuklara	erişilmesi	çabalarına	

kaliteyi	artırıcı	çalışmaların	eşlik	etmesi	elzemdir.	Bu	doğrultuda,	donanım	ve	materyallerin	

ötesine	geçen,	çocukla	çevresindekilerin	arasındaki	etkileşim	ve	süreçler	başta	olmak	üzere	

birçok	unsuru	içeren	bütüncül	bir	kalite	tanımının	ve	standartlarının	oluşturulmasına	ve	

mevcut	denetim	pratiklerinin	gözden	geçirilmesine	gerek	vardır.

2010 yılında hem okulöncesi eğitime hem de ilköğretime katılımın 
artmış olması olumlu bir gelişmedir. Ancak, okulöncesi eğitimde hızlı 
yaygınlaştırmayla birlikte, dezavantajlı grup ve bölgeleri önceliklendirmede 
ve ilköğretime etkili geçişin sağlanmasında eksiklikler bulunmaktadır. 
İlköğretimde devamsızlık oranları ise dikkat çekici boyutlardadır.

Okulun devamsızlığı izleyerek etkili önlemler almasını sağlayacak bir 
mekanizma olarak hazırlıkları süren aşamalı Devamsızlık Yönetimi’nin 
(aDEY) eksikliklerinin tamamlanarak yürürlüğe girmesine yönelik gereksinim 
devam etmektedir. ilköğretim müfredatına bu yıl eklenen “Serbest Etkinlikler” 
uygulaması ise okula aidiyet hissini tüm çocuklar için artırırken devamsızlık ve 
okuldan diplomasız ayrılmanın azaltılması için de olumlu etki yaratabilir. 

duydukları	ortaya	çıkmaktadır.	TALIS	verilerine	göre	öğretmenlerin	mesleki	gelişiminde	

“okul	liderlerinin”	önemi	de	ortaya	çıkmaktadır.	Mesleki	gelişim	ve	hizmetiçi	eğitime	

yönelik	politikalarda,	öğretmen	politikalarının	diğer	bileşenlerinde	olduğu	gibi	merkezi	

yaklaşımın	ön	planda	tutulduğu,	seminer	modelinin	benimsendiği,	diyaloğa	ve	meslektaşlar	

arası	öğrenmeye	olanak	vermeyen	uygulamaların	bulunduğu	gözlemlenmektedir.	Acilen,	

mesleki	gelişimin	hayat	boyu	öğrenme	kapsamındaki	önemini	vurgulayan,	öğretmenlerin	

birbirlerinden	öğrenmelerine	olanak	sağlayan	ve	yerelin	gereksinimlerini	de	dikkate	alan	

uygulamaların	geliştirilmesi	gerekmektedir.
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Okulöncesi	eğitime	erişimin	artmasıyla	birlikte	üzerinde	daha	da	dikkatli	durulması	gereken	

bir	konu,	çocukların	ilköğretime	geçiş	sürecini	-özellikle	ilköğretimin	ilk	iki	yılında-	nasıl	

deneyimledikleridir.	Bu	sürecin	çocukların	duygusal	esenlikleri	ve	bilişsel	gelişimleri	

açısından	olumlu	kılınması,	bir	uyum	ve	hazırlık	döneminin	varlığının	ötesine	geçmeyi	

ve	eğitimin	çeşitli	bileşenlerine	bütüncül	bir	bakışı	gerektirir.	Bu	konuda,	geçiş	sürecinin	

çocuğu	ilköğretime	hazırlamakla	sınırlı	olmadığı	ve	ilköğretimin	farklı	bileşenlerini	çocuğa	

hazır	etmekle	ilgili	olduğu	yaklaşımı	benimsenmelidir.

İlköğretim	çağındaki	çocukların	eğitime	katılımlarının	sağlanmasıyla	ilgili	son	yıllarda	

ortaya	konan	çabaların,	hem	politikaların	kurgulanma	biçimi	hem	de	elde	edilen	sonuçlar	

bakımından	oldukça	olumlu	olduğunu	daha	önceki	raporumuzda	da	vurgulamıştık.	

İlköğretimde	2009-2010’da	%	98,2	olan	net	okullulaşma	oranı,	2010-2011’de	%	98,4’e	

yükselmiştir.	Ayrıca	örgün	eğitime	kayıtlı	öğrenciler	arasındaki	kız/erkek	oranı	da	Türkiye	

genelinde	0,94’ten	0,95’e	çıkmıştır.	Ek	olarak,	ilköğretim	çağında	olup	da	ortaöğretim	

okullarında	eğitim	gören	çocukların	eklenmesiyle	ilköğretimde	“ayarlanmış	net	okullulaşma	

oranı”	%	99,1’e	kadar	yükselmektedir.	Buna	göre,	6-13	yaşlarında	olup	da	okula	kayıtlı	

olmayan	çocukların	sayısı	2010-2011’de	yaklaşık	90	binin	biraz	üzerindedir.	

Net	okullulaşma	oranı	ne	yazık	ki	tek	başına	çocuğun	eğitim	sistemine	yeterince	katıldığının	

göstergesi	değildir.	Eğitime	katılımın	kayıttan	daha	önemli	bir	göstergesi,	çocuğun	okula	

düzenli	devam	ediyor	olmasıdır.	Bu	bağlamda,	ilköğretimde	2009-2010’da	20	gün	veya	daha	

fazla	devamsızlık	yapan	öğrencilerin	tüm	öğrencilere	oranı	%	10,4	iken,	2010-2011	öğretim	

yılının	ilk	döneminde	10	gün	veya	daha	fazla	devamsızlık	yapan	öğrencilerin	oranının		

%	11,6’ya	çıkması	endişe	vericidir.	Devamsızlık	oranına	cinsiyet	temelinde	baktığımızda,	

erkeklerde	%	1’lik	bir	artış	görülürken	kızlarda	%	1,4’lük	bir	artış	görülmesi,	farkın	kızlar	

aleyhinde	arttığını	göstermektedir.

Devamsızlığın	nedenlerinin	ülke	çapında	araştırılması,	il,	ilçe	ve	okul	düzeyinde	

devamsızlığın	izlenmesi	ve	politikalar	üretilmesi	amacıyla	araçların	geliştirilmesi	gerekliliği	

Eğitim	İzleme	Raporu	2009’da	da	ifade	edilmişti.	Bu	amaçla	MEB	ve	UNICEF,	devamsızlığın	

sürekli	olarak	izlendiği	ve	öğrencilere	bireysel	müdahaleler	öngören	Aşamalı	Devamsızlık	

Yönetimi	(ADEY)	modeli	üzerinde	çalışmayı	sürdürmektedir.	Devamsızlık,	hem	çocukların	

eğitim	sisteminden	en	yüksek	yararı	sağlamasını	zorlaştırdığından	hem	de	okulu	terk	

sürecini	hızlandıracağından,	bu	sistemin	bir	an	önce	uygulamaya	geçmesi	önemlidir.

Çocuğun	okula	düzenli	bir	biçimde	devam	etmesinde	önemli	bir	etmen,	çocuğun	okula	

aidiyet	hissetmesidir.	Bu	bağlamda	MEB,	2010-2011	öğretim	yılında	öğretici	ve	eğlendirici	

uygulamalar	yoluyla	öğrencilerin	okulu	daha	çok	sevmelerini,	okulda	kendilerini	rahat	ifade	

edebilmelerini	ve	güvende	hissetmelerini	sağlamak	amacıyla	1-5.	sınıflar	için	seçmeli	dersleri	

kaldırarak	“Serbest	Etkinlikler”	uygulamasını	başlatmıştır.

Talim	ve	Terbiye	Kurulu	tarafından	çok	çeşitli	etkinlikler	önerilmiş	olmasına	karşın,	İstanbul’da	

ilköğretim	sınıf	ve	rehber	öğretmenleriyle	yapılan	odak	grup	görüşmesinde,	Serbest	Etkinlikler	

dersinde	uygulanan	etkinlikler	arasında	genelde	İstanbul	dersi,	okuma	dersi,	bilgisayar	

dersi	ve	rehberlik/kulüp	etkinliklerinin	öne	çıktığı	görülmektedir.	Dolayısıyla	bu	uygulama	

sayesinde	eğitimin	içeriğinin	uyarlanabilirliğinin	kısmen	arttığı	gözlemlenmektedir.	Ancak	

bugünkü	şartlarda	Serbest	Etkinlikler	uygulamasının	temel	belirleyicisi	okulun	ve	öğretmenin	

donanımı,	kapasitesi	ve	inisiyatifidir.	Özellikle	resmi	okullarda	öğretmenler	arası	işbirliğini	

artıracak	ortam	oluşmadan	Serbest	Etkinlikler	uygulamasını	en	etkili	biçimde	uygulamak	olası	
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gözükmemektedir.	Diğer	taraftan	2010-2011	yılında	başlatılan	uygulamanın	hem	çocuğun	

okula	aidiyetinin	güçlendirilmesi	hem	de	eğitim	uyarlanabilirliğinin	artırılması	açısından	şu	

ana	kadar	olumlu	sonuçlar	verdiği	söylenebilir.	

Ortaöğretimde	okula	kayıt	oranlarında	son	bir	yıl	içinde	önemli	bir	ilerleme	kaydedilmiştir.	

2009-2010	öğretim	yılında	ortaöğretimde	net	okullulaşma	oranı	%	65	iken,	2010-2011	

öğretim	yılında	bu	oran	%	69’a	yükselmiştir.	Bu	artışa	rağmen,	cinsiyetler	arası	farklılıklar	

devam	etmiştir.	2010-2011	öğretim	yılı	itibariyla,	ortaöğretim	çağındaki	erkeklerin		

%	72’si	ve	kızların	%	66’sı	bir	ortaöğretim	kurumuna	kayıtlıdır.	Ayrıca,	net	okullulaşma	

oranlarında	bölgeler	arası	farklılar	da	oldukça	derindir.	Türkiye’nin	batısındaki	bazı	illerde	

net	okullulaşma	oranı	%	90’lara	yaklaşırken,	ülkenin	doğusundaki	bazı	illerde	%	30’lara	

düşmektedir.

Ortaöğretimdeki	net	okullulaşma	oranındaki	iyileşmelere	rağmen,	devamsızlık	oranları	da	

yüksek	seyretmektedir.	İdari	kayıtlardan	elde	edilen	verilere	göre,	Türkiye’de	2009-2010	

öğretim	yılında	her	100	resmi	genel	ortaöğretim	kurumu	öğrencisinden	44’ü	ve	her	100	

resmi	mesleki	ve	teknik	ortaöğretim	kurumu	öğrencisinden	49’u	20	gün	ve	daha	fazla	

devamsızlık	yapmıştır.	

Ortaöğretimde	okulu	terk	ya	da	okulla	ilişiğin	kesilmesi	önemli	bir	sorun	olmaya	devam	

etmektedir.	2009-2010	öğretim	yılında	resmi	ve	örgün	ortaöğretim	kurumlarında	okuyan	

erkek	öğrencilerin	%	10,2’sinin,	kız	öğrencilerin	%	5,9’unun	okulla	ilişiği	vefat	ya	da	

yurtdışına	çıkma	gibi	nedenler	haricinde	kesilmiştir.	Okulu	terk	davranışı,	okul	türüne	

göre	farklılaşmaktadır.	En	yüksek	okulu	terk	oranları	meslek	liseleri,	imam-hatip	liseleri	

ve	resmi	genel	liselerde	ortaya	çıkmaktadır.	2008-2009	öğretim	yılına	kıyaslandığında	ise	

önemli	bulgular	göze	çarpmaktadır.	Mesleki	ve	teknik	liseler	ile	imam-hatip	liselerinde	okulu	

terk	oranları	neredeyse	yarı	yarıya	düşerken,	genel	liselerde	yaklaşık	olarak	aynı	seviyede	

kalmıştır.	Akademik	seçici	liselerde	ise	okulu	terk	oranları	%	0,3’ten	%	4,4’e	yükselmiştir.

MEB,	ortaöğretimdeki	sorunları	okullulaşma	oranlarını	artırarak,	genel	liseleri	Anadolu	

liselerine	ya	da	meslek	liselerine	dönüştürerek	ve	mesleki	ve	teknik	ortaöğretimin	payını	

artırarak	çözmeye	çalışmaktadır.	Nitekim	ortaöğretimde	reform	çalışmaları	ve	dönüşüm,	

2010	yılında	da	önemini	koruyarak	sürmüştür.	Anadolu	liseleri	ve	genel	liseler	arasındaki	

program	farklılıkları	büyük	ölçüde	ortadan	kaldırılmıştır.	Mayıs	2010’da	yayımlanan	bir	

genelgeyle,	2012-2013	sonuna	kadar	tüm	genel	liselerin	ya	Anadolu	lisesine	dönüştürülmesi	

ya	da	meslek	lisesine	dönüştürülmek	üzere	mesleki	ortaöğretimden	sorumlu	genel	

müdürlüklere	devredilmesi	öngörülmüştür.	Gerçekten	de,	genel	liselerin	ortaöğretimdeki	

ağırlığının	2009-2010	öğretim	yılında	%	38	iken	2010-2011	yılında	%	29’a	gerilemesi	ve	

akademik	seçicilik	uygulayan	liselerin	ağırlığının	%	12’den	%	20’ye	yükselmesi,	bu	dönüşüm	

sürecinin	başlamış	olduğuna	işaret	etmektedir.

Ortaöğretimde kaydedilen yüksek devamsızlık ve okulu terk oranları, 
Türkiye’de ortaöğretimin hitap ettiği genç nüfusun beklentilerine yanıt 
vermekten uzak olduğunu, kişisel gelişimlerini ve toplumsal katılımlarını 
olması gereken ölçüde güçlendiremediğini ve ortaöğretim çağındaki 
çocukların yetersiz kamu hizmetleriyle karşılaşabildiklerine işaret 
etmektedir. 
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Ortaöğretimde	dönüşüm	sürecinde	altı	çizilmesi	gereken	önemli	bir	nokta,	bu	sürece	

ayrılmış	olan	mali	kaynaklardır.	2011	Performans	Programı’na	göre,	genel	liselerin	Anadolu	

liseleri	ve	meslek	liselerine	dönüştürülmesi	çalışmalarına	MEB	bütçesinden	sadece		

40.000	TL	bütçe	ayrılmıştır.	Genel	liselerin	dönüştürülmesinin	çok	daha	nitelikli	ve	kapsamlı	

bir	çalışma	gerektirmesi,	bu	kadar	yetersiz	bir	bütçeyle	dönüşümün	sadece	okulların	

tabelalarında	kalacağı	şüphesini	beraberinde	getirmektedir.	

MEB	2010-2014	Stratejik	Planı’nda	ortaöğretim	içerisinde	mesleki	ve	teknik	ortaöğretimin	

ağırlığının	en	az	%	50’ye	çıkarılması	stratejik	bir	hedef	olarak	yer	almaktadır.	Bu	alanda	

üzerinde	durulması	gereken	bir	nokta	ortaöğretim	içerisinde	mesleki	ve	teknik	eğitimin	

ağırlığının	artışının	nasıl	ve	neye	göre	belirlendiğidir.	Çoğu	zaman,	bu	politika	tercihi,	OECD	

ve	AB	ülkelerinde	de	genel	ortaöğretimle	mesleki	ortaöğretim	arasında	bu	tür	bir	dağılım	

olduğu	ve	bu	ülkelerde	de	mesleki	ve	teknik	ortaöğretimin	yaygınlaştırılmasına	yönelik	bir	

politika	tercihi	olduğu	iddiasıyla	desteklenmektedir.	Oysa	OECD	ve	AB	ülkeleri,	mesleki	ve	

teknik	eğitimin	ortaöğretim	içerisindeki	payı	açısından	önemli	farklılıklar	göstermektedir.

Aynı	zamanda,	birçok	ülkede	genel	ve	mesleki	eğitim	arasındaki	katı	sınırları	yumuşatmaya	

çalışan	politikalar	tercih	edilmekte,	yapı	ve	içerik	farklılıkları	azalmakta,	temel	beceri	

kazandırmaya	yönelik	ortak	programlar	artmaktadır.	Böylelikle	gerek	genel	gerekse	mesleki	

ortaöğretimi	bitiren	tüm	bireylerin	yaşam	boyu	öğrenme	için	temel	becerilere	(okuryazarlık	

ve	sayısal	beceriler;	matematik,	fen	bilgisi	ve	teknolojide	temel	yeterlikler;	problem	çözme;	

eleştirel	düşünme;	çok	iyi	yabancı	dil	bilgisi;	bilgi	ve	iletişim	teknolojisi	becerileri;	genel	

kültür)	sahip	olmaları	hedeflenmektedir.	Ayrıca,	mesleki	ve	teknik	ortaöğretimin	şu	anki	

yapısıyla	sektörlerin	talep	ettiği	yetkinlikleri	kazandıramadığı	ve	işsizlik/mesleksizlik	

sorununun	çözümüne	katkıda	bulunamadığı	da	kabul	görmüş	bir	değerlendirmedir.		

Bu	durumda,	mesleki	ve	teknik	ortaöğretimin	ağırlığının	artırılmasının	eğitim	politikalarında	

bu	derece	ön	plana	çıkması	daha	da	tartışmalı	bir	hal	almaktadır.

Türkiye’de	eğitim	sisteminin	en	derin	sorunlarından	biri	kademeler	arası	sınav	sistemlerinin	

öğrenme-öğretme	süreçlerine	yarattığı	baskıdır.	Ortaöğretime	ve	yükseköğretime	geçişte	

uygulanan	sınavlardaki	ağır	rekabetin	etkisiyle	hem	öğretmenler	hem	de	öğrenciler,	asıl	

öğrenmeleri	gerekenler	yerine	test	çözme	becerisine	yoğunlaşmakta	ve	edebiyattan,	

sanattan,	spordan,	sokaktan	uzaklaşmaktadır.	Eğitim	sistemimiz,	süreç	yerine	yalnızca	

sonuca	odaklanan,	ilgi	duyduğu	alanlarda	derinlemesine	bilgi	edinmek	ve	öğrenmeyi	

öğrenmek	yerine,	her	alanda	az	ve	genelgeçer	bilgiyi	tekrarlayan	kişiler	yetiştirmektedir.	

Bu	soruna	karşı,	özellikle	veliler	cephesinden,	sessiz	de	olsa	azımsanmayacak	bir	tepkinin	

oluştuğu	artık	gözlemlenebilmektedir.	6,	7	ve	8.	sınıfların	sonunda	uygulanan	SBS’nin	

okul	dışı	kaynaklara	yönelimi	artırdığına	ve	okulun	eğitim	sistemindeki	merkeziliğini	

kaybetmesine	yol	açtığına	yönelik	bir	uzlaşı	ortaya	çıktıktan	sonra,	MEB	2009-2010	öğretim	

yılının	sonunda	6	ve	7.	sınıfların	sonunda	uygulanan	sınavların	kaldırılmasına	karar	

vermiştir.	Böylelikle	sınav	sisteminin	çocuklar	üzerinde	yarattığı	derin	baskının	bir	nebze	

azaltılması	umulmaktadır.	Ancak	sınav	sistemlerinin	özellikle	ortaöğretim	kademesindeki	

kurumlar	arasındaki	kalite	farklarının	bir	sonucu	olduğu,	bugünkü	politikalarda	gözden	

kaçan	en	önemli	noktadır.	MEB’in	uygulamaya	koyduğu	“genel	liseleri	kaldırma”	eyleminin	

de	kapsamı	ve	bütçesi	dikkate	alındığında	bu	sorunu	ortadan	kaldırma	olasılığının	

bulunmadığı	söylenebilir.	
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Din	konusunun	eğitimde	ne	ölçüde	ve	nasıl	yer	alacağı	tartışması	Türkiye’de	uzun	

zamandır	sürmektedir.	Alevi	Çalıştayları	sürecindeki	gelişmeler,	Milli	Eğitim	Şurası,	Din	

Kültürü	ve	Ahlak	Bilgisi	(DKAB)	dersine	karşı	açılan	davalar	2010	yılında	da	din	ve	eğitim	

tartışmalarının	gündemde	kalmasını	sağlayan	önemli	gelişmelerdir.

18.	Milli	Eğitim	Şurası’nda,	değerler	eğitimi	konusunda	önemli	işlev	gördüğü	iddia	edilen	

DKAB	dersinin	çoğulcu	bir	anlayışla	tüm	öğretim	kurumlarında	daha	etkin	olarak	okutulması	

gerektiğine	öneriler	arasında	yer	verilmiştir.	Ayrıca,	isteyen	anne-babaların	çocuklarının	

ahlaki	ve	manevi	değerlerini	geliştirmelerine	yardımcı	olmak	amacıyla	seçmeli	din	eğitimi	

verilebilmesi	için	düzenlemeler	yapılması	gerektiği	de	öneriler	arasında	yer	almıştır.	Din	

öğretiminin	çoğulcu	bir	anlayışla	olması	gerektiğine	vurgu	yapılsa	da	her	iki	kararda	da	din	

eğitimi	ve	öğretiminin	etkisinin	ve	yoğunluğunun	artırılması	gerektiğinin	vurgulanması	

tartışılması	gereken	bir	eğilimdir.

2005	ve	2006	yılında	yenilenen	DKAB	öğretim	programları	Türkiye’de	din	ve	eğitim	

konusunda	toplumsal	uzlaşı	yaratmaya	yetmemiş	ve	DKAB	dersinin	zorunlu	olmasına	ve	

dersin	içeriğine	ilişkin	şikâyetler	özellikle	son	on	yıldır	artan	bir	biçimde	mahkemelere	

taşınmıştır.	Sivas	İdare	Mahkemesi,	2010’da	verdiği	bir	kararda	DKAB	dersinin	teorik	

ve	pratik	uygulamasının	farklı	olduğu	ve	derste	verilen	eğitimin	ailenin	felsefi	ve	dini	

görüşlerine	aykırı	olduğu	gerekçesiyle,	çocuklarının	din	dersinden	muaf	tutulmasını	isteyen	

aileyi	haklı	bulmuştur.

Alevi	çalıştayları	sonrasında,	pilot	uygulaması	2011-2012	öğretim	yılında	gerçekleştirilmek	

üzere	DKAB	programının	yeniden	değiştirilmesine	karar	verilmiştir.	Yeni	öğretim	

programları	Ocak	2011’de	açıklanmıştır.	Programın	ayrıntılı	bir	biçimde	incelenmesi,	

programın	değişim	sürecine	katkısı	ve	geliştirilmesi	gereken	yönlerinin	ortaya	konması	

oldukça	önemli	ve	hızla	atılması	gereken	bir	adım	olarak	öne	çıkmaktadır.

Bu	konunun	çözüme	kavuşturulması,	çocukların	eğitimdeki	haklarıyla	ilgili	sorunların	

giderilmesine	dönük	önemli	bir	adım	olacaktır.	Din	ve	eğitimle	ilgili	tartışmalar	

sürdürülürken	en	çok	göz	ardı	edilen	konulardan	biri	çocuk	haklarıdır.	Çocuğun	“yüksek	

yararı”,	tüm	yönleriyle	“gelişme	hakkı”,	“katılım	hakkı”	ve	“din	ve	vicdan	özgürlüğü”	gibi	

kritik	konular	tartışmalar	çerçevesinde	gündeme	nadiren	getirilmektedir.

Kavramsal	düzeyde	DKAB	dersinin	nesnel,	çoğulcu,	tarafsız,	mezhepler	üstü,	dinler	açılımlı,	

bilimsel	ve	araştırmaya	dayalı	bilgiyi	temel	alan,	öğrenci	merkezli	ve	insan	hakları	ilkeleriyle	

uyumlu	olması	üzerine	bir	uzlaşının	olması	sevindiricidir.	Ancak	bu	kavramların	yeterince	

açık	bir	biçimde	tanımlanmamaları	ve	ölçütlerinin	net	olmaması,	kavramsal	çerçevede	bir	

uzlaşma	görüntüsü	olmasına	rağmen	uygulamaların	bu	çerçeveden	uzağa	düşmesine	neden	

Eğitim ortam ve süreçlerinde çocuk haklarının hayata geçirilmesi ve hak 
temelli bir bakış açısının öğrencilere kazandırılması, çocukların esenliğinin 
desteklenmesi ve eğitim sisteminin demokratik toplum oluşumuna katkıda 
bulunması için elzemdir. 2010 yılında bu geniş alanın insan hakları 
değerlerinin kazandırılması ve din ve eğitim boyutlarında çeşitli gelişmeler 
yaşanmıştır. Ancak ne bu boyutlardaki ne de diğerlerindeki gelişmeler 
eğitim sistemine hak temelli bir yaklaşımın güçlendiğini söylemek için 
yeterli niteliktedir. 
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olabilmektedir.	Dolayısıyla	artık	DKAB	dersinin	ilkelerinin	neler	olması	gerektiği	değil	bu	

ilkelerin	somut	gereklerinin	neler	olduğunu	net	bir	biçimde	tanımlanmalıdır.	

Vatandaşlık	ve	Demokrasi	Eğitimi	dersi	ise,	demokrasi	ve	insan	haklarını	öğrencilere	

anlatmanın	önemli	ancak	yetersiz	olduğu,	öğrencilerin	kendi	yaşam	alanlarında	demokrasi	

ve	insan	haklarını	tecrübe	etmeleri	gerektiği	yaklaşımıyla	Demokratik	Vatandaşlık	ve	İnsan	

hakları	Projesi	kapsamında	geri	gelmektedir.	Proje	kapsamında	2010-2011	öğretim	yılında	

İstanbul,	Edirne,	Konya,	Manisa,	Sakarya,	Mersin,	Mardin,	Elazığ,	Yozgat	ve	Samsun	illerinde	

belirlenen	ilköğretim	okullarında	8.	sınıflarda	haftada	bir	saat	olmak	üzere,	dersin	pilot	

uygulaması	gerçekleşmiştir.

Eski	Vatandaşlık	ve	İnsan	hakları	dersine	kıyasla	yöntem	farkı	çok	belirgin	olmasına,	

yapılandırmacı	bakış	açısıyla	öğretmen	değil	öğrenci	merkezli	bir	ders	tasarlanmasına	

rağmen,	pilot	uygulamanın	sorunsuz	gerçekleşmediği	gözlemlenmektedir.	Bazı	

öğretmenlerde	Vatandaşlık	ve	Demokrasi	Eğitimi	ders	saatini,	saati	azaltılan	İnkılap	

Tarihi	ve	Atatürkçülük	dersinde	yetişmeyen	konuları	telafi	etmek	için	kullanma	eğilimi	

görülmektedir.	Öğrencilerin	yaklaşımı,	ders	8.	sınıflarda	haftada	sadece	bir	saat	işlendiği	ve	

SBS’de	ilgili	soru	çıkmadığı	için	çoğunlukla	derse	yeterli	önemi	vermeme	yönünde	olmuştur.	

Öğretmenlerin	genel	kanısı,	evde,	ailede,	çevrede	ya	da	genel	olarak	okul	kültüründe	

demokratik	bir	ortam	söz	konusu	değilse,	öğrencilerin	haftada	bir	saatle	demokrasiyi	genel	

bir	yaklaşım	olarak	benimsemelerinin	mümkün	olmadığı	yönündedir.

Dersin	pilot	uygulamasını	yapan	öğretmenler	her	hafta	doğrudan	Talim	ve	Terbiye	

Kurulu’na	değerlendirmelerini	göndermişlerdir.	Yaptıkları	değerlendirmeler	ışığında	gelecek	

sene	okutulacak	kitaptaki	etkinliklerin	şekilleneceğini	beklerken,	Nisan	2011’de	kitap	

hazırlanıp	komisyona	gelmiştir.	Bu	durum,	katılımcı	süreç	algısına	zarar	vermiştir.

2010 yılında özetle, eğitim sistemine katılımın artırılması açısından 
önemli gelişmeler yaşanmıştır. Öte yandan eğitim sisteminin niteliği, 
hak temelli bir bakış açısıyla yeniden kurgulanması ve eğitim sisteminde 
yaşam becerisi edinimi alanlarında eksiklikler göze çarpmaktadır. Bu 
değerlendirmenin başında da belirtildiği üzere, sistemin gelişmesine 
izin vermeyen bu sorunların çözümü hak temelli bir bakış açısının 
Bakanlık yapısı ve çalışmalarına etkili bir yönetişim reformu aracılığıyla 
yansıtılmasına bağlıdır. 
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Eğitim	Reformu	Girişimi	(ERG)	tarafından	her	yıl	yayımlanan	Eğitim	İzleme	Raporları’nın	

amacı,	kamuoyunu	eğitim	sisteminde	ortaya	çıkan	önemli	değişikliklerden	ve	gelişmelerden	

bütüncül	ve	eleştirel	bir	biçimde	haberdar	etmektir.	ERG	tarafından	bu	yıl	dördüncüsü	

yayımlanan	raporlarla,	konu	hakkındaki	bilgi	tabanının	genişlemesini	ve	bu	sayede	daha	

katılımcı	politika	ve	karar	verme	süreçlerinin	oluşmasına	katkıda	bulunmayı	umuyoruz.	

Eğitim	İzleme	Raporu	2010,	raporların	başından	beri	kullanılagelen	kavramsal	çerçeve	

ve	yapıyı	korumaktadır.	Eğitimin	çıktılarını	belirleyen	dört	ana	eğitim	bileşeni	(öğrenci,	

öğretmenler	ve	öğrenme	süreçleri,	eğitimin	içeriği	ve	öğrenme	ortamları)	üzerinden	bir	

analize	dayanan	bu	yapı,	bu	yıl	eğitimin	çıktılarını	irdeleyen	ve	bu	başlığı	taşıyan	bir	

bölümle	zenginleştirilmektedir.	Ayrıca	geçen	yıl	rapora	eklenen	Eğitim	İzleme	Göstergeleri	

de,	yapısı	korunarak,	ancak	güncelleştirilerek	ve	zenginleştirilerek	rapordaki	yerini	

almaktadır.

eğitim izleme raporu 2010’da ele alınan konular
Eğitim	İzleme	Raporu	2010’da	ele	alınan	konuların	çoğunluğu,	bu	yıl	içinde	ortaya	çıkan	

ve	örgün	temel	eğitim	sistemini	yakından	ilgilendiren	değişiklik	ve	gelişmelerle	ilgilidir.	

18.	Milli	Eğitim	Şurası,	temel	eğitimin	farklı	kademelerine	katılımda	yaşanan	gelişmeler,	

öğretim	programlarında	yapılan	değişiklikler	ve	pilot	uygulamalar	ile	teknolojik	gereçlerin	

öğrenme	ortamlarına	entegrasyonunu	sağlamayı	öngören	FATİh	Projesi’nin	başlatılması,	

bu	değişiklik	ve	gelişmeler	arasındadır.

Bunlara	ek	olarak,	öğretmen	politikaları	bu	yılki	Eğitim	İzleme	Raporu’nda	önemli	yer	

bulmaktadır.	“Öğretmenler	ve	Öğrenme	Süreçleri”	bölümü	öğretmen	politikalarıyla	ilgili	

günümüzde	oluşan	durumu	bütüncül	bir	biçimde	sunan	“Öğretmenler	Bugün”	bölümü	

olarak	hazırlanmıştır.	

eğitim izleme raporu 2010’un hazırlanması
Eğitim	İzleme	Raporu	2010’un	hazırlığı	sırasında	birçok	farklı	süreç	işlemiştir:

•	 ERG’nin	sürekli	olarak	gerçekleştirdiği	izleme	ve	öneriler	sunma	etkinlikleri:	ERG,	yıl	

boyunca	çeşitli	sivil	toplum	örgütleri	(STÖ)	ve	Milli	Eğitim	Bakanlığı	(MEB)	tarafından	

düzenlenen	birçok	çalışmaya	katılmıştır.	Önemli	birer	öğrenme	ve	izleme	fırsatı	olan	

bu	çalışmalara	ERG	de	önerilerle	katkıda	bulunmaktadır.	Eğitim	İzleme	Raporu’ndaki	

değerlendirmelerin	önemli	bir	bölümü,	ERG’nin	yıl	boyunca	gerçekleştirdiği	bu	etkinlikler	

yoluyla	oluşmaktadır.

•	 Tebliğler	Dergisi	incelemesi:	MEB	tarafından	yayımlanan	Tebliğler	Dergisi,	mevzuat	

değişikliklerinin	ve	MEB	içinde	alınan	resmi	kararların	bir	arada	bulunduğu	önemli	bir	

kaynaktır.	Eğitim	İzleme	Raporu	ekibi,	Tebliğler	Dergisi’nde	yayımlanan	değişiklikleri	

ayrıntılı	bir	biçimde	incelemiş,	değerlendirmelerini	rapora	yansıtmıştır.

giriş
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•	 “Öğretmenler	Bugün”	konusunda	gerçekleştirilen	alanyazın	taraması:	Raporun	

“Öğretmenler	ve	Öğrenme	Süreçleri”	bölümünde	sunulan	“Öğretmenler	Bugün”	

değerlendirmesi,	günümüzde	öğretmen	politikaları	alanında	oluşan	durumu	bütüncül	

olarak	değerlendirmeyi	amaçlamaktadır.	Bu	değerlendirme	için	arkaplan	oluşturmak	

amacıyla,	ulusal	ve	uluslararası	alanyazın	taranarak	ayrıntılı	bir	inceleme	hazırlanmıştır.	

•	 Serbest	Etkinlikler	uygulamasının	değerlendirilmesi	için	gerçekleştirilen	odak	grup	

görüşmesi:	İlköğretimde	geçtiğimiz	yıl	yürürlüğe	konan	ve	Serbest	Etkinlikler	

uygulamasını	da	içeren	ilköğretim	ders	çizelgesi	değişikliğinin	değerlendirilmesi	amacıyla,	

resmi	ve	özel	ilköğretim	okullarında	sınıf	öğretmeni	ya	da	rehber	öğretmen	olarak	görev	

yapan	öğretmenlerle	bir	odak	grup	görüşmesi	gerçekleştirilmiştir.	Görüşmenin	çıktıları,	

ilgili	bölümdeki	değerlendirmeye	kaynaklık	etmektedir.	

•	 Vatandaşlık	ve	Demokrasi	Eğitimi	pilot	dersi	uygulamasının	değerlendirilmesi	için	

gerçekleştirilen	okul	ziyaretleri	ve	derinlemesine	mülakatlar:	2011-2012	öğretim	yılında	

8.	sınıflarda	zorunlu	ders	olarak	okutulacak	olan	Vatandaşlık	ve	Demokrasi	Eğitimi	

dersinin	pilot	uygulaması,	2010-2011	yılında	İstanbul	ilinde	iki	okulda	gerçekleştirilmiştir.	

Eğitim	İzleme	Raporu	ekibi,	pilot	uygulamayı	gerçekleştiren	iki	okulu	ziyaret	etmiş	ve	

derinlemesine	mülakatlar	gerçekleştirmiştir.	Ayrıca,	dersi	bu	yıl	seçmeli	ders	olarak	sunan	

okulların	öğretmenleriyle	de	görüşülmüştür.	Bu	görüşmelerin	çıktıları,	ilgili	bölümdeki	

değerlendirmeye	kaynaklık	etmektedir.	

•	 Eğitim	sisteminin	farklı	paydaşlarının	katılımıyla	Ankara	ve	İstanbul’da	düzenlenen	

taslak	rapor	danışma	toplantıları:	Raporun	hazırlık	sürecinde	oluşturulan	taslak	rapor,	

Mayıs	2011’de	Ankara’da	ve	İstanbul’da	gerçekleştirilen	danışma	toplantılarında	

farklı	paydaşların	görüşüne	sunulmuştur.	Raporun	bulgu	ve	önerileri,	toplantılarla	

ve	toplantıların	ardından	sürdürülen	geribildirim	çalışmalarıyla	zenginleştirilmiş	ve	

derinleştirilmiştir.



e¤itim izleme raporu 2010 33

Eğitim	İzleme	Raporu	2010’un	bu	bölümünde,	eğitimin	bileşenleri	ve	dolayısıyla		

eğitimin	çıktılarını	belirleyen	yönetişim	ve	finansman	alanında	2010	yılında	ortaya	çıkan	

gelişmelerin	değerlendirilmesine	yer	verilmektedir.	2010	yılı,	eğitim	yönetişimi	açısından,	

beklentilerin	aksine	yeniden	yapılandırma	çalışmalarının	yavaşladığı	bir	yıl	olmuştur.		

Bu	yavaşlamanın	olası	nedenleri	“Eğitim	Yönetişiminde	Yeniden	Yapılanma”	başlığı	altında	

değerlendirilmektedir.	Kasım	2010’da	düzenlenen	ve	Türkiye’de	eğitim	yönetişiminde	

katılımcılık	ilkesinin	ne	ölçüde	işlediğine	ilişkin	çarpıcı	veriler	sunan	18.	Milli	Eğitim	

Şurası’na	ilişkin	değerlendirme,	ilgili	başlık	altında	sunulmaktadır.	“Eğitimin	Finansmanı”	

başlığı	altında	ise,	her	yıl	olduğu	gibi,	eğitim	hizmetlerine	yapılan	harcamalara	ilişkin	son	

veriler	bütüncül	ve	eleştirel	bir	gözle	değerlendirilmektedir.	

eğitim yönetişiminde yeniden yapılanma
Eğitim	yönetişiminde	yeniden	yapılanmaya	ilişkin	çalışmalar,	birbirleriyle	ilişki	içinde	olan	

beş	hedefe	yönelik	olarak	sürdürülmektedir.	Bu	beş	hedef,	Dokuzuncu	Kalkınma	Planı’nda	

şöyle	belirtilmiştir:1

(1)	 Yaygınlaştırma	için	merkezi	idare	dışında,	yerel	yönetimler,	STÖ’ler	ve	özel	kurumların	

da	desteğinin	sağlanması,

(2)	 Merkezi	teşkilatta	hizmet	esasına	dayalı	bir	yapılanma,

(3)	 Yerel	teşkilata	ve	eğitim	kurumlarına	yetki	ve	sorumluluk	devri,

(4)	 Eğitim	hizmetlerinde	kalitenin	güvence	altına	alınması	için	standartların	belirlenmesi,

(5)	 Belirlenen	standartlar	ışığında,	performans	ölçümüne	dayalı	insan	kaynakları	modeli.

MEB	tarafından	şu	ana	kadar	yapılan	çalışmalarda,	yukarıda	belirtilen	hedefler	arasından	

merkezi	teşkilatın	yeniden	yapılandırılması	ve	yerel	teşkilata	ve	eğitim	kurumlarına	yetki	

ve	sorumluluk	devri	hedeflerine	yönelik	çalışmaların	ağırlık	kazandığı	söylenebilir.	Avrupa	

Komisyonu’nun	desteğiyle	MEB	Projeler	Koordinasyon	Merkezi	(PKM)	tarafından	sürdürülen	

ve	Mart	2010’da	tamamlanan	Milli	Eğitim	Bakanlığı’nın	Kapasitesinin	Güçlendirilmesi	Projesi	

(MEBGEP)	de	bu	hedeflere	yönelik	çalışmalara	ağırlık	vermiştir.2	

MEBGEP	kapsamında	Yeşil	Belge	taslağının	ortaya	çıkması3	ve	2009’da	yayımlanan	Orta	

Vadeli	Program’da4	MEB	ve	Yükseköğretim	Kurulu’nun	(YÖK)	yeniden	yapılanması	sürecinin	

tamamlanmasının	öngörülmesi,	eğitim	yönetişiminde	yeniden	yapılanma	sürecinin	2010	

yılında	hızlanacağı	izlenimini	yaratmıştı.	Ancak,	2010	yılında	bu	alanda	belirgin	bir	ilerleme	

kaydedilemedi.	Bu	ilerleme	eksikliğinin	çeşitli	nedenleri	olabilir:	2005	yılında	başlatılan	

kapsamlı	kamu	yönetimi	reformunun	yarıda	kalması,	yerelleşme	ve	eğitim	kurumlarına	yetki	

devri	öngören	yeniden	yapılanma	çalışmalarını	zorlaştırmıştır.	Ayrıca	merkezi	teşkilatın	

yeniden	yapılandırılması	Bakanlık	içindeki	bürokrasi	kadrosunda	direnç	yaratmaktadır.	2010	

yılında	yeniden	yapılanma	alanında	ilerleme	kaydedilememesinin	bir	diğer	önemli	nedeni	

ise,	MEBGEP’in	istenen	sonuçlara	ulaşamamış	ve	yeniden	yapılanmanın	ulaşacağı	nokta	

konusunda	bir	uzlaşı	yaratamamış	olmasıdır.

yönetişim ve finansman

1  DPT,	2006a.

2  MEB	PKM,	2010.

3  Yeşil	Belge’de	ortaya	
konan	“Yeni	Yönetişim	
Modeli”nin	kapsamlı	bir	
değerlendirmesi	için	bkz.	
ERG,	2010a.

4  DPT,	2009.
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Eğitim	sistemi	içinde	bugün	bugün	geçerli	olan	yönetişim	yapı	ve	süreçleri	çocuğun	

gereksinimlerini	merkeze	alan,	eşitlikçi,	saydam	ve	eşgüdümü	kolaylaştırarak	verimlilik	

sağlayan	bir	mekanizma	olarak	tanımlanamaz.	Bu	nedenle	bu	alanda	yeniden	yapılanma	

çabaları	son	derece	gereklidir.	Ancak	reform	gerçekleştirilmeden	önce,	reformun	hedefleri	

açıklıkla	ortaya	konmalı	ve	bu	hedefler	konusunda	geniş	bir	uzlaşının	peşinden	gidilmelidir.	

Eğitim	İzleme	Raporu	2009’da,	ortaya	çıkarılacak	yeni	yönetişim	modelinin	başlıca	amacının	

“çocuğun	gereksinimlerini	etkili	ve	verimli	bir	biçimde	karşılayacak	yapı	ve	süreçlerin	

oluşmasını	sağlamak”	olarak	tanımlanması	gerektiğini	belirtmiştik.	2011	ve	2012	yıllarında	

yeni	hükümetin	ve	Milli	Eğitim	Bakanı’nın	göreve	başlamasıyla	eğitim	yönetişiminin	

yeniden	yapılandırılmasına	yönelik	çalışmaların	hızla	gündeme	gelmesi	olasıdır.	ERG	bu	

gelişmeleri	yakından	izleyerek	süreci	kamuoyu	için	daha	saydam	kılmak	ve	reformun	

başarıya	ulaşmasına	katkıda	bulunmak	amacıyla	çalışmalarını	sürdürecektir.

18. milli eğitim şurası’na ilişkin değerlendirme
Milli	Eğitim	Şurası,	Türkiye’de	eğitim	yönetişimi	sistemi	içinde	katılımcı	mekanizmaların	

ne	ölçüde	çalıştırıldığı	ve	eğitim	camiasının	gündeminin	ne	olduğu	konusunda	çeşitli	

veriler	sağlayabilecek	önemli	bir	kurumsal	düzenlemedir.	Bu	bölümde,	Kasım	2010	tarihinde	

toplanan	18.	Milli	Eğitim	Şurası’nın	kompozisyonu,	karar	alma	yöntemleri	ve	sonuçta	aldığı	

kararlar	hakkında	kapsamlı	bir	değerlendirmeye	yer	verilmektedir.

milli eğitim şurası yönetmeliği’nde değişiklik ve  
şuranın kompozisyonu

Kasım	2010’da	toplanan	Milli	Eğitim	Şurası’nın	toplanmasını	ve	karar	almasını	düzenleyen	

yönetmelik,	Mayıs	2010’da	değiştirilmiştir.	Gerçekleştirilen	değişiklikler	arasında	sayıca	en	

fazla	olan,	Şura’nın	kompozisyona	ilişkin	düzenlemelerdir.	Göze	çarpan	bazı	değişiklikler	

şöyle	özetlenebilir:

•	 “Seçimle	gelen	üyeler”	başlığı,	değiştirilerek	“Bakanlık	ve	diğer	birimlerce	belirlenen	

üyeler”	yapılmıştır.		

•	 Ankara,	İstanbul	ve	İzmir	İl	Milli	Eğitim	Müdürleri	doğal	üyelikten	çıkarılmıştır.

•	 1995	tarihli	eski	Milli	Eğitim	Şurası	Yönetmeliği’ndeki	“Dördü	kuvvet	komutanlıkları,	

biri	harp	Akademileri	Komutanlığı’ndan	olmak	üzere	Genelkurmay	Başkanlığı’nca	

görevlendirilecek	beş	temsilcinin	Şura	üyesi	olacağı”	şeklindeki	düzenleme,	yeni	

yönetmelikte	“Genelkurmay	Başkanlığı’nca	belirlenen	askeri	liseleri	temsilen	ikişer	

yönetici	ve	öğretmen”	olarak	yer	almıştır.	Ayrıca,	Emniyet	Genel	Müdürlüğü’ne	

bağlı	Polis	Koleji’nden	birer	yönetici	ve	öğretmenin	de	Şura’ya	üye	olarak	katılacağı	

yönetmeliğe	eklenmiştir.	

•	 Şura’ya	üye	gönderecek	diğer	kurumların	belirlendiği	maddede	de	değişikliğe	gidilmiştir.	

Buna	göre,	hazine	Müsteşarlığı,	Dış	Ticaret	Müsteşarlığı,	Türkiye	Atom	Enerjisi	

Kurumu’nun	en	üst	kademe	yöneticilerinin	veya	görevlendirecekleri	birer	temsilcinin	

Şura’ya	katılacağına	ilişkin	düzenleme	yönetmelikten	çıkarılmıştır.	Yeni	yönetmeliğe	göre,	

Kadının	Statüsü	Genel	Müdürlüğü,	Özürlüler	İdaresi	Başkanlığı,	Türk	İşbirliği	ve	Kalkınma	

İdaresi	Başkanlığı	ve	Mesleki	Yeterlilik	Kurumu’ndan	alanla	ilgili	birer	temsilcinin	de	

Şura’ya	katılması	karara	bağlanmıştır.	Ayrıca,	Din	İşleri	Yüksek	Kurulu	Başkanlığı’ndan	iki	

üye	ile	UNICEF	Türkiye	temsilcisinin	de	Şura’da	yer	alması	sağlanmıştır.
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•	 Daha	önce	asaleten	Genel	Kurul	üyeliği	yapanlar,	okul	aile	birliği	başkanları,	öğrenciler	

ve	Genel	Sekreterlik	tarafından	belirlenecek	üyeler	“Seçimle	Gelen	Üyeler”	başlığından	

“Davetli	Üyeler”	başlığına	taşınmıştır.	“her	coğrafi	bölgeden	ikişer	okul	aile	birliği	

başkanının	seçilmesi”	ifadesi,	“her	coğrafi	bölgeden	belirlenecek	illerden	birer	okul	aile	

birliği	başkanının	belirlenmesi”	olarak	değiştirilmiştir.	Ayrıca,	“ilköğretim,	ortaöğretim	

ve	yükseköğretim	kademelerinden	seçilecek	en	çok	on	öğrenci”	ifadesi,	“her	coğrafi	

bölgedeki	ilköğretim	ve	ortaöğretim	kademelerinden	birer	okul	meclisi	başkanı	ile	

yükseköğretim	kademelerinden	birer	öğrenci”	olarak	değiştirilmiştir.

•	 Davetli	üyeler	arasından	Devlet	Personel	Başkanı	ve	Türkiye	Eğitim	Vakıfları	Dayanışma	

Konseyi	(EVDK)	Başkanı	çıkarılmıştır.	“İlgili	sivil	toplum	kuruluşlarından	en	fazla	

üç	temsilci”	ifadesiyse	yeni	eklenmiştir.	Eğitim	sendikaları	başkanlarının	katılımı	

kısıtlanarak	“konfederasyona	bağlı	olan	veya	üye	sayısı	en	fazla	olan	eğitim	sendikaları	

başkanlarından	en	fazla	beş	kişi”	şeklinde	yenilenmiştir.

Yönetmeliklerde	yapılan	tanımlar	kullanılarak,	Şura	üyeleri	iki	biçimde	incelenebilir.	

Bunlardan	birincisi,	üyelerin	nasıl	belirlendiğidir:	Şura	üyeleri	arasından	yönetmelikle	

doğrudan	belirlenenler	“tabii	üye”	olarak	sınıflandırılabilir.	Geri	kalan	üyeler,	

yönetmeliklerdeki	ölçütler	göz	önünde	bulundurularak	ya	YÖK	ya	da	MEB	tarafından	

belirlenmektedir.	Şura	üyeleri,	ayrıca	eğitim	sistemi	içinde	mensup	oldukları	gruba	göre	

de	sınıflandırılabilir:	Buna	göre,	Şura	katılımcıları,	TBMM	üyesi,	kamu	kuruluşu	temsilcisi,	

akademisyen,	sivil	toplum	temsilcisi,	özel	okul	temsilcisi	ve	MEB	mensubu	gibi	farklı	

kategorilere	ayrılabilir.	En	son	kategori	ise	yönetmelikte	mensup	olduğu	grup	hakkında	

tanımlama	yapılmamış	(“belirsiz”)	gruptur.	Bunlar	MEB	tarafından	kısıtlama	gözetilmeksizin	

Şura	gündemine	uygun	olarak	belirlenen	katılımcılardır.	

Bu	ölçütler	kullanılarak	incelendiğinde,	Şura	kompozisyonunda	yapılan	değişiklikle	ilgili	

daha	ayrıntılı	değerlendirmelere	ulaşmak	olası	hale	gelmektedir.	Öncelikle,	Şura’nın	

katılımcı	sayısı	yaklaşık	500’den yaklaşık	750’ye	çıkarılmıştır.	Bu	katılımcılar	içinde	MEB	

iradesiyle	belirlenen	üyelerin	payı,	gerçekleştirilen	değişiklikle	%	60’tan	%	75’e	çıkmıştır.	

Ayrıca	Bakanlık	tarafından	belirlenen	üyeler	arasında	mensup	olduğu	grup	“belirsiz”	

olanların	oranı	da	%	4’ten	%	11’e	yükseltilmiştir.	Katılımcılar	arasında	MEB	mensuplarının	

oranı	%	47’den	%	49’a	çıkarılırken	sivil	toplum	temsilcilerinin	oranı	%	7’den	%	5,6’ya	

düşmüştür.	Şura	kompozisyonundaki	değişikliklerin	sonucunun	Şura	içinde	MEB	etkisinin	

artması	olduğu	rahatlıkla	söylenebilir.	Asli	görevi	MEB’e	tavsiye	niteliğinde	kararlar	

sunmak	olan	bir	kurumsal	düzenleme	için	MEB’in	ağırlığının	neden	artırılmaya	çalışıldığı	

sorgulanmalıdır.	Mayıs	2010’da	gerçekleştirilen	değişikliğin	Şura	içinde	STÖ’ler,	öğrenciler	

ve	veliler	gibi	sivil	toplum	temsilcilerinin	ağırlığını	ve	etkisini	artıracak	biçimde	kullanılmış	

olmaması	olumsuz	bir	gelişmedir.	
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Tabii üyeler  % 27,8

YÖK’ün belirlediği üyeler % 12,4

MEB’in belirlediği üyeler % 59,8

Kamu kuruluşları
yöneticileri ve temsilcileri % 22,2

Akademisyenler % 12,4

Sivil toplum  %   7,2

TBMM üyeleri  %   4,8

Özel okullar  %   2,4

MEB mensupları % 47,0

Belirsiz  %   4,0
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Şekil 1: Milli Eğitim Şurası’nın kompozisyonu (Mayıs 2010’daki değişiklikten önce)

Kaynak: 1995 tarihli eski Milli Eğitim Şurası Yönetmeliği’ni temel alarak yazarların yaptığı değerlendirme

1 üye

Toplam: 500 üye

şekil 1: milli eğitim şurası’nın kompozisyonu (mayıs 2010’da yapılan değişiklikten önce)

Kaynak:	1995	tarihli	eski	Milli	Eğitim	Şurası	Yönetmeliği’ni	temel	alarak	yazarların	yaptığı	değerlendirme.
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Tabii üyeler  % 18,1

YÖK’ün belirlediği üyeler % 6,9

MEB’in belirlediği üyeler % 75,0

Kamu kuruluşları
yöneticileri ve temsilcileri % 19,8

Akademisyenler % 8,9

Sivil toplum  % 5,6

TBMM üyeleri  % 3,2

1 üye

Toplam: 752 üye

Özel okullar  % 2,4

MEB mensupları % 48,8

Belirsiz  % 11,3

Şekil 1: Milli Eğitim Şurası’nın kompozisyonu (Mayıs 2010’daki değişiklikten sonra)

Kaynak: Mayıs 2010’da değiştirilen Milli Eğitim Şurası Yönetmeliği’ni temel alarak yazarların yaptığı değerlendirme

şekil 2: milli eğitim şurası’nın kompozisyonu (mayıs 2010’da yapılan değişiklikten sonra)

Kaynak:	Mayıs	2010’da	değiştirilen	Milli	Eğitim	Şurası	Yönetmeliği’ni	temel	alarak	yazarların	yaptığı	değerlendirme.
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şura’nın toplanma ve karar alma yöntemi

Milli	Eğitim	Şurası’nda	kararların	nasıl	alındığı	ve	bununla	bağlantılı	olarak	sadece	dört	yılda	

bir	toplanan	Şura’nın	Türkiye’de	eğitim	sistemi	içindeki	yeri	de	“yönetişim”	başlığı	altında	

tartışılması	gereken	önemli	noktalardandır.	Yönetmelikte	yapılan	bir	başka	önemli	değişiklik	

Şura’nın	toplanmasına	ilişkindir:	Eski	yönetmelikte	Şura’nın	toplanabilmesi	için	üye	

tamsayısının	üçte	ikisi	gerekliyken,	yeni	yönetmelik	üye	tamsayısının	salt	çoğunluğunun	

yeterli	olduğunu	öngörmektedir.	Kararlar,	toplantıya	katılan	üyelerin	oyçokluğu	ile	

alınmaktadır.	Şura’nın	kompozisyonunda	yapılan	değişikliklerle	birlikte	değerlendirildiğinde,	

şuranın	toplanma	biçiminde	yapılan	değişiklik	de	“katılımcılık”	ilkesiyle	bağdaşmamaktadır.

Şura’nın	gündemi	Milli	Eğitim	Bakanı’nın	önerisi	veya	Talim	ve	Terbiye	Kurulu’nca	(TTK)	

saptanır.	Ön	hazırlıklar	kapsamında	gerekli	görülürse	uygun	görülen	merkezlerde	hazırlık	

çalışmaları	düzenlenebilir.	Bu	hazırlık	toplantılarının	çıktılarının	Şura	Genel	Kurulu’na	ve	

komisyonlara	nasıl	yansıyacağıysa	yönetmelikle	belirlenmemiştir.	hazırlık	toplantılarında	

uzun	müzakere	süreçlerinden	geçerek	belirlenen	önergelerle	Genel	Kurul’da	verilen	önergeler	

aynı	şekilde	oylanmakta	ve	katılan	üyelerin	oyçokluğu	bulunduğunda	önerge	kabul	

edilmektedir.	

Şura’da	alınan	kararlar	için	herhangi	bir	veri	temeli	kullanılıp	kullanılmadığı	ya	da	bu	

kararların	gerçekten	üyelerin	uzmanlıkları	sonucunda	alınıp	alınmadığı,	bir	başka	önemli	

soru	işaretidir.	Bu	durum	her	Şura’da	benzer	kararların	alınmasını	ve	kararların	uygulamada	

çok	karşılık	bulamadan	bir	sonraki	Şura’da	tekrarlanmasını	açıklayabilir.	Ancak	ideal	olan	

tüm	paydaşların	orantılı	bir	biçimde	temsil	edildiği	bir	Şura’da	kararların	veri	temeline	

oturtularak	ve	olabildiğince	geniş	bir	uzlaşı	içinde	alınması	ve	böylece	uygulamaya	

geçirilebilmesi	için	Bakanlık	yönetiminde	daha	fazla	isteklilik	oluşturulmasıdır.

Türkiye’de	politika	ve	mevzuata	ilişkin	karar	alma	sürecine	katılım	alanında,	STÖ’lerin	hem	

ulusal	hem	de	yerel	düzeyde	danışılacak	paydaşlar	arasında	gösterilmesi	gibi	ümit	verici	

bir	eğilim	söz	konusudur.	Bu	olumlu	eğilime	rağmen,	genel	yasal	çerçeve,	sivil	katılımın	

etkililiğini	güvence	altına	alacak	süreçlere	ve	işbirliğinin	somut	anlamı,	türü	ve	şekillerine	

ilişkin	düzenlemelerden	yoksundur.5	Milli	Eğitim	Şurası	göz	önüne	alındığında,	eğitim	

politikalarının	hazırlanması	sürecine	sivil	toplumun	sadece	bilgi	paylaşımı	düzeyinde	değil,	

istişare,	diyalog	ve	ortaklık	düzeylerinde	katılımı	kritik	önem	taşır.	Karar	verme	sürecine	

katılım,	hizmetlerin	ve	projelerin	etkili	bir	biçimde	gerçekleşmesi	için	bir	önkoşuldur.	

STÖ’lerin	sahipleniciliğinin	artması,	kamu	kesiminin	uyguladığı	politikaları	daha	etkili	

gerçekleştirme	olanağının	yanı	sıra,	devletin	ek	bilgi	ve	uzmanlıklara	ulaşmasını	ve	bir	

bütün	olarak	daha	yüksek	kalitede	bir	politika	süreci	sağlar.6

Siyasal	karar	verme	süreçlerinin	gündem	belirlenmesi,	politika	taslağının	hazırlanması,	

karar	verme,	politikanın	uygulanması,	izleme	ve	politikanın	yeniden	düzenlenmesi	

gibi	aşamaları	olduğu	kabul	edildiğinde,	Milli	Eğitim	Şurası’nın	politika	taslağının	

hazırlanması	aşamasının	bir	parçası	olduğu	görülmektedir.	Sivil	toplumun	bu	aşamada,	

politika	taslağının	etkilediği	paydaşların	gereksinimlerinin	ve	çıkarlarının	göz	önünde	

bulundurulmasının	temini;	görüşülen	konulara	ilişkin	analizler	ve	araştırmalar	yapmak	veya	

politika	taslağına	dahil	edilmek	üzere	ek	öncelikler	öne	sürmek;	belirli	kullanıcı	gruplara	

yararlar	sağlayacak	yeni	yaklaşımlar,	pratik	çözümler	ve	somut	modeller	sunarak	çözüm	

seçenekleri	getirmek	ve	taslağın	hazırlanma	sürecinin	izlenerek	sürecin	kapsayıcılığının	ve	

saydamlığının	güvence	altına	alınması	gibi	çok	önemli	katkıları	bulunabilir.7	Ancak	sivil	

toplumun	Şura	kompozisyonu	içindeki	ağırlığının	azaltılmasının	da	etkisiyle,	Şura	sürecinde	

5  Bullain	ve	Bikmen,	2006.

6  A.g.e.

7		Avrupa	Konseyi,	2009.
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bu	olanaklardan	yararlanılması	için	Bakanlık	nezdinde	yeterli	çabanın	harcanmadığı	
görülmüştür.	

Danışma	süreçlerinin	bir	başka	önemli	gerekliliğinin	sürecin	sonuçlarının	tüm	katılımcılarla	
paylaşılması	olduğu	da	belirtilmelidir.	Bakanlık,	Şura	kararlarının	hangi	mekanizmalarla	ve	
ne	ölçüde	göz	önünde	bulundurulduğunu	bir	sonraki	Şura	öncesinde,	gerekçeleriyle	birlikte,	
kamuoyuyla	paylaşmalıdır.	Aksi	halde	Milli	Eğitim	Şurası,	etkisini	ve	işlevini	gitgide	yitiren	
bir	kurumsal	düzenlemeye	dönüşebilir.	

Eğitimin	tüm	paydaşlarının,	özellikle	de	sivil	toplumun	karar	alma	sürecine	katılımını	
güvence	altına	alan	uygulama	ilkeleri	benimsenmedikçe	ve	kararlar	kanıt	temeline	
dayanarak	alınmadıkça,	Şura’nın	işlerliği	ve	güvenilirliği	sorgulanacaktır	ve	üniversitelerin,	
STÖ’lerin	ve	sendikaların	aktif	biçimde	katılacağı	ve	sektör	planı	ile	mali	analizi	içeren	bir	

stratejinin	oluşturulacağı	bir	platform	gereksinimi	sürecektir.		

18. milli eğitim şurası’nda alınan kararlar

“Kademeler	arasında	geçişler,	yönlendirme	ve	sınav	sistemi”	ve	“Küreselleşme	ve	AB	
sürecinde	Türk	eğitim	sistemi”	olmak	üzere	iki	ana	tartışma	gündemi	bulunan	17.	Milli	
Eğitim	Şurası	ile	karşılaştırıldığında,	18.	Milli	Eğitim	Şurası	gündeminin	daha	çeşitlendirilmiş	
ve	ayrıntılandırılmış	olduğu	görülmektedir.8	Ancak	17.	Şura’dan	bu	yana	istenen	düzeyde	
ilerleme	kaydedilemeyen,	özel	eğitimin	yaygınlaştırılması,	ortaöğretime	geçiş	sınavının	
kaldırılması,	öğretmen	niteliğinin	artırılması	gibi	konular	yeniden	ele	alınmıştır.		
	18.	Şura’nın	gündemi	beş	başlıktan	oluşmuştur:	(1)	Öğretmenin	yetiştirilmesi,	istihdamı	
ve	mesleki	gelişimi,	(2)	Eğitim	ortamları,	kurum	kültürü	ve	okul	liderliği,	(3)	İlköğretim	ve	
ortaöğretimin	güçlendirilmesi,	ortaöğretime	erişimin	sağlanması,	(4)	Spor,	sanat,	beceri	ve	
değerler	eğitimi,	(5)	Psikolojik	danışma,	rehberlik	ve	yönlendirme.

Öğretmenin yetiştirilmesi, istihdamı ve mesleki gelişimi	gündeminde	ağırlıklı	olarak	öğretmen	
niteliğinin	artırılmasına	yönelik	kararlar	alınmıştır.	Öğretmenlerin	sorunlarının	çözümüne	
ilişkin,	öğretmenliğin	bir	ihtisas	mesleği	olduğu	vurgulanmış,	Anadolu	öğretmen	lisesi	
mezunlarının	eğitim	fakültelerini	tercih	etmeleri	için	özendirici	tedbirler	alınması,	MEB	ve	
YÖK’ün	arasındaki	eşgüdümünün	geliştirilmesi,	Öğretmen	Yetiştirme	Türk	Milli	Komitesi’nin	
güçlendirilmesi	ve	öğretmen	istihdamında	kadrolu,	sözleşmeli,	ücretli,	vekil	öğretmenlik	
gibi	farklı	uygulamaların	kaldırılarak	tüm	öğretmenlerin	kadrolu	olarak	istihdamının	
sağlanması	önerilmiştir.	Öğretmen	niteliğinin	artmasında	rol	oynayabilecek	ve	öğretmen	
politikasının	farklı	ayakları	olarak	nitelendirilebilecek,	öğretmen	olarak	yetiştirileceklerin	
seçimi,	hizmetöncesi	eğitim,	işe	alım	ve	atama	ve	hizmetiçi	eğitim	alanları	arasından	
hizmetöncesi	eğitime	ilişkin	kararların	sayıca	çok	daha	fazla	olduğu	gözlemlenmektedir.

Eğitim ortamları, kurum kültürü ve okul liderliği	başlığında	genel	olarak	okulların	
kendilerine	özgü	bir	kimlik,	hafıza,	aidiyet	duygusu	ve	güçlü	okul	kültürü	geliştirebilmeleri	
ve	öğrencilerin	kendilerini	okulda	rahat	ve	mutlu	hissetmeleri	üzerinde	durulmuştur.	
Sevindirici	bir	biçimde	“demokratik	bir	okul	kültürü	ve	sınıf	atmosferi	oluşturmak	için	
öğretmen	ve	öğrencilerde	kültürel	farklılıklara	karşı	duyarlılık”	ve	“okulda	katılımcı	ve	
demokratik	bir	yönetim	anlayışı”	geliştirilmesi	gerektiği	kararı	alınmıştır;	ancak	bunların	
nasıl	yapılacağı,	kimin	hangi	süreçlere	katıldığında	demokratik	bir	yönetim	anlayışının	
yaşama	geçmiş	olacağı	belirtilmemiştir.	Güçlü	okul	kültürleri	geliştirebilmek	için	okullara	

özgü	logo,	amblem,	rozet,	marş,	kahraman,	hikâye,	gazete,	tablo,	slogan	vb.	semboller	

oluşturulması	kararının,	demokratik	okul	kültürü	amacına	ne	derece	hizmet	ettiği	şüphe	

uyandırmaktadır.

8		MEB,	2010a.
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İlköğretim ve ortaöğretimin güçlendirilmesi, ortaöğretime erişimin sağlanması	başlığında	göze	
çarpan	en	tartışmalı	karar,	zorunlu	eğitimin	bir	yıl	okulöncesi	eğitim,	dört	yıl	temel	eğitim,	
dört	yıl	yönlendirme	ve	ortaöğretime	hazırlık	eğitimi	ve	dört	yıl	ortaöğretim	olmak	üzere		
13	yıl	olarak	düzenlenmesinin	önerilmesidir.	Bu	öneri	uygulanırsa	sekiz	yıllık	kesintisiz	temel	
eğitim,	kademeli	hale	getirilecektir.	Etraflıca	tartışılması	gereken	bu	öneriye	ilişkin	bilimsel	
kanıtlar	ortaya	çıkmadan	adım	atılması	sağlıklı	olmaz.

Spor, sanat, beceri ve değerler eğitimi	başlığında	göze	çarpan	kararlar,	yarışmalarda	başarılı	
olan	sporcu	öğrencilere	resmi	ve	özel	ortaöğretim	ile	yükseköğretim	kademelerine	geçişte	
ek	puan	verilmesi,	kontenjan	ayrılması	veya	burs	verilmesi;	okul	spor	tesislerinin	personel,	
ısıtma	ve	aydınlatma	giderleri	karşılanarak	herkesin	kullanımına	açık	tutulması;	ortaöğretim	
kurumlarında	45	dakika	olan	ders	saatlerinin,	spor,	sanat	ve	beceri	eğitimine	daha	fazla	
zaman	ayrılması	için	40	dakika	olarak	düzenlenmesi	ve	ilköğretim	düzeyinde	görsel	sanatlar	
ve	müzik	ders	saatlerinin	artırılması	ve	bu	derslerin	ortaöğretimde	zorunlu	ders	haline	
getirilmesidir.	Şura’da	spor	ve	sanat	eğitimine	ilişkin	alınan	kararların,	spora	ve	sanata	
verilen	değerin	artması	bakımından	olumlu	olmasına	karşın,	uygulamadaki	kararlarla	
çeliştiği	gözlemlenmektedir.	İlköğretim	okulları	haftalık	ders	çizelgesinde	2010-2011	
öğretim	yılı	başında	yapılan	değişikliğe	göre	spor	ve	sanat	etkinlikleri	seçmeli	ders	saatleri	
düşürülmüştür.	

Şura	gündemindeki	son	başlık	olan	psikolojik danışma, rehberlik ve yönlendirme	konusunda,	
genel	olarak	hizmetlerin	okulöncesi	eğitimden	yükseköğretime	kadar	tüm	eğitim	
kademelerinde	etkin	olarak	yaygınlaştırılması	kararlaştırılmıştır.	Rehberlik	alanında,	
öğrencilerin	akademik	beceri,	ilgi	ve	özel	yetenek	profillerini	oluşturacak,	zamanla	öğretim	
sistemini	tek	sınav	odaklı	olmaktan	çıkaracak	yeni	bir	model	oluşturulması;	risk	altında	
ve	dezavantajlı	konumda	olan	çocukların	tespiti	yapılarak	bu	çocuklara	yönelik	eğitim	
çalışmalarının	artırılması	ve	önleyici	rehberlik	çalışmalarına	ağırlık	verilmesi;	sokakta	
yaşayan,	çalıştırılan,	mevsimlik	işçi	olarak	çalışan	vb.	nedenlerle	okul	dışında	olan	çocuklara	
yönelik	psikolojik	danışma	ve	rehberlik	hizmet	modelleri	geliştirilmesi	ve	bu	çocukların	
ortaöğretime	erişimini	sağlayacak	yeni	düzenlemeler	yapılması	kararlaştırılmıştır.	Fakat	bu	
olumlu	kararlarla	çelişecek	biçimde,	uygulamada,	ilköğretim	1-5.	sınıflarda	haftada	bir	saat	
olan	rehberlik	saatinin	bu	sene	kaldırıldığı	görülmektedir.	6-8.	sınıflardaysa	ayrılan	bir	ders	
saati,	dönüşümlü	olarak	bir	hafta	rehberlik,	bir	hafta	sosyal	etkinlikler	için	kullanılmaktadır.	
Rehberlik	alanındaki	bu	yetersiz	uygulamanın	18.	Şura’da	rehberliğin	önemine	ilişkin	
yapılan	vurguyla	çeliştiği	açıktır.	

Özetle,	genel	olarak	öğretmenlerin	niteliğinin	artırılması,	öğrencilerin	okulu	daha	çok	
sevmeleri	ve	okula	aidiyet	hissetmeleri	için	demokratik	kurum	kültürü	geliştirilmesi,	
ilköğretimin	güçlendirilmesi	ve	ortaöğretime	erişimin	teşvik	edilmesi,	spor-sanat	eğitimine	
ve	rehberlik-yönlendirme	hizmetlerine	daha	çok	önem	verilmesi	gibi	ana	amaçlara	
odaklanılmıştır.	Bu	amaçlar	tartışılırken,	daha	kaliteli	ve	yaygın	bir	eğitim	ve	daha	katılımcı	
bir	eğitim	ortamı	gibi	değerlerin	benimsendiği	gözlemlenmektedir.	Ancak	Şura	kararları	
metnine	kararların	gelişigüzel	alındığı,	tartışmaların	herhangi	bir	tematik	altbaşlık	sırasına	
göre	yürütülmediği,	oyçokluğu	sağlanan	tüm	önerilerin	herhangi	bir	kanıt	temeline	
dayandırılma	ihtiyacı	hissedilmeden	kabul	edildiği	izlenimi	mevcuttur.	Bu	biçimde	alınan	

tavsiye	kararlarının	Bakanlık	yönetimini	ikna	etmede	yetersiz	kalacağı	ve	şuranın	bir	kurum	

olarak	saygınlığına	gölge	düşürdüğü	düşünülmektedir.	
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eğitimin finansmanı

türkiye’de eğitim hizmetlerine ayrılan kaynaklar

Eğitim	hizmetlerine	ayrılan	kaynaklar	farklı	kuruluşlardan	gelebilir.	Yapılan	kapsamlı	bir	

değerlendirmede,9	eğitim	hizmetlerine	kaynak	sağlayan	kuruluşlar	üçe	ayrılmıştır:	

(1)	Merkezi	yönetimi	ve	mahalli	idareleri	kapsayacak	şekilde	kamu	kaynakları,	(2)	vakıflar	

ve	şirketler	gibi	özel	tüzel	kişilikler	ile	hanehalklarını	kapsayacak	şekilde	özel	kaynaklar	ve	

(3)	uluslararası	kaynaklar.	Tüm	bu	kaynaklar	tarafından	gerçekleştirilen	eğitim	harcamaları	

hakkında	aynı	anda	veri	sağlayan	son	veri	toplama	çalışması,	Türkiye	İstatistik	Kurumu	

(TÜİK)	tarafından	2002’de	gerçekleştirilen	Eğitim	harcamaları	Anketi’dir.	Bu	anketin	

sonuçlarına	göre,	2002	yılında	Türkiye’de	eğitim	hizmetlerine	(2010	fiyatlarıyla)	44	milyar	

TL’nin	biraz	üzerinde	harcama	yapılmıştır.	Bu,	2002	GSYh’sinin	%	5,7’sine	denk	gelmektedir.	

tablo 1: eğitim harcamalarının kaynaklara göre dağılımı, 2002  
(bin tl, 2010 fiyatlarıyla) 

 
eğitim hizmetlerine 
yapılan harcamalar

kamu kesimi

merkezi 
yönetim

milli eğitim bakanlığı  17.624.329    

yök ve üniversiteler  8.609.204    

diğer merkezi yönetim kuruluşları  2.394.945    

merkezi yönetim toplam  28.628.478    

mahalli 
idareler

il özel idareleri  279.756    

belediyeler  29.381    

mahalli idareler toplam  309.137    

kamu kesimi toplam  28.937.614    

gsyh’ye oran % 3,8

özel kesim

özel tüzel kuruluşlar  685.509    

hanehalkları  14.403.740    

özel kesim toplam  15.089.249    

gsyh’ye oran % 2,0

uluslararası kaynaklar  41.553    

toplam  44.068.417    

gsyh’ye oran % 5,7

Kaynak:	tÜİK,	Eğitim Harcamaları Araştırması 2002. 

Diğer	ülkelerle	karşılaştırıldığında	Türkiye’de	eğitim	hizmetleri	harcamalarının	düşük	

olduğu	söylenemez.	OECD	ülkeleri	ortalamasında	da	2007	yılında	eğitim	hizmetlerine	

GSYh’nin	%	5,7’si	tutarında	kaynak	ayrılmıştır.10	Ancak	Türkiye’nin	farkı,	bu	kaynaklar	

içinde	özel	kesimin	payının	yüksek	olmasıdır.	OECD	ülkeleri	ortalamasında	2007	yılında	

özel	kesim	(özel	kuruluşlar	ve	hanehalkları)	tarafından	eğitim	hizmetlerine	yapılan	

harcamalar	GSYh’nin	%	0,9’unu	oluştururken	Türkiye’de	aynı	oran	%	2’dir.	Özel	kesimin	

özellikle	de	hanehalklarının	eğitim	harcamalarında	bu	kadar	büyük	rol	oynamaları,	ailelerin	

sosyoekonomik	kökeninin	çocukların	eğitime	erişimi	ve	eğitimde	başarısında	belirleyici	rol	

oynamasına	yol	açarak	“eşitlikçilik”	ilkesini	zedeleyebilir.11	

9		Chawla,	2005.

10		OECD,	2010a.

11		Bu	konuda	daha	ayrıntılı	
bir	tartışma	için	bkz.	ERG,	
2009.
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Tüm	bu	değerlendirmeler	yapılırken,	Türkiye’ye	ait	verilerin	2002	yılında	toplanmış	

olduğu	unutulmamalıdır.	2002’den	bu	yana	Türkiye’de	hem	siyasal	ve	ekonomik	durumda	

hem	de	eğitim	sisteminde	önemli	değişiklikler	yaşanmıştır.	Eğitim	sisteminde	yaşanan	

önemli	değişikliklere	örnek	olarak,	özel	okul	öğrencilerinin	tüm	öğrencilere	oranının	tüm	

kademelerde	2002-2003’teki	%	1,7’den	2010-2011’de	%	2,9’a	çıkması	ve	özel	dershane	

sayısının	2.122’den	4.099’a	çıkması	gösterilebilir.	Tüm	bu	değişikliklerin	hem	eğitim	

hizmetlerine	yapılan	toplam	harcamalar	hem	de	bu	harcamaların	kamusal	ve	özel	kaynaklar	

arasında	paylaşımı	üzerindeki	etkisi,	TÜİK	2002’den	bu	yana	kapsamlı	bir	eğitim	harcamaları	

anketi	gerçekleştirmediği	için	bilinememektedir.	2006’da	gerçekleştirilen	anketin	sonuçları	

ise	kamuoyuyla	paylaşılmamıştır.	Eğitim	sistemine	ilişkin	önemli	bir	alandaki	bu	veri	

eksikliğinin	giderilmesi	için	TÜİK’in	2002’deki	anketin	metodolojisini	kullanarak	anketi	

gerçekleştirmesi	ve	sonuçlarını	vakit	kaybetmeden	kamuoyuyla	paylaşması	gerekmektedir.	

türkiye’de eğitim hizmetlerine kamu kesiminin harcadığı 
kaynakların gelişimi

2002’den	bu	yana	özel	kaynakların	eğitim	hizmetleri	için	gerçekleştirdiği	harcamayı	

görmemizi	sağlayacak	ve	başarıyla	sonuçlanmış	bir	veri	toplama	girişimi	olmadıysa	da,	

Maliye	Bakanlığı	tarafından	açıklanan	veriler,	kamu	kesimi	tarafından	gerçekleştirilen	

harcamaları	yakından	izlemeyi	sağlamaktadır.	

Kamu	kesiminin	eğitim	hizmetleri	için	gerçekleştirdiği	harcamalara	ilişkin	hesaplar	

yapılırken,	Maliye	Bakanlığı	Muhasebat	Genel	Müdürlüğü’nün	internet	sitesinde	yer	alan	

Kamu	hesap	Bültenleri’nden	yararlanılmaktadır.	Bu	bültenlerde	yer	alan	tablolar	hem	

merkezi	yönetimin	hem	de	mahalli	idarelerin	fonksiyonel	sınıflandırmaya	göre	“Eğitim	

hizmetleri”	sınıfında	yaptığı	harcamaları	göstermektedir.	Bu	tablolardan	derlenen	bilgiler	

2011	Bütçe	Gerekçesi’nde12	bulunan	başlangıç	ödeneği	(2011	için)	ve	ödenek	teklifleriyle	12		Maliye	Bakanlığı,	2010.
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grafik 1: kamu eğitim harcamalarının gelişimi (2010 fiyatlarıyla)

Kaynak:	Maliye	Bakanlığı	Muhasebat	Genel	Müdürlüğü	internet	sitesinde	bulunan	Kamu	Hesapları	Bültenleri’nden	derlenen	veriler	ve	Maliye	Bakanlığı	(2010).	
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(2012	ve	2013	için)	birleştirilerek	Grafik	1’de	gösterilmiştir.	Mahalli	idarelerin	2011,	2012	ve	

2013’e	ilişkin	verileri,	önceki	harcamaları	temel	alınarak	yapılmış	tahminlerden	oluşmaktadır.	

Bu	veriler	incelendiğinde,	Türkiye’de	kamu	kesimi	tarafından	gerçekleştirilen	eğitim	

harcamalarının	2006’dan	bu	yana	sürekli	bir	artış	içinde	olduğu	söylenebilir.	Özellikle	

merkezi	yönetim	tarafından	gerçekleştirilen	eğitim	harcamalarında	önemli	bir	artış	

söz	konusudur.	Diğer	yandan	eğitim	harcamalarının	GSYh’ye	oranındaki	artış	daha	

yavaştır.	Bu	göstergede	2009’da	gerçekleşen	artışın	bir	bölümü	de	GSYh’deki	düşüşten	

kaynaklanmaktadır.	Daha	da	önemlisi,	hükümet,	kamu	eğitim	harcamalarının	GSYh’ye	

oranını	OECD	normu	olarak	sayılabilecek	%	5	düzeyine	ya	da	UNESCO’nun	gelişmekte	

olan	ülkeler	için	önerdiği	%	6	düzeyine13	çıkarmak	yönünde	herhangi	bir	planlama	

yapmamaktadır.	Bütçe	Gerekçesi’nde	yer	alan	başlangıç	ödenekleri	ve	ödenek	teklifleri,	

hükümet’in	kamu	eğitim	harcamalarının	GSYh’ye	oranını	azaltmak	yönünde	bir	planlama	

yaptığını	göstermektedir.	

Türkiye’de	kamu	kesiminin	öğrenci	başına	gerçekleştirdiği	harcamalar,	ayrıntılı	

fonksiyonel	sınıflandırmaya	göre	harcama	verileri	kullanılarak	bulunabilmektedir.	Milli	

Eğitim	Bakanlığı’nın	ödenek	ve	kesinhesap	cetvelleri,	hangi	eğitim	kurumları	için	yapılan	

harcamaların	hangi	fonksiyonel	koda	ait	olduğunu	açık	biçimde	göstermektedir.	Böylelikle	

fonksiyonel	koddaki	harcamalar	toplamı,	harcamaları	o	koda	yazılan	eğitim	kurumlarında	

okuyan	öğrenci	sayısına	bölünerek	öğrenci	başına	harcamalar	bulunabilir.	Bu	yöntem	

kullanılarak	bulunmuş	öğrenci	başına	harcamalar,	Grafik	2’de	görülebilir. 13		UNESCO,	1996.
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Grafik 2:  Öğrenci başına yapılan kamu eğitim harcamaları (2010 fiyatlarıyla)grafik 2: öğrenci başına yapılan kamu eğitim harcamaları (2010 fiyatlarıyla)

Kaynak:	Harcama	verileri	Maliye	Bakanlığı	Muhasebat	Genel	Müdürlüğü	internet	sitesinden	alınmıştır.	Öğrenci	sayıları	Türkiye Eğitim İstatistikleri, 
Milli Eğitim İstatistikleri	(MEB)	ve	Yükseköğretim İstatistikleri’nden	(ÖSYM)	alınmıştır.	Öğrenci	sayılarına	açıköğretim,	özel	eğitim	ve	özel	öğretim	
kurumlarında	eğitim	gören	öğrenciler,	bu	kurumların	ödenekleri	ilgili	koddan	karşılanmadığı	için	dahil	edilmemiştir.	
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Bu	grafikten	de	görülebileceği	üzere,	öğrenci	başına	harcamalar,	özellikle	üniversite	öncesi	

eğitim	kademelerinde,	toplam	harcamalar	gibi	hızla	artmamış,	ortaöğretim	kademelerinde	

ise	son	iki	yılda	düşmüştür.	Bu	durum,	eğitim	harcamalarının	arttığı	durumlarda	bile	artan	

öğrenci	sayılarını	karşılamakta	zorlandığı	biçiminde	yorumlanabilir.	Ortaöğretimin	dört	yıla	

çıkması	sonucu	öğrenci	sayısında	yaşanan	artışın	ortaöğretim	harcamalarına	yansıtılmaması	

bu	kademede	öğrenci	başına	harcamanın	önemli	miktarda	düşmesine	neden	olmuştur.	

Öğrenci	başına	harcamaların	düşmesi,	eğitimde	kalite	açısından	çeşitli	zorluklar	yaratabilir.	

Okullulaşma	oranlarının	artmasına	yönelik	olumlu	çabalar,	öğrenci	başına	harcamanın	

düşmemesini	sağlayacak	finansman	planlarıyla	desteklenmelidir.		
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Bu	bölümde,	eğitim	sisteminin	temel	bileşeni	olarak	öğrencilerin	özellikleri	ve	bu	

özelliklerin	çocukların	eğitim	sistemine	etkin	katılımlarıyla	ilişkisi	eğitim	politikaları	

bağlamında	değerlendirilmektedir.	Daha	önceki	raporlarımızda	da	tartışıldığı	gibi,	eğitim	

sistemi,	uluslararası	sözleşmelerle	çocuklara	tanınmış	bir	hak	olan	“çocukların	yararını	

diğer	tüm	önceliklerin	önünde	tutma”	ilkesi	gereğince,	öğrencinin	bireysel,	ailevi	ve	içinde	

yaşadığı	toplumdan	kaynaklanan	özelliklerini	dikkate	alarak	çocuğun	gelişimini	en	yüksek	

düzeye	taşıyacak	biçimde	eğitim	hizmetlerini	tüm	çocuklar	için	erişilebilir	hale	getirmekle	

yükümlüdür.	Bu	nedenle,	çocuk	ve	gençlerin	özellikleri	sürekli	izlenmeli,	bu	özelliklerden	

hangilerinin	eğitim	sisteminin	güncel	koşulları	içinde	eğitime	katılım	ve	eğitimde	başarı	

açısından	dezavantaj	oluşturduğu	belirlenmeli	ve	bu	incelemenin	sonuçları	ışığında	

sistemde	iyileştirmeler	gerçekleştirilmelidir.	Eğitim	sistemi,	bir	öğrenci	profili	yaratma	ya	

da	sadece	öğrencinin	özelliklerini	değiştirme	gayreti	içinde	olamaz;	devletin	yükümlülüğü	

öğrencilerin	gelişimini	en	üst	düzeye	taşıyacak	hizmetlerin	tüm	çocukların	yararlanabileceği	

şekilde	çeşitlendirilip	sunulmasıdır.	Bu	bölümdeki	değerlendirmeler,	bu	anlayış	ekseninde	

gerçekleştirilmektedir.

okulöncesi eğitim politikaları
Eğitim	İzleme	Raporu	2009’u	takip	eden	dönemde,	fiziksel	kapasitenin	artırılması,	

personele	ilişkin	düzenlemeler	ve	velilerden	alınan	aidatların	anaokulu	ve	anasınıflarının	

gereksinimleri	için	kullanılması	gibi	konulara	odaklanan	2010/31	no’lu	genelge,14	

yaygınlaştırma	çalışmalarının	iyileştirilmesi	için	önemli	bir	adım	olarak	ortaya	çıkmıştır.		

Ek	olarak,	hazırlanan	iç	denetim	raporunda15	saptanan	sorun	alanlarında	yapılması	gereken	

çalışmalara	yer	veren	2010/71	no’lu	genelge16	ile	Okul	Öncesi	Eğitimin	Güçlendirilmesi	

Projesi	başta	olmak	üzere,	MEB	çeşitli	girişimlerle	okulöncesi	eğitimin	iyileştirilmesine	

dönük	çabalarını	sürdürmüştür.	Okulöncesi	eğitimde	5	yaş	için	%	100	erişim	pilot	

uygulaması	kapsamındaki	il	sayısı	2010-2011	döneminde	yeni	25	ilin	eklenmesiyle	birlikte	

57’ye	çıkmıştır.	

2010-2011	MEB	verilerine	göre	okulöncesinde	net	okullulaşma	oranı	48-72	ay	yaş	grubunda	

%	43,1’e,	36-72	ay	yaş	grubundaysa	%	29,9’a	ulaşmıştır.	Öte	yandan	bölgeler	arası	ve	iller	

arası	eşitsizlikler	henüz	giderilememiştir.	Örneğin,	iller	bazında	2009-2010	dönemine	göre	

48-72	ay	yaş	grubu	için	net	okullulaşmada	değişime	bakıldığında	53	ildeki	değişimin	Türkiye	

ortalaması	olan	%	4,55’in	altında	kaldığı	ve	bunlardan	yedisinde	net	okullulaşma	oranının		

%	4	-	%	10,42	arasında	düşüş	gösterdiği	görülmektedir.	Bu	illerden	beşinin	okulöncesi	

eğitime	erişimin	önceliklendirildiği	ilk	32	il,	diğer	ikisinin	ise	2010-2011’de	kapsama	alınan	

25	il	arasında	olması	ise	düşündürücü	ve	başta	yerel	sahiplenme	düzeyi	olmak	üzere	

nedenleri	incelenmesi	gereken	bir	durumdur.	

eğitimin bileşenleri: 
öğrenci

14 	MEB	OÖEGM,	2010a.	
Düzenlemeye	göre	aidatlar	
sadece	çocuğun	beslenme,	
temizlik,	bakım	ve	sağlık	
giderleri	ile	kurumun/ana	
sınıfı	ve	uygulama	sınıfının	
genel	temizlik	ve	diğer	
hizmetleri	için	harcanabilir.

15 	MEB,	2011.

16 	MEB	OÖEGM,	2010b.
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erken çocukluk eğitiminin  
bireysel ve toplumsal yararları
Erken	çocukluk	döneminin	önemi	öncelikle,	çocuğun	en	hızlı	geliştiği	dönemin	0-6	yaş	arası	olması	
ve	beyin	gelişiminin	önemli	bir	bölümünün	0-4	yaş	arasında	tamamlanması	ile	bu	süreçlerin	yaşam	
boyu	sürecek	etkiye	sahip	olmasından	kaynaklanır.	Bu	dönem	çocuğun	fiziksel,	ruhsal	ve	sosyal	açıdan	
sağlıklı	olması	ve	büyümesinin	yanı	sıra	duygusal,	zihinsel,	fiziksel	gelişimi	açısından	eşsiz	önem	taşır	
ve	çocuğun	kaliteli	bir	etkileşim	ortamında	farklı	açılardan	desteklenmesini	gerektirir.

Erken	çocukluk	eğitimi	alanların	daha	sağlıklı	bireyler	olmaları,	eğitime	daha	uzun	süre	devam	etmeleri	

ve	eğitimde	daha	başarılı	olmaları,	iş	yaşamında	daha	yüksek	statülü	işlerde	çalışmaları	ve	daha	yüksek	

gelir	elde	etmeleri	erken	çocukluk	eğitiminin	önemli	bireysel	kazanımları	arasındadır.	Öte	yandan	erken	

çocukluk	eğitiminin	etkileri	bireysel	kazanımlarla	sınırlı	değildir	ve	orta	ve	uzun	vadede	önemli	toplumsal	ve	

ekonomik	getiriler	söz	konusudur.	Bunlar	arasında,	toplumun	eğitim	ve	sağlık	düzeyinin	gelişmesi	ve	bundan	

kaynaklı	refah	artışı;	kendine	güvenen,	öğrenme	isteği	yüksek,	başkalarına	saygılı	bireylerin	toplumsal	

dayanışma	düzeyine	yapacağı	katkı;	sınırlı	olanaklara	sahip	bireylerin	de	kapsanmasıyla	birlikte	fırsat	

eşitliğinin	geliştirilmesi;	kadınların	toplumsal	ve	ekonomik	yaşama	katılımla	birlikte	güçlenmesi	öncelikli	

olarak	sayılabilir.	Gerek	Türkiye	gerek	yurt	dışında	yapılan	fayda-maliyet	analizleriyse	erken	çocukluk	eğitimi	

müdahalelerinin	potansiyel	ekonomik	getirilerini	açıkça	ortaya	koymaktadır.	Öte	yandan,	yüksek	ekonomik	

getirilerin	ya	da	bireysel	kazanımların	ancak	kaliteli	programlar	aracılığıyla	yakalanabileceği	de	önemli	

bulgular	arasında	yer	almaktadır.

Erken	çocukluk	eğitimi	alanların	almayanlara	oranla	daha	yüksek	zihinsel	beceriler	ve	eğitime	yatkınlık	

sergilemesi	durumu	kısıtlı	olanaklara	sahip,	risk	altındaki	çocuklar	açısından	daha	da	belirgindir.	Bilişsel	

gelişimin	sosyoekonomik	duruma	göre	hızla	farklılaştığı	bu	dönemde	yapılacak	müdahaleler,	özellikle	

yoksulluk,	yetersiz	beslenme	ve	yetersiz	sağlık	hizmetleri	nedeniyle	potansiyellerini	gerçekleştiremeyen,	

dezavantajlı	gruplardan	gelen	çocukların	bilişsel,	duyuşsal	ve	psikomotor	becerilerini	ailevi	ya	da	toplumsal	

özelliklerden	bağımsız	kılmanın	ve	eşit	koşullar	sunmanın	başlıca	araçlarındandır.	Erken	çocukluk	eğitiminin	

yaygınlaşması	başta	engelli	çocuklar	olmak	üzere	özel	gereksinimlere	sahip	çocukların	saptanması	ve	

norm	olan	kaynaştırma	uygulamalarından	daha	çok	çocuğun	daha	etkili	biçimde	yararlanması	için	de	kilit	

önemdedir.

Bireysel	ve	toplumsal	yararları	bir	arada	düşünüldüğünde	erken	çocukluk	eğitiminin	toplumsal	içerme	aracı	

olarak	potansiyeli	belirgin	hale	gelir.	Bu	kapsamda,	içermeci	erken	çocukluk	eğitim	programları	bir	yandan	

ayrımcılıkla	yapısal	düzeyde	mücadele	ederken	öte	yandan	içerikleriyle	ve	sunduğu	rol	modellerle,	temel	

tutum	ve	değerlerin	oluştuğu	bu	dönemde,	toplumda	farklılıklara	saygıyı	güçlendirmenin	de	önemli	bir	

aracıdır.	Çocukların	ırksal	farklılıklara	ilişkin	farkındalığının	2	yaşından	itibaren	oluştuğu	ve	bu	farkındalığa	

3	yaşından	itibaren	önyargı	ve	olumsuz	tutumların	eşlik	edebildiği	uzun	zamandır	bilinen	bir	olgudur.	Yakın	

dönemde	yapılan	araştırmalar	ise	çocukların	erken	yaşta	görünür	olmayan	etnik	farklılıkların,	mezhepsel	

ayrımlara	dayalı	kültürel	ve	siyasal	farklılıkların	da	farkında	olduğunu	ve	mensubu	olmadığı	grubun	

kültürel	etkinlik	ve	sembollerine	ilişkin	olumsuz	tutumlar	geliştirebildiğini	göstermektedir.	Erken	çocukluk	

döneminde	farklılıkların	öğrenilmesinin	yanı	sıra	farklılıklara	saygının	temellerinin	de	atılabileceği	göz	önünde	

bulundurulduğunda,	erken	çocukluk	eğitiminin	taşıdığı	potansiyel	eşsiz	önem	kazanır.

Kaynaklar:	aÇEV,	2007;	Bekman	ve	Gürlesel,	2005;	Connolly,	2007;	Dünya	Bankası,	2010a;	Siraj-Blatchford	ve	Woodhead,	2009.
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2009	yılının	ikinci	çeyreğinde	Avrupa	Birliği	desteğiyle	yaşama	geçirilen	Okul	Öncesi	

Eğitimin	Güçlendirilmesi	Projesi	kapsamındaki	on	pilot	ilden17	yedisinin	henüz	%	100	erişim	

pilot	uygulaması	kapsamına	alınmayan	24	il	arasından	seçilmesi	doğru	bir	adımdır.	Öte	

yandan,	48-72	ay	yaş	grubunda	okullulaşma	açısından	2009-2010	döneminde	en	dezavantajlı	

durumda	bulunan	altı	ilden	sadece	biri	(Ağrı)	projenin	pilot	illeri	arasındadır	ve	diğer	beş	

il	(hakkari,	Gaziantep,	İstanbul,	Mardin,	Şırnak)	önceliklendirilen	57	il	ya	da	projenin	on	

pilot	ili	arasında	yer	bulamamıştır.	Yaygınlaştırmada	mevcut	fiziksel	kapasiteyi	kullanma	

ve	ek	maliyet	yaratmamanın	öncelikli	kıstaslar	olması,	atılan	adımların	dezavantajlı	grup	

ve	bölgeleri	önceliklendirme	konusunda	yetersiz	kaldığına	işaret	eden	bu	durumun	başlıca	

nedenlerindendir.	

Kaynak:	MEB	tarafından	paylaşılan	veriler	(Nisan	2011).	

2009-2010 döneminde uygulama kapsamına alınan 32 il
2010-2011 döneminde uygulama kapsamına alınan 25 il

Kapsam dışında kalan 24 il

> % 60

% 40 - % 50

% 50 - % 60

% 30 - % 40

< % 30

harita 1: okulöncesi eğitimde 60-72 ay yaş grubu için  
% 100 erişim pilot uygulaması kapsamındaki iller

harita 2: okulöncesi eğitimde (48-72 ay yaş grubu) illere göre 
okullulaşma oranları, 2010-2011

17 	Adana,	Ankara,	Ağrı,	
Diyarbakır,	Erzurum,	hatay,	
İzmir,	Mersin,	Şanlıurfa,	Van.
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48-72	ay	yaş	grubu	için	net	okullulaşmada	yaşanan	gelişmenin	36-48	ay	yaş	grubunda	

yansımalarının	görüldüğünü	söylemek	olası	değildir.	Türkiye	genelinde	bu	yaş	grubu	

için	2009-2010’da	%	4,1	olan	oran	2010-2011’de	%	4,4	olarak	gerçekleşmiştir.18	Türkiye’de	

çocuk	yoksulluğunun	boyutları	göz	önünde	tutularak,	bu	dönemin	sağlıklı	fiziksel	ve	

bilişsel	gelişim	açısından	kilit	önemde	olduğu	ve	bilişsel	gelişimin	3-4	yaş	döneminde	

sosyoekonomik	duruma	göre	önemli	ölçüde	farklılaştığı19	bilinciyle	bu	yaş	grubundaki	

çocuklara	dönük	programlara	özel	önem	verilmeli,	odak	60-72	ay	yaş	grubu	ile	sınırlı	

bırakılmamalıdır.	Türkiye’deki	baskın	yaklaşım	erken	çocukluk	gelişimi	ve	eğitimi	yerine	

okulöncesi	eğitim	olmaya	devam	etmekte,	genel	olarak	bütüncül	hizmetler	ve	0-3	yaş	

grubundaki	çocuklara	dönük	hizmetler	oldukça	sınırlı	kalmaktadır.

Erken	çocukluk	eğitiminin	yaygın	biçimde	kabul	görmüş	bireysel,	sosyal	ve	ekonomik	

getirileri	ancak	dezavantajlı	grupların	önceliklendirilmesiyle	en	üst	düzeyde	artırılabilir.	

“Dezavantajlı	çocukların	ve	ailelerinin	çocuk	gündüz	bakım	ve	okulöncesi	eğitim	

programlarına	kaydolma	ve	devam	etme	oranlarının	arttırılmasının	sağlanması”	hedefiyle	

yola	çıkan	Okul	Öncesi	Eğitimi	Güçlendirme	Projesi	ile	“dezavantajlılık”	durumuna	vurgu	

yapılması,	erişimin	ötesine	geçerek	kalitenin	de	önceliklendirilmesi,	toplum	temelli	

modellerin	görünür	kılınması	ve	modellerin	çeşitlendirilmesine	dönük	çabalar	yeni	

gelişmeye	başlayan	bir	yaklaşımın	olumlu	göstergeleridir.	Ancak	“dezavantajlı”	ifadesi	ile	

hangi	özellik	ve	konumların	kastedildiğinin	açıkça	belirtilmemesi,	etkinlikler	ve	sonuçlarının	

hangi	çocuklar	açısından	kapsayıcı	olacağı	konusunda	soru	işaretleri	doğurmakta,	proje	

çıktılarının	değerlendirilmesini	zorlaştırmaktadır.	

Bu	kapsamda,	MEB	İç	Denetim	Birimi	Başkanlığı’nın	“Dağlık	ve	dağınık	bölgelerde	taşıma	

sisteminin	olmayışı,	dar	gelirli	vatandaşların	yaşamış	olduğu	yerlerde	ücret	istenmesi,	

Kaynak:	MEB,	Türkiye Eğitim İstatistikleri, Milli Eğitim İstatistikleri. 
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grafik 3: okulöncesi eğitimde öğrenci sayıları ve okullulaşma oranları

18 	Bu	dönemde	48-72	ay	yaş	
grubu	için	net	okullulaşma	
oranında	en	yüksek	artışın	
yaşandığı	illerde	dahi	36-48	

ay	yaş	grubu	açısından	
değişim	incelendiğinde	

ortak	bir	eğilim	olmadığı	ve	
hatta	bazılarında	oranların	

düştüğü	görülmektedir.

19	Koç	Üniversitesi	
tarafından	yürütülen	

Türkiye’de	Erken	Çocukluk	
Gelişimi	Ekolojileri	

çalışmasından	aktaran	Dünya	
Bankası,	2010a.
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Bu	yaklaşım	kapsamında,	farklı	özellik	ve	konumlara	sahip	tüm	çocuklara	erişilmesine	

kaliteyi	artırıcı	çalışmaların	eşlik	etmesi	elzemdir.	Bu	doğrultuda,	donanım	ve	materyallerin	

ötesine	geçen,	çocukla	çevresindekilerin	arasındaki	etkileşim	ve	süreçler	başta	olmak	

üzere	birçok	unsuru	daha	içeren	bütüncül	bir	kalite	tanımının	ve	standartlarının	

oluşturulmasına	ve	mevcut	denetim	pratiklerinin	gözden	geçirilmesine	gereksinim	söz	

konusudur.	MEB	İç	Denetim	Birimi	Başkanlığı’nın	altını	çizdiği	gibi	çoğu	ilde	okulöncesi	

eğitim	faaliyetlerinin	olumsuz	koşullarda	yürütülmesi	standart	eksikliğiyle	ilişkilidir.21	Okul	

Öncesi	Eğitimin	Güçlendirilmesi	Projesi’nin	izleme	ve	denetim	gereksinimine	yanıt	vermeye	

dönük	etkinlikler	içermesi	son	derece	önemli	bir	fırsattır.	Proje	kapsamında	henüz	kalite	

standartlarına	ilişkin	somut	bir	çıktı	ortaya	konmamış	olsa	da	ilgili	toplantı,	çalıştay	ve	

konferanslarda	önemli	noktalara	dikkat	çekilmiştir.

Mevcut	modellerin	çeşitlendirilmesine	dönük	bir	eğilimin	varlığı	göz	önünde	

bulundurulduğunda	kalite	standartlarının	belirlenmesinin	ve	projenin	olası	katkılarının	

önemi	daha	da	belirgin	hale	gelmektedir.	Öte	yandan	toplum	temelli	modellerin	

eğitim	materyallerinin	aileler	üzerinde	ekonomik	bir	yük	getirmesi,	yeterli	bilinç	düzeyine	

ulaşmamış	anne	babaların	bulunması,	okullaşma	hızını	olumsuz	etkilemektedir”	saptaması	

ile	birinci	dili	Türkçe	olmayan	çocuklarla	çalışan	eğitimcilerin	bu	konuda	yeterli	bilgi	ve	

deneyime	sahip	olmadıkları	ve	bu	konuda	yerel	ihtiyaçlara	dönük	planlı	çalışmaların	eksik	

olduğu	bulguları	oldukça	değerlidir	ve	dikkatle	değerlendirilmelidir.20

eşitlik ve okulöncesi eğitim 
Okulöncesi	eğitim,	sosyoekonomik	kökenin	belirleyiciliğinin	üstesinden	
gelinmesi	için	en	etkili	politika	seçeneğidir.	ancak	Uluslararası	Öğrenci	Başarısı	
Değerlendirme	Programı	(PISa)	bulguları,	türkiye’de	okulöncesi	eğitimin	bu	
potansiyelinden	yeterince	yararlanılamadığını	göstermektedir.

PISA	anketlerinde	öğrencilere	okulöncesi	eğitim	alıp	almadıkları	sorulmuştur.	
Türkiye’deki	öğrencilerin	%	72’si	hiç	okulöncesi	eğitim	almadığını	belirtirken	
%	20’si	bir	yıl	ya	da	daha	az,	%	8’i	ise	bir	yıldan	fazla	okulöncesi	eğitim	aldığını	
belirtmiştir.	Bir	yıl	ya	da	daha	az	okulöncesi	eğitim	alanların	ortalama	puanı,	hiç	
okulöncesi	eğitim	almayanlara	göre	ortalama	42	puan	daha	yüksektir.	Ancak,	eşdeğer	
sosyoekonomik	kökene	sahip	olan	öğrenciler	için	bu	fark,	13	puana	gerilemektedir.	
Bu	durum,	Türkiye’de	sosyoekonomik	kökenin	(en	azından	2009’da	15	yaşında	
olanlar	için)	okulöncesi	eğitime	erişim	üzerinde	de	belirleyici	olduğunu	ve	okulöncesi	
eğitimin	eşitsizliklerin	üstesinden	gelme	potansiyelinden	yararlanılamadığını	ortaya	
koymaktadır.	

MEB’in	okulöncesi	eğitimi	hızla	yaygınlaştırma	politikaları,	eğitimde	eşitlik	
perspektifinden	değerlendirildiğinde	sevindiricidir.	Ancak	dezavantajlı	çocuklara	
öncelik	verilmezse,	okulöncesi	eğitim	eşitsizlikleri	derinleştirici	etki	yaratabilir.	Ayrıca,	
okulöncesi	eğitimin	istenen	etkiyi	yaratabilmesi	için	kalite	de	önemlidir.	PISA	sonuçları	
kullanılarak	yapılan	değerlendirmelerde,	okulöncesi	eğitimin	olumlu	etkisinin	eğitime	
devam	süresi	arttıkça,	öğretmen	başına	düşen	öğrenci	sayısı	azaldıkça	ve	çocuk	başına	

yapılan	kamu	harcaması	arttıkça	güçlendiği	ortaya	çıkmaktadır.

Kaynak:	OECD,	2010b.	

20 	MEB,	2011:	19.

21 	A.g.e.
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başarılarının	yaratıcı,	esnek	ve	katılımcı	yaklaşımlarından	beslendiği	akılda	bulundurulmalı,	

kalite	standartları	belirlenirken	tektipleştirme	ve	mevcut	yaratıcı,	esnek	ve	katılımcı	

örneklerin	zayıflatılmasına	yol	açabilecek	yaklaşımlardan	kaçınılmalıdır.	Ayrıca,	çocuk	ve	

çevresindekilerin	deneyimleri	ile	kaliteli	okulöncesi	eğitime	ilişkin	algı	ve	beklentilerinin	

araştırılması	çalışma	kapsamına	alınmadığı	takdirde	standartların	çocuk	merkezli	bir	eğitim	

sistemine	hizmet	etmesi	mümkün	olmayacaktır.

Rapor	döneminde,	Okul	Öncesi	Eğitimin	Güçlendirilmesi	Projesi	kapsamında	farklı	

paydaşların	katılımıyla	çeşitli	toplantı,	çalıştay	ve	konferanslar	gerçekleştirilmiş,	sistemin	

birçok	farklı	bileşeni	tartışmaya	açılmış	ve	proje	hedefleri	doğrultusunda	öneriler	

geliştirilmiştir.	Projenin	en	önemli	çıktılarından	biri,	pilot	illere	ek	olarak	beş	ilde	alternatif	

erken	çocukluk	eğitimi	modellerini	inceleyen	araştırma	olacaktır.22	Mevcut	bilgi	birikimine	

kayda	değer	katkıda	bulunacak	araştırma	raporunun	Eylül	2011’de	yayımlanması	

beklenmektedir.	Son	olarak,	projede	mevcut	öğretim	programlarının	revize	edilmesi	de	

gündeme	gelecektir.	Bu	durumda,	Demokratik	Vatandaşlık	ve	İnsan	hakları	Eğitimi,	Özel	

Eğitimin	Güçlendirilmesi,	Çocuğa	Yönelik	Şiddetle	Mücadele	ve	Eğitimde	Cinsiyet	Eşitliğinin	

Desteklenmesi	başta	olmak	üzere	MEB	tarafından	sürdürülen	ya	da	başlatılacak	olan	ilgili	

projelerle	eşgüdüm	içinde	ilerlenmesi	büyük	önem	taşımaktadır.

Okulöncesi	eğitime	erişimin	artmasıyla	birlikte	üzerinde	daha	da	dikkatli	durulması	

gereken	bir	konu,	çocukların	ilköğretime	geçiş	sürecini	-özellikle	ilköğretimin	ilk	iki	

yılında-	nasıl	deneyimledikleridir.	Belirli	bir	sosyal	bağlamda	yoğunlaştırılmış	öğrenme	

ve	hızlandırılmış	gelişim	ile	karakterize	edilen	geçiş	dönemleri23	arasında	önemli	bir	yere	

sahip	olan	ilköğretime	başlangıçta	sağlanan	koşullar,	çocukların	eğitim	yaşamlarının	

devamında	da	belirleyici	role	sahiptir.	Yaz	anaokulları	ve	anasınıfları	ile	geçiş	sürecini	

kolaylaştırmak	adına	2007’de	başlatılan,	ilköğretim	1.	sınıf	öğrencileriyle	birlikte	bağımsız	

anaokulları,	anasınıfları	ve	uygulama	sınıflarında	eğitimin	bir	hafta	erken	başlaması	

uygulaması	bu	alanda	atılmış	önemli	adımlardır.	Bu	açıdan,	Aralık	2010’da	yayımlanan	

2010/71	no’lu	genelgede24	ilköğretim	kurumu	yöneticilerine	okulöncesi	eğitim	konusunda	

temel	bilgilerin	verilmesine	ve	okulöncesi	eğitim	kurumlarında	yapılacak	okuma-yazmaya	

hazırlık	çalışmalarında	program	kapsamı	dışına	çıkılarak	okuma-yazma	öğretilmemesine	

yapılan	vurgular	da	önemlidir.	Öte	yandan	-hem	okulöncesi	eğitim	almış	hem	de	doğrudan	

ilköğretime	başlayan	çocuklar	açısından-	ilköğretime	geçiş	süreci	konusunda	daha	kapsamlı	

bir	bakış	açısına	ve	mevcut	uygulamaların	etkisinin	değerlendirilmesine	gereksinim	vardır.	

Bu	sürecin	çocukların	duygusal	esenlikleri	ve	bilişsel	gelişimleri	açısından	olumlu	kılınması,	

bir	uyum	ve	hazırlık	döneminin	varlığının	ötesine	geçmeyi	ve	eğitimin	çeşitli	bileşenlerine	

bütüncül	bir	bakışı	gerektirir.	Öncelikle,	etkileri	uzun	dönemde	çocuğun	okula	aidiyet	

hissini,	eğitime	devamını	ve	eğitim	başarısını	etkileyebilecek	bu	geçiş	sürecine	ilişkin	

çocukların	ve	ailelerinin	deneyimlerini	inceleyen	çalışmaların	Türkiye’de	oldukça	sınırlı	

olduğunu	belirtmekte	yarar	vardır.	Farklı	eğitim	felsefelerine	ve	kurumsal	kültürlere	sahip	

bu	iki	kademe	arasında	sürekliliğin	ve	eşgüdümün	ne	ölçüde	var	olduğunu	saptarken	

öğretmenlerin	hizmetöncesi	eğitim	programlarından	kurumlardaki	fiziksel	ortamlara,	sınıfiçi	

etkileşim	tarzlarından	değerlendirme	yöntemlerine	birçok	bileşene	bakılmalı,	geçiş	sürecinin	

çocuğu	ilköğretime	hazırlamakla	sınırlı	olmadığı	ve	ilköğretimin	farklı	bileşenlerini	çocuğa	

hazır	etmekle	ilgili	olduğu	yaklaşımı	benimsenmelidir.	Konuya	ilişkin	mevcut	görüşlerle	

vurgulanan,	öğretim	programları	ve	yöntemleri	ile	öğretmenlerin	yeterlilikleri	başta	olmak	

üzere	eğitimin	kilit	bileşenlerinin	okulöncesi	eğitim	ve	ilköğretim	arasında	bir	süreklilik	ve	

eşgüdüm	arz	etmediğidir.25	

22 Mevcut	Kurumsal	ve	
Toplum	Temelli	Gündüz	

Bakım	ve	Okul	Öncesi	
Eğitim	Programı,	Kapasitesi	

ve	hizmet	Modellerinin	
Gözden	Geçirilmesi	

ve	Değerlendirilmesi	
araştırması,	proje	illerine	
ek	olarak	Aydın,	Edirne,	

İstanbul,	Mardin	ve	Trabzon	
illerinde	yürütülmüştür.

23 	Fabian	ve	Dunlop,	2006.

24 	MEB,	2010b.

25 	Uluslararası	Okul	
Öncesi	Eğitim	Kongresi	

ve	Okul	Öncesi	Eğitim	ve	
Bakım	hizmetlerine	Yönelik	
Program,	Kapasite	ve	Model	
Değerlendirme	Çalıştayı’nda	

dile	getirilen	görüşler.
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ilköğretim ve ortaöğretime katılım
2010	yılında,	ilköğretimde	okullulaşma	(kayıt)	oranlarında	yaşanan	gelişmelere	paralel	

olarak	devamlılığın	artırılmasına	ilişkin	çalışmaların	yoğunlaştığı	gözlemlenmektedir.		

Bu	bölümde,	e-okul	sisteminden	alınan	veriler	kısa	betimleyici	analize	tabi	tutularak	

Türkiye’de	ilköğretimde	devamlılığın	değerlendirilmesinin	ardından,	bu	bağlamda	

ilköğretime	%	100	erişim	önündeki	engelleri	kaldırmaya	yönelik	çalışmalara	ilişkin	bir	

değerlendirme	sunulacaktır.	Devamlılığın	ardından	ilköğretime	erişimin	diğer	bir	ayağı	

olan	mezuniyet	ve	ortaöğretime	geçiş	değerlendirilecek,	son	olarak	ortaöğretimde	net	

okullulaşma	ve	devamsızlıkta	yaşanan	değişime	değinilecektir.	

ilköğretime katılım: kayıt ve devamın sağlanması

İlköğretim	çağındaki	çocukların	eğitime	katılımlarının	sağlanmasıyla	ilgili	son	yıllarda	

ortaya	konan	çabaların,	hem	politikaların	kurgulanma	biçimi	hem	de	elde	edilen	sonuçlar	

bakımından	oldukça	sevindirici	olduğunu	daha	önceki	raporumuzda	da	vurgulamıştık.	

Bir	yandan	çocuğun	duygusal	esenliği	ve	bilişsel	gelişimini	sağlayacak	öte	yandan	çocuğun	

gelecekte	karşılaşabileceği	değişimler	karşısında	dayanıklılığını	ve	baş	etme	becerilerini	

güçlendirecek	bir	geçiş	süreci	için	politikalar	tasarlanırken	ilk	akla	gelen	konulardan	biri	

resmi	anasınıflarıdır.	Son	dört	yılda	resmi	anasınıflarına	devam	eden	öğrenci	sayısının	

neredeyse	ikiye	katlandığı,	halihazırda	okulöncesi	eğitime	devam	eden	öğrencilerin	yaklaşık	

%	73’ünün	ilköğretim	kurumları	bünyesindeki	resmi	anasınıflarına	devam	ettiği	ve	MEB	

İç	Denetim	Birimi	Başkanlığı	tarafından	2010’da	gerçekleştirilen	okulöncesi	eğitim	süreci	

iç	denetim	çalışmasının	ilköğretim	okulu	yöneticilerinin	büyük	çoğunluğunun	okulöncesi	

eğitimin	sağlıklı	işleyip	işlemediğini	denetleyebilecek	temel	bilgi	ve	deneyimlerden	yoksun	

olduğu	bulgusu26	göz	önüne	alındığında,	okulöncesi	eğitimin	ilköğretim	kurumlarında	

anasınıfları	açılmasını	teşvik	yoluyla	yaygınlaştırılması	uygulamasını	bir	de	bu	bakış	açısıyla	

incelemekte	yarar	görülmektedir.

26 	MEB,	2011.

Kaynak:	MEB,	Milli Eğitim İstatistikleri. 

% 100

% 90

% 80

% 70

% 60

% 50

% 40

% 30

% 20

% 10

% 0

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

657/191’e göre açılan
ana sınıfları

Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu
bünyesindeki anasınıfları
Özel okullar
bünyesindeki anasınıfları

Resmi anasınıfları

Özel bağımsız anaokulları

Resmi bağımsız anaokulları

grafik 4: okulöncesi eğitimde öğrencilerin yıllara göre kurumlar arası dağılımı



52 e¤itim reformu giriimi

İlköğretimde	2009-2010’da	%	98,2	olan	net	okullulaşma	oranı,	2010-2011’de	%	98,4’e	

yükselmiştir.	Ayrıca	örgün	eğitime	kayıtlı	öğrenciler	arasındaki	kız/erkek	oranı	da	Türkiye	

genelinde	0,94’ten	0,95’e	çıkmıştır.	Buna	göre,	6-13	yaşlarında	olup	da	ilköğretime	kayıtlı	

olmayan	çocukların	sayısı	2010-2011’de	yaklaşık	162	bindir.	MEB	verilerine	göre,	ilköğretim	

çağında	olup	da	ilköğretime	kayıtlı	olmayan	çocukların	yaklaşık	70	bini,	ortaöğretim	

okullarına	kayıtlıdır.	Bu	durumda,	6-13	yaş	grubunda	bulunan	ancak	hiçbir	okula	kayıtlı	

olmayan	çocukların	sayısının	90	bin	civarında	olduğu	görülmektedir.	

Kaynak:	MEB	tarafından	sağlanan	veriler	(Nisan	2011).	
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grafik 5: illerde 2009-2010 ilköğretim net okullulaşma oranı ve 2010-2011 oranı ile 
arasındaki fark

Grafik	5’te	yatay	eksen	2009-2010	öğretim	yılı	başındaki	okullulaşma	oranını,	dikey	

eksen	ise	2010-2011	öğretim	yılı	başındaki	okullulaşma	oranı	ile	2009-2010	öğretim	yılı	

başındaki	okullulaşma	oranı	arasındaki	farkı	göstermektedir.	Yatay	ve	dikey	eksenin	kesişim	

noktasında	Türkiye27	verisi	bulunmakta	ve	her	nokta	bir	ili	ifade	etmektedir.	

I.	ve	III.	alanlardaki	illerin	2009-2010’daki	net	okullulaşma	oranı,	Türkiye’nin	ortalama	

oranından	küçük,	II.	ve	IV.	alanlardaki	illerin	2009-2010’daki	net	okullulaşma	oranıysa	

Türkiye’nin	ortalama	oranından	büyüktür.	I.	ve	II.	alanlardaki	illerde	2009-2010	öğretim	yılı	

ile	2010-2011	öğretim	yılı	arasında	okullulaşma	oranlarında	Türkiye	ortalaması	olan		

0,24	değerinin	üzerinde	bir	artış	görülmektedir.	III.	ve	IV.	alanlardaki	illerde	ise,	2009-2010	

öğretim	yılı	ile	2010-2011	öğretim	yılı	arasında	okullulaşma	oranlarında	düşüş	veya	Türkiye	

ortalaması	olan	0,24’ten	daha	az	artış	görülmektedir.

Bu	grafikte	önemli	olan,	I.	alandaki	illerin	çokluğu,	yani	ortalamanın	altında	olan	ama	

okullulaşma	oranı	yükselen	il	sayısının	fazlalığıdır.	Bu,	ilköğretime	kaydın	genel	olarak	

artması	bakımından	olumludur.	Diğer	taraftan,	daha	önce	Türkiye	ortalamasından	yüksek	

okullulaşma	oranlarına	sahip	olan	İstanbul,	Ankara,	Bursa,	Balıkesir,	Tekirdağ	gibi	şehirlerde	

%	0,3	civarında	düşüş	yaşanması	da	dikkat	çekmektedir.

27 	2009-2010	net	
okullulaşma	oranı:	%	98,2;	
2010-2011	net	okullulaşma	

oranıyla	arasındaki	fark:		
%	0,24.
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Tek	başına	net	okullulaşma	oranı	çocuğun	eğitim	sistemine	yeterince	katıldığının	göstergesi	

değildir.	Eğitime	katılımın	kayıttan	daha	önemli	bir	göstergesi,	çocuğun	okula	düzenli	

devam	ediyor	olmasıdır.	Bu	anlamda,	2009-2010’da	20	gün	veya	daha	fazla	devamsızlık	

yapan	öğrencilerin	tüm	öğrencilere	oranı	%	10,4	iken,	2010-2011	güz	yarıyılında	10	gün	

veya	daha	fazla	devamsızlık	yapan	öğrencilerin	oranının	%	11,6’ya	çıkması	sorunludur.	

Devamsızlık	oranını	cinsiyete	göre	incelediğimizde,	erkeklerde	%	1’lik	bir	artış	görülürken	

kızlarda	%	1,4’lük	bir	artış	görülmesi,	farkın	kızlar	aleyhinde	arttığını	göstermektedir.	

Kaynak:	MEB	tarafından	paylaşılan	veriler	(Nisan	2011).	
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harita 3: ilköğretimde illere göre 2010-2011 öğretim yılının ilk 
döneminde 10 gün ve üstü devamsızlık yapan öğrencilerin tüm 
öğrencilere oranı

Devamsızlığın	nedenlerinin	ülke	çapında	araştırılması,	il,	ilçe	ve	okul	düzeyinde	

devamsızlığın	izlenmesi	ve	politikalar	üretilmesi	amacıyla	araçların	geliştirilmesi	gerekliliği	

Eğitim	İzleme	Raporu	2009’da	da	ifade	edilmişti.	Bu	amaçla	MEB	ve	UNICEF,	devamsızlığın	

sürekli	olarak	izlendiği	ve	öğrencilere	bireysel	müdahaleler	yapıldığı	Aşamalı	Devamsızlık	

Yönetimi	(ADEY)	modeli	üzerinde	çalışmayı	sürdürmektedir.	ADEY’in	2011-2012	öğretim	

yılında	çalışmaya	başlaması	planlanmaktadır.	Devamsızlık	hem	çocukların	eğitim	

sisteminden	en	yüksek	yararı	sağlamasını	zorlaştırdığından	hem	de	okulu	terk	sürecini	

hızlandıracağından	dolayı,	bu	sistemin	bir	an	önce	uygulamaya	geçmesi	önemlidir.

ortaöğretime katılım: geçiş, devam ve terk

İlköğretimdeki	okullulaşma	oranlarında	gözlemlenen	artışa	paralel	olarak	ortaöğretimde	

de	okullulaşma	oranlarının	zaman	içerisinde	arttığını	söylemek	mümkündür.	2009-2010	

öğretim	yılında	ortaöğretimde	net	okullulaşma	oranı	%	65	iken,	2010-2011’de	%	69,33’e	

yükselmiştir.	MEB,	2012-2013	itibarıyla	ortaöğretimde	brüt	okullulaşma	oranının	%	100	

olarak	gerçekleşmesini	hedeflemiştir.	Bu	hedefin	gerçekleştirilmesi	için	atılması	gereken	

temel	adım	ilköğretimden	ortaöğretime	geçişin	artırılmasıdır.		
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MEB	tarafından	derlenen	e-okul	sistemi	tarafından	toplanan	verilere	göre,28	2009-2010’da	

ilköğretim	8.	sınıfı	bitiren	1.189.156	öğrencinin	955.200’ü	2010-2011’de	ortaöğretime	geçiş	

yapmış,	233.956’sıysa	geçiş	yapmamıştır.	Dolayısıyla,	ortaöğretime	geçiş	oranı	%	80,3’tür.	

İlköğretimden	mezun	olanların	cinsiyete	göre	dağılımı	incelendiğinde,	%	47,1’inin	kadın,	

%	52,9’unun	erkek	olduğu	anlaşılmaktadır.	Diğer	taraftan,	ilköğretimden	mezun	olan	

kadınların	%	80,2’si,	erkeklerinse	%	80,5’i	ortaöğretime	geçiş	yapmaktadır.	Bu	veriler	

ışığında	ortaöğretime	geçişte	gözlemlenen	cinsiyet	farklılıklarının	geçiş	aşamasında	değil,	

ilköğretime	devam	ve	mezuniyet	aşamalarında	ortaya	çıktığı	söylenebilir.	

Ortaöğretime	geçişin	bölgesel	dağılımı	incelendiğinde,	ortaöğretime	geçiş	yapmayan,	

bir	başka	deyişle	ilköğretim	sonrasında	örgün	eğitimden	ayrılan	gençler	arasında	Doğu	

bölgelerinde	yaşayanların	payının	beklenenin	üzerinde	olduğu	görülmektedir.	Türkiye	

genelinde	ortaöğretime	geçiş	yapmama	oranı	%	19,7	iken,	bu	oran	Mardin,	Batman,	Şırnak	

ve	Siirt’ten	oluşan	TRC3	bölgesinde	%	33,9’a;	Van,	Muş,	Bitlis	ve	hakkari’den	oluşan	

TRB2	bölgesinde	%	33,3’e	kadar	çıkmaktadır.	TRA2	ve	TRC3	bölgeleri,	ortaöğretime	geçiş	

yapmama	oranının	%	30	düzeyinin	üzerinde	olduğu	diğer	iki	bölgedir.	Bu	oranın	en	düşük	

olduğu	bölgeyse	%	10,2	ile	TR51	(Ankara)	bölgesidir.	

Ortaöğretime	geçiş	ve	kayıtlılıktan	sonra	ortaöğretime	katılımın	diğer	bir	önemli	göstergesi	

de	ilköğretimde	olduğu	gibi	devamsızlık	oranlarıdır.	2009-2010	öğretim	yılında	devamsızlık	

oranı,	diğer	bir	deyişle	20	gün	ve	üstü	devamsızlık	yapan	öğrencilerin	tüm	öğrencilere	

oranı,	resmi	ve	genel	ortaöğretimde	%	44,4,	resmi	ve	mesleki-teknik	ortaöğretimde	%	49	

olarak	gerçekleşmiştir.	2010-2011	öğretim	yılının	ilk	döneminde	10	gün	ve	üstü	devamsızlık	

yapan	öğrencilerin	tüm	öğrencilere	oranı	%	28	ve	%	35	olarak	gerçekleşmiştir.	Ortaöğretim	

öğrencilerinin	çok	büyük	bir	kısmının	ikinci	dönemde	devamsızlık	yaptığı	düşünüldüğünde,	

bu	oranların	bir	azalmaya	işaret	ettiği	söylenemez.	Bu	oranlara	göre	resmi	ve	örgün	

ortaöğretimde	öğrencilerin	neredeyse	yarısının	okulla	kurduğu	ilişki	düzensizleşmekte	ve	

eğitim	sisteminden	edinebilecekleri	yararlar	sınırlanmaktadır.	

Ortaöğretimde	devamsızlık	alanında	üzerinde	düşünülmesi	gereken	noktalardan	biri,	

devamsızlık	oranlarının	iller	arasında	okullulaşma	oranlarına	gore	daha	az	değişkenlik	

Kaynak:	MEB,	Milli Eğitim İstatistikleri. 
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göstermesidir.	2010-2011	öğretim	yılında,	ortaöğretimde	net	okullulaşma	oranları	%	31	ile		

%	94	arasında	değişirken,	(2010-2011	öğretim	yılının	ilk	döneminde	10	gün	ve	üstü	

devamsızlık	yapan	öğrencilerin	oranını	gösteren)	devamsızlık	oranları,	genel	ortaöğretimde		

%	19	ile	%	40	arasında,	mesleki	ve	teknik	ortaöğretimde	%	27	ile	%	48	arasında	değişmektedir.	

Ortaöğretimde	okulu	terk	verilerine	baktığımızda,	2008-2009	öğretim	yılında	resmi	ve	

örgün	ortaöğretimde	toplamda	%	11,3	olarak	gerçekleşen	okulu	terk,	2009-2010	öğretim	

yılında	sevindirici	bir	biçimde	%	8,2’ye	gerilemiştir.	Mesleki	ve	teknik	liseler	ile	imam-hatip	

liselerinde	okulu	terk	oranları	neredeyse	yarı	yarıya	düşerken,	genel	liselerde	yaklaşık	olarak	

aynı	düzeyde	kalmıştır.	İlgi	çekici	olan,	akademik	seçici	liselerde	okulu	terk	oranlarının		

%	0,3’ten	%	4,4’e	yükselmiş	olmasıdır.	Genel	liselerin	Anadolu	liselerine	dönüşümünün	

hızlandığı	bu	günlerde,	bu	değişimin	nedenleri	araştırılmalıdır.	

Kaynak:	MEB	tarafından	sağlanan	veriler	(Nisan	2011).	
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grafik 6: ortaöğretimde farklı okul türlerinde okulu terk oranları, 2009-2010

Genel	olarak,	okulu	terk	davranışının	da,	devamsızlık	davranışında	olduğu	gibi,	bölgelere	

göre	değil,	okul	türüne	göre	farklılaştığı	görülmektedir.	Ayrıca,	hem	devamsızlık	hem	de	

okulu	terkin	erkek	öğrencilerde	daha	sık	görülmesi	de	ortaöğretimin	erkek	öğrencilerin	

beklentilerini	karşılamakta	daha	başarısız	olduğu	şeklinde	yorumlanabilir.	Devamsızlık	ve	

okulu	terkin	kızlarda	daha	az	görülmesinin	bir	nedeni	de	kız	çocukların	okullulaşmasının	

artırılmasına	yönelik	projeler	olabilir.	

2009	yılında	Avrupa	Birliği	Katılım	Öncesi	Mali	İşbirliği	Aracı	(IPA)	fonlarından	

bütçelendirilen	ve	toplam	bütçesi	16	milyon	Avro	olan,	özellikle	kız	çocuklarının	

ortaöğretimde	okullulaşmasının	artırılması	amacını	taşıyan	Kız	Çocuklarının	Okullaşmasının	

Artırılması	Projesi	uygulamaya	konulmuştur.	Bu	proje,	eğitimin	kalitesinin	artırılması,	

eğitim	ve	iş	piyasası	arasındaki	bağların	güçlendirilmesi	ve	özellikle	kız	çocukların	

okullulaşma	oranlarının	artırılmasını	daha	geniş	bir	çerçevede	ele	almaktadır.		
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Projenin	hedefleri	arasında,	kız	çocukların	okulu	terk	oranlarını	azaltmak,	kız	çocukların	

lise	veya	mesleki	eğitim	kurumlarına	kayıt	oranlarını	artırmak,	mesleki	ve	psikolojik	

rehberlik	hizmetlerinin	kalitesini	artırmak,	özellikle	kız	çocukların	piyasaya	yönelik	beceri	

ve	yeterliliklerini	artırmak,	eğitimin	önemi	konusunda	özellikle	kızların	okullulaşması	ile	

ilgili	olarak	medya,	sivil	toplum	ve	yerel	yönetimlerin	katılımı	ile	ailelerin	bilincini	artırıcı	

faaliyetler	yürütmek	sayılmaktadır.

Daha	önceki	raporlarımızda	da	ifade	ettiğimiz	gibi,	eğitime	katılıma	ilişkin	tüm	bu	

bulguların	birlikte	yorumu,	eğitime	katılımın	artırılması	için	çoklu	müdahalelerin	

gerekliliğini	ortaya	koymaktadır.	Okullulaşma	oranlarının	yüksekliğine	veya	artışına	

rağmen,	devamsızlık	ve	okulu	terk	oranlarının	yüksekliği,	özellikle	ortaöğretimin	gençlerin	

beklentilerine	yanıt	veremediğini	göstermektedir.

özel eğitim alanındaki gelişmeler
Özel	gereksinimli	bireylerin	eğitimi	alanında	bir	tarafta	ayrıştırılmış	ortamlarda	eğitim,	diğer	

tarafta	genel	eğitim	sınıflarında	verilen	kaynaştırma/bütünleştirme	yoluyla	eğitim	yer	alır.	

Özel	eğitim	alanında	yaşanan	gelişmelere	paralel	olarak,	özel	gereksinimli	çocukların	bireysel	

gelişimlerini	ve	toplumla	bütünleşmelerini	en	üst	düzeyde	sağlamak	üzere	benimsenen	ilke,	

onların	“en	az	kısıtlayıcı”,	akranlarıyla	mümkün	olduğunca	birlikte	olabileceği	ortamlarda	

eğitim	almasıdır.	Bu	nedenle,	Türkiye’de	ve	dünyada	giderek	artan	sayıda	özel	gereksinimli	

öğrenci	genel	eğitim	ortamlarında	akranlarıyla	birlikte	kaynaştırma	eğitimi	almaktadır.	

Kaynaştırma	eğitimi,	Türkiye’de	genel	eğitim	sınıflarında	“tam	zamanlı”	olarak	ve	genel	

eğitim	okulları	bünyesindeki	özel	eğitim	sınıflarında	“yarı	zamanlı”	olarak	verilmektedir.	

Son	yıllarda	giderek	artan	sayıda	özel	gereksinimli	öğrenci	kaynaştırma	eğitimi	alıyor	

olsa	da,	okulöncesi	eğitim	ve	ortaöğretimdeki	kaynaştırma	öğrencisi	sayısının	oldukça	

düşük	olduğu	görülmektedir.	Resmi	özel	eğitim	okullarında	okuyan	öğrenci	sayısının	da	

kaynaştırma	eğitimine	oranla	daha	yavaş	bir	seyirde	arttığı	göze	çarpmaktadır.	

Kaynak:	MEB	ÖRGM,	İstatistikler. 
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tablo 2: özel eğitim sınıfları ve kaynaştırma eğitiminde şube/sınıf ve 
öğrenci sayıları, 2010-2011

eğitim türü şube sayısı/sınıf sayısı öğrenci sayısı

özel eğitim sınıfı 10.073 18.576

kaynaştırma eğitimi okulöncesi 288 588

kaynaştırma eğitimi ilköğretim 40.810 84.637

kaynaştırma eğitimi ortaöğretim 4.573 7.775

toplam 55.744 111.576

	Kaynak:	MEB	ÖRGM,	İstatistikler.

Kaynaştırma	eğitimi	2006	yılında	yayımlanan	Özel	Eğitim	hizmetleri	Yönetmeliği’nin		

37.	maddesinde	şu	ifadeyle	ilke	olarak	tanımlanmıştır:	“Özel	eğitime	ihtiyacı	olan	bireylerin	

eğitimlerini	öncelikle	yetersizliği	olmayan	akranlarıyla	birlikte	kaynaştırma	yoluyla	

sürdürmeleri	esas	olmakla	birlikte,	bu	bireyler	için	Bakanlıkça	her	tür	ve	kademede	örgün	

ve	yaygın	özel	eğitim	okulu	ve	kurumları	da	açılır.”	Aynı	yönetmeliğin	“Kaynaştırma	

eğitimi	esasları”	başlıklı	23.	maddesinde,	etkili	bir	kaynaştırma	eğitimi	için	atılması	gereken	

adımlar	listelenmektedir.	MEB’in	öncelikli	hedefleri	arasında	yer	alan	kaynaştırma	eğitimiyle	

ilgili,	Özel	Eğitim	Rehberlik	ve	Danışma	hizmetleri	Genel	Müdürlüğü	(ÖRGM)	tarafından	

yöneticiler,	öğrenciler	ve	ailelere	yönelik	Okullarımızda	Neden,	Nasıl,	Niçin	Kaynaştırma?	

Yönetici,	Öğretmen	ve	Aile	Kılavuzu	adlı	bir	kılavuz	yayımlanmıştır.29	Türkiye’de	özel	

eğitimin	ve	kaynaştırma/bütünleştirmenin	güçlendirilmesine	ilişkin	yakın	dönemde	atılan	

önemli	bir	adım	da	Avrupa	Birliği	IPA	Programı	1.	bileşeni	kapsamında	gerçekleştirilen	

Özel	Eğitimin	Güçlendirilmesi	Projesi’dir.	Mart	2011’de	başlayan	ve	30	ay	boyunca	sürecek	

proje	kapsamında,	seçilen	10	ilde	(Ağrı,	Ankara,	Erzurum,	Gaziantep,	İstanbul,	İzmir,	

Kahramanmaraş,	Samsun,	Siirt,	Zonguldak)	toplam	40	pilot	ilköğretim	ve	anaokulunda	

yürütülecek	çalışmalarla,	bütünleştirmeye	yönelik	eğitim	politikası	önerilerinin	

oluşturulması,	özel	eğitim	öğretmenlerinin	mesleki	yeterliliklerinin	artırılması,	rehberlik	ve	

araştırma	merkezlerinde	yapılan	eğitsel	tanılama	ve	değerlendirme	hizmetlerinin	niteliğinin	

artırılması,	özel	gereksinimli	bireylere	yönelik	iş	ve	meslek	eğitiminin	niteliğinin	artırılması	

vb.	hedeflenmektedir.

Geliştirilen	pilot	projelerde	hedeflendiği	üzere,	mevzuatta	ilke	olarak	benimsenen	ve	

ayrıntılı	düzenlemeleri	bulunan	kaynaştırma	yoluyla	eğitimin,	uygulama	düzeyinde	başarıya	

ulaşması	için	bazı	adımların	atılması	gerekmektedir.	Öncelikle	kaynaştırma	eğitiminin	

ayrılmaz	bir	parçası	olan	destek	eğitim	hizmetlerinin	verilebilmesi	için	özel	eğitim	

alanındaki	öğretmen,	uzman	ve	rehber	öğretmen	açığının	en	kısa	sürede	giderilmesi	büyük	

önem	taşımaktadır.	Türkiye’de	2010-2011	öğretim	yılında	rehber	öğretmen	başına	897	

öğrenci	düşmüştür,	bu	sayı	olması	gerekenin	çok	üstündedir.	Araştırmalar,	yeterli	destek	

alamayan	sınıf	öğretmenlerinin	kaynaştırma	uygulamaları	sırasında	yaşadıkları	sorunlar	

karşısında	çaresiz	kaldıklarını,	olumsuz	tutumlar	geliştirdiklerini	ve	kaliteli	bir	eğitim	

ortamı	sunamadıklarını	göstermektedir.	Öğretmen,	Yönetici	ve	Anne	Babaların	Kaynaştırma	

Uygulamalarına	ilişkin	Görüşlerinin	Belirlenmesi	başlıklı	çalışmada	ankete	katılan	907	sınıf	

öğretmeninin	%	86,4’ü	kaynaştırma	eğitimi	konusunda	yeterli	bilgi	sahibi	olmadıklarını,		

%	77,1’i	sınıflarında	bulunan	özel	gereksinimli	öğrencilere	yönelik	bireyselleştirilmiş	eğitim	

programları	hazırlanmadığını,	%	70,9’u	mevcut	müfredat	programını	uyguladıklarını	

belirtmiştir.30	Mevzuatta	yer	almasına	rağmen	uygulanmayan	gezici	öğretmenlik	

29		MEB	ÖRGM,	2010.

30 	Kargın	ve	ark.,	2005.



58 e¤itim reformu giriimi

düzenlemesinin	yaşama	geçirilmesi,	mevzuatta	yer	almayan	danışmanlık	ve	yardımcı	

öğretmenliğin	düzenlenmesi	ve	uygulanması	önemli	ileri	adımlar	teşkil	edecektir.	Ayrıca,	

dil	ve	konuşma	terapisiyle	fizyoterapi	gibi	hizmetlerin,	yarı	zamanlı	ya	da	gezici	uzmanlar	

tarafından	özel	gereksinimli	öğrencilere	sunulması	oldukça	önemlidir.

Kaynaştırma	uygulamalarını	yürüten	öğretmenlere	özel	gereksinimli	öğrenciyi	de	

kapsayacak	biçimde	etkili	bir	sınıf	yönetimi	oluşturabilmeleri,	problem	davranışları	

azaltabilmeleri	ve	olumlu	davranışların	artmasını	sağlayabilmeleri	için	pekiştireç	kullanma	

konusunda	eğitim	verilmeli,	bu	konuda	destek	eğitim	hizmetleri	sağlanmalıdır.	Ayrıca,	

etkili	bir	kaynaştırma	eğitimi	verilebilmesi	için	okulların	ve	sınıfların	fiziksel	koşullarının	

kaynaştırma	eğitimine	uygun	hale	getirilmesi,	sınıf	mevcutlarının	azaltılması	ve	öğretim	

materyallerinde	gerekli	düzenlemelerin	yapılması	gerekmektedir.
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öğretmenler bugün
OECD’nin	2005	yılında	yayımladığı	Öğretmenler	Önemlidir	(Teachers Matter) başlıklı 
raporda	belirtildiği	üzere	OECD	üyesi	tüm	ülkeler	artan	toplumsal	ve	ekonomik	beklentileri	

karşılamak	için	okullarını	ve	eğitim	sistemlerini	geliştirmeyi	amaçlamaktadır.	Eğitim	

modellerinin	ancak	o	modeli	işletecek	insan	kaynağının	niteliği	ölçüsünde	hizmet	

üretebildiği31	göz	önüne	alındığında	öğretmen	yetiştirme	politikaları	uygulanan	eğitim	

modelinin	kalitesinde	kilit	bir	unsur	olmaktadır.	Dolayısıyla,	eğitim	politikaları	geliştirilirken	

öğretmen	yetiştirme	politikalarının	farklı	bileşenleriyle	birlikte	bir	bütün	olarak	ele	alınması	

ve	bu	süreçte	günümüzde	yaşanan	değişiklikler	ve	gelişmelerin	öğretmene	yüklediği	yeni	

sorumluluklar	ve	yeterlikler	de	dikkate	alınmalıdır.32

Türkiye	eğitim	sisteminin	günümüzde	en	öncelikli	sorunu	“öğrenme”nin	istenen	ölçüde	

gerçekleşmiyor	oluşudur.	Eğitim	sisteminin	içinden	ve	dışından	gelen	birçok	anlatının	

yanında	uluslararası	testlerde	Türkiye’den	katılan	öğrencilerin	aldıkları	sonuçlar,	bu	durumu	

kanıtlar	niteliktedir.	Öğrenme	sorununun	çözülebilmesi	için	atılması	gereken	en	önemli	

adım,	öğretmen	politikalarının	kapsamlı	bir	biçimde	gözden	geçirilmesidir.	

Öğretmen	olarak	yetiştirilecek	kişilerin	seçimi,	hizmetöncesi	eğitim	ile	hizmetiçi	eğitim	

programları	öğretmen	yetiştirme	sistemlerinin	üç	temel	bloğunu	oluşturmaktadır.	Bununla	

birlikte	öğretmenlerin	mesleki	gelişiminin	yaşam	boyu	devamlılık	gösteren	bir	süreç	olduğu	

unutulmamalı	ve	söz	konusu	üç	bileşenin	öğretmenlerin	işe	alımı,	atanması	ve	hizmetlerine	

ilişkin	politikalardan	bağımsız	olarak	ele	alınmaması	gerekmektedir.	Öğretmen	politikaları	

bütün	bu	bileşenleri	bütüncül	bir	yaklaşımla	ele	aldığı	ve	bileşenler	birbirini	tamamladığı	

sürece,	öğretmenlerin	kalitesi	geliştirilebilir.

öğretmen profili

2010-2011	eğitim-öğretim	yılında	resmi	ilköğretim	okullarında	245.862’si	kadın	ve	

228.042’si	erkek	olmak	üzere	toplamda	473.904,	genel	ortaöğretim	okullarında	101.463,	

mesleki	ortaöğretim	kurumlarında	ise	104.003	öğretmen	görev	almaktadır.	Türk	Eğitim	

Derneği	(TED)	tarafından	2009	yılında	gerçekleştirilen	Öğretmen	Yeterlikleri	araştırmasına	

göre	öğretmenlerin	%	76,2’si	40	yaş	altındayken,	%	52,6’sının	öğretmenlik	mesleğindeki	

hizmet	süreleri	10	yılın	altındadır.	Bununla	birlikte	aynı	okulda	10	yıldan	fazla	süre	görev	

alanların	oranı	sadece	%	8,8’dir.33	Araştırmaya	katılan	öğretmenlerden	%	3,8’i	yükseklisans	

mezunuyken,	%	21,7’si	mezun	olduğu	branş	dışında	bir	alanda	mesleğini	sürdürmektedir.	

Türkiye’de	OECD	ülkelerine	kıyasla	görece	genç	ve	az	deneyimli34	olan	öğretmenlerin,	

öğrenme	süreçlerindeki	rolü	göz	önüne	alındığında	Türkiye’de	geliştirilecek	öğretmen	

politikalarının	önemi	daha	da	artmaktadır.

eğitimin bileşenleri: 
öğretmenler ve öğrenme 
süreçleri

31 	Ataç,	2003.

32 	Karaca,	2008.

33 	TED,	2009.

34 	OECD,	2009a.
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öğretmen olarak yetiştirileceklerin seçimi

OECD	ülkeleri	incelendiğinde	nicel	ve	nitel	iki	sorun	ön	plana	çıkmaktadır.	Nicel	sorun	

öğretmen	açığı/fazlası,	nitel	sorun	ise	öğretmenlerin	yeterliklerine	yöneliktir.35	Nitelikli	

öğretmenlerin	sayısının	artırılması	kapsamında	öğretmen	olarak	yetiştirileceklerin	seçimine	

yönelik	geliştirilen	politikaların	en	önemli	ayağı	yetkin	adayları	öğretmenlik	mesleğine	

çekecek	uygulamalardır.	

Türkiye’de	öğretmen	olarak	yetiştirilecekler,	diğer	bir	deyişle	eğitim	fakültelerine	

girecek	kişiler,	merkezi	ve	çoktan	seçmeli	bir	sınavla	belirlenmektedir.	Dünyada	gitgide	

artan	eğilimlerin	tersine,	Türkiye’de	öğretmen	adaylarının	seçiminde	kişilerin	mesleğe	

uyum	gösterip	gösteremeyeceklerini	değerlendirmeyi	amaçlayan	çeşitli	yöntemler	

kullanılmamaktadır.	Bu	merkeziyetçi	ve	standardize	yöntem,	ancak	Anadolu	öğretmen	

liseleri	(AÖL)	kanalıyla	bir	nebze	çeşitlenmektedir.	Öğretmen	yetiştiren	yükseköğretim	

kurumlarına	nitelikli	adayların	alınması	amacıyla	kurulan	ve	MEB	tarafından	desteklenen	bu	

kurumlar	da	son	yıllarda	ciddi	kan	kaybına	uğramış	ve	amacından	uzaklaşmıştır.

anadolu	öğretmen	liseleri:	1989-1990	eğitim-öğretim	yılında	Öğretmen	Yetiştirme	ve	

Eğitimi	Genel	Müdürlüğü’ne	(ÖYEGM)	bağlı	olarak	faaliyet	göstermeye	başlayan	AÖL,	

öncelikle	öğretmen	yetiştiren	yükseköğretim	kurumlarına	öğrenci	hazırlamayı,	öğrencilere	

öğretmenlik	ruhu	aşılamayı,	öğretmenlik	mesleğinin	gerektirdiği	davranışları	kazandırmayı	

ve	bütün	öğrencilere	ortaöğretim	düzeyinde	ortak	bir	genel	kültür	vermeyi	hedeflemektedir.	

AÖL	sayısındaki	artış	toplumdaki	talebin	yüksek	olduğunun	göstergesi	olarak	

yorumlanabilir.	AÖL	mezunlarının	üniversiteye	geçiş	sisteminde	ek	puan	alma	avantajı	

bu	okulları	çekici	kılsa	da,	bu	uygulamanın	öğretmenlik	mesleğine	yetenekli	aday	çekmek	

için	yeterli	olmadığı	gözlemlenmektedir.	AÖL	mezunlarının	ek	puan	avantajları	özellikle	

mezunlar	tarafından	çoğunlukla	tercih	edilen	Boğaziçi,	hacettepe	vb.	üniversitelerde	

öğretmenlik	bölümlerinin	taban	puanlarının	önemli	ölçüde	yükselmesine	yol	açmaktadır.	

Farklı	liselerden	mezun	öğrencilerin	çoktan	seçmeli	sınavlarda	tüm	soruları	doğru	

yanıtlamalarına	rağmen	bu	bölümlere	puanlarının	yetmemesi	ve	bu	bölümlere	tamamen	

AÖL	mezunlarının	yerleştirilmesinin	öğretmen	yetiştiren	yükseköğretim	programlarındaki	

öğrenci	çeşitliliğini	zedelediği	dile	getirilmektedir.	Ayrıca	İngilizce	Öğretmenliği	bölümünde	

AÖL	mezunlarının	İngilizce	düzeylerinin	düşük	olduğu	ve	bu	yüzden	hazırlık	sınıfı	

okumak	zorunda	kaldıkları	belirtilmiş,	lisede	verilen	öğretimin	kalitesine	ilişkin	sorunlar	

üzerinde	durulmuştur.36	Sayıları	artsa37	da	AÖL	mezunlarının	eğitim	fakültelerine	yerleşme	

oranlarının	düştüğü	gözlemlenmektedir.	2010	LYS	sonuçlarına	göre	ise	üniversiteye	

yerleşen	AÖL	mezunlarından	yalnızca	%	51,3’ü	eğitim	fakültelerine	yerleşmiştir.	2006’da	

eğitim	fakültesine	yerleşme	oranı	%	70	iken,	2007’de		%	68,6’ye,	2008’de	%	62,3’e,	2009’da	

%	60,2’ye	2010’da	ise	%	51’e	kadar	gerilemiştir.	

Son	beş	yılda	AÖL	mezunlarının	eğitim	fakültelerini	daha	az	tercih	ediyor	olması	AÖL’ün	

kuruluş	amaçlarıyla	uyumsuzluk	göstermektedir.	Buna	ek	olarak,	AÖL’ün	öğretmen	

yetiştiren	yükseköğretim	kurumlarına	nitelikli	öğrenci	yetiştirme	hedefi	kapsamında	

geliştirilen	eğitim	bilimlerine	yönelik	derslerin	ikinci	planda	kalması,	dikkate	alınması	

gereken	bir	sorun	alanıdır.	AÖL	mezunlarının	giderek	eğitim	fakültelerini	daha	az	tercih	

etmesi,	lisede	görülen	mesleki	derslerin	ikinci	planda	kalması,	AÖL	mezunlarının	atamalarda	

Anadolu	lisesi	mezunlarından	sonra	gelmeleri	gibi	unsurlar	göz	önüne	alındığında,	

öğretmen	kalitesini	artırmasında	büyük	rol	oynaması	beklenen	ve	yatılı	programlar	ve	

35 	OECD,	2005.

36 	Eğitim	İzleme	
Raporu	2010	Danışma	

Toplantıları’nda	dile	getirilen	
görüşler.

37 	ÖYEGM	ve	MEB	
istatistiklerine	göre	2006’da	
sayıları	154	olan	AÖL	sayısı	
2010-2011	öğretim	yılında	

267’ye	yükselmiştir.	Bu	
okullarda	günümüzde	
yaklaşık	75	bin	öğrenci	
öğrenim	görmektedir.	

ÖYEGM’ye	bağlı	okullarda	
burslu	öğrenim	gören	

öğrenci	sayısı	ise	5.021’dir.	
Toplamda	AÖL’de	görev	

yapan	öğretmen	sayısı	ise	
6.500	civarındadır.



e¤itim izleme raporu 2010 61

burslar38	aracılığıyla	diğer	resmi	liselere	kıyasla	büyük	yatırımlar	yapılan	bu	kurumların	

etkililiğinin	kapsamlı	olarak	değerlendirilme	gereksinimi	ortaya	çıkmaktadır.

Uygulanan	sınav	yöntemleri:	Kaliteli	öğretmen	yetiştirmenin	temelinde	yatan	sorunlardan	

bir	diğeri	ise	sınav	sistemlerinin	merkezi	olması	ve	yetenek	ölçmekten	çok	genelgeçer	

bilgiyi	ölçmeye	dayalı	olmasıdır.	Öğretmen	olarak	yetiştirilecek	öğrencilere	özel	bir	sınav	

sisteminin	uygulanmaması	ve	seçme	ölçütlerinde	mesleki	becerileri	ölçmeye	yönelik	hiçbir	

unsurun	bulunmaması	sınav	sistemlerinin	nesnel	temelini	zedelemekte,	bu	sistemden	çıkan	

öğretmen	adaylarının	niteliğini	sınırlandırmaktadır.	

hizmetöncesi eğitim ve sertifikalandırma

hizmetöncesi	eğitim	modellerinde	üç	temel	yaklaşım	ön	plana	çıkar:	geleneksel,	yenilikçi	

ve	alternatif.	Özellikle	sınıf	öğretmeni	yetiştirmede	benimsenen	okul	geleneğinde	

çoğunlukla	temel	becerilerin	kazanımı	deneyim/uygulama	yoluyla	sağlanmaktadır.	

Akademi	geleneğinde	ise,	eğitim	programları	alan	bilgisine	yoğunlaşırken	problem	çözme	

kapasitesi	ve	bilgi	kazanımı	için	öğrenme	becerilerini	geliştirmeye	yönelik	bileşenler	de	

bulunmaktadır.	Yenilikçi	yaklaşım,	geleneksel	programların	akademi	odaklı	olması	ve	

mesleğe	yeni	başlayan	öğretmenlerin	gereksinimlerini	yeterince	karşılamadığı	iddiasıyla	

öğretmenin	“profesyonelleşme”	gereksinimi	olduğunu	öne	sürmektedir.	Bu	modelde	

eğitim	programları,	kapsamlı	araştırma	odaklı	bilgiye	yoğunlaşarak	öğretmen	adaylarının	

ampirik	olarak	doğrulanmış	verileri	aktarabileceği	bir	repertuar	donanımına	sahip	olmalarını	

amaçlamaktadır.	Geleneksel	modellerden	farklı	olarak	alternatif	modeller,	öğretmen	

yetiştiren	kurumlar	dışında	öğrenim	görmüş	kişilerin	sertifika	programları,	görev	başında	

eğitim	(on-the job training)	vb.	yöntemlerle	öğretmen	olmasını	amaçlamaktadır.39

38 	580	sayılı	yasa	gereği	
ilk	beş	tercihinde	bulunan	
öğretmen	yetiştiren	yüksek	
öğretim	programlarına	
yerleşen	AÖL	mezunlarının	
tamamına	kontenjana	
bakılmaksızın	burs	
verilmektedir.

39		Musset,	2010.

Kaynak:	Musset’ten	(2010)	uyarlanmıştır.	

şekil 3: öğretmenlere yönelik hizmetöncesi eğitim modelleri

geleneksel modeller

yenilikçi modeller

alternatif modeller

•	 Okul	geleneği

•	 Akademi	geleneği

•	 Öğretmen	eğitiminin	profesyonelleşmesi

•	 Asgari	yetkinlik	modeli	(Minimum-competency model)

Türkiye’de	öğretmenlerin	hizmetöncesi	eğitiminde	uygulanan	yaklaşımın	eğitim	sisteminin	
günümüzde	gerektirdikleriyle	çeliştiği	düşünülebilir.	Bu	yaklaşıma	ilişkin	alanyazındaki	
çalışmalar	kısıtlı	olsa	da,	Türkiye’de	öğretmenlerin,	genellikle	“akademi	geleneği”	içerisinde,	
alan	bilgisine	yoğunlaşarak	ve	okul	deneyimi	kısıtlı	bir	biçimde	yetiştirildiği	söylenebilir.	
hizmetöncesi	eğitim	kurumlarının	genelinde	benimsenen	bu	model,	öğretmenlerin	
yapılandırmacı	öğretim	programlarının	gereklerini	yerine	getirebilecek	ve	öğrenme	
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süreçlerinde	öğrencilere	rehberlik	edecek	şekilde	yetişmesi	için	tatmin	edici	sonuçlar	

vermekten	oldukça	uzaktır.	

Dönüm	noktası	olarak	1997	reformu:	1997	yılında	gerçekleştirilen	reformdan	önce	

yaşanan	en	önemli	gelişmelerden	biri	1981-1982	yılında	öğretmen	yetiştirme	kurumlarının	

YÖK’e	bağlanması	olmuştur.	80’lerde	başlayan	üniversite	döneminin	yaklaşık	15	yıl	

sonrasında	eğitim	fakülteleri	yeniden	yapılandırılmıştır.	Dünya	Bankası	tarafından	

desteklenen	ve	ilk	ve	ortaöğretim	okullarında	görev	yapacak	öğretmenler	için	öğretmen	

eğitiminin	kalitesinin	artırılmasını	amaçlayan	Milli	Eğitimi	Geliştirme	Projesi’nin	(MEGP)	

“hizmet	Öncesi	Öğretmen	Eğitimi”	bölümü	kapsamında	gerçekleştirilen	düzenleme,	MEB	ve	

YÖK	işbirliği	içerisinde	yürütülmüştür.	Düzenlemenin	temel	gerekçesi	olarak	YÖK,	eğitim	

fakültelerinin	“yanlış	yapılanma,	temel	amaçlardan	uzaklaşma”	vb.	sorunlar	karşısında	

“ülkenin	öğretmen	gereksinimini	karşılamada	gerek	nitelik	gerekse	nicelik	olarak	yetersiz”	

kalmasını	göstermiştir.40	Düzenlemeyle	öğretmen	yetiştirme	modeli,	öğretmen	yetiştiren	

kurumların	öğretim	süreleri,	bölümleri,	program	adları	ve	bağlantılı	programları,	MEB	ile	

işbirliği	vb.	unsurlarda	kapsamlı	değişikliklere	gidilmiştir.41

alternatif	yaklaşımlar:	Eğitim	fakültelerindeki	programların	değişimi	incelendiğinde	

öne	çıkan	ilk	nokta,	ortaöğretim	fen,	matematik	ve	sosyal	alanlarında	öğrenim	gören	

adayların	lisansı	izleyen	1,5	yılda	öğretmenlik	meslek	bilgisi	derslerini	alarak	5	yılda	

öğretmenlik	bölümünden	mezun	olmalarıdır.	Yeniden	yapılandırmanın	en	önemli	

unsurlarından	bir	diğeri	ise	fen-edebiyat	fakültelerinde	dört	yıl	lisans	eğitimini	tamamlayan	

öğrencilerin	eğitim	bilimleri	enstitülerinde	öğretim	yöntemleri	ağırlıklı	olmak	üzere	

tezsiz	yüksek	lisans	yaparak	öğretmen	adayı	olabilmeleridir.42	Türkiye’de	geliştirilen	tek	

alternatif	olan	bu	uygulama,	yıllara	göre	çeşitli	farklılıklar	gözlemlense	de,	2010-2011	

eğitim	öğretim	yılına	kadar	fen-edebiyat	fakülteleri	mezunlarına	açık	tutulmuştur.	2010’da	

alınan	YÖK	kararıyla	birlikte	tüm	bölümlerde	okuyan	ya	da	mezun	öğrencilere	belirlenen	

koşulları	sağladıkları	takdirde	Pedagojik	Formasyon	Eğitimi	Sertifika	Programı	adı	altında	

YÖK’ün	belirlediği	45	üniversitede43	formasyon	verilmeye	başlanmıştır.	Ancak,	Eğitim	

ve	Bilim	Emekçileri	Sendikası	(Eğitim-Sen)	tarafından	bu	uygulamanın	yürütmesinin	

durdurulması	amacıyla	açılan	davada,	konuyla	ilgili	Yükseköğretim	Genel	Kurulu	kararının	

yürütmesi,	Danıştay	tarafından	durdurulmuştur.44	Ayrıca,	bu	uygulamanın	özellikle	mezun	

sayısının	fazlalığından	dolayı	atanamayan	eğitim	fakülteleri	bölümü	mezunları	tarafından	

eleştirildiği	de	gözlemlenmektedir.	

Öğretmen	yetiştirme	sistemine	ilişkin	1997’deki	yeniden	yapılandırmanın	ardından	

gerçekleştirilen	en	kapsamlı	düzenleme	2006-2007	öğretim	yılında	yürürlüğe	konmuştur.	

1997’de	yapılan	temel	değişikliklere	gelen	eleştiriler	dikkate	alınarak	programların	

oluşturulmasında	esnek	bir	yaklaşım	izlenmiş,	alan	ve	alan	eğitimi	dersleri	%	50-60,	

öğretmenlik	bilgisi	dersleri	%	25-30	ve	1997’de	önemli	ölçüde	azaltılan	genel	kültür	

dersleri	%	15-20	oranlarına	çekilmiştir.45	Bununla	birlikte	öğretmen	adaylarına	köylerde,	

birleştirilmiş	sınıflarda	ya	da	yatılı	ilköğretim	bölge	okullarında	uygulamalı	öğretmenlik	

yapma	yolu	açılmış	fakat	uygulama	okulu	bulmada	yaşanan	zorluklardan	dolayı	uygulama	

ders	saatleri	azaltılmıştır.46	Dünyadan	örneklerle	kıyaslandığında	öğretmen	yetiştirmede	

uygulamaya	ayrılan	sürenin	çok	kısıtlı	kaldığı	gözlemlenmektedir.	Örneğin	Danimarka’da	

uygulama	etkinliklerine	ayrılan	toplam	süre	16	hafta	olarak	belirlenmiştir.47	Benzer	bir	

şekilde	hollanda’da	250	saati	bir	okulda,	en	az	120	saati	öğrencinin	sınıfını	kendisinin	idare	

etmesi	şeklinde	olan	ve	toplam	840	saate	varan	uygulama	süresi,	Türkiye’de	200	saat	ile	

sınırlandırılmıştır.48

40  Kavak	ve	ark.,	2007.

41 	A.g.e.

42 	Kavcar,	2002.

43 	YÖK,	2011.

44 	Danıştay	8.	Daire,	esas	
no:	2010-2741.

45 	YÖK,	2007.

46 	A.g.e.

47 	Gökçe,	2003.

48 	Kızılçaoğlu,	2005.



e¤itim izleme raporu 2010 63

Milli	Eğitim	Bakanlığı’nın	istihdam	edeceği	öğretmenlerin	niteliklerine	etki	edebilmek	

amacıyla	gerçekleştirdiği	uygulamalardan	biri,	öğretmenlik	mesleğine	ilişkin	standartların	

belirlenmesidir.	MEB	ÖYEGM,	bu	konuda	1999	yılında	öğretmen	yeterliklerini	belirlemek	için	

bir	çalışma	gerçekleştirmiş	ancak	çalışmanın	sonuçları	uygulanamamıştır.49	Aynı	yıl	YÖK	de	

benzer	bir	çalışma	gerçekleştirmiştir.	2002	yılında	Avrupa	Komisyonu	desteğiyle	başlatılan	

Temel	Eğitime	Destek	Projesi’nin	“Öğretmen	Eğitimi”	bileşeni	ÖYEGM	tarafından	üstlenilmiş	

ve	Öğretmen	Yeterlikleri	kitabı	2008	yılında	kamuoyu	ile	paylaşılmıştır.	Öğretmen	

yeterlikleri	yalnızca	hizmetiçi	gelişim	programlarını	değil,	aynı	zamanda	hizmetöncesi	

eğitimde	öğretmen	adaylarına	kazandırılması	beklenen	genel	kültür,	özel	alan	bilgisi	ve	

öğretmenlik	meslek	bilgisi	gibi	temel	becerilerin	çerçevesini	de	çizmektedir.	

Dünyadan	örneklerle	karşılaştırıldığında,	öğretmen	yeterliklerinin	hizmetöncesi	eğitime	

yansıtılmasında	Türkiye’de	büyük	aksaklıklar	yaşandığı	gözlemlenmektedir.	Nitelikli	

öğretmen	yetiştirme	hedefiyle	hollanda’da	1993	yılında	öğretmenlerin	becerilerini	

standartlaştırmak	için	yükseköğretim	kurumlarına	önemli	ölçüde	özerklik	tanınması	

yönünde	bir	karar	alınmış,	İngiltere’de	hükümet	dersleri	akredite	etmektense	kurumları	

akredite	etme	yolunu	seçmiş	ve	böylelikle	okulların	da	öğretmen	yetiştirme	enstitüleriyle	

ortaklaşmalarını	sağlayacak	alanlar	açmıştır.50

Okullardaki	öğretmen	ihtiyacını	karşılamaya	yönelik	yeterli	sayıda	program	açılmadığı	

ve	kontenjan	belirlenmediği	sürece	öğretmen	açığına	ya	da	öğretmen	fazlasına	neden	

olunmaktadır.	her	yıl	mezun	olan	öğrenci	sayısı	ile	öğretmen	ihtiyacının	sürekli	olarak	

izlenmesi	ve	bu	ihtiyacın	bütüncül	bir	yaklaşımla	ele	alınması	gerekmektedir.	2008	yılı	

verilerine	göre	en	çok	öğretmen	ihtiyacı,	18.373	personel	ile	okulöncesi	öğretmenliği	

alanındadır.	Okulöncesi	öğretmen	açığını	12.052	kişi	ile	İngilizce	öğretmenliği,	10.840	

öğretmen	ihtiyacıyla	Bilişim	Teknolojileri	öğretmenliği	oluşturmaktadır.51	Bu	veriler	

ışığında	kontenjan	sağlanıp	sağlanmadığına	ilişkin	veri	bulunmamaktadır.	Adayların	

öğretmenlik	bilgisini	önemli	ölçüde	sınırlayan	bir	başka	unsur	da	öğretmenlik	mesleğine	

başlamadan	önce	yaşadıkları	kısıtlı	sınıf	deneyimleridir.	Türkiye’de	2009-2010	yılında	

50.500’ü	aşkın	öğrenci	71	eğitim	fakültesi	ile	bir	eğitim	bilimleri	fakültesinde	öğrenim	

görmüştür.52	Bu	öğrenci	sayısı,	özellikle	sınıf	deneyimine	yönelik	etkinliklerin	planlanması	

ve	uygulanmasında	yaşanan	sorunların	nedenlerinden	birisidir.	

Eğitim	fakültelerinde	verilen	eğitimin	kalitesini	belirleyici	bir	diğer	unsur	ise	öğretim	üyesi	

başına	düşen	öğrenci	sayısıdır.	Diğer	fakültelerde	ortalama	20	olan	öğretim	elemanı	başına	

düşen	öğrenci	sayısının	eğitim	fakültelerinde	32’ye	çıktığı	görülmektedir.53	Bununla	birlikte	

üniversiteler	arası	farklılıklar	da	dikkati	çekmektedir.	YÖK’ün	2007’de	belirttiği	rakamlara	

göre	Dicle	Üniversitesi	Siirt	Eğitim	Fakültesi’nde	öğretim	üyesi	başına	düşen	öğrenci	sayısı	

867	iken,	Gaziantep	Üniversitesi	Eğitim	Fakültesi’nde	bu	sayı	12’ye	kadar	inmektedir.	Eğitim	

fakültelerinde	karşılaşılan	sınıf	mevcudu,	bilişim	altyapısı	eksikliği,	laboratuvar	eksiklikleri	

gibi	altyapı	sorunları	da	göz	önüne	alındığında	özellikle	uygulama	düzeyinde	eğitim	

fakültelerinin	derslerinin	içeriğinin	çok	yetersiz	kaldığı	gözlemlenmektedir.54

Bilişsel	hedeflerin	yanı	sıra	öğretmenlerin	mesleklerini	yürütmeleri	için	sahip	olacağı	

duyuşsal	donanım	özellikle	öğretmenlik	mesleğinin	niteliği	göz	önüne	alındığında	büyük	

önem	taşımaktadır.	Eğitim	programlarında	genel	kültür	derslerinin	ağırlığının	artırılmış	

olması	duyuşsal	becerilerin	geliştirilmesine	yönelik	bir	adım	atılıp	atılmadığı	yönünde	

nesnel	bir	temel	sağlamamaktadır.	YÖK’ün	Türkiye’nin	Yükseköğretim	Stratejisi	başlıklı	

raporunda	belirtildiği	üzere	öğretim	elemanlarının	büyük	çoğunluğu	öğretmen	yetiştirme	

49		TED,	2009.

50 	A.g.e.

51 	MEB,	2010b.

52 	ÖSYM,	Yükseköğretim 
İstatistikleri.

53 	Özoğlu,	2010a.

54 	Ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	
YÖK,	2007.



64 e¤itim reformu giriimi

programlarının	adayların	duyuşsal	hedefleri	gerçekleştirmesine	yönelik	olumlu	bir	katkı	

sağlamadığını	belirtmiştir.55

öğretmenlerin işe alımı, atanması ve hizmetlerinin karşılığına 
ilişkin politikalar

Türkiye’de	öğretmenlerin	işe	alımı	ve	atanmasında,	merkeziyetçilik	ve	çoktan	seçmeli	

sınavlara	aşırı	güven	sorunu	yeniden	karşımıza	çıkar.	Öğretmenlerin,	mesleki	bilgiyi	

ölçmede	sınırlı	Kamu	Personeli	Seçme	Sınavı	(KPSS)	aracılığıyla	ve	görev	yapacakları	

bölgenin	gereksinimleri	dikkate	alınmadan	kura	yöntemiyle	atanması,	öğretmenlerin	nitelik	

sorununu	derinleştirmektedir.	Son	yıllarda	sözleşmeli	ve	ücretli	öğretmen	sayısındaki	

artış	da	öğretmenler	arasındaki	statü	farklarını	pekiştirmiştir.	Ücretli	öğretmenlerle	ilgili	

herhangi	bir	veri	MEB	tarafından	paylaşılmamaktadır.	Ancak	birçok	ilde	yapılan	gözlemler,	

özellikle	dezavantajlı	bölgelerde	öğretmenlik	standartlarına	sahip	olmayan	kişilerin	ücretli	

statüsünde	öğretmenlik	yaptığını	göstermektedir.	Genellikle	daha	genç	ve	az	deneyimli	

öğretmenler	arasından	atanan	sözleşmeli	öğretmenlerin	iller	içindeki	oranında	da	bölgesel	

eşitsizlik	çarpıcı	boyutlardadır.	

Öğretmenlerin	atanması	süreci:	Türkiye’de	öğretmen	atamalarından	sorumlu	kurum,	

MEB’e	bağlı	Personel	Genel	Müdürlüğü’dür.	Öğretmen	adaylarının	atanması	için	büyük	

önem	taşıyan	KPSS	sınavında	alan	bilgilerine	yönelik	sorular	bulunmamaktadır.	KPSS’ye	

yönelik	olarak	eğitim	fakülteleri	öğretim	üyeleri	tarafından	dile	getirilen	en	önemli	

eleştirilerden	biri,	aday	öğretmenlerin	KPSS’ye	hazırlanmak	için	dershaneye	gitmek	zorunda	

kalmalarıdır.	Sınavda,	eğitim	fakültelerinde	verilen	eğitimin	ölçülmediği	ve	bu	yüzden	aday	

öğretmenlerin	ek	bir	kuruma	ihtiyaç	duymalarının	yarattığı	sorunlara	dikkat	çekilmektedir.	

MEB	Personel	Genel	Müdürlüğü	tarafından	geliştirilen	norm	hesaplama	ölçütlerine	göre	

2008	yılı	itibarıyla	sistemde	olması	gereken	öğretmen	sayısı	717.824’tür.	Buna	rağmen	2008	

yılındaki	öğretmen	sayısı	584.507’dir.	Öğretmen	açığı	ise	133.317’ye	varmaktadır.56

Öğretmen	statüleri:	Türkiye’de	kadrolu,	sözleşmeli	ve	ders	ücreti	karşılığı	çalışan	“ücretli”	

öğretmen	olarak	üç	farklı	kategoriden	söz	etmek	mümkündür.	Sözleşmeli	öğretmenlerle	

yapılan	bir	araştırmada	elde	edilen	bulgular	sözleşmeli	öğretmenlerin	isteğe	bağlı	tayin	

hakkının	bulunmaması,	kıdem	ve	derece	alamaması,	sağlık	güvencesini	90	gün	çalışmadan	

elde	edememesi,	çocuk	ve	eş	yardımı	alamaması	ve	benzeri	özlük	hakkı	farklılıkları	

olduğunu	göstermektedir.	Bu	farklılıklar	sözleşmeli	öğretmenlerin	motivasyonlarını	ve	

mesleki	tatminlerini	olumsuz	etkilemektedir.57

2010-2011	eğitim	öğretim	yılında	görev	yapan	845.593	öğretmenin	69.991’i	sözleşmeli	

olarak	çalışmaktadır.58	Ücretli	öğretmenlere	yönelik	elimizde	bulunan	tek	veri	ise	Aralık	

2008	itibarıyla	55.786	ders	ücreti	karşılığı	çalışan	öğretmenin	mevcut	olmasıdır.59	2008	

sonunda	ücretli	öğretmen	sayısının	2010’da	görevli	sözleşmeli	öğretmen	sayısına	çok	yakın	

olması	mevcut	istihdam	sistemindeki	bir	sorun	alanına	işaret	etmektedir.	Bununla	birlikte	

bu	alandaki	veri	eksikliği	ve	nitel	araştırma	ihtiyacı,	derinlemesine	bir	analiz	yapmanın	

önünde	engel	oluşturmaktadır.
55 	YÖK,	2007.

56		MEB,	2010b.

57  Karadeniz	ve	Demir,	
2010.

58 	MEB,	Milli Eğitim 
İstatistikleri.

59		MEB,	2010b.
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2011	haziran’da	yayımlanan	632	sayılı	Kanun	hükmünde	Kararname	ile	birlikte	Türkiye’de	

görev	yapan	yaklaşık	70.000	sözleşmeli	öğretmenin	tamamına	kadrolu	olma	imkânı	

tanınmıştır.	Öğretmenler	arasında	ayrışma	yaratan	bu	uygulamadan	vazgeçilmiş	olması	

olumlu	bir	gelişmedir.	Ancak,	yıllardır	sürdürülen	bu	uygulamanın	kaldırılmasına	yönelik	

gerekçeler	belirtilmemiş,	sözleşmeli	öğretmenlerin	herhangi	bir	destek	mekanizması	

yürürlüğe	konmadan	kadrolu	olarak	atanmasının	yaratacağı	olası	nitelik	sorunları	göz	ardı	

edilmiş	ve	devam	etmekte	olan	ücretli	öğretmenlik	uygulamasına	yönelik	hiçbir	somut	

adım	atılmamıştır.

Öğretmen	ücretleri:	Türkiye’deki	öğretmen	ücretleri	uluslararası	örneklerle	kıyaslandığında	

ikili	bir	durum	ortaya	çıkmaktadır.	Öğretmenlerin	başlangıç	maaşları	ve	kıdeme	göre	maaş	

artırımı	OECD	ülkelerine	oranla	önemli	ölçüde	düşüktür.	Yapılan	çalışmalar	Türkiye’de	

öğretmen	maaşlarının	geçmişten	beri	istenen	düzeye	getirilemediğini,	aksine	maaşların	

2007’den	bu	yana	gerilediğini	göstermektedir.	Macaristan	hariç	tüm	ülkelerde	maaşlarda	

yükselme	gözlemlenmektedir.60	Türkiye’de	öğretmen	maaşları	diğer	OECD	ülkeleri	ile	

karşılaştırıldığında;	“eğitime	ayrılan	kaynakların	öğretmenlerin	çalışma	süreleri,	yıllık	olarak	

aldıkları	ücretler	ve	öteki	kamu	çalışanlarının	aldıkları	ücretleri	ile	karşılaştırma	bakımından	

oldukça	düşük	düzeyde	olduğu	görülmüştür.”61	Bununla	birlikte	öğretmen	maaşları	

GSYh’ye	oranlanarak	hesaplandığında	Türkiye’deki	oranın	OECD	ortalamasına	yakın	olduğu	

görülmektedir.62

Öğretmen	ücretleri	belirlenirken	eğitim	düzeyi,	görev	yaptığı	bölge	vb.	ölçütlerin	de	göz	

önüne	alınması	gerekmektedir.	Bu	bileşenleri	de	değerlendirmeye	alan	bir	ücretlendirme	

sistemi	yürürlüğe	konulduğunda	yalnızca	mesleğin	itibarı	yükselmeyecek,	aynı	zamanda	

mesleğe	devam	edenlere	yönelik	teşvik	mekanizmaları	da	harekete	geçecektir.	Kamuoyunun	

genel	kanısı	yüksek	maaşların	öğretmenlik	mesleğinin	çekiciliğini	artırdığı	yönünde	olsa	da,	

analizler	politikaların	maaşlardan	daha	fazlasına	hitap	etmesi	gerektiğine	işaret	etmektedir.	

Öğrencilerle	olan	ilişkiler,	okul	yönetiminin	desteği,	iyi	çalışma	şartları	da	en	az	maaşlar	

kadar	önemlidir.63	

Kaynak:	MEB	tarafından	sağlanan	veriler	(Nisan	2011).	
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60 	Erdem,	2010.

61 	Daştan,	2008.

62 	Dünya	Bankası,	2010b.

63  OECD,	2005.
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Öğretmenlerin	kendi	öz	değerlendirmelerini	yapmalarının	ve	sürekli	gelişmeye	teşvik	

edilmelerinin	öğretmenlik	mesleğinin	kalitesine	olan	katkısı	yadsınamaz.	Öğretmenlerin	işe	

alındıktan	sonra,	özellikle	de	öğretmen	değerlendirmesi	ve	hesap	verebilirlik	mekanizmaları	

sınırlı	ise,	becerilerini	gözden	geçirmeleri	ve	geliştirmeleri	için	yeterince	teşvik	edilmedikleri	

gözlemlenmektedir.	Bu	bağlamda	OECD’nin	getirdiği	önerilerden	biri,	öğretmenlerin	her	

beş-yedi	senede	bir	öğretmenlik	sertifikalarını	yenilemeleri	yönündedir.64	Türkiye’de	kadrolu	

olma	durumu	dikkate	alındığında	öğretmenlerin	izlenmesi	ve	değerlendirilmesine	ilişkin	

ölçütlerin	net	olarak	belirlenmesi,	veliler,	öğrenciler	vb.	paydaşların	da	değerlendirme	

sürecine	katılması	ve	özellikle	öğretmenlerin	birbirlerini	değerlendirmesine	yönelik	

mekanizmaların	kurulması	geliştirilebilecek	öneriler	arasındadır.

OECD’nin	Öğretmenler	Önemlidir	başlıklı	raporunda	bu	alan	için	dile	getirilen	öneriler	

Türkiye	örneği	için	de	geçerlidir.	Rapora	göre	işe	alım	sistemi,	işe	yeni	başlayan	

öğretmenlerin	zorlukların	en	yoğun	yaşandığı	okullara	gönderilmesini	engellemek	üzere	

yeniden	düzenlenmelidir.	Yine	aynı	raporda	belirtildiği	üzere	bazı	ülkelerde,	öğretmenlerin	

okullar	arası	veya	öğretmenlik	ile	başka	meslekler	arası	hareketliliklerinin	çok	kısıtlı	olması	

öğretimde	yeni	fikir	ve	yaklaşımların	yaygınlaşmasını	engellemekte	ve	bazı	bölgelerde	

öğretmen	eksikliği	varken	diğer	bölgelerde	öğretmen	fazlası	olmasına	yol	açmaktadır.65	

Özellikle	dezavantajlı	bölgelerde	öğretmenlerin	bu	illeri	terk	ettikleri	gözlemlenmektedir.	

Şırnak’ta	2003-2008	yılları	arasında	ataması	yapılmış	öğretmenlerin	%	89,9’u	ili	terk	etmiştir.	

Temelde	öğretmen	açığını	gidermek	için	geliştirilen	atamalar	öğretmenlerin	kalıcılığının	

sağlanamamasından	dolayı	yetersiz	kalmıştır.66

mesleki gelişim ve hizmetiçi eğitim

Türkiye’de	hizmetiçi	eğitimden	sorumlu	kurum	MEB’e	bağlı	hizmetiçi	Eğitim	Daire	

Başkanlığı’dır.	2009	yılında	merkezi	ve	mahalli	katılım	olmak	üzere	toplamda	hizmetiçi	

eğitim	faaliyetlerine	418.467	katılım	gerçekleşmiştir.	Sayısal	veriler	niceliksel	olarak	olumlu	

bir	tablo	sergilemekte	de	olsa	bu	sayının	mükerrer	katılımı	hesaba	katıp	katmadığı	belirsiz	

olduğundan	tam	olarak	kaç	öğretmenin	hizmetiçi	eğitim	faaliyetlerinden	yararlandığı	açık	

değildir.	

tablo 3: 2000, 2005 ve 2009 yıllarında düzenlenen hizmetiçi eğitim 
etkinliklerine ilişkin bilgiler 

merkezi yerel genel toplam

yıllar
etkinlik 
sayısı

katılım 
sayısı

etkinlik 
sayısı

katılım 
sayısı

etkinlik 
sayısı

katılım 
sayısı

2000 445 23.583 6.126 288.426 6.571 312.009

2005 543 33.156 9.050 478.168 9.593 511.324

2009 930 45.102 18.987 373.365 19.917 418.467

Kaynak:	MEB	HEDB,	İstatistiki Bilgiler. 

Faaliyetlerin	MEB	hizmetiçi	Eğitim	Yönetmeliği’ne	göre	belirlenmesi	merkezin	yürütülen	

mahalli	faaliyetlerde	de	önemli	ölçüde	söz	sahibi	olduğunu	ortaya	koymaktadır.	hizmetiçi	

eğitimde	benimsenen	bu	merkeziyetçi	yaklaşım,	eğitimin	yerel	gereksinimleri	ne	kadar	

dikkate	aldığı	konusunda	da	sorunlar	olduğuna	işaret	etmektedir.	64 	A.g.e.

65 	A.g.e.

66 	MEB,	2010b.
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MEB	tarafından	hazırlanan	Öğretmen	Genel	Yeterlikleri	Çalışması	Mevcut	Durum	Tespit	

Raporu’na	göre	öğretmenlerin	%	85’i	mesleki	gelişime	gereksinim	duymadıklarını	

belirtmişlerdir.67	2007-2008	yıllarında	toplanan	verilerden	yola	çıkarak	hazırlanan	ve	

Türkiye’den	ilköğretim	ikinci	kademede	görevli	yaklaşık	4.000	öğretmen	ve	müdürlerinin	

katıldığı	Uluslararası	Öğretme	ve	Öğrenme	Anketi	(TALIS)	sonuçlarına	göre	Türkiye’den	

katılan	öğretmenler	TALIS	araştırmasına	katılan	ülkelerdeki	meslektaşlarına	göre	çok	daha	

az	mesleki	gelişim	faaliyetlerine	katılmışlardır.68	2009	yılında	TED	tarafından	yürütülen	

bir	araştırmada	ise	öğretmenlerin	%	60’ının	son	iki	yılda	herhangi	bir	hizmetiçi	eğitime	

katılmadıkları	saptanmıştır.69	

Çalışmaya	katılan	öğretmenlerin	öğrenci	değerlendirme,	sınıf	yönetimi,	çokkültürlü	

ortamlarda	eğitim	vb.	öğretmenlik	mesleğine	ilişkin	11	alandaki	ihtiyaç	endeksleri	

hesaplandığında	Türkiye’nin	profesyonel	gelişim	ihtiyaç	endeksinin	43	olduğu	

görülmektedir.	Bu	puanın	TALIS	ortalamasının	10	puan	gerisinde	kalması	çalışmaya	katılan	

öğretmenlerin	TALIS	ülkelerindeki	meslektaşlarından	ortalama	olarak	profesyonel	gelişime	

daha	az	ihtiyaç	duyduklarını	beyan	ettiği	anlamına	gelmektedir.70	Bununla	birlikte	en	çok	

29	yaş	ve	altındaki	öğretmenlerin	(%	51,1)	yarısından	fazlasının	daha	fazla	mesleki	eğitime	

katılmak	istedikleri,	ancak	bu	oranın	ileri	yaş	gruplarında	düştüğü	görülmektedir.	Bulgular	

incelendiğinde	öğretmenlerin,	daha	fazla	mesleki	gelişim	etkinliğine	katılma	isteklerinin	yaş	

grubuna	göre	anlamlı	düzeyde	farklılaştığı	ortaya	çıkmaktadır.

Araştırmaya	katılan	öğretmenlerin	%	79’unun	40	yaşından	genç	olduğu	Türkiye,	TALIS	

ülkeleri	arasında	en	genç	öğretmen	nüfusuna	sahip	ülkedir.	Ayrıca	öğretmenlerin	yaklaşık		

%	90’ı	bulunduğu	okulda	10	yıl	veya	daha	az	zamandır	çalışmaktadır.	TALIS	verilerine	

göre	bir	okulda	daha	deneyimli	olan	öğretmenlerin	zorunlu	olmayan	mesleki	gelişim	

faaliyetlerine	katılım	olasılığı	daha	yüksektir.	Öğretmenlerin	görece	genç	ve	daha	az	

deneyimli	olması	hizmetiçi	eğitim	programlarının	eğitimin	kalitesindeki	önemini	daha	da	

artırmaktadır.	Türkiye	bu	olanağı	doğru	yapılandırılmış	hizmetiçi	eğitim	programlarıyla	

değerlendirmekte	yetersiz	kalmaktadır.

Kaynak:	OECD,	2009b.	
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grafik 8: talıs araştırmasına katılan ülkelerde son 18 ayda mesleki gelişim etkinliklerine 
katılmış öğretmen oranı

67 	MEB,	2005.

68 	Bu	bölümde	sunulan	
TALIS	sonuçları	için	bkz.	
OECD,	2009a.

69		TED’den	(2009)	aktaran	
Özoğlu,	2010b.

70 	ERG,	2010a.
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MEB	tarafından	2006	yılında	yürütülen,	yaklaşık	650	öğretmenin	katıldığı	hizmetiçi	eğitimin	

etkililiğini	değerlendirmeyi	amaçlayan	bir	başka	araştırma	hizmetiçi	eğitim	etkinliklerinin	

planlama	ve	uygulama	boyutuna	yönelik	önemli	bulgular	ortaya	koymuştur.71	Eğitim	

ihtiyaçlarının	saptanmasında	birinci	elden	veri	toplama	tekniklerinden	yararlanılmaması,	

bu	ihtiyaçların	saptanmasında	öğreticilerin	önemli	saydığı	konulara	odaklanılmaması,	

hizmetiçi	eğitime	katılan	öğretim	görevlilerinin	alanlarında	yeterince	uzman	olmaması,	

etkinliklerde	öğretici-katılımcı	etkileşiminin	katılımcıların	unvanlarına	göre	farklılık	

göstermesi	vb.	unsurlar	hizmetiçi	eğitim	faaliyetlerinde	öğretmenler	tarafından	öne	

çıkarılan	sorunlardan	bazılarıdır.

mesleki gelişimde alternatif yaklaşımlar
Kamu	dışı	aktörler	de	öğretmenlere	yönelik	mesleki	gelişim	platformları	
oluşturmuşlardır.	Bu	kapsamda	öğretmenlerin	mesleki	gelişimlerine	katkıda	
bulunan	iki	uygulama	ön	plana	çıkmaktadır.

eğitimde iyi örnekler konferansı ve yerel çalıştaylar
Öğretmene	ve	öğretmenler	arasındaki	diyaloğa	yaklaşımı	ile	farklı	bir	anlayışı	

yansıtan	ERG’nin	düzenlediği	Eğitimde	İyi	Örnekler	Konferansları,	sınıfta,	okulda	ve	

okul	dışında	öğrenmeyi	ve	öğrenme	süreçlerini	zenginleştirmek	ve	farklılaştırmak	

için	gayret	eden	öğretmenlere	ve	eğitimcilere	ulaşmayı	ve	bu	kişileri	meslektaşları	

ile	bir	araya	getirerek	daha	etkili	öğrenme	süreçleri	oluşmasına	katkıda	bulunmayı	

amaçlamaktadır.	Öğretmenler	ile	kamu,	akademi	ve	sivil	toplumdan	temsilcilerin,	

geliştirdikleri	iyi	uygulama	örneklerini	meslektaşlarıyla	paylaşmaları	ve	iyi	

uygulamaların	yaygınlaştırılmasını	amaçlayan	konferanslar	bugüne	kadar	toplamda	

yaklaşık	15.000	katılımcıyı	ağırlamıştır.

öğretmen akademisi vakfı: öğretmenin sınırı yok
Garanti	Bankası	tarafından	2009	yılında	kurulan	Öğretmen	Akademisi	Vakfı,	MEB	

işbirliğiyle	Öğretmenin	Sınırı	Yok	projesini	başlatmıştır.	“İletişim	becerileri”,	“sınıf	

yönetimi”	ve	“ölçme	değerlendirme”	alanlarında	öğretmenlere	ve	okul	yöneticilerine	

eğitim	verilen	proje	kapsamında	bugüne	kadar	18.000	öğretmene	ulaşılmıştır.	50	ilde	

589	okulda	gerçekleştirilen	eğitimlere	katılan	öğretmenlere	ve	yöneticilere	MEB	onaylı	

sertifika	verilmiştir.

71 	MEB,	2006a.

Mesleki	gelişimde	okul	liderlerinin	rolü:	TALIS	verileri	öğretmenlerin	mesleki	

gelişiminde	“okul	liderlerinin”	önemini	ortaya	çıkarmaktadır.	ERG	tarafından	gerçekleştirilen	

incelemede,	okul	müdürü	ve	öğretmenlerin	okul	gelişim	planı	üzerinde	çalıştıklarında	ve	

okul	müdürlerinin	okulla	ilgili	olarak	üst	düzey	yönetim	kademelerinde	alınan	kararlarda	

etkisi	olduğunda,	öğretmenlerin	mesleki	gelişim	faaliyetlerine	katılım	olasılıklarının	arttığı	

gözlemlenmektedir.	Ayrıca	eğer	okulun	bir	gelişim	planı	varsa,	öğretmenlerin	zorunlu	

olmayan	gelişim	faaliyetlerine	katılımları	artmaktadır.	Okul	müdürlerinin	“okul	liderleri”	

olarak	öğretmenlere	rehberlik	etme,	motivasyonlarını	yükseltme	ve	mesleki	gelişim	

faaliyetlerine	katılımlarını	artırmada	önemli	rolleri	olduğu	gözlemlenmektedir.		

Bu	kapsamda,	mesleki	gelişim	faaliyetlerinde	okul	yöneticilerinin	de	rol	alması	ve	öğretmen	

yetiştirme	politikalarında	okul	liderliği	kavramına	vurgu	yapılması	önerilebilir.
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Yapılan	çalışmalar	Türkiye’de	öğretmenlerin	büyük	çoğunluğunun	mesleki	gelişim	

faaliyetlerine	katılmakta	isteksiz	olduğu	yönünde	olsa	da	öğretmenlerin	mesleki	gelişim	

faaliyetlerine	gereksinim	duyduğu	çok	açıktır.	TED	tarafından	hazırlanan	Öğretmen	

Yeterlikleri	raporunun	bulguları	bu	gereksinimi	gözler	önüne	sermektedir.	Araştırmaya	

katılan	öğretmenlerin	yaklaşık	yarısı	sınıf	yönetimi	konusunda	sorunlar	yaşamakta,	yarısı	

eğitim	teknolojilerini	hiç	kullanmamakta,	yarıdan	fazlası	ders	planı	yapmaya	gereksinim	

duymamakta,	çoğunluğu	alternatif	ölçme	ve	değerlendirme	yöntem	ve	araçlarını	

kullanmakta	yetersiz	kalmakta	ve	çoğunluğu	görev	alanlarına	ilişkin	mevzuat	gelişimlerini	

takip	etmemektedir.	

Mesleki	gelişim	ve	hizmetiçi	eğitime	yönelik	politikalarda,	öğretmen	politikalarının	diğer	

bileşenlerinde	olduğu	gibi	merkeziyetçi	yaklaşımın	ön	planda	tutulduğu,	seminer	modelinin	

benimsendiği,	diyaloğa	ve	meslektaşlar	arası	öğrenmeye	fırsat	vermeyen	uygulamaların	

bulunduğu	gözlemlenmektedir.	Acilen,	mesleki	gelişimin	yaşam	boyu	öğrenme	bağlamında	

önemini	vurgulayan,	öğretmenlerin	birbirlerinden	öğrenmelerine	olanak	sunan	ve	okul,	ilçe	

ve	illerin	gereksinimlerini	de	dikkate	alan	uygulamaların	geliştirilmesi	gerekmektedir.



70 e¤itim reformu giriimi

Eğitim	İzleme	Raporları’nın	bu	bölümünde,	eğitimin	içeriğinde,	diğer	bir	deyişle	öğrenme-

öğretme	süreçlerinin	tamamı	boyunca	öğrencilere	kazandırılan	bilgi,	beceri,	değer	ve	tutumlar	

alanında,	ve	bunların	göstergesi	olarak	öğretim	programlarında,	öğrencilerin	öğretim	

programları	arasındaki	dağılımında	ve	ders	kitaplarında	yaşanan	değişikliklere	yer	verilmektedir.

2010	yılında	bu	alanlarda	yaşanan	en	önemli	değişiklikler,	ilköğretimde	Serbest	Etkinlikler	

uygulaması	ve	Vatandaşlık	ve	Demokrasi	Eğitimi	dersi	pilot	uygulaması,	ortaöğretimde	

öğrencilerin	okul	türlerine	dağılımında	yaşanan	ve	politika	temelli	keskin	değişiklikler	ve	Din	

Kültürü	ve	Ahlak	Bilgisi	dersi	içeriğinde	yapılmak	üzere	tartışılan	değişikliklerdir.	Tüm	bu	konular,	

bu	bölümde	ERG	çalışanları	tarafından	gerçekleştirilen	araştırmalara	dayanarak	tartışılmaktadır.	

ilköğretim ders çizelgesindeki değişiklikler ve  
“serbest etkinlikler”

tablo 4: 2005 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 12 12 12 6 6 5 5 5

matematik 4 4 4 4 4 4 4 4
hayat bilgisi 5 5 5 	 	 	 	 	
fen ve teknoloji 	 	 	 4 4 4 4 4
sosyal bilgiler 	 	 	 3 3 3 3 	
t.c. inkılâp tarihi ve atatürkçülük 	 	 	 	 	 	 	 3
yabancı dil 	 	 	 2 2 4 4 4
din kültürü ve ahlâk 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 1 1 1 1 1
teknoloji ve tasarım 	 	 	 	 	 2 2 2
trafik ve ilk yardım 	 	 	 1 1 	 	 	
rehberlik/sosyal etkinlikler 	1 1 1 1 1 1 1 1

zorunlu ders saati toplamı 28 28 28 26 26 28 28 28

se
çm

el
i 

de
rs

le
r 

yabancı dil 	 	 	 2 2 2 2 2
sanat etkinlikleri (drama, tiyatro, halk oyunları, 
enstrüman, resim, fotoğrafçılık, heykel vb.) 1 1 1 2 2 2 2 2

spor etkinlikleri (güreş, futbol, basketbol, voleybol, 
masa tenisi vb.) 1 1 1 2 2 2 2 2

bilgisayar 1 1 1 1 1 1 1 1
satranç 1 1 1 1 1 1 1 1
düşünme eğitimi 	 	 	 	 	 1 1 1
halk kültürü 	 	 	 	 	 1 1 1
tarım/hayvancılık uygulamaları 	 	 	 	 	 1 1 1
takviye ve etüt çalışmaları 1 1 1 	 	 	 	 	

seçmeli ders saati toplamı 2 2 2 4 4 2 2 2
genel toplam 30 30 30 30 30 30 30 30

Kaynak:	MEB	ttK,	2005.	

eğitimin bileşenleri: 
eğitimin içeriği
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2005	yılından	bu	yana	geçerli	olan	İlköğretim	Okulları	haftalık	Ders	Çizelgesi,	Temmuz	

2010	tarihli	TTK	kararıyla	değiştirilmiştir.72	Yapılan	değişiklikle	bazı	derslerin	haftalık	ders	

saatleri	yeniden	düzenlenmiş,	1-5.	sınıflar	için	zorunlu	ders	saati	toplamı	azaltılırken,	ders	

saati	genel	toplamı	aynı	kalmıştır.

tablo 5: temmuz 2010’da uygulamaya konan 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. inkılâp tarihi ve atatürkçülük 	 	 	 	 	 	 	 2

yabancı dil 	 	 	 3 3 4 4 4

din kültürü ve ahlâk 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 ve ilk yardım 	 	 	 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 (drama, tiyatro, halk oyunları, 
enstrüman, resim, fotoğrafçılık, heykel vb.)

	 	 	 	 	 1 1 1

spor etkinlikleri (güreş, futbol, basketbol, voleybol, 
masa tenisi vb.)

	 	 	 	 	 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

seçmeli ders saati toplamı 1 1 2
serbest etkinlikler 5 5 5 4 4
genel toplam 30 30 30 30 30 30 30 30

Kaynak:	MEB	ttK,	2010a.	

Buna	göre	zorunlu	derslerde,	bir	önceki	haftalık	ders	çizelgesinde	1-3.	sınıflarda		

haftada	12	ders	saati	olarak	işlenen	Türkçe	dersi,	yeni	çizelgeye	göre	haftada	11	ders		

saati	olarak	uygulanacaktır.	Yine	1-3.	sınıflarda	işlenen	hayat	Bilgisi	dersinin	saati	beşten	

dörde	düşürülmüştür.	4	ve	5.	sınıflarda	haftada	dört	ders	saati	olarak	işlenen	Fen	ve	

Teknoloji	dersi,	haftalık	üç	ders	saati	olarak	işlenecektir.	Yine	4	ve	5.	sınıflarda	üç	saat		

olarak	işlenen	Yabancı	Dil	dersi,	yeni	çizelgeye	göre	haftada	iki	saat	olarak	uygulanacaktır.	

8.	sınıfta	haftada	üç	saat	olarak	işlenen	T.C.	İnkılap	Tarihi	ve	Atatürkçülük	dersi	de	iki	saate	

düşürülmüştür.	1-5.	sınıflarda	zorunlu	ders	olarak	görülen	Rehberlik/Sosyal	Etkinlikler	saati	 72 	MEB	TTK,	2010a.
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kaldırılmıştır.	Bunlara	karşın,	4-8.	sınıflarda	haftada	bir	saat	olan	beden	eğitimi	ders	saati	

ikiye	yükseltilmiştir.	

Seçmeli	derslerde	ise	6-8.	sınıflar	için	haftada	iki	olan	ders	saati	toplamı	bire	indirilmiştir.	

Medya	Okuryazarlığı	dersi	seçmeli	ders	olarak	eklenirken,	sadece	2010-2011	öğretim	yılı	için	

8.	sınıflara	Vatandaşlık	ve	Demokrasi	Eğitimi	dersi	seçmeli	olarak	sunulmuştur.	Bu	ders		

2011-2012	öğretim	yılından	itibaren	aynı	sınıfta	zorunlu	ders	olarak	okutulacaktır.		

1-5.	sınıflar	için	ise	tüm	seçmeli	dersler	kaldırılmış,	yerine	yeni	bir	uygulama	olan	“Serbest	

Etkinlikler”	getirilmiştir.	1-3.	sınıflarda	haftada	beş,	4-5.	sınıflarda	haftada	dört	saat	Serbest	

Etkinlikler’e	ayrılmıştır.	Bu	konuda	bir	pilot	uygulama	yapılmamaktadır,	doğrudan	tüm	

ilköğretim	okullarında	serbest	etkinlikler	zorunlu	olarak	uygulanmaya	başlamıştır.

TTK’nın	yaptığı	açıklamada73	Rehberlik/Sosyal	Etkinlikler	dersi	için	ayrılan	ders	saatinin,	

dönüşümlü	şekilde	bir	hafta	rehberlik	etkinlikleri,	bir	hafta	sosyal	etkinlikler	için	

kullanılacağı,	buna	göre	ilköğretim	1-5.	sınıflarda	okuyan	öğrencilerin	Serbest	Etkinlikler	

saatinde	iki	haftada	bir	kulüp	çalışmalarına	katılımının	sağlanacağı	ifade	edilmektedir.	

Ancak,	1-5.	sınıflar	için	rehberlik	saatinin	tamamen	kaldırılıp	kaldırılmadığı,	ne	zaman	nasıl	

uygulanacağı	konusunda	kafa	karışıklığı	ve	okuldan	okula	değişen	bir	uygulama	mevcuttur.	

Eğitim	İzleme	Raporu	2010’da	Serbest	Etkinlikler’in	pratikte	nasıl	uygulandığına	ilişkin	

değerlendirme	sunabilmek	için	İstanbul’da	ilköğretim	sınıf	ve	rehber	öğretmenleriyle	

yaptığımız	odak	grup	görüşmesinde	saptadığımız	kadarıyla,	1-5.	sınıflar	için	rehberlik	

saatinin	ne	zaman	ve	nasıl	uygulandığı	okullar	arası	farklılık	göstermekte,	müdürler	ve	

öğretmenler	mevzuatı	değişik	şekillerde	yorumlamaktadırlar.	

İlgili	mevzuatta	Serbest	Etkinlikler’in	amacının,	“öğretici	ve	eğlendirici	uygulamalar	yoluyla	

öğrencilerin	okulu	daha	çok	sevmelerini,	bir	aile	ortamı	gibi	benimsemelerini,	okulda	

kendilerini	rahat	ifade	edebilmelerini,	güvende	hissetmelerini	ve	daha	mutlu	olmalarını	

sağlamak”	olduğu	ifade	edilmektedir.	Mevzuatta,	çocukların	insani	ve	ahlaki	değerleri	

öğrenmelerinin	ve	kişilik	özelliklerinin	sosyal	çevrede	gerçekleşmesi	nedeniyle,	öğrencilerin	

Serbest	Etkinlik	saatlerinde	sosyal	paylaşım	içinde	dostluk,	yardımseverlik,	adalet,	

sorumluluk,	sevgi,	nezaket,	sabır,	hoşgörü,	empati,	dürüstlük	vb.	değerleri	kazanmalarına	

özen	gösterilmesi	gerektiği	belirtilmektedir.	

serbest etkinlikler uygulamasının olası belirleyicileri

Serbest	Etkinlikler’in	tasarlanmasında,	sınıf	öğretmenlerine	okul	ve	çevrenin	koşulları	

ile	öğrencilerin	bireysel	özelliklerini,	gereksinimlerini	ve	ilgi	alanlarını	dikkate	almaları,	

bunun	için	rehberlik	servisleriyle	işbirliği	yapmaları	önerilmektedir.	Bu	çerçevede	etkinlik	

türleri	olarak	kitap	okuma,	drama,	film	izleme,	yarışma,	oyun,	gezi	ve	gözlem,	spor,	sanat	

etkinlikleri,	bilmece-bulmaca,	sergi	düzenleme,	güzel	konuşma-yazma,	pazara	gidip	bütçe	

oluşturma,	sebze-meyve	yetiştirme,	balık	tutma,	meslekleri	tanıma,	trafik	ve	ev	kazalarından	

korunma,	bir	öyküyü	sınıfça	okuma,	canlandırma,	resimleme,	yabancı	dilde	şarkı	söyleme,	

oyun	oynama,	satranç	turnuvaları,	şiir-müzik	dinletileri	gibi	çeşitli	etkinlikler	önerilmiştir.

2010-2011	öğretim	yılı	için	3,	4	ve	5.	sınıflarda	İstanbul	İl	Milli	Eğitim	Müdürlüğü	(MEM)	

tarafından	uygulamaya	konulan	“İstanbul	Dersi”	de	serbest	etkinliklerin	bir	parçasıdır.	

Bu	dersin	amacının,	İstanbul’u	tanıyan,	seven	ve	koruyan,	İstanbul	kültürünü	yaşayan	

ve	yaşatan,	eleştirel	düşünen,	etkin,	üretken	ve	yaratıcı	bireyler	yetiştirmek	olduğu	

ifade	edilmektedir.	Bu	dersin	öğretim	programında	“deney,	proje	geliştirme,	problem	

çözme,	soru-yanıt,	örnek	olay,	öykülendirme,	tartışma,	rol	oynama,	beyin	fırtınası,	73 	A.g.e.
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yaratıcı	drama,	oyunla	öğrenme,	işbirlikli	öğrenme,	aktif	öğrenme	ve	gözlem	gezisi	gibi	

öğretim	yöntemleri”74	kullanılmaktadır.	Çocukların	yaşadıkları	kenti,	ancak	tanırlarsa	

sevecekleri	ve	koruyacakları	düşüncesiyle,	öğrencilerin	sınıflarından	çıkması	ve	kenti	bizzat	

duyumsamaları	hedeflenmiştir.

Bu	kapsamda,	İstanbul	İl	MEM,	İstanbul	2010	Avrupa	Kültür	Başkenti	Ajansı	ve	Türkiye	

Eğitim	Gönüllüleri	Vakfı	(TEGV)	ile	işbirliği	yapmıştır.	TEGV’in	belirttiği	üzere,	İstanbul	

MEM,	ilk	kez	bir	STÖ’den	program	alarak	uygulamayı	üstlenmiştir.	Serbest	Etkinlikler’e	

ayrılan	ders	saatlerinde	uygulanmak	üzere	“İstanbul	Dersi	Örnek	Etkinlik	Programı”	

geliştirilerek	öğretmenlerin	kullanımına	sunulmuştur.	hazırlanan	örnek	etkinlik	programının,	

öğrencilerin	yaşadıkları	ilçenin	özellikleri,	ilgi	ve	yetenekleri	göz	önünde	bulundurularak,	

sunulan	temalar	çerçevesinde	öğretmenlerin	geliştireceği	etkinliklerle	çeşitlendirilebileceği,	

bu	yönüyle	programın	esnek	bir	yapıda	olduğu	belirtilmektedir.

Öğretmenlere	önerilen	etkinlik	türlerinden	hangilerini	uyguladıklarını	sorulduğunda,	

çoğundan	benzer	yanıtlar	alınmaktadır.	Genelde	Serbest	Etkinlikler’in	bir	saatinde	İstanbul	

dersinin,	bir	saatinde	okuma	dersinin,	bir	saatinde	bilgisayar	dersinin,	bir	saatinde	de	

dönüşümlü	olarak	rehberlik	veya	kulüp	etkinliklerinin	yapıldığı	ifade	edilmiştir.		

4-5.	sınıflarda	etkinliklere	haftada	dört	saat	ayrılmasının,	öğretmenlerin	bu	uygulamalar	

dışında	başka	bir	etkinliğe	vakit	ayıramamasına	neden	olduğu	belirtilmiştir.	

Odak	grup	görüşmesine	katılan	öğretmenlere	göre,	gerek	resmi	okullarda	gerekse	özel	

okullarda	etkinliklerin	uygulanıp	uygulanmadığı	ya	da	nasıl	uygulandığı	tamamen	

öğretmenin	niteliğine	ve	ilgisine	bağlıdır.	Öğretmenler	Serbest	Etkinlikler	uygulamasının	

başlayacağını	2010-2011	öğretim	yılı	başında	öğrendiklerini	ve	herhangi	bir	sağlıklı	ön	

hazırlık	yapamadıklarını	ifade	etmişlerdir.	MEB,	ön	hazırlık	yapılması	için	gerekli	çalışmaların	

uygulamadan	önce	başlatılmış	olduğunu	belirtmiş,	ancak	görüşmeye	katılan	öğretmenler,	

öğretim	yılının	başında	neyin	nasıl	yapılacağına	veya	yapılmayacağına	ilişkin	sağlıklı	bir	

resmi	açıklamanın	eksik	olduğunu,	dolayısıyla	anlamlı	bir	planlama	ve	işbölümü	yapmakta	

zorlandıklarını	dile	getirmişlerdir.	

Serbest	Etkinlikler	doğası	gereği	açık	uçlu	olduğundan,	basılmış	bir	ders	kitabı	

bulunmamaktadır.	Dolayısıyla,	özellikle	resmi	okullarda	öğretmenlerin	kitap	olmadan	

uygulama	yapmakta	zorlandığı	gözlemlenmektedir.	TTK’dan	gelen	genelgede	çok	açık	

bir	biçimde	Serbest	Etkinlikler	saatinde	deneme	sınavları,	sınavlara	hazırlık	ve	telafi	

eğitiminin	yapılmayacağı	yazılı	olsa	da,	gerek	resmi	gerek	özel	okullarda	öğretmenlerin	

etkinlik	saatinde	Matematik,	Fen	ve	Teknoloji	gibi	dersler	için	telafi	eğitimi	yaptığı	ifade	

edilmektedir.

Uygulamada	böyle	sorunlar	yaşansa	da,	fikirlerini	aldığımız	öğretmenler,	Serbest	

Etkinlikler’in	amacının	da,	bu	amaca	ulaşma	yönteminin	de	yerinde	olduğunu	ifade	

etmektedirler.	Çocukların	etkinlik	saatlerini	çok	sevdiğini,	istekle	beklediklerini,	her	yaştaki	

çocuk	için	etkinliğin	gerekli	olduğunu	belirten	öğretmenler,	etkinliklerin	öğrenmeyi	de	

olumlu	etkilediğini	dile	getirmişlerdir.	Serbest	Etkinlikler	altında	işledikleri	düşünme	

eğitiminin	çocuğun	yaşama	bakışını	farklılaştırdığı,	etkinliklerin	çocukların	yaratıcı	

yönünü	geliştirdiği	ve	kendileri	hakkında	farkındalık	kazanmalarına	yol	açtığı,	öğretmenler	

tarafından	dile	getirilen	görüşler	arasındadır.	Özellikle	rehber	öğretmenler,	çocuğun	

öğretmenin	oyun	oynadığı	yönünü	de	görmesi	gerektiğini,	kent	şartlarında	çocuğun	tek	

oyun	alanının	okul	olduğunu	ve	çocuğun	oyunla	öğrendiğini	vurgulamaktadır.		

Dolayısıyla,	yalnızca	Serbest	Etkinlikler’de	değil,	diğer	derslerde	de	çocuğu	merkeze	koyan,	
74 	İstanbul	İl	MEM,	
2011:	17.
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oyun	türü	etkinlikler	kullanıldığında,	öğrencilerin	ders	başarılarının	arttığı	öğretmenler	

tarafından	gözlemlenmiştir.	Bu	bağlamda,	İlköğretim	Genel	Müdürlüğü	tarafından	

hazırlanan	“Çocuk	Oyunları”	kitabı	da,	uygulamaya	katkı	sunabilir.	

uygulamada karşılaşılan sıkıntılara ilişkin çözüm önerileri

Uygulamada	karşılaşılan	sıkıntılara	çözüm	olarak	öğretmenlerin	önerileri	şöyledir:

(1)		Türkçe,	hayat	Bilgisi	ve	Fen	ve	Teknoloji	gibi	derslerin	saati	azaltılırken,	bu	derslerde	

tamamlanması	gereken	kazanımlar	azaltılmamıştır.	Dolayısıyla,	öğretmenler	

kazanımların	yetişmediğinden	endişelenmekte,	yetişmeyen	konuları	telafi	etmek	

için	Serbest	Etkinlikler	saatlerini	kullanmaya	eğilim	göstermektedirler.	Önerileri,	ders	

saatlerinin	yeniden	artırılması	ya	da	tamamlanması	gereken	kazanım	sayılarının	

azaltılmasıdır.	MEB	yetkilileri,	bu	konuya	ilişkin	olarak,	öğrenim	programlarına	ilişkin	

güncelleme	çalışmalarının	sürdüğünü	bildirmiştir.75

(2)		Serbest	etkinliklerin	tüm	tasarım	yükü	sınıf	öğretmenlerinin	üzerine	yüklenmemelidir,	

zira	her	öğretmen	her	konuda	birikim,	kapasite	ve	donanım	sahibi	olmayabilir.	MEB,	

İstanbul	dersi	örnek	etkinlik	programında	olduğu	gibi,	tüm	serbest	etkinlik	türleri	için	

kapsamlı	bir	kılavuz	hazırlamalıdır.	Bunun	içerisinde	öğretmenlerin	hangi	konularda	

hangi	kurumlardan	yardım	alabileceği,	nerelerle	işbirliği	yapabileceği	belirtilmelidir.	

Ancak	bu	kaynak,	serbest	etkinliklerin	ruhuna	uygun	olarak,	açık	uçlu	bir	yol	haritası	

şeklinde	olmalı,	herhangi	bir	zorunluluk	söz	konusu	olmamalıdır.	Diğer	yandan,	birçok	

öğretmen	ve	eğitimci,	öğretmenlerin	bu	kılavuzu	farklı	algılayabileceğine	ve	kılavuzda	

yer	alan	önerileri	birebir	uygulayacağına	ilişkin	kaygılarını	dile	getirmiştir.		

(3)		Ayrıntılı	bir	örnek	etkinlik	programı	bulunan	İstanbul	dersi	için	bile	her	hafta	etkili	

bir	şekilde	uygulanacak	etkinlik	bulmak	zor	olabilmektedir.	Önerilen	etkinlikler	

küçük	sınıflar	için	uygun	olduğundan	40	kişilik	sınıflarda	verimsiz	sonuçlar	elde	

edilebilmektedir.	Dolayısıyla,	öğretmenlerce	talep	edilen	kılavuzdaki	etkinlikler	

kalabalık	sınıflar	için	de	uygulanabilir	olmalıdır.

(4)		Özel	okullarda	hangi	etkinliklerin	nasıl	yapılabileceğine,	velilerle	nasıl	işbirlikleri	

yapılabileceğine	ilişkin	zümre	toplantıları	düzenlenmekte	ve	öğretmenler	arasında	

işbölümü	yapılmaktadır.	Resmi	okullardaysa	pratikte	her	şey	sınıf	öğretmenine	bağlıdır.	

Oysa	devlet	okullarında	da	zümre	çalışması	ve	görev	paylaşımı	olmalıdır.

Sonuç	olarak,	bugünkü	durumda	Serbest	Etkinlikler	uygulamasının	temel	belirleyicilerinin	

okulun	ve	öğretmenin	donanımı,	kapasitesi	ve	inisiyatifi	olduğunu	belirtmek	yanlış	olmaz.	

Bu	noktada,	“öğretmenin	özerkliği”	kavramı	öne	çıkmaktadır.	Bu	uygulamayla	birlikte,	

hangi	etkinliklerin	nasıl	bir	yöntemle	hayata	geçirileceğine	ve	öğrenci	başarısının	nasıl	

değerlendirileceğine	ilişkin	öğretmenlerin	artan	özerkliği	söz	konusudur.

Bu	türden	bir	özerklik,	aslında	artan	bir	hesap	verme	sorumluluğuyla	da	iç	içedir.	Avrupa	

ülkelerinde	eğitimde	yükselen	yerelleşme	politikalarıyla	birlikte,	okulların	ve	öğretmenlerin	

özerklik	düzeyleri	tartışılmaktadır.	Eurydice’ye	göre,	özerkliğin,	öğretmenlerin	

yaratıcılıklarının	ve	yenilik	yapma	becerilerinin	gelişmesine,	böylece	daha	aktif	faaliyette	

bulunmalarına	ve	motivasyonlarının	artmasına	yol	açacağı	beklenmektedir.76	

Türkiye’deyse	MEB’in	öğretmenlerden	derslerin	içeriği	ve	pratik	sorunlarına	ilişkin	

geribildirim	almak	ve	öğretmenleri	programın	tasarım	sürecine	dahil	etmek	gibi	bir	geleneği	

bulunmadığı,	dolayısıyla	eğitim	sistemimizin	oldukça	merkezi	politikalarla	yönetildiği	ve	

genel	olarak	okul	ve	öğretmen	özerkliğine	alan	açmadığı	iddia	edilebilir.	Serbest	etkinlikler	

75 	Eğitim	İzleme	
Raporu	2010	Danışma	

Toplantıları’nda	dile	getirilen	
görüşler.

76 	Eurydice,	2008:	9.
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uygulaması	ise,	öğretim	programı	içinde	öğretmene,	okula	ve	okulun	bağlı	bulunduğu	

yerel	teşkilata	belli	ölçüde	özerklik	tanımıştır.	Uygulama,	bu	yönüyle	ileri	bir	adım	olarak	

değerlendirilebilir.	Diğer	yandan,	eğitim	sistemi	içinde	öğretim	programlarının	çocuklarının	

gereksinimlerine	göre	uyarlanabilirliği	ve	bunu	sağlamak	üzere	öğretmenlerin,	okulların	ve	

yerel	teşkilatın	özerkliğinin	amaçları	ve	araçları,	sistemin	paydaşları	tarafından	daha	fazla	

üzerinde	tartışılması	gereken	bir	konudur.		

vatandaşlık ve demokrasi eğitimi dersi pilot uygulaması
MEB’in	son	dönem	çalışmaları	arasında	yer	alan	Demokratik	Vatandaşlık	ve	İnsan	hakları	

Eğitimi	Projesi,	IPA	2009	yılı	programlaması	kapsamında	Avrupa	Komisyonu	tarafından	

kabul	edilmiş	olup	Bakanlık	tarafından	Avrupa	Konseyi’nin	teknik	desteğiyle	uygulamaya	

konulmuştur.	

Proje	kapsamında	İstanbul,	Edirne,	Konya,	Manisa,	Sakarya,	Mersin,	Mardin,	Elazığ,	

Yozgat	ve	Samsun	illerinde	belirlenen	ilköğretim	okullarında	8.	sınıflarda	haftada	bir	saat	

olmak	üzere,	“Vatandaşlık	ve	Demokrasi	Eğitimi”	dersinin	pilot	uygulaması	2010-2011	

öğretim	yılında	gerçekleştirilmektedir.	Bu	bölümde	dersin	tasarımı	ve	uygulanabilirliği	

değerlendirilmektedir.

demokratik vatandaşlık ve insan hakları eğitimi projesi

Demokratik	Vatandaşlık	ve	İnsan	hakları	Eğitimi	Projesi’nin	(DVİhE)	genel	hedefi,	Avrupa	

temel	değerleriyle	uyum	sağlamış	daha	demokratik	bir	toplumu	demokratik	vatandaşlık	

ve	insan	hakları	eğitimini	güçlendirerek	beslemektir.	Projenin	tasarlayıcıları,	demokrasi	

ve	insan	haklarını	öğrencilere	anlatmanın	önemli	ancak	yetersiz	olduğunu,	öğrencilerin	

kendi	yaşam	alanlarında	demokrasi	ve	insan	haklarını	birebir	deneyimlemeleri	gerektiğini	

savunmaktadır.	Bu	yaklaşımla	müfredat,	mevzuat,	eğitim	materyalleri,	eğitim	personeli,	

yönetici	personel	ve	okul	ortamı	konularına	daha	çok	odaklanmak	gerektiğine	karar	

verilmiştir.	Proje	sonucunda	eğitim	mevzuatının	ve	mevcut	müfredatın	DVİhE	esasları	

temelinde	analiz	edilmesi,	DVİhE	eğitim	araç-gereçlerinin	geliştirilip	dağıtılması,	MEB	

personelinin	bu	konudaki	temel	yeterliliklerinin	ve	bilgilerinin	geliştirilmesi	ve	demokratik	

okul	kültürünün	geliştirilmesi	hedeflenmektedir.77	

1995’te	İnsan	haklarından	Sorumlu	Devlet	Bakanlığı	ve	MEB	arasında	okullardaki	insan	

hakları	eğitimini	ilgilendiren	bir	protokolün	imzalanması	sonucu	zorunlu	ders	olarak	

uygulanan	Vatandaşlık	ve	İnsan	hakları	Eğitimi	dersi,	daha	sonra	iptal	edilmiş	ve	yerine	

kazanımları	ilköğretimdeki	beş	dersin	müfredatına	entegre	edilmiştir.	Bu	disiplinler	

arası	müfredat	yaklaşımının	uygun	olmaması	ve	zorunlu	bir	derse	gereksinim	duyulması	

nedeniyle,	ders	yeni	bir	yaklaşımla	DVİhE	kapsamında	8.	sınıflar	için	yeniden	zorunlu	ders	

haline	getirilmektedir.

Ankara	Barosu	Çocuk	hakları	Merkezi,	Boğaziçi	Üniversitesi	Sosyal	Politika	Forumu,	

ERG,	Gündem:	Çocuk!	Derneği,	İnsan	hakları	Derneği,	İstanbul	Bilgi	Üniversitesi	Çocuk	

Çalışmaları	Birimi,	İstanbul	Bilgi	Üniversitesi	İnsan	hakları	hukuku	Uygulama	ve	Araştırma	

Merkezi,	Uluslararası	Çocuk	Merkezi,	Tarih	Vakfı,	Uluslararası	Af	Örgütü	ve	Yüksek	

Öğrenimde	Rehberliği	Tanıtma	ve	Rehber	Yetiştirme	Vakfı	MEB	tarafından	Kasım	2009’da	

paylaşılan	taslak	proje	tanıtım	metninden	hareketle	bir	değerlendirme	notu	hazırlamıştır.78	

Buna	göre,	demokratik	yurttaşlık	ve	insan	hakları	eğitimiyle	aktarılanların	içselleştirilmesi	

ve	insan	haklarına	saygılı	daha	demokratik	bir	toplum	hedeflerinin,	36	aylık	bir	proje	ile	

gerçekleştirilmesinin	gerçekçi	olmadığı,	ancak	çalışmaların,	öncelikle	çocukların	eğitim	

77 	MEB,	2009.

78 	Eğitimde	haklar	Çalışma	
Grubu,	2010.
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erg’nin vatandaşlık ve demokrasi eğitimi dersi   
taslak kazanımları ve açıklamalarına ilişkin  
temel değerlendirmeleri
Prof.	Dr.	İpek	Gürkaynak,	Prof.	Dr.	Füsun	Üstel,	Yrd.	Doç.	Dr.	Melike	
türkan	Bağlı,	Yrd.	Doç.	Dr.	Kenan	Çayır,	Yrd.	Doç.	Dr.	Deniz	tarba	Ceylan	
ve	ayşe	Beyazova’nın	görüşleri	alınarak	hazırlanmış	ve	pilot	uygulamanın	
başlamasından	önce,	ağustos	2010’da	MEB’e	sunulmuştur.	

•	 Yeni	uygulamanın	sadece	sınav	baskısının	üst	düzeyde	hissedildiği	8.	sınıflar	için	

geçerli	olması	ve	bir	ders	saatine	sahip	olmasının	dersin	etkisini	sınırlayacağını	

öngörmekle	birlikte	bu	girişimin	çok	önemli	bir	ilk	adım	olduğuna	inanıyoruz.

•	 Çalışmanın	geneline	ilişkin	bir	önerimiz,	başta	demokrasi	ve	insan	hakları	olmak	

üzere	çeşitli	kavramların	tarihsel	ve	toplumsal	bağlamlarından	bağımsız	ele	

alınmamasıdır.

•	 Türkiye	ve	Avrupa’da	yaşanan	güncel	toplumsal	sorunların	en	azından	etkinliklere	

konu	edilmesinde	de	büyük	yarar	görüyoruz.

•	 “Vatandaş”	ve	“devlet”	kavramlarının	ancak	sonlara	doğru	ortaya	çıkıyor	olmasının	

bir	aktör	olarak	vatandaşa	yapılması	gereken	vurguyu	zayıflattığına	inanıyoruz.	

Vatandaşlığın,	duygusal	ve	hukuksal	boyutlarıyla	ve	günümüzde	karşılaştığı	

güçlükler	ile	ilk	bölümlerde	ele	alınmasını	öneriyoruz.	Nasıl	bir	vatandaş-

devlet	ilişkisinin	amaçlandığının	baştan	ortaya	konmasında	yarar	görüyoruz.	

Bu	doğrultuda,	vurgunun,	temaların	çoğunda	ağırlıklı	görünen	“insan”dan	

“vatandaş”a	kayması	gerektiğine	de	dikkat	çekmek	istiyoruz.

•	 Devletin	ve	toplumsal	değer	ve	kuralların	mutlak	olmadığına	ve	bireyin	toplumsal	

kurallara	uyma	ve	değerleri	koruma	sorumluluğunun	yanı	sıra	bu	kural	ve	değerleri	

insan	hakları	değerleriyle	uyumlu	biçimde	değiştirme/dönüştürme	sorumluluğu	da	

olduğuna	yer	verilmesinin	ileriye	dönük	kritik	bir	adım	olacağını	düşünüyoruz.	

•	 Farklılıklara	saygı	ve	buna	hizmet	edecek	diğer	kazanımlar	benimsenmesini	çok	

değerli	bir	adım	olarak	değerlendiriyoruz.	Ancak	bu	adımın	yerini	bulması	için	bazı	

noktaların	daha	net	ifade	edilmesini	öneriyoruz.	Örneğin	farklılıkların	doğal	olması	

ve	korunmasıyla	ilgili	bölümde	bazı	farklılıkların	ayrımcı/eşitsizlikçi	yapılar	ve	

politikalar	nedeniyle	ortaya	çıktığının	açıkça	ifade	edilmesi	gerekir.

•	 hukukun	üstünlüğünü	vurgulamak	hiç	şüphesiz	önemlidir,	ancak	insan	hakları	

söz	konusu	olduğunda	evrensel	düzenlemeleri	sınırlama	olmaksızın	yansıtmak	

ve	ihlallere	ilişkin	ölçüt	olarak	ulusal	mevzuat	ile	sınırlı	kalmamayı	amaçlamak	

gerektiğini	vurgulamak	istiyoruz.	hukukun	üstünlüğü	konu	edilirken	hukukun	

zaman	zaman	ayrımcılık	kaynağı	da	olabildiğinin	ve	gelişime	açık	bir	alan	

olduğunun	da	ifade	edilmesi	önem	taşır.

Kaynak:	ERG,	2010b.	

süreç	ve	ortamlarındaki	deneyimlerini	bu	doğrultuda	dönüştürmeye	hizmet	ettikleri	
sürece	başarılı	olacağı	ifade	edilmektedir.	Değerlendirme	notunda,	demokratik	ve	insan	
haklarına	saygılı	bir	eğitimin,	siyasal	iradenin	sürekli	desteğini	alan,	kapsamlı	ve	uzun	erimli	
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politikalarla	yaşama	geçeceği	vurgulanmıştır.	Grubun	projeye	ilişkin	aşağıdaki	noktalara	
özellikle	dikkat	çekmiştir:

(1)		Projenin	öngörülen	her	bileşeni	için	“demokratik	vatandaşlık	ve	insan	hakları	eğitimi	
prensipleri”	hareket	noktası	alınmakta,	ancak	bu	ilkelerin	hangi	kaynaklara	dayanılarak	
kimler	tarafından	tanımlanacağı	bilgisi	yer	almamaktadır.	Bu	prensiplerden	ve	projenin	
ana	hedeflerinden	biri	olan	“demokratik	okul	kültürü”nden	ne	anlaşıldığı	katılımcı	
bir	süreçte	tanımlanmalıdır.	Bu	prensipler	arasında	insan	haklarının	evrenselliği	
ve	devredilemezliği,	bölünemezliği,	karşılıklı	bağımlılığı	ve	ilişkisi,	eşitlik	ve	ayrım	
gözetmeme,	katılım	ve	içerme,	hukukun	üstünlüğüne	saygı	yer	almalıdır.

(2)		Çocuk	merkezlilik	ve	çocuğun	katılım	hakkı	denince,	kısa	dönemli,	izole	ve	kendiliğinden	
oluşmuş	küçük	iyi	örnekler	değil,	mevzuat	ile	korunan,	politikalar	ile	uzun	dönemli	
bir	biçimde	planlanan	ve	günlük	yaşamın	bir	parçası	haline	getirilen	bir	yükümlülük	
anlaşılmalı;	bu	yaklaşım	proje	tasarımı	ve	uygulanmasında	somut	olarak	yer	bulmalıdır.

(3)		Eğitim	fakülteleri,	YÖK,	ilgili	diğer	bakanlıklar	ve	birimler	ve	sivil	toplum	gibi	ilgili	başka	
kurumların	gündemine	getirilmediği	ve	eşgüdüm	sağlanmadığı	takdirde	müdahalelerin	
etkisi	sınırlı	kalacaktır.

pilot uygulama değerlendirmesi

Talim	ve	Terbiye	Kurulu’nun	doğrudan	yürüttüğü	Vatandaşlık	ve	Demokrasi	Eğitimi	
dersi	pilot	uygulamasını	daha	sağlıklı	değerlendirebilmek	amacıyla,	İstanbul	Çekmeköy	
ve	Avcılar’daki	iki	pilot	okulun	Sosyal	Bilgiler	öğretmenleriyle	derinlemesine	görüşmeler	
yapılmıştır.	

Pilot	okul	olarak	neden	kendi	okullarının	seçildiği	sorusu	yöneltildiğinde,	öğretmenler	sınıf	
mevcudunun	az	ve	etnik	farklılıkların	daha	fazla	olduğu,	görece	daha	kozmopolit	yerleşim	
yerlerinden	okulların	seçildiğini	ifade	etmişlerdir.

2003	yılında	yapılan	bir	araştırmaya	göre	eski	uygulamadaki	derse	ait	kitaplara	ilişkin	
öne	çıkan	gözlemler	şöyledir:	yurtseverliğin	sabit	ve	mutlak	bir	biçiminin	dayatılması;	
yurttaşların	hakları	üstünkörü	geçilirken	görevlerinin	son	derece	ağır	olması;	devlet	
otoritesinin	üstünlüğünün	sık	sık	hatırlatılması;	yurtseverliğin	evrensel	değil,	etnik	olarak	
Türklük	bağlamında	açıklanması;	“milli”nin	dışındakine,	“öteki”ne	karşı	herhangi	bir	ilgi	ve	
empatinin	özendirilmemesi;	toplumsal	kurum,	kavram	ve	değerlerin	neredeyse	kutsal	olarak	
sunulması;	yoğun	olarak	özcü	önermeler	kullanılması	ve	konuların	7	ve	8.	sınıf	yaş	grubu	
için	uygun	olmayan,	kuru	ve	monoton	bir	biçimde	sunulması.79	Öğretmenler	de	bu	bulguları	
doğrular	şekilde,	eski	dersin	içeriğinin	öğrencilerin	deneyimlerinden	uzak,	gereksinimlere	
yanıt	vermeyen,	askeri	bir	bakış	açısıyla	oluşturulmuş,	hem	öğrenciler	hem	de	öğretmenler	
için	sıkıcı	ve	fazla	soyut	olduğunu	ifade	etmiştir.	Yeni	uygulamadaysa	yöntem	farkının	çok	
belirgin	olduğu,	dersin	yapılandırmacı	bakış	açısıyla	tasarlandığı,	öğretmen	değil	öğrenci	
merkezli	olduğu	belirtilmiştir.	Örneğin	eski	uygulamada	demokrasinin	tanımı	doğrudan	
verilirken,	şimdi	etkinlikler	sonucunda	öğrencilerin	tanıma	ulaşmaları	hedeflenmektedir.	Bu	
bağlamda	öğretmenler	kendi	fikirlerini	öğrencilere	dayatmamaları	gerektiğini	savunmaktadır.	

Görüşmelerin	gerçekleştiği	dönemde	dersin	henüz	bir	kitabı	bulunmadığından,	öğretmenler	
TTK’nın	her	hafta	internet	sitesinde	paylaştığı	etkinlik	örneklerini	takip	ettiklerini	
belirtmiştir.	Öğretim	programında	soru-cevap,	tartışma,	örnek	olay	incelemesi,	grup	
etkinlikleri,	rol	yapma,	beyin	fırtınası,	münazara,	altı	şapkalı	düşünme,	turnuva/istasyon,	
afiş	hazırlama,	drama	gibi	öğretim	yöntem	ve	tekniklerinin	kullanılabileceği	belirtilmiştir.	
Öğretmenlerin	aktardığına	göre,	Eylül	2010’da	Mersin’de	gerçekleşen	dört	günlük	bir	 79		Gök,	2003.
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hizmetiçi	eğitim	seminerinde	pilot	okul	öğretmenler	bir	araya	getirilerek,	önceden	
hazırlanmış	olan	kazanımlar	için	uygun	örnek	etkinlikler	üretilmiştir.	Uygun	etkinliklerin	
birlikte	aranması	öğretmenleri	tasarım	sürecine	dahil	etmesi	bakımından	oldukça	önemli	
olsa	da,	kazanımların	yerindeliğinin	öğretmenlerle	tartışılmamış	olması,	önemli	bir	eksiklik	
olarak	değerlendirilmiştir.	

Öğretmenler,	hâlihazırda	dersi	işlerken,	mevcut	etkinlik	örneklerini	uyguladıklarını,	zaman	
zaman	ek	kaynak	aradıklarını	ancak	buna	pek	gerek	kalmadığını	belirtmişlerdir.	Ayrıca,	
programda	belirtilen	tüm	öğretim	yöntem	ve	tekniklerini	kullanamadıkları,	buluş	yoluyla	
öğrenmeye	dayalı	pratik	çözümler	geliştirdikleri,	anlatılanlar	arasındadır.	Etkinliklerin	
tamamını	önerilen	tekniklerle	uygulayamamaları,	sınıf	mevcutlarının	yüksekliğiyle	
açıklanmaktadır.	Etkinliklerin	çoğunun	kalabalık	sınıflar	için	uygun	olmadığı,	zamanın	
çoğunun	etkinlik	düzenini	kurmaya	çalışmakla	geçtiği	ve	etkinliklerin	bu	nedenle	havada	
kalabildiği	ifade	edilmiştir.	Ayrıca,	insan	hakları	algısı	bakımından	dersin	kazanımlarının	
daha	cesur,	etkinliklerininse	çekingen	olduğu;	bu	nedenle	öğretmenlerin	daha	cesur	ve	
yaratıcı	etkinlikler	hazırlaması	gerektiği	görüşü	dile	getirilmiştir.

Gerçekleştirilen	görüşmelerde,	pilot	okullarda	TTK’nın	yakın	denetimi	söz	konusu	olduğu	
için	dersin	işlenmemesi	gibi	bir	durum	söz	konusu	değilken,	dersi	bu	sene	seçmeli	olarak	
veren	kimi	okullarda	dersin	aslında	çoğunlukla	işlenmiyor	olabileceği	şüphesi	ortaya	
çıkmıştır.	Bu	sene	ilköğretim	kurumları	haftalık	ders	çizelgesinde	yapılan	değişiklikle	yine	
Sosyal	Bilgiler	öğretmenlerinin	verdiği	İnkılâp	Tarihi	ve	Atatürkçülük	ders	saati	üçten	ikiye	
indirilmiştir.	Ders	saati	azaltılmasına	karşın	dersin	kitabı	değiştirilmemiştir	ve	kazanım	
sayısı	da	azaltılmamıştır.	Öğretmenler,	Vatandaşlık	ve	Demokrasi	Eğitimi	ders	saatini	
İnkılap	Tarihi	ve	Atatürkçülük	dersinde	yetişmeyen	konuları	telafi	etmek	için	kullanma	
eğiliminden	söz	etmektedirler.	Ek	olarak,	gelecek	eğitim-öğretim	yılında	Vatandaşlık	ve	
Demokrasi	Eğitimi	tüm	8.	sınıflar	için	zorunlu	ders	olduğunda,	program	yoğunluğu	aynı	
biçimde	devam	ettiği	sürece,	dersin	işlerlik	kazanamayacağı	görüşü	paylaşılmıştır.

Yapılan	görüşmelerde,	öğretmenlerin	öğrencilerin	derse	yönelik	tutumlarına	ilişkin	
endişeleri	olduğu	gözlemlenmiştir.	Öğretmenler,	ders	8.	sınıflarda	haftada	sadece	bir	
saat	işlendiği,	bu	sene	notla	değerlendirilmediği	ve	SBS’de	ilgili	soru	çıkmadığı	için	
öğrencilerin	çoğunun	bu	dersi	ciddiye	almadığını,	ancak	2011-2012	öğretim	yılında	notla	
değerlendirilmesi	halinde	ve	SBS’de	soru	çıkması	durumunda	derse	yönelik	tutumun	
değişeceğini	düşündüklerini	belirtmişlerdir.	

8.	sınıfın	öğrenciler	için	hem	bilişsel	ve	psikolojik	hem	de	fizyolojik	olarak	çok	kritik	
bir	dönem	olduğuna	değinen	öğretmenlerin	bir	bölümü,	bu	dersin	8.	sınıf	yerine	6	
ve	7.	sınıflarda	verilmesinin	daha	etkili	olacağını	söylemişlerdir.	Öte	yandan,	6.	ve	
7.	sınıflarda	konuların	çok	soyut	kalacağını,	çocukların	anlamakta	güçlük	çekeceğini	
savunan	öğretmenler	de	olmuştur.	Ancak,	etkinliğin	belirleyici	olacağını,	etkinlik	uygun	
kurgulanmadığı	takdirde	8.	sınıfların	da	soyut	konuları	anlamayabileceğini	ifade	eden	
öğretmenler	olmuştur.	Bunlar	dışında,	bu	dersin	Sosyal	Bilgiler	içinde	ara	disiplin	olarak	
anasınıfından	itibaren	verilmesinin	daha	verimli	olacağı	düşüncesinde	olan	öğretmenler	
de	bulunmaktadır.	TTK	ise	dersin	haftalık	ders	çizelgesindeki	yerinin	değiştirilmesinin	
zorluğuna	işaret	etmektedir.

Medyada	yer	alan,	öğrencilerin	artık	hak	ve	özgürlüklerine	ilişkin	daha	bilinçli	oldukları	
yönündeki	haberlere	karşın,	öğretmenler	derste	pek	de	“suya	sabuna	dokunmamaya”	
çalıştıklarını,	dersin	eleştirel	ve	bilinçli	bireyler	yetiştirilmesi	konusunda	vaat	ettiği	katkıyı	
yerine	getirecek	düzeyde	olmadığını	iddia	etmiştir.	Derste	işlenen	konuların	öğrencilerin	
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davranışlarına	veya	tutumlarına	nasıl	yansıdığını	sorulduğunda	öğretmenler,	çocukların	
davranışlarının	bir	saatlik	bir	dersle	hemen	değişmesinin	olanaksız	olduğunu	ifade	
etmişlerdir.	Öte	yandan,	diğer	derslerle	karşılaştırıldığında	bu	derse	öğrencilerin	daha	çok	
katıldıkları	belirtilmiştir.

Son	olarak,	pilot	uygulamanın	değerlendirmesinin	nasıl	yapıldığı	ve	pilot	uygulamanın	
sonuçlarının	esas	uygulamaya	nasıl	yansıyacağı	öğretmenlere	sorulmuştur.	Yanıtlara	
göre	değerlendirme	merkezi	bir	biçimde,	doğrudan	TTK	tarafından	yürütülmektedir.	Pilot	
okullardaki	öğretmenler	her	hafta	etkinliklerin	uygulanabilirliğine	ve	verimine	ilişkin	bir	
değerlendirme	formu	doldurup	TTK’ya	göndermektedir.	Bu	sürece	başından	beri	okul	
yönetimi,	ilçe	veya	il	milli	eğitim	müdürlükleri	dahil	olmazken,	son	zamanlarda	ilçe	ve	il	
milli	eğitim	müdürlükleri	de	raporları	talep	etmeye	başlamıştır.	Öğretmenler,	raporlarda	
uygulamada	yaşanan	aksaklıkları	ve	yeni	etkinlik	önerilerini	dile	getirdiklerini	ifade	etmiş;	
TTK’dan	geribildirim	almamış	olmalarına	ilişkin	olumsuz	değerlendirmeleri	vardır.	Buna	
karşılık	TTK,	pilot	okulları	ziyaret	ettiklerinde	sözlü	olarak	geribildirim	verildiğini	ifade	
etmiştir.	Öğretmenler,	yaptıkları	değerlendirmeler	ışığında	gelecek	sene	okutulacak	
kitaptaki	etkinlikleri	şekillendirdiklerini	düşünmektedirler.	Ancak,	henüz	pilot	uygulama	
sürerken,	Nisan	2011’de	kitabın	hazırlanıp	komisyona	gelmiş	olduğunu	öğrenmek,	
öğretmenler	Nisan,	Mayıs	ve	haziran	ayları	için	yapacakları	değerlendirmelerin	dikkate	
alınmayacağı	izlenimini	uyandırmıştır.	Sonuç	olarak,	var	olan	etkinliklerin	birleştirilerek	
kitaplaştırılacağı,	genel	çerçevenin	önemli	ölçüde	değiştirilmeyeceği,	pilot	uygulamadan	
çıkan	derslerin	tamamının	yeni	uygulamaya	yansıtılmayacağı,	tam	anlamıyla	katılımcı	bir	
süreç	işletilmeden	esas	uygulamaya	ilişkin	son	kararların	TTK	tarafından	verileceğine	ilişkin	
bir	algı	söz	konusudur.

Özetle,	bu	aşamada	TTK’nın	gerek	öğretmenler	gerek	sivil	toplum	ve	akademi	tarafından	
paylaşılan	görüş	ve	önerilerin	pilot	uygulama	sürecinde	nasıl	kullanıldığına	ilişkin	bilgi	
paylaşımını	artırması	yararlı	olacaktır.	Ayrıca,	pilot	uygulama	sürecinin	ardından	izlenecek	
adımlara	ilişkin	yol	haritasının	paydaşların	bilgisine	sunulması	da	önemlidir.	Dersin	tasarımı	
ile	uygulama	süreç	ve	çıktılarının	hangi	sıklıkla,	kimler	tarafından,	hangi	yöntemlerle	izlenip	
değerlendirileceği	ve	sonuçların	nasıl	kullanılacağına	ilişkin	bilgilerin	de	farklı	paydaşların	
sürece	etkin	katılımı	için	yaygınlaştırılması	gerekir.	Son	olarak,	pilot	uygulama	sürecinde	
göze	çarpan	önemli	bir	eksiklik	bu	dersi	alan	çocukların	deneyimlerine	ilişkin	öğretmen	
izlenimlerinin	dayanak	alınmış	olmasıdır.	Gelecek	izleme-değerlendirme	çalışmalarının	

çocukların	görüş	ve	deneyimlerinden	de	beslenmesine	gereksinim	büyüktür.

türkiye’de din ve eğitim: 2010 yılında yaşanan 
gelişmelere toplu bakış80

Din	konusunun	eğitimde	ne	ölçüde	ve	nasıl	yer	alacağı	tartışması	Türkiye’de	uzun	zamandır	

sürmektedir.	Alevi	Çalıştayları	sürecindeki	gelişmeler,	18.	Milli	Eğitim	Şurası,		

Din	Kültürü	ve	Ahlak	Bilgisi	(DKAB)	dersine	karşı	açılan	davalar	2010	yılında	da	din	ve	

eğitim	tartışmalarının	gündemde	kalmasını	sağlayan	önemli	gelişmelerdir.	Bu	bölümde	

Türkiye’de	din	ve	eğitim	alanındaki	değişim	süreci	2010	yılında	yaşanan	gelişmeler	ışığında	

ele	alınacaktır.	

alevi çalıştayları

haziran	2009’da	başlayan	ve	Ocak	2010’da	Kızılcahamam’da	gerçekleşen	geniş	katılımlı	bir	

toplantıyla	son	bulan	Alevi	Çalıştayları	din	ve	eğitim	konusunun	gündemde	kalmasında	

önemli	bir	rol	oynamıştır.	Çalıştayların	ardından	yayımlanan	gerek	ön	rapor	gerekse	nihai	

80 	ERG’nin	2011	yılında	
yayımladığı	Türkiye’de	Din	
ve	Eğitim:	Son	Dönemdeki	
Gelişmeler	ve	Değişim	Süreci	
başlıklı	yayından	kısaltılarak	
alınmıştır.
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rapor	Aleviler’i	temsil	eden	bazı	STÖ’ler	tarafından	sert	bir	şekilde	eleştirilmiştir.	Nihai	

raporda	zorunlu	DKAB	eğitiminin	yanı	sıra	isteğe	bağlı	din	eğitiminin	de	savunulmasının	

zorunlu	din	dersleri	uygulamasının	sonuçlarını	daha	da	ağırlaştıracağı	savunulmuştur.81	Ön	

rapor	da	din	ve	eğitim	açısından	benzer	gerekçelerle	eleştirilmişti.82	

Çalıştayların	ardından	Şubat	2010’da	yayımlanan	ön	raporda	DKAB	dersinin	öğretim	

programının	yeniden	biçimleneceği	ve	programın	herhangi	bir	inanç	grubunun	düşünce	

ve	çıkarlarına	doğrudan	atıfta	bulunmayan	bir	dikkatle	hazırlanacağı	vurgusu	üzerine	

programlarının	yenilenmesi	için	MEB	Din	Öğretimi	Genel	Müdürlüğü	(DÖGM)	görevlendirildi.	

MEB	DÖGM	eşgüdümünde	ilerleyen	yenilenme	sürecinde	öncelikle	Aleviler,	Caferiler	ve	

Nusayriler’in	görüşleri	alınarak,	öğretim	programlarının	yenilenmesine	yönelik	bir	komisyon	

kuruldu.	Bu	komisyonun	hazırladığı	rapor	yeni	programların	yazım	sürecinde	kullanıldı.	

Aralık	2010’da	gerçekleştirilen	DKAB	Dersleri	Müfredat	Bilgilendirme	Toplantısı’nda	

katılımcılara	2011-2012	yıllarında	okutulacak	DKAB	öğretim	programı	çerçevesi	sunuldu.	

Toplantıda	paylaşılan	yeni	programa	ilişkin	çıkan	haberler	yenilenen	öğretim	programını	

önemli	bir	gelişme	olarak	görmekle	birlikte	çeşitli	açılardan	eleştirilere	yer	vermiştir.83	

Yeni	öğretim	programları	Ocak	2011’de	Talim	ve	Terbiye	Kurulu	Başkanlığı	(TTKB)	ve	Milli	

Eğitim	Bakanı	onayları	sonrasında	DÖGM’nin	internet	sitesinde	açıklandı.	Programın	ve	

uygulamasının	ayrıntılı	bir	biçimde	incelenmesi,	programın	değişim	sürecine	katkısı	ve	

geliştirilmesi	gereken	yönlerinin	ortaya	konması	oldukça	önemli	ve	hızla	atılması	gereken	

bir	adım	olarak	öne	çıkmaktadır.

18. milli eğitim şurası

Din	ve	eğitim,	Alevi	Çalıştayları’nın	yanı	sıra,	1-5	Kasım	2010	tarihleri	arasında	

gerçekleştirilen	18.	Milli	Eğitim	Şurası’nda	da	gündemdeydi.	Değerler	eğitimi	konusunda	

önemli	işlev	gördüğü	iddia	edilen	DKAB	dersinin	çoğulcu	bir	anlayışla	tüm	öğretim	

kurumlarında	daha	etkin	olarak	okutulması	gerektiğine	kararlar	arasında	yer	verildi.84	Ayrıca	

Anayasa’nın	24.	maddesi	gereğince	isteyen	anne-babaların	çocuklarının	ahlaki	ve	manevi	

değerlerini	geliştirmelerine	yardımcı	olmak	amacıyla	seçmeli	din	eğitimi	verilebilmesi	için	

düzenlemeler	yapılması	gerektiği	de	kararlar	arasında	yer	aldı.	Din	öğretiminin	çoğulcu	bir	

anlayışla	olması	gerektiğine	vurgu	yapılsa	da	her	iki	kararda	da	din	eğitimi	ve	öğretiminin	

etkisinin	ve	yoğunluğunun	artırılması	gerektiğinin	vurgulanması	tartışılması	gereken	bir	

eğilimdir.

ulusal düzeydeki dava kararları

2005	ve	2006	yılında	yenilenen	DKAB	öğretim	programları	Türkiye’de	din	ve	eğitim	

konusunda	toplumsal	uzlaşı	yaratmaya	yetmemiş	ve	DKAB	dersinin	zorunlu	olmasına	ve	

dersin	içeriğine	ilişkin	şikâyetler	özellikle	son	on	yıldır	artan	bir	biçimde	mahkemelere	

taşınmıştır.	

Sivas	İdare	Mahkemesi	2010’da	verdiği	bir	kararda	DKAB	dersinin	teorik	ve	pratik	

uygulamasının	farklı	olduğu	ve	derste	verilen	eğitimin	ailenin	felsefi	ve	dini	görüşlerine	

aykırı	olduğu	gerekçesiyle,	çocuklarının	din	dersinden	muaf	tutulmasını	isteyen	aileyi	haklı	

bulmuştur.	Mahkeme	kararında	“ilköğretim	7.	ve	8.	sınıflarda	okutulan	DKAB	öğretiminin	

Anayasa’nın	öngördüğü	amaca	uygun	bir	müfredatla	verilmemesi,	içeriğinin	nesnel	ve	

çoğulcu	olmaması	ve	devletin	dinler	karşısında	tarafsız	kalarak	bütün	dinsel	inançları	

eşdeğer	görme	gerçeğiyle	bağdaşmadığı”	sonucuna	varıldığından	yürürlükte	olan	öğretim	

81 	ABF,	T.Y.a.

82 	ABF,	T.Y.b.	

83 Çalıştaydan	sonra	
Oral	Çalışlar	ve	Binnaz	
Toprak	çalıştaya	ilişkin	

değerlendirme	yazmıştır.	
Çalışlar	15	Aralık	2010	

tarihli	Radikal	gazetesinde	
yayımlanan	yazısında	

din	dersini	bilimsel	
değil	daha	çok	inançsal	

anlayış	temelinde	
hazırlayan	yaklaşımın	
sürdüğünü,	Aleviler’in	

inanç	referanslarının	din	
dersine	entegrasyonunun	

“asıl	öz”ü	değiştirmediğini	
ve	Müslümanlık’ın	temel	

inançsal	değer	ve	ritüellerini	
bir	bilimsel	gerçek	gibi	

sunan	öğretim	anlayışının	
devam	ettiğini	dile	

getirmiştir.	Toprak,	16	
Aralık	2010	tarihli	Radikal	
gazetesinde	yayımlanan	
yazısında	yeni	öğretim	

programında	Alevilik’e	ilişkin	
bilgilerin	Sünni	İslam’ı	

pekiştirmek	için	metinlere	
serpiştirilmiş	olmasını,	dersin	

din	kültürünü	değil,	din	
bilgisini	amaçlamasını	ve	

bilginin	tarihsel	ve	analitik	
olmak	yerine	üst	üste	

yığılmış	ayrıntılar	şeklinde	
işlenmesini	eleştirmektedir.

84 	MEB,	2010a.
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programı	esas	alınarak	okutulan	DKAB	dersinin	zorunlu	tutulmasının	bu	haliyle	mümkün	

olmadığı	belirtilmiştir.85	Benzer	bir	gerekçeyle	Sakarya	2.	İdare	Mahkemesi’ne	açılan	davada	

da	mahkeme,	ilk	ve	ortaöğretim	kurumlarında	verilen	DKAB	dersinin	öğretim	programının	

din	kültürü	öğretimine	mi	yoksa	din	eğitimine	mi	yönelik	olduğunun	saptanması	

gerektiğini	belirtmiştir	.	Mahkeme	tarafından,	sınıflarda	okutulan	DKAB	dersine	ilişkin	beş	

ders	kitabı	ve	öğretim	programı	incelendiğinde	Türkiye’de	hakim	olan	dinsel	çeşitliliğin	

DKAB	derslerinde	dikkate	alınmadığı,	özellikle	Alevi	inancına	sahip	topluluğun	oranının	çok	

büyük	olmasına	rağmen	öğrencilerin	Alevi	inancına	ilişkin	eğitim	almadığı	değerlendirmesi	

yapılmıştır.86	

Ancak	Türkiye’de	süren	davalarda	yenilenen	programın	ve	ders	kitaplarının	insan	haklarına	

aykırılık	taşımadığı	yönünde	kararlar	da	söz	konusudur.	Ankara	10.	İdare	Mahkemesi	Aralık	

2009’da	aldığı	bir	kararla,	dersin	mezhepler	üstü	olduğuna	ve	ders	kitaplarında	Alevilik	

konularının	yeterli	olduğuna	hükmetmiştir.87	Temyiz	isteminde	bulunulmasının	ardından	

Danıştay	da	benzer	gerekçelerle	İdare	Mahkemesi’nin	kararını	onamıştır.88

Bunlara	ek	olarak	yakın	dönemli	bir	çalışma,	Türkiye’de	bazı	Protestan	ailelerin	dersten	

muaf	olmak	istedikleri	halde	dersi	almak	zorunda	bırakıldıklarını	ve	bazı	ailelerinse	

çocuklarını	ayrımcılıktan	korumak	için	dersten	muafiyet	istemediklerini	ortaya	koymuştur.89	

Avrupa	Komisyonu	2010	Yılı	Türkiye	İlerleme	Raporu’nda	da	bu	konuya	değinilmiş	ve	

Yehova	şahitleri	topluluklarının,	muafiyet	taleplerinin	reddedilmesi	sonucunda,	il	milli	

eğitim	müdürlüklerine	karşı	iki	yeni	idari	dava	açtığı	ve	davaların	Danıştay’da	devam	ettiği	

belirtilmiştir.90

Aynı	gerekçelerle	açılmış	bazı	davaların	farklı	biçimlerde	sonuçlanması	toplumdaki	

tartışmaların	yargıda	da	devam	ettiğini	göstermektedir.

anayasada din ve eğitim

Yeni	anayasa	tartışmaları	kapsamında	gündeme	gelmesi	beklenen	konulardan	biri	de	

din	ve	eğitimdir.	DKAB	dersinde	nesnel,	çoğulcu	ve	eleştirel	din	öğretimi	etkili	olarak	

yapılabilse	bile	din	ve	eğitimle	ilgili	bir	dersin	anayasada	zorunlu	kılınmasına	özellikle	laiklik	

ve	medeni	haklar	eksenleri	üzerinden	ciddi	itirazlar	vardır.	Burada	ön	plana	çıkan	talep	

1982	Anayasası’nın	24.	maddesinde	değişiklik	yapılarak	DKAB	dersinin	zorunlu	olmaktan	

çıkarılmasıdır.	Din	özgürlüğünün	eğitim	alanında	da	korunması	için,	anayasada	din	ile	ilgili	

dersleri	zorunlu	kılan	bir	düzenlemenin	yer	almaması	oldukça	önemlidir.	

sonuç

Din	konusunun	eğitim	sistemindeki	dersler	içinde	ne	ölçüde	ve	hangi	yöntemlerle	ele	

alınması	gerektiği	Türkiye’de	uzun	bir	süredir	tartışılmaktadır.	Din	konusunun	eğitim	

sistemindeki	yerini,	hem	toplumdaki	farklı	taleplerin	dikkate	alınacağı	hem	de	başta	çocuk	

hakları	olmak	üzere	tüm	insan	hak	ve	özgürlüklerinin	hayata	geçirebileceği	bir	çerçeveye	

oturtmak	amacıyla	tartışmalar	devam	etmelidir.	Tartışmalar,	demokratik	değerler	ve	insan	

haklarının	temel	ilkeleri	gözetilerek	yürütüldüğünde,	yapıcı	bir	diyalog	zemini	yaratılabilir	

ve	toplumdaki	farklı	kesimlerin	talep	ve	gereksinimlerinin	karşılanacağı	yeni	bir	dengeye	

doğru	yol	alınabilir.	

Bu	konunun	çözüme	kavuşturulması,	çocukların	eğitimdeki	haklarıyla	ilgili	sorunların	

giderilmesine	dönük	önemli	bir	adım	olacaktır.	Din	ve	eğitimle	ilgili	tartışmalar	

sürdürülürken	en	çok	göz	ardı	edilen	konulardan	biri	çocuk	haklarıdır.	Çocuğun	“yüksek	

85 	Sivas	İdare	Mahkemesi,	
esas	no:	2009/1259,	karar	no:	
2010/870.	

86 	Sakarya	2.	İdare	
Mahkemesi,	esas	no:	
2009/877,	karar	no:	
2010/546.

87 	Ankara	10.	İdare	
Mahkemesi,	esas	no:	
2005/2703,	karar	no:	
2009/1804.

88 	Danıştay	8.	Daire,	esas	
no:	2009/10610,	karar	no:	
2010/4213.

89		Protestan	Kiliseler	
Derneği,	2010.

90		Avrupa	Komisyonu,	
2010.
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yararı”,	tüm	yönleriyle	“gelişme	hakkı”,	“katılım	hakkı”	ve	“din	ve	vicdan	özgürlüğü”	gibi	

kritik	konular	tartışmalar	çerçevesinde	gündeme	nadiren	getirilmektedir.	DKAB	dersinin	

mevcut	uygulamasının,	bugünkü	çözümlenmemiş	biçimiyle,	bazı	durumlarda	çocukları	sınıf	

ve	okul	ortamında	ayrımcılığa	uğrama	ve	dışlanma	riskine	açık	bıraktığı	görülmektedir.

Kavramsal	düzeyde	DKAB	dersinin	nesnel,	çoğulcu,	tarafsız,	mezhepler	üstü,	dinler	açılımlı,	

bilimsel	ve	araştırmaya	dayalı	bilgiyi	temel	alan,	öğrenci	merkezli	ve	insan	hakları	ilkeleriyle	

uyumlu	olması	üzerine	bir	uzlaşının	olması	sevindiricidir.	Ancak	bu	kavramların	yeterince	

açık	bir	biçimde	tanımlanmamaları	ve	ölçütlerinin	net	olmaması,	kavramsal	çerçevede	bir	

uzlaşma	görüntüsü	olmasına	rağmen	uygulamaların	bu	çerçeveden	uzağa	düşmesine	neden	

olabilmektedir.	Dolayısıyla	artık	DKAB	dersinin	ilkelerinin	neler	olması	gerektiği	değil	bu	

ilkelerin	somut	gereklerinin	neler	olduğu	net	bir	biçimde	tanımlanmalıdır.	

Bunun	yanı	sıra,	Türkiye	bağlamında,	çoğulculuk	kimi	zaman	ders	kitapları	ya	da	öğretim	

programlarında	Alevilik’e	yer	verilip	verilmemesine	indirgenebilmektedir.	Alevilik’in	ders	

kitapları	ya	da	öğretim	programlarında	yeterli	düzeyde	yer	alması	çoğulculuk	yönünde	

atılmış	önemli	bir	adım	olabilir	ancak	-inançsızlık	da	dahil-	diğer	inanç	ya	da	felsefi	

görüşlerin	nasıl	temsil	edildiği	de	Türkiye’de	fazla	gündeme	gelmeyen	ancak	göz	ardı	

edilmemesi	gereken	oldukça	önemli	bir	ölçüttür.

Ayrıca,	din	ve	eğitimle	ilgili	konularda	kimi	zaman	görülen	ciddi	kavramsal	karmaşa	

konunun	tartışılmasını	zorlaştırmaktadır.	Konuyla	ilgili	tartışmaların	açık	ve	net	

tanımlanmış	kavramlar	üzerinden	yürümemesi,	çoğu	zaman	farklı	tarafların	aynı	kavramı	

farklı	algılamaları	ve	kullanmaları	konu	ile	ilgili	kafa	karışıklığını	artırmaktadır.	“Din	eğitimi”	

ve	“din	öğretimi”nin	ya	da	“seçmeli”	ve	“isteğe	bağlı”nın	birbirleri	yerine	kullanılması	

konuyla	ilgili	araştırmaların,	tartışmaların,	yazıların	doğru	bir	biçimde	yorumlanmasını	

ve	karşılaştırılmasını,	dolayısıyla	toplumsal	taleplerin	anlaşılmasını	zorlaştırmaktadır.	

Türkiye’deki	din	ve	eğitim	tartışmalarında	ortak	bir	dil	yakalanmasının	toplumsal	diyaloğa	

önemli	katkı	yapacağı	görülmektedir.

Türkiye’de	din	ve	eğitim	alanında	farklı	etmenlerin	rol	oynadığı	bir	değişim	süreci	yaşandığı	

açıktır.	Bu	süreçte	son	olarak	yeni	DKAB	öğretim	programları	kabul	edilmiş	ve	ders	

kitapları	hazırlanmıştır.	Öte	yandan,	gerek	yeni	programların	ve	ders	kitaplarının	içeriğinin	

kamuoyunda	farklı	kesimleri	ne	kadar	tatmin	edeceği	gerek	bunların	Eylül	2011’den	itibaren	

sınıflarda	ne	derece	dersin	özüne	uygun	biçimde	uygulanabileceği	gibi	sorular	değişim	

süreci	açısından	kritik	önem	taşımaktadır.

ortaöğretimde süren dönüşüm
2008	ve	özellikle	2009	yılındaki	Eğitim	İzleme	Raporları’nda	da	önemli	yer	bulan	
ortaöğretimde	reform	çalışmaları	ve	dönüşüm,	2010	yılında	da	önemini	koruyarak	
sürmüştür.	Eğitim	İzleme	Raporu	2009’un	yayımlanmasından	sonra	bu	alandaki	en	önemli	
gelişmeler	ortaöğretime	geçişte	6	ve	7.	sınıfların	sonunda	uygulanan	Seviye	Belirleme	
Sınavları’nın	(SBS)	kaldırılması,	2013’e	dek	tüm	genel	liselerin	Anadolu	liselerine	veya	
meslek	liselerine	dönüşümünün	hedeflenmesi	ve	bu	bağlamda	kademeli	olarak	genel	
liselerde	ve	Anadolu	liselerinde	alanların	kaldırılmasıdır.

Ortaöğretimin	öneminin	altında,	bireylerin	potansiyellerini	gerçekleştirmeleri	ve	toplumsal	
yaşama	diledikleri	şekillerde	ve	diledikleri	kadar	katılabilmeleri	için	gereksinim	duydukları	
bilgi,	beceri	ve	yetkinliklerin	ortaöğrenim	çağında	kazanılıyor	olması	yatmaktadır.	Bu	
bilgi,	beceri	ve	yetkinlikler	arasında	bilişim	okuryazarlığı,	yabancı	dil	hakimiyeti,	üst	düzey	
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eleştirel	düşünme	becerileri	ve	demokratik	katılım	yollarına	ilişkin	farkındalık	sayılabilir.91	

Ayrıca	ortaöğretim,	ekonomik	kalkınma	süreçlerinde	de	belirleyici	rol	oynamaktadır.	

Tüm	bu	unsurlar,	Türkiye’nin	etkili	bir	ortaöğretim	sistemi	için	hızlı	bir	hamleye	ihtiyacı	

bulunduğuna	işaret	etmektedir.92	Ortaöğretim	programlarının	gençlerin	beklentilerine	

yanıt	verecek	biçimde	düzenlenmesi	kritik	önem	taşımaktadır.	Ancak,	ortaöğretime	talep	

ve	okullulaşma	oranları	artsa	da,	ortaöğretime	yükseköğretime	geçiş	kademesi	veya	işsizlik	

sorununun	çözümünde	bir	aracı	olmanın	ötesinde	bir	rol	biçilebilmiş	değildir.	

ortaöğretim kurumlarına geçiş sisteminde değişiklik

Türkiye’de	eğitim	sisteminin	en	derin	sorunlarından	biri,	okullar	arası	kalite	farklarının	

yoğunluğu	nedeniyle	kademeler	arası	sınav	sistemlerinin	öğrenme-öğretme	süreçleri	

üzerinde	yarattığı	baskıdır.	Ortaöğretime	ve	yükseköğretime	geçişte	uygulanan	

sınavlardaki	ağır	rekabetin	etkisiyle	hem	öğretmenler	hem	de	öğrenciler,	asıl	öğrenmeleri	

gerekenler	yerine	test	çözme	becerisine	yoğunlaşmakta	ve	edebiyattan,	sanattan,	spordan,	

sokaktan	uzaklaşmaktadır.	Eğitim	sistemimiz,	süreç	yerine	yalnızca	sonuca	odaklanan,	

ilgi	duyduğu	alanlarda	derinlemesine	bilgi	edinmek	ve	öğrenmeyi	öğrenmek	yerine,	

her	alanda	az	ve	genelgeçer	bilgiyi	tekrarlayan	kişiler	yetiştirmektedir.	Bu	soruna	karşı,	

özellikle	veliler	cephesinden,	sessiz	de	olsa	azımsanmayacak	bir	tepkinin	oluştuğu	artık	

gözlemlenebilmektedir.	

Eğitim	İzleme	Raporu	2009’da	da	değinildiği	gibi,	6,	7	ve	8.	sınıfların	sonunda	uygulanan	

SBS’nin	okul	dışı	kaynaklara	yönelimi	artırdığına	ve	okulun	eğitim	sistemindeki	

merkeziliğini	kaybetmesine	yol	açtığına	yönelik	bir	uzlaşı	ortaya	çıktıktan	sonra,	MEB		

2009-2010	öğretim	yılının	sonunda	6	ve	7.	sınıfların	sonunda	uygulanan	sınavların	

kaldırılmasına	karar	vermiştir.	Böylelikle	sınav	sisteminin	çocuklar	üzerinde	yarattığı	derin	

baskının	bir	nebze	azaltılması	umulmaktadır.

genel liselerin dönüştürülmesi

Türkiye’de	ortaöğretimde	öğrenciler,	okul	türlerine	göre	ayrılmaktadır.	Önceki	raporumuzda	

da	belirttiğimiz	gibi,	okul	çeşitliliği	yerine	program	çeşitliliğine	dayanan	bir	sistemin	

oluşturulması	hedefiyle	2009-2010	öğretim	yılında	ortaöğretimde	79	olan	okul	türü	sayısı	

15’e	indirilmiştir.	Uzun	dönemde	genel	liselerin	ortaöğretim	içindeki	ağırlığı	azalmakta,	

buna	karşılık	mesleki	ve	teknik	liselerle	imam-hatip	liselerinin	ağırlığı	sürekli	olarak	

artmaktadır.	Akademik	seçici	liselerse	ağırlığını	artırma	eğilimindedir.93	

Grafikte	de	görülebileceği	gibi	Ortaöğretim	Genel	Müdürlüğü’ne	bağlı	genel	liselerin	

ortaöğretimdeki	ağırlığı	2009-2010	öğretim	yılında	%	37,6	iken	2010-2011	yılında	%	29’a	

gerilemiştir.	Buna	karşılık,	akademik	seçicilik	uygulayan	liselerin	ağırlığı	%	12,4’ten		

%	19,5’e	yükselmiştir.	Mesleki	ve	teknik	liselerin	ağırlığındaysa	%	39,4’ten	%	40,1’e	doğru	

bir	artış	görülmektedir.	İmam-hatip	liselerinin	ağırlığı	artmayı	sürdürerek	%	5,5’ten	%	5,9’a	

yükselmiştir.	

Bu	eğilim,	hükümetin	mesleki	ve	teknik	ortaöğretimin	ağırlığının	artırılması	yönündeki	

politika	tercihiyle	açıklanabilir.	Bu	bağlamda	2010	yılında	kimi	mevzuat	değişikliklerine	

gidilmiştir.	Nisan	2010’da	Ortaöğretim	Kurumları	Yönetmeliği’nde	değişiklik	yapılarak,	

ortaöğretimin	amaçlarını	içeren	madde	“Öğrencilerin	ilgi,	istek	ve	yetenekleri	

doğrultusunda	yüksek	öğretime	veya	hem	mesleğe	hem	de	yüksek	öğretime	veya	hayata	ve	

iş	alanlarına	hazırlanmalarını	sağlamaktır”	şeklinde	yenilenmiştir.	

91		ERG,	2010a:	53.

92		ERG,	2011.	

93		ERG,	2010a:	71.
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Kaynak:	MEB,	Türkiye Eğitim İstatistikleri, Milli Eğitim İstatistikleri. 
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A1  Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne
bağlı akademik seçicilik uygulayan 
liseler (Anadolu, fen, sosyal bilimler, 
güzel sanatlar, spor)

% 9,7 % 8,5 % 7,9 % 10,1 % 11,3 % 13,9 % 13,1 % 12,4 % 19,5

A2  Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi
Genel Müdürlüğü’ne bağlı Anadolu
öğretmen liseleri

% 1,3 % 1,2 % 1,2 % 1,4 % 1,5 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,9

A3  Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne
bağlı genel liseler % 51,9 % 52,0 % 50,3 % 48,1 % 45,7 % 40,7 % 39,1 % 37,6 % 29,0

A4  Özel liseler (genel ortaöğretim) % 2,3 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,8 % 3,2 % 3,3 % 3,2 % 3,2

B1  Mesleki ve Teknik Öğretim birimlerine  
(ETÖGM, KTÖGM, TTÖGM, SİDB) 
bağlı mesleki ve teknik liseler

% 32,1 % 32,4 % 34,4 % 34,1 % 34,5 % 35,8 % 38,1 % 39,4 % 40,1

B2  Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne
% 2,6 % 3,2 % 3,6 % 3,7 % 4,0 % 4,4 % 4,3 % 5,5 % 5,9

B3  Özel Eğitim, Rehberlik ve 
Danışmanlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı liseler

bağlı liseler

% 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,2 % 0,2

B4  Özel liseler (mesleki ve teknik 
ortaöğretim) % 0,04 % 0,04 % 0,04 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,04 % 0,04 % 0,05

grafik 9: örgün ortaöğretimde öğrencilerin devam ettikleri okul türlerine göre dağılımı
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Türkiye’de	ortaöğretim	genel	ortaöğretim	ve	mesleki	ve	teknik	ortaöğretim	olarak	ikiye	

ayrılırken	yapılan	bu	değişiklikle	bir	ara	form	oluşturulduğu	anlaşılmaktadır.	Bu	ara	

formun	özellikle	imam-hatip	liseleri	için	oluşturulduğu	ve	imam-hatip	liselerinin	katsayı	

uygulamalarında	meslek	lisesi	olarak	algılanan	kurumlar	arasında	sayılmaması	için	

düzenlendiği	iddia	edilebilir.	Zira	İmam-hatip	Liseleri	Yönetmeliği	Madde	6’da	da	şu	

ifade	yer	almaktadır:	“İmam-hatip	Liselerinin	amacı,	öğrencilerin	(...)	ilgi,	istek,	yetenek	

ve	başarılarına	göre	hem	mesleğe	hem	de	yükseköğretim	programlarına	hazırlanmalarını	

(...)	sağlamaktır.”	Böylelikle	imam-hatip	liseleri	hem	meslek	lisesi	hem	de	akademik	lise	

statüsünde	yer	alabilecektir.

Ayrıca	Mayıs	2010’da	Ortaöğretim	Genel	Müdürlüğü	tarafından	yayımlanan	bir	genelgeyle	

de	2013	sonuna	dek	tüm	genel	liselerin	gerekli	altyapı	ve	öğretmen	ihtiyacı	ile	ilgili	

tedbirlerin	alınması	suretiyle	ya	Anadolu	lisesine	dönüştürülmesi	ya	da	meslek	lisesine	

dönüştürülmek	üzere	mesleki	ortaöğretimden	sorumlu	genel	müdürlüklerinden	birine	

devredilmesi	öngörülmüştür.94	Genel	liselerin	ortaöğretimdeki	ağırlığının	2009-2010	öğretim	

yılında	%	37,6	iken	2010-2011	yılında	%	29’a	gerilemesi,	buna	karşılık	akademik	seçicilik	

uygulayan	liselerin	ağırlığı	%	12,4’ten	%	19,5’e	yükselmesi,	genel	liselerin	Anadolu	lisesine	

dönüşümünün	başlamış	olduğuna	işaret	etmektedir.	Mesleki	ve	teknik	liselerin	ağırlığında	

bu	sene	anlamlı	bir	artış	görülmese	de,	hükümetin	mesleki	ortaöğretime	verdiği	destek	

düşünüldüğünde	ileride	mesleki	ve	teknik	liselerin	ağırlığının	(imam-hatip	liseleri	dahil	

olmak	üzere)	artacağını	beklemek	doğru	olur.	

genel liselerde ve anadolu liselerinde alanların kaldırılması

Ortaöğretimdeki	bu	dönüşüm	eğiliminin	öğretim	programlarına	ve	haftalık	ders	çizelgelerine	

nasıl	yansıdığına	bakıldığında	önemli	bir	değişim	görülmektedir.	TTK’nın	Temmuz	2010	

tarihli	kararıyla	genel	liselerde	ve	Anadolu	liselerinde	uygulanan	“Fen	Bilimleri”,	“Sosyal	

Bilimler”,	“Türkçe-Matematik”	ve	“Yabancı	Dil”	alanları	kademeli	olarak	kaldırılmıştır.	Ders	

grupları,	“ortak	dersler”	ve	“seçmeli	dersler”	olarak	belirlenmiş	ve	ortak	dersler	dışındaki	

diğer	dersler,	öğrencilerin	ilgi	ve	istekleri,	yükseköğretim	kurumlarında	hedefleyebilecekleri	

programlar	ile	ÖSYM’nin	belirlediği	sınav	sistemi	dikkate	alınarak,	“seçmeli	dersler”	

bölümüne	yerleştirilmiştir.	Bu	derslerin	bazılarının	haftalık	ders	saati	sayıları	sınıflara	göre	

seçenekli	olarak	belirtilmiştir.	Öğrenciler	bu	dersleri	haftalık	ders	saati	sayılarını	belirterek	

seçebileceklerdir.95

Bu	yeni	sistem	kademeli	olarak	hayata	geçirileceğinden,	2010-2011	öğretim	yılında	9.	ve	

10.	sınıflar	için	geçerli	olmuştur.	Zaten	9.	sınıfta	alan	uygulaması	olmadığından,	bu	sistem	

ilk	kez	sadece	10.	sınıf	öğrencileri	için	uygulanmıştır.	Bu	sistem,	öğrencinin	üniversitede	

hangi	programı	okumak	istiyorsa	sadece	o	programın	kapsamını	ilgilendiren	dersleri	alacağı,	

dolayısıyla	bir	bakıma	yine	alan	seçileceği	ama	artık	adı	konmuş	alanların	olmayacağı	

şeklinde	yorumlanmaktadır.

İsteyen	öğrencinin	istediği	seçmeli	dersleri	alıp	alamayacağı,	bir	öğrencinin	en	fazla	

kaç	seçmeli	ders	alabileceği,	seçmeli	derslerin	öğrencilerin	isteğine	göre	mi	sunulacağı,	

öğrenciye	herhangi	bir	seçmeli	ders	verilirken	o	dersten	daha	önceki	yıllarda	elde	ettiği	

başarıya	bakılıp	bakılmayacağı	gibi	konular	uygulamaya	ilişkin	belirsizlik	teşkil	etmektedir.

haftalık	ders	çizelgelerindeki	belli	başlı	değişiklerse	şöyledir:	Genel	liselerde	ortak	derslerde,	

11-12.	sınıflarda	yabancı	dil	dersi	bulunmazken,	yeni	çizelgede	iki	ders	saati	olarak	

eklenmiştir.	Sağlık	Bilgisi	dersinin	haftalık	ders	saati	sayısı	ise	ikiden	bire	indirilmiştir.	

94		MEB	OÖGM,	2010.

95		MEB	TTK,	2010b.
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Beden	Eğitimi/Resim/Müzik	önceki	çizelgede	bir	saatken,	yeni	çizelgede	Beden	Eğitimi	ve	
Görsel	Sanatlar/Müzik	şeklinde	ayrılmış	ve	saat	sayısı	artmıştır.	Anadolu	liselerinde	ortak	
derslerde	eskiden	9.	sınıfta	10	saat	Yabancı	Dil	dersi	bulunurken,	yeni	çizelgede	altı	saat	
Yabancı	Dil	ve	iki	saat	İkinci	Yabancı	Dil	bulunmaktadır.	Diğer	değişiklikler	genel	liselerle	
aynıdır.	Meslek	liselerinde	Yabancı	Dil	saatleri	artırılmıştır.	Anadolu	teknik	ve	Anadolu	
meslek	liselerindeyse	9.	sınıf	Yabancı	Dil	ders	saati	ondan	altıya	düşürülmüştür.	Diğer	

derslerde	belirgin	farklar	bulunmamaktadır.

üst politika belgelerinde ortaöğretim

MEB’in	2010-2014	arasındaki	beş	yıllık	dönemdeki	hedeflerini	ve	politika	araçlarını	içeren	
Stratejik	Plan	ve	bu	hedeflere	göre	MEB	bütçesinin	nasıl	kullanılacağını	gösteren	yıllık	
Performans	Programları	incelendiğinde,	ortaöğretimde	sözü	edilen	dönüşüm	için	hangi	
bütçenin	nasıl	kullanılacağına	ilişkin	bulgular	elde	edilmesi	beklenir.

meb stratejik plan 2010-2014’te ortaöğretim

Stratejik	amaç–3:	Ortaöğretimde,	cinsiyet	ve	bölgesel	farklılıkları	giderici	bir	
biçimde	okullaşma	oranını	aB	düzeyine	çıkarmak;	öğrencileri	esnek	bir	yapı	içinde,	
ilgi	ve	yetenekleri	doğrultusunda,	ortak	bir	genel	kültür	verilerek	üst	öğrenime	ve	
geleceğe	hazırlamak.	

Stratejik	Hedef-3.1:	Ortaöğretimde	plan	dönemi	sonuna	kadar	yatay	ve	dikey	geçişlere	
imkân	veren,	etkin	bir	rehberlik	ve	yönlendirme	hizmetini	içeren	esnek	bir	yapıya	geçmek.	

Stratejik	Hedef-3.2:	Ortaöğretimde	eğitim-öğretim	sürecinde	ilişiği	kesilen/okulu	terk	
eden	öğrencilerin	diğer	öğrencilere	oranını	2014	yılı	sonuna	kadar	%	5’in	altına	düşürmek.	

Stratejik	Hedef-3.3:	Ortaöğretimde	öğrencilerimizin	okul	başarılarını	artırmak	üzere	sınıf	
geçme	oranlarını	plan	dönemi	sonuna	kadar	%	96’ya	çıkartmak.

Stratejik	Hedef-3.4:	2014	yılı	sonuna	kadar	ortaöğretim	okullaşma	oranlarındaki	bölgesel	
farklılıkları	gidererek,	brüt	okullaşma	oranını	%	90’ın	üzerine	çıkartmak.	

Stratejik	Hedef-3.5:	Ortaöğretimde	kızların	eğitime	erişimini	daha	da	arttırmak	için	kız-
erkek	brüt	okullaşma	oranları	arasındaki	%	8,91	olan	farkı	2014	yılına	kadar	%	2’nin	altına	
düşürmek.

Stratejik	Hedef-3.6:	Eğitimde	kademeler	arası	geçişteki	kayıpları	en	aza	indirmek	için	
ilköğretimden	ortaöğretime	geçişte	%	85	olan	ülke	oranını	2014	yılına	kadar	%	95’nin	
üzerine	çıkartmak.	

Stratejik	Hedef-3.7:	Ortaöğretim	çağındaki	bireylerin	eğitime	erişimini	artırmak	için	
pansiyon	ve	burs	hizmetlerinden	yararlananların	sayısını	plan	dönemi	sonuna	kadar		
%	25	artırmak.	

Kaynak:	MEB	SGB,	2009.
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meb stratejik plan 2010-2014’te mesleki ve teknik ortaöğretim

Stratejik	amaç–4:	Küresel	rekabette	sektörlerin	gücünü	arttırmak	ve	daha	nitelikli	
insan	gücünü	yetiştirmek	amacıyla;	sektörle	iş	birliği	gelişmiş,	esnek	ve	modüler	
program	çeşitliliğine	sahip,	teknolojik	altyapısı	güçlü	ve	daha	çok	talep	edilen	bir	
mesleki	teknik	eğitim	yapısına	ulaşmak.	

Stratejik	Hedef-4.1:	Ortaöğretim	içerisinde	mesleki	ve	teknik	eğitimin	okullaşma	oranını	
plan	dönemi	sonuna	kadar	en	az	%	50’	ye	çıkartmak.	

Stratejik	Hedef-4.2:	Sektörlerle	işbirliği	içerisinde,	ihtiyaç	duyulan	niteliklere	sahip	iş	
gücünü	yetiştirmek	ve	mezunları	istihdama	hazırlamak.	

Stratejik	Hedef-4.3:	İş	gücü	piyasasının	ihtiyaçlarına	bağlı	olarak	ortaya	çıkan	yeni	alan	
ve	dalların	öğretim	programlarını	esnek	ve	yeterliliklere	dayalı	modüler	yapıda	hazırlamak	
ve	mevcut	modüler	öğretim	programlarını	gelişmelere	bağlı	olarak	revize	etmek.	

Stratejik	Hedef-4.4:	Plan	dönemi	sonuna	kadar	mesleki	eğitimde	eğitim	sonu	
sertifikalarının	uluslararası	akreditasyonunu	(geçerlilik,	denklik,	eş	değerlik)	sağlamak.	

Stratejik	Hedef-4.5:	Toplumda	mesleki	teknik	eğitim	farkındalığı	oluşturarak	daha	
fazla	tercih	edilir	hale	getirmek.	

Stratejik	Hedef-4.6:	Mesleki	eğitimde	paydaşlarla	iş	birliği	içerisinde	il,	bölgesel	ve	ulusal	
düzeyde	iş	gücü	ihtiyaç	planlaması	yapmak.	

Stratejik	Hedef-4.7:	Mesleki	ve	teknik	eğitimi	geliştirmek	üzere	Beceri	Yarışmalarına	
(WorldSkills-EuroSkills)	her	meslekten	katılımı	sağlayarak	plan	dönemi	sonuna	kadar	ülke	
olarak	sıralamada	ilk	20	arasında	yer	almak.	

Kaynak:	MEB	SGB,	2009.	

2011	Mali	Yılı	Performans	Programı	incelendiğinde	ise	tablolarda	görülen	stratejik	

hedeflerin	hepsi	için	değil	sadece	bir	bölümü	için	gösterge,	faaliyet	planı	ve	bütçelerin	

hazırlandığı	görülmektedir.	Örneğin,	genel	ortaöğretim	için	3.1,	3.2	ve	3.4	numaralı	ve	

mesleki	ortaöğretim	için	4.1,	4.3	ve	4.5	numaralı	hedeflere	ilişkin	planlar	mevcutken,	diğer	

hedeflerin	nasıl	ve	hangi	bütçeyle	gerçekleştirileceğine	ilişkin	bir	veri	bulunmamaktadır.	

Bakanlığın	bir	yönetişim	aracı	olarak	Performans	Programı’ndan	yararlanması	genel	olarak	

olumlu	bir	gelişme	olsa	da,	daha	soyut	bir	alana	odaklanması	nedeniyle	bazı	hedefleri	

bütçelendirmekte	zorluk	yaşadığı	gözlemlenmektedir.96	

2013	yılına	kadar	tüm	genel	liselerin	Anadolu	liselerine	veya	meslek	liselerine	dönüşümünün	

hedeflendiğini	göz	önünde	bulundurduğumuzda,	Stratejik	hedef	3.1	kapsamında	genel	

liselerin	Anadolu	lisesi	ve	meslek	lisesine	dönüştürülmesi	çalışmalarına	2011	mali	yılında	

yalnızca	40.000	TL	bütçe	ayrılmış	olması	çok	yetersiz	görünmektedir.	Genel	liselerin	

dönüştürülmesi	çok	daha	nitelikli	ve	kapsamlı	bir	çalışma	gerektirirken,	bu	kadar	yetersiz	bir	

bütçeyle	dönüşümün	sadece	okulların	tabelalarıyla	sınırlı	kalacağı	şüphesi	uyanmaktadır.	

hükümetin	mesleki	ve	teknik	ortaöğretimin	ağırlığının	artırılması	yönündeki	politika	

tercihi,	kendisine	Stratejik	hedef	4.1’de	“ortaöğretim	içerisinde	mesleki	ve	teknik	eğitimin	

okullaşma	oranını	plan	dönemi	sonuna	kadar	en	az	%	50’	ye	çıkartmak”	olarak	yer	

bulmuştur.	Bu	hedefe	ulaşmak	için	planlanan	faaliyetlere	toplamda	yaklaşık	378	milyon	TL	

ayrılmıştır.	Bu	politika	tercihi,	OECD	ve	AB	ülkelerinde	de	benzer	bir	politika	tercihi	olduğu	

iddiasıyla	desteklenmektedir,	oysa	mesleki	ve	teknik	eğitimin	ortaöğretim	içerisindeki	 96		MEB	SGB,	2010.
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payı	OECD	ve	AB	ülkelerinde	farklılıklar	göstermektedir.	Asıl	önemlisi,	mesleki	ve	teknik	

ortaöğretimin	şu	anki	yapısıyla	sektörlerin	talep	ettiği	yetkinlikleri	kazandıramaması	ve	

işsizlik	sorununun	çözümüne	katkıda	bulunamamasıdır.97	Dolayısıyla,	mesleki	ve	teknik	

ortaöğretimin	ağırlığının	artırılmasından	önce	bu	sorunun	çözümüne	ilişkin	acil	adımlar	

atılmalıdır.	Bu	doğrultuda	Stratejik	hedef	4.3’e	göre,	işgücü	piyasasının	ihtiyaçlarına	bağlı	

olarak	ortaya	çıkan	yeni	alan	ve	dalların	öğretim	programlarını	esnek	ve	yeterliliklere	dayalı	

modüler	yapıda	hazırlamak	ve	mevcut	modüler	öğretim	programlarını	gelişmelere	bağlı	

olarak	revize	etmek	hedeflenmiştir.	Bu	faaliyetlere	ise	toplamda	yaklaşık	7,7	milyon	TL	

ayrılması,	okullulaşma	oranını	yükseltmek	için	ayrılan	bütçeyle	kıyaslandığında	çok	yetersiz	

kalmaktadır.	

97		ERG,	2011:	28.
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98		DPT,	2006b.	

99		FATİh	projesi	internet	
sitesinden	(http://
fatihprojesi.meb.gov.tr)	
alınmıştır.

Eğitim	İzleme	Raporu’nun	bu	bölümünde	öğrenme	ortamları	alanına	ilişkin	olarak	2010	

yılında	ortaya	çıkan	en	önemli	politika	yönelimi	olarak	Fırsatları	Artırma	ve	Teknolojiyi	

İyileştirme	hareketi	(FATİh)	projesi	değerlendirilmektedir.	

fatih projesi’ne ilişkin değerlendirme

amacı ve kapsamı

MEB’in	ifadesine	göre,	e-Dönüşüm	Türkiye	kapsamında	üretilen	ve	Türkiye’nin	bilgi	toplumu	

olma	sürecindeki	eylemleri	tanımlayan	Bilgi	Toplumu	Stratejisi,	Kalkınma	Planları	ve	

MEB	Stratejik	Plan	2010-2014	gibi	belgelerde	yer	alan	hedefler	doğrultusunda,	2013	yılı	

sonuna	kadar	dersliklere	Bilişim	Teknolojileri	(BT)	araçları	sağlanarak,	BT	destekli	öğretimin	

gerçekleştirilmesi	amaçlanmaktadır.	Bu	doğrultuda	başlatılan	FATİh	Projesi’nin	ilk	pilot	

uygulaması	2010-2011	eğitim-öğretim	yılında	gerçekleştirilmektedir.

Bilgi	Toplumu	Stratejisi	başlıklı	belgede,	bilgi	toplumuna	dönüşümün	sağlanması	için	

MEB’in	görev	alanıyla	ilgili	olarak	aşağıdaki	hedeflerin	gerçekleştirilmesi	beklendiği	

belirtilmektedir:98	

•	 Bireylerin	yaşam	boyu	öğrenim	yaklaşımı	ve	e-öğrenme	yoluyla	kendilerini	geliştirmeleri	

için	uygun	yapıların	oluşumu	ve	e-içeriğin	gelişti	rilmesi,

•	 Ortaöğretimden	mezun	olan	her	öğrencinin	temel	bilgi	ve	iletişim	teknolojileri	kullanım	

yetkinliklerine	sahip	olması,

•	 İnternetin	etkin	kullanımı	ile	her	üç	kişiden	birisinin	e-eğitim	hizmetlerinden	

faydalanması,

•	 herkese	bilgi	ve	iletişim	teknolojilerini	öğrenme	ve	kullanma	fırsatının	sunulması,

•	 her	iki	kişiden	birinin	internet	kullanıcısı	olması,

•	 İnternetin	toplumun	tüm	kesimleri	için	güvenilir	bir	ortam	haline	getirilmesi.

Proje,	bu	hedefleri	karşılamak	üzere	tasarlanmıştır.	MEB’in	ifadesine	göre,	“FATİh	projesi	

ile	sihirli	bir	değnek	dokunuşuyla	eğitim-öğretimin	genel	sorunlarına	çözümler	getirilmesi”	

düşünülmemektedir.	Ancak	“tüm	sorunlara	çözüm	olmasa	bile	eğitim-öğretimde	teknoloji	

kullanımının	öğrencilerin	21.	yüzyıl	becerilerini	kazanmalarını	sağlayacağı	göz	ardı	edilemez	

bir	gerçektir.”	

Protokolü,	22	Kasım	2010’da,	Başbakan	Recep	Tayyip	Erdoğan,	Ulaştırma	Bakanı	Binali	

Yıldırım	ve	dönemin	Milli	Eğitim	Bakanı	Nimet	Çubukçu	tarafından	imzalanan	projenin	

amacı,	“eğitim	ve	öğretimde	fırsat	eşitliğini	sağlamak	ve	okullardaki	teknolojiyi	iyileştirmek	

amacıyla	bilişim	teknolojileri	araçlarının	öğrenme-öğretme	sürecinde	daha	fazla	duyu	

organına	hitap	edilecek	şekilde	derslerde	etkin	kullanımı”	olarak	ifade	edilmektedir.99

eğitimin bileşenleri: 
öğrenme ortamları
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MEB	tarafından	yürütülen	ve	Ulaştırma	Bakanlığı	tarafından	desteklenen	projenin	üç	yılda	

tamamlanması	planlanmıştır.	Ulaştırma	Bakanı	Binali	Yıldırım	Akıllı	Sınıf	Projeleri’nin	

yaklaşık	1,5	milyar	TL’ye	mal	olacağını	açıklamıştır.	Projenin,		

(1)	donanım	altyapısının	iyileştirilmesi,	(2)	e-içeriğin	sağlanması	ve	yönetilmesi,	(3)	

öğretim	programlarında	etkin	BT	kullanımı,	(4)	derslerde	BT	kullanımı	için	öğretmenlere	

hizmetiçi	eğitim	ve	ağ	altyapısı	ve	(5)	geniş	bant	internet	kullanımı	ile	bilinçli	ve	güvenli	BT	

kullanımının	sağlanması	olmak	üzere	beş	bileşeni	bulunmaktadır.	

Donanım	altyapısının	iyileştirilmesi	kapsamında	okulöncesi,	ilköğretim	ve	ortaöğretim	

düzeyindeki	tüm	okulların	bütün	dersliklerine	(620.000	derslik)	birer	adet	dizüstü	

bilgisayar	ve	projeksiyon	cihazı	sağlanacağı,	her	okulda	en	az	bir	adet	çok	amaçlı	fotokopi	

makinesi,	akıllı	tahta,	doküman	kamera	ve	mikroskop	kameranın	bulunduğu	akıllı	bir	sınıf	

oluşturulacağı	ifade	edilmektedir.	Bu	başlıkta	kamuoyunda	kimi	yanlış	anlamaların	yaygın	

olduğu	gözlemlenmektedir,	zira	her	öğrenciye	veya	her	öğretmene	değil	yalnızca	her	

dersliğe	bir	dizüstü	bilgisayar	sağlanması	planlanmıştır.

E-içeriğin	sağlanması	ve	yönetilmesi	kapsamında,	ders	kitaplarının	yanı	sıra	derslerde	

yardımcı	birer	ders	materyali	olarak	kullanılmak	üzere	ses,	video,	animasyon,	sunu,	

fotoğraf/resim	gibi	öğrenme	nesnelerinin	ve	etkileşimli	e-kitapların	kullanılması	

öngörülmektedir.	Ancak	farklı	uzmanlarca	sözü	edilen	uyumlulaştırmanın	kolay	olmadığı,	

kazanımların	yeniden	TTK’dan	geçmesi	gerektiği,	BT	uzmanlarının	Biyoloji,	İngilizce	vb.	gibi	

farklı	uzmanlık	alanlarının	entegrasyonunda	yetersiz	kalacağı	ifade	edilmektedir.

her	dersliğe	geniş	bant	internet	erişiminin	kablolu	bağlantı	ile	sağlanacağı,	internetin	

bilinçli	ve	güvenli	kullanımını	sağlamak	için	gerekli	donanım	ve	yazılım	altyapısının	

kurulmasının	yanında	mevzuat	düzenlemesinin	de	yapılacağı	ifade	edilmektedir.	MEB’e	göre,	

arama	motorlarının	içeriklerinin	öğrencilere	yönelik	olmaması	nedeniyle	güvenli	arama	

motoru	ve	arayüz	geliştirilmekte,	gov.tr	uzantılı	adresler	öne	çıkarılarak	öğretmenlerin	

işinin	kolaylaştırılması	amaçlanmaktadır.

Derslerde	BT	kullanımı	için	öğretmenlere	hizmetiçi	eğitim	bileşeni	kapsamında,	yaklaşık	

600.000	öğretmenin	sınıflara	sağlanan	donanım	altyapısını,	eğitsel	e-içerikleri	ve	BT’ye	

uyumlu	hale	getirilen	öğretmen	kılavuz	kitaplarını	etkili	biçimde	kullanma	becerilerini	

geliştirmeleri	için	yüz	yüze	ve	uzaktan	eğitim	aracılığıyla	hizmetiçi	eğitim	faaliyetleri	

planlanmıştır.	Bu	konuda	öne	sürülen	en	önemli	eleştirilerden	biri,	öğretmenlerin	aldıkları	

hizmetiçi	eğitimi	sınıflarında	uygulayıp	uygulamadıklarının	kontrolünün	neredeyse	

imkânsız	olmasıdır.

pilot okullardaki değerlendirme çalışmalarının sonuçları

FATİh	projesinin	yürütülmesi	esnasında	karşılaşabilecek	sorunların	en	aza	indirilmesi,	

projenin	etkili,	verimli	ve	zamanında	gerçekleştirilmesi	için	Ankara	Sincan	İl	Genel	Meclisi	

İlköğretim	Okulu’nda	pilot	bir	uygulama	yapılmakta	ve	sonuçları	izlenmektedir.	Fatih	

Projesi	Yürütme	Ekibi	bu	okula	her	ay	düzenli	olarak	ziyaretler	gerçekleştirmekte	ve	

karşılaşılan	sorunlarla	ilgili	olarak	öğrenci,	öğretmen	ve	yöneticilerin	görüşlerini	almaktadır.	

Yapılan	saha	çalışmalarının	raporlarına	projenin	internet	sitesinden	erişilebilmektedir.	

Sincan	İl	Genel	Meclisi	İlköğretim	Okulu	7-E	sınıfı	öğrencileriyle	yapılan	görüşmenin	

raporu	yalnızca	bir	sayfadan	ibarettir.	Öğrencilerin	“Görsel	olarak	öğrendiklerimi	daha	iyi	

öğreniyorum.”,	“Dersler	eğlenceli	hale	geldi.”,	“Dersleri	anlamam	kolaylaştı.”,	“Soruları	

pratik	ve	hızlı	çözüyoruz.”,	“Derslerde	aktif	hale	geldik.	Derslerde	kendimiz	slayt	hazırlayıp	
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sunu	yapabiliyoruz.”	gibi	ifadelerine	yer	verilmiştir.	Ancak	bu	görüşmeler	projenin	

öğrencilerin	başarısı	üzerindeki	etkisini	nesnel	bir	biçimde	ölçmekten	uzaktır.

Aynı	okuldaki	47	öğretmene	ise	daha	ayrıntılı	ve	34	sorudan	oluşan	bir	anket	uygulanmıştır.	

Ankete	katılan	öğretmenlerin	büyük	çoğunluğu	dizüstü	bilgisayarı	ve	projeksiyon	

cihazını	kullanma	konusunda	sıkıntı	yaşamadıklarını	ifade	etmiştir;	ancak	akıllı	tahta	

hakkında	büyük	oranda	bilgi	sahibi	olmadıkları	gözlemlenmektedir.	Öğretmenlerin	

yarıdan	fazlası	sınıftaki	dizüstü	bilgisayar	sayısının	ve	internet	erişim	hızının	yeterli	

olmadığını	düşünmektedir.	Ayrıca	öğretmenlerin	büyük	çoğunluğu	bilgisayarların	üzerine	

zimmetlenmesini	istememektedir.	

Öğretmenlerin	büyük	çoğunluğu,	öğrencilerin	dersliklerde	bulunan	BT	cihazlarını	rahatlıkla	

kullanamadıklarını,	öğrenci	velilerinin	ise	çoğunlukla	bu	donanımların	verimli	kullanımı	ve	

bu	donanımların	sağladığı	yararlar	konusunda	bilgi	sahibi	olmadığını	belirtmektedir.

Öğretmenlerin	yarıdan	fazlası	öğretim	programının	sınıflarda	bulunan	cihazların	ve	

ses,	video,	animasyon,	sunu,	fotoğraf/resim,	etkileşimli	e-kitaplar	gibi	e-içeriklerin	ders	

öğretiminde	kullanımını	desteklemediğini,	büyük	çoğunluğuysa	e-içeriklere	yeterli	sayıda	

ulaşamadıklarını	ve	e-içerikleri	kendilerinin	hazırlayamadıklarını	ifade	etmiştir.

Anketin	belki	de	en	çarpıcı	sonuçlarından	birisi,	öğretmenlerin	büyük	bölümünün	BT	

araçlarını	kullanma	konusunda	eğitime	gereksinim	duyduklarını	ifade	etmiş	olmalarıdır.	

Raporun	sonucunda,	BT	cihazları	ile	ilgili	eksikliklerin	giderilmesi,	öğretmenlerin	gereksinim	

duydukları	tüm	eğitimlerin	verilmesinin	sağlanması,	öğretim	programlarında	yer	alan	

öğretmen	kılavuz	kitaplarının	BT	kullanımına	uygun	olarak	güncellenmesinin	sağlanması,	

BT’nin	eğitim	ve	öğretime	en	uygun	ve	yararlı	şekilde	entegrasyonunun	sağlanması	

konusunda	çalışmalar	yapılması	önerilmektedir.	

Pilot	uygulamanın	yapıldığı	bir	başka	okul	Antalya	Muratpaşa	Güvenlik	İlköğretim	

Okulu’dur.	Bu	okulda	400	öğrenciye	projenin	gelişimine	ilişkin	bir	anket	uygulanmıştır.	

Anket	sorularının	büyük	ölçüde	Ankara	Sincan	İl	Genel	Meclisi	İlköğretim	Okulu’nda	

öğretmenlere	sorulan	sorularla	aynı	olduğu	gözlemlenmektedir.	

Ankette	göze	çarpan	bir	tutarsızlık	bulunmaktadır.	Anket	formunda	“Öğretmenimiz	

projeksiyon	cihazını/dizüstü	bilgisayarı/akıllı	tahtayı/interneti	rahatlıkla	kullanabiliyor”	

şeklinde	sorular	sorulurken,	anket	raporunda	“Sınıfta	projeksiyon	cihazını/dizüstü	

bilgisayarı/akıllı	tahtayı/interneti	rahatlıkla	kullanabiliyorum”	şeklinde	değerlendirmeler	

yapılmıştır.	Değerlendirme	raporu	doğru	kabul	edilirse,	öğretmenlerin	olduğu	gibi	

öğrencilerin	de	büyük	çoğunluğu	dizüstü	bilgisayarı,	projeksiyon	cihazını	ve	interneti	

kullanma	konusunda	sıkıntı	yaşamadıklarını	ifade	etmiştir,	ancak	akıllı	tahta	hakkında	bilgi	

sahibi	olmadıkları	gözlemlenmektedir.		

Ankete	katılan	öğrencilerin	büyük	bir	bölümü	BT	cihazlarının	kullanımının	derslere	olan	

ilgilerini	artırdığını,	derslerini	daha	iyi	ve	kolay	öğrendiklerini,	derslerin	çok	daha	eğlenceli	

hale	geldiğini	ifade	etmiştir.	Ancak	bu	veriler	öğrencilerin	BT	cihazlarının	kullanımına	karşı	

tutumlarını	göstermekte,	BT	cihazlarının	kullanımının	öğrencilerin	başarısına	nesnel	olarak	

nasıl	etki	ettiğini	göstermemektedir.	

Pilot	okullarda	gerçekleştirilem	bu	değerlendirme,	yöntemi	ve	kapsamı	itibarıyla,	FATİh	

gibi	yüksek	maliyetli	bir	projenin	hayata	geçmesi	için	dayanak	oluşturmaktan	uzaktır.	

Yapılan	anketler	ve	saha	çalışmalarıyla	öğretmenlerin	ve	öğrencilerin	projenin	altyapısına	
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ilişkin	özbildirimlerine	ve	tutumları	gözlemlenmekte,	ancak	sağlanan	altyapının	somut	

etkilerine	ilişkin	kanıt	toplanmamakta	ve	değişim	ölçülmemektedir.	

Pilot	uygulamanın	değerlendirmesi	için,	proje	uygulanmaya	başlamadan	önce	öğretmen	ve	

öğrencilerle	bir	ön	test	ve	pilot	uygulamanın	sonunda	aynı	kişilerle	uygulamanın	etkisini	

ölçebilmek	için	bir	son	test	yapılması	daha	doğru	bir	yöntem	olacaktır.	Aynı	testler	pilot	

uygulamanın	yapılmadığı	başka	okulların	öğretmen	ve	öğrencileriyle	de	kontrol	grubu	

oluşturmak	için	yinelenmelidir.	

projenin kamuoyunda bulduğu yankılar

Kimi	eğitimciler,	elektrik,	su,	ısınma,	temizlik	gibi	temel	gereksinimleri	halen	karşılanmamış	

okullar	varken,	FATİh	Projesi’ne	yatırım	yapılmasını	çok	anlamlı	bulmamakta	ve	beklenen	

verimin	alınacağına	şüpheyle	yaklaşmaktadır.	Örneğin	Eğitim-Sen,	okul	sayısının	yetersizliği,	

derslik	açıkları,	kalabalık	sınıf	mevcutları,	ikili	eğitim,	birleştirilmiş	sınıf	ve	taşımalı	eğitim	

uygulamaları	nedeniyle	eğitim	sisteminin	düzenli	ve	sağlıklı	işlemesinin	sağlanamadığını	

belirtmektedir.100	

Derslikler	son	teknolojiyle	donatılsa	bile,	projeyi	uygulayacak	yeterli	sayıda	öğretmen	

istihdamı	sağlanmadıktan	sonra	teknolojik	donanımın	yetersiz	kalacağını	öne	süren	

eğitimciler,	öğretmen	istihdamının	artırılmasını	talep	etmektedir.	

Dönemin	Milli	Eğitim	Bakanı	Nimet	Çubukçu’nun	“2002’de	85	öğrenciye	bir	bilgisayar	

düşerken	2010’da	15	öğrenciye	bir	bilgisayar	düşüyor.	2003’te	çok	az	okulda,	sınırlı	internet	

erişimi	varken	bugün	ilköğretimde	okulların	yüzde	96’sında,	ortaöğretimde	de	yüzde	

100’ünde	internet	erişimini	sağladık.”	sözlerine	karşın,	eğitimciler	internet	erişiminin	

yavaşlığına	ilişkin	sıkıntılarını	ifade	etmektedir.	Projede	sözü	edilen	donanımın,	imkânı	

olan	okulların	çoğunda	veli	desteğiyle	zaten	kullanıldığı101	ve	okulların	“teknoloji	çöplüğü”	

haline	geleceği102	endişesi	dile	getirilmektedir.

Dile	getirilen	bir	başka	endişe	BT	öğretmenlerinin	durumuyla	ilgilidir.	FATİh	Projesi’nin	

yürütücüleri	olması	beklenen	bu	öğretmenler	projeden	dışlanmış	görünmektedirler.	

İlköğretimde	haftada	iki	saat	olan	BT	seçmeli	dersinin	sayısı	önce	bire	düşürülmüş,	

ardından	sadece	4	ve	5.	sınıflar	için	ikiye	yükseltilmiş,	son	olarak	da	4	ve	5.	sınıflarda	derse	

sınıf	öğretmenlerinin	girmesine	karar	verilmiştir.103	Yetkilerinin	ellerinden	alındığını,	norm	

kadro	fazlası	durumuna	düşürüldüklerini	ve	okulda	“tamirci	muamelesi“	gördüğünü	ifade	

eden	bu	öğretmenler,	projede	kendilerine	neden	görev	verilmediğini	sorgulamaktadır.	Bu	

konuya	yanıt	olarak	MEB’den	gelen	açıklamaya	göre,	Bilişim	Teknolojileri	öğretmenlerinin	

haftada	10	saat	derse	girmesi,	kalan	20	saatte	de	diğer	derslere	bilişim	rehberliği	yapması	

öngörülmektedir.

Uygulamada	en	çok	karşılaşılan	sorunlardan	bir	diğeri	de	öğretmenlerin	önemli	bir	

bölümünün	projeksiyon	cihazını,	bilgisayarı,	akıllı	tahtayı	ve	interneti	rahatlıkla	kullanacak	

altyapıya	sahip	olmamasıdır.	FATİh	Projesi’nin	verimli	bir	biçimde	işleyebilmesi	için	

gereksinim	duyan	öğretmenlerin	acilen	hizmetiçi	eğitimlerden	geçmesi	gerekmektedir.	

teknoloji kullanımı eğitimin çıktılarını nasıl etkiler?

“Eğitim	ve	öğretimde	fırsat	eşitliğini	sağlamak	ve	okullardaki	teknolojiyi	iyileştirmek	

amacıyla	bilişim	teknolojileri	araçlarının	öğrenme-öğretme	sürecinde	daha	fazla	duyu	

organına	hitap	edilecek	şekilde	derslerde	etkin	kullanımı”	olarak	ifade	edilen	projenin	

amacına,	yukarıda	anlatılan	yöntemlerle	ulaşılabileceğine	ilişkin	çekinceler	mevcuttur.	

100 	Eğitim-Sen,	2010.

101 	Ntvmsnbc,	2010.

102 	haber7,	2011.

103 	habertürk,	2011.
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FATİh	Projesi’nin	pilot	uygulamasından	esas	uygulamasına	geçmeden	önce,	teknolojinin	

derslerde	etkin	kullanımının	eğitimin	çıktılarını	nasıl	etkileyebileceğine	ilişkin	daha	fazla	

araştırma	bulgusuna	gereksinim	vardır.	

ABD’de	1999	sonrasında	yazılmış,	öğretmenlerin	teknoloji	konusunda	mesleki	gelişimlerini	

araştıran	42	makaleyi	inceleyen	Lawless	ve	Pellegrino,104	teknolojinin	derslerde	kullanımının	

eğitimin	çıktılarını	nasıl	etkilediği	sorusuna	odaklanarak,	bu	konuda	yapılan	ampirik	

araştırmaların	yetersizliğine	işaret	etmektedirler.

Teknolojinin	etkisi	çok	yönlü	bir	biçimde	ortaya	çıktığından,	çok	basit	görünen	“işe	

yarıyor	mu?”	sorusu,	teknolojinin	öğrencilerin	öğrenmesine	ve	motivasyonuna,	öğrenci-

öğretmen-teknoloji	arasındaki	sınıf	dinamiklerine,	resmi	kurum	olarak	okullara	etkisi	hesaba	

katılmadan	cevaplanamamaktadır.	

Teknolojiyi	ne	zaman	kullanmak	gerektiği	ve	hangi	teknolojinin	hangi	amaçla	kullanılması	

gerektiği	hakkındaki	kararlar,	öğrenme,	öğretme	ve	değerlendirme	hakkındaki	teorilerden	

ve	araştırmalardan	bağımsız	biçimde	verilmemelidir.	Teknolojiyi	çok	kapsamlı	ve	

farklılaştırılmamış	bir	değişken	olarak	kabul	etmek,	teknolojik	araçların	öğrenme	

ortamlarına	doğru	biçimde	entegre	edilebilmesi	için	fazla	basit	bir	bakış	açısıdır.	

Lawless	ve	Pellegrino’ya	göre,	mevcut	araştırma	bulguları,	teknolojinin	eğitimde	iyileşmeyi	

sağladığını	göstermemektedir;	daha	ziyade	eğitimde	iyileşmenin	tutarlı	bir	öğretim	ve	

yüksek	nitelikli	öğrenmeyi	destekleyen	değerlendirme	yoluyla	sağlandığı	görülmektedir.	

104		Lawless	ve	Pellegrino,	
2007.
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Eğitim	İzleme	Raporu’na	bu	yıl	eklenen	bu	bölümde,	eğitim	bileşenlerinin	etkileşimi	

sonucunda	oluşan	eğitim	çıktılarına	ilişkin	araştırma	bulgularına	yer	verilecektir.	Eğitimin	

çıktıları,	edinilen	bilgi	ve	bilişsel	beceriler,	işgücüne	katılım,	eğitim	sisteminde	kazanılan	

değer	ve	tutumlar	gibi	çok	farklı	alanları	kapsayabilir.	Bu	yılki	raporda	Aralık	2010’da	

açıklanan	PISA	2009	sonuçlarına	ilişkin	değerlendirme	sunulmaktadır.	

pısa 2009 sonuçlarına ilişkin değerlendirme
PISA	ve	Uluslararası	Matematik	ve	Fen	Araştırması	(TIMSS)	gibi	uluslararası	ölçme-

değerlendirme	çalışmalarının	temel	amacı,	öğrencilerin	bilgi	ve	beceri	düzeylerini	ölçerek	

eğitim	sisteminin	çıktıları	hakkında	değerlendirme	yapılabilmesine	olanak	vermektir.	

Sınavlar,	temsil	niteliği	bulunan	bir	örneklem	üzerinden	gerçekleştirilir.	Uluslararası	

sınavlar	arasında	en	fazla	ülkenin	katıldığı	ve	en	eski	uygulamalardan	biri,	OECD	tarafından	

uygulanmakta	olan	PISA’dır.	2000’den	bu	yana	her	üç	yılda	bir	uygulanan	PISA’ya	Türkiye,	

2003’ten	bu	yana	katılmaktadır.	Tüm	katılımcı	ülkelerde	15	yaşındaki	çocuklarla	uygulanan	

PISA’nın	temel	amacı,	temel	eğitimin	sonunda	öğrencilerin	yetişkinliklerinde	gereksinim	

duyacakları	temel	becerileri	ne	kadar	edinebildiğini	ölçmektir.	Bu	açıdan	PISA,	yalnızca	bilgi	

düzeyini	ölçmek	yerine,	farklı	bilgileri	bir	araya	getirebilme,	seçenekleri	karşılaştırabilme,	

gerçek	yaşam	koşullarında	bilgiyi	kullanarak	sonuca	ulaşma	gibi	becerileri	ölçer.	Eğitimin	

en	temel	amaçlarından	birinin	bireyin	toplumsal	yaşama	etkin	katılımını	sağlamak	olduğu	

düşünüldüğünde,	bu	becerilerin	ölçülmesinin	önemi	daha	iyi	anlaşılır.	Ayrıca,	PISA	

uygulaması	sırasında	çeşitli	anketlerle	öğrencinin	ev	ve	öğrenme	ortamlarıyla	ilgili	birçok	

veri	toplanır.	Bu	veriler	ve	öğrencilerin	sınavlarda	elde	ettikleri	puanlar	kullanılarak	farklı	

ülkelerde	uygulanmakta	olan	eğitim	sistemleri	birçok	açıdan	karşılaştırılabilir.	PISA	2009	

uygulaması,	Türkiye’nin	katıldığı	üçüncü	uygulama	olduğu	için	trend	değerlendirmesi	

yapmak	da	mümkündür.	

2009	PISA	uygulamasının	sonuçları,	Aralık	2010’da	açıklanmıştır.	Bu	bölümde,	Türkiye’nin	

PISA	2009’da	aldığı	sonuçlarla	ilgili	bir	değerlendirmeye	yer	verilecektir.	Sonuçlar,	hem	

diğer	ülkelerle	hem	de	önceki	testlerin	sonuçlarıyla	karşılaştırılmakta,	ayrıca	eğitimde	eşitlik	

ilkesi	açısından	da	değerlendirilmektedir.	Ayrıca,	Türkiye	eğitim	sistemi	için	önemli	bir	

boşluğu	dolduran	uluslararası	sınavlardan	en	yüksek	verimi	alabilmek	için	farklı	paydaşlara	

düşen	görevlerle	ilgili	görüşler	sunulacaktır.

türkiye’nin performansı

PISA	2009	uygulamasında	Türkiye’nin	aldığı	puanlar,	PISA	2006’daki	puanlarla	

karşılaştırıldığında	sevindirici	sayılabilir.	Türkiye,	okuma	becerileri	testinde	17,	matematik	

okuryazarlığı	testinde	21,	fen	okuryazarlığı	testinde	30	puanlık	artışlar	yakalayarak	

ortalama	puanlarını	tüm	testlerde	440’ın	üzerine	çekmeyi	başarmıştır.	Türkiye,	böylelikle	

2006	ile	2009	arasında	fen	okuryazarlığı	testinde	en	yüksek	puan	artışı	yakalayan	OECD	

ülkesi	olmuştur.	Bu	gelişmeye	rağmen,	Türkiye’nin	ortalama	puanları	tüm	testlerde	OECD	

ortalamasından	düşüktür.105	

eğitimin çıktıları

105 	Bu	bölüm	boyunca,	
PISA	sonuçlarına	ilişkin	

veriler	OECD	(2010b)	
kaynağından	alınmıştır.
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Türkiye’nin	sağladığı	puan	artışlarının	birçok	nedeni	olabilir.	1997’de	sekiz	yıllık	zorunlu	

eğitime	geçişle	birlikte	başlayan	Temel	Eğitim	Reformu’nun	ve	2004’te	başlatılan	Öğretim	

Programları	Reformu’nun	meyvelerini	vermeye	başlamış	olduğu	ve	puan	artışlarının	

öğrencilerin	beceri	düzeylerindeki	artışı	yansıttığı	söylenebilir.	Diğer	yandan	artış,	PISA	

uygulamalarının	bilinirliğinin	artmasıyla	okullarda	ve	öğrencilerde	PISA	sınavlarına	yönelik	

motivasyonun	yükselmesiyle	de	açıklanabilir.	Puan	artışlarının	arkasındaki	nedenler,	PISA	

uygulamasının	sunduğu	veriseti	kullanılarak	araştırma	konusu	haline	getirilmelidir.	Puan	

artışlarının	Temel	Eğitim	Reformu’yla	ilişkilendirilebilmesi	için,	reformun	kazanımlarıyla	

(yeni	öğretim	programlarında	uygulanan	yöntemler,	derslik	başına	düşen	öğrenci	

sayılarında	düşüş	vb.)	puan	artışları	arasındaki	ilişkinin	öğrenci	düzeyindeki	analizlerle	

ortaya	konması	gerekir.

Öte	yandan,	Türkiye’nin	ortalama	puanlarındaki	önemli	artışa	rağmen	ülkeler	arasındaki	

sıralamalarında	kayda	değer	bir	gelişme	olmamıştır.	PISA	2006	uygulamasında	Türkiye,	

tüm	testlerde	30	OECD	ülkesi	arasında	yalnızca	Meksika’nın	üzerinde	29.	sıradaydı.	2009	

uygulamasında	ise	ülkemiz,	34	OECD	ülkesi	arasında	yalnızca	Şili	ve	Meksika’nın	üzerinde,	

32.	sırada	yer	almaktadır.	2010	yılında	OECD’ye	katılan	4	ülke	(Şili,	Estonya,	İsrail	ve	

Slovenya)	arasında	Türkiye’nin	performansı,	yalnızca	Şili’nin	performansının	üstünde	yer	

alabilmiştir.	Tüm	ülkeler	arasındaki	sıralamada	da	kayda	değer	bir	iyileşmeden	söz	edilemez.	

2006’da	57	ülke	arasında	farklı	testlerde	37-44.	sıralarda	yer	alan	Türkiye,	2009’da	65	ülke	

arasında	41-43.	sırada	yer	almıştır.	Diğer	bir	deyişle	Türkiye’nin	hem	OECD	ülkeleri	hem	de	

tüm	ülkeler	arasındaki	sıralamada	yeri,	puan	artışlarına	rağmen,	iyileşmemiştir.

PISA	uygulamalarında	testlerde	alınan	ortalama	puanlar	kadar	önemli	bir	diğer	konu,	

öğrencilerin	yeterlik	düzeylerine	göre	dağılımıdır.	PISA	uygulamalarında	bu	düzeyler,	

öğrencilerin	neler	yapabildiklerine	göre	tanımlanır.	Tüm	testlerde	2.	düzey,	“temel	yeterlik	

düzeyi”	olarak	tanımlanır	ve	bu	düzeyin	altındaki	öğrencilerin	toplumsal	yaşama	etkin	

katılım	için	gerekli	becerileri	(henüz)	edinememiş	oldukları	belirtilir.	5	ve	6.	düzeylerde	yer	

Kaynak:	OECD,	2010b.	
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Kaynak:	OECD,	2010b.	
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alan	öğrencilerin	üst	düzey	ve	eleştirel	düşünme	becerilerini	içselleştirmiş	oldukları	belirtilir.	

“Üstün	performans”	olarak	adlandırılan	bu	düzeylere	erişebilmiş	öğrencilerin	gelecekte	yeni	

bilgi	ve	teknoloji	üretiminde	yol	oynayabilecek	kadar	beceri	edindikleri	tahmin	edilmektedir.

Grafik	11	incelendiğinde,	tüm	testlerde	ortaya	çıkan	ortak	bir	eğilimden	bahsedilebilir.	

2009’da	tüm	testlerde	temel	yeterlik	düzeyinin	altında	kalan	çocukların	payı	azalmış	ve	3.	

düzeydeki	öğrencilerin	payında	kayda	değer	artışlar	yakalanmıştır.	Diğer	yandan	ülkemizde	

4,	5	ve	6.	düzeye	erişebilen,	diğer	bir	deyişle	üst	düzey	öğrenme	becerilerine	erişebilen	

öğrenci	sayısı	OECD	ülkeleriyle	karşılaştırıldığında	çok	azdır.	Türkiye’deki	dağılımın	OECD	

ülkelerindekine	yakın	olduğu	test	okuma	becerileri	testidir.	En	büyük	fark	ise	matematik	

okuryazarlığı	testinde	görülmektedir.	Yine	de	Türkiye’de	üstün	performans	gösteren	

öğrencilerin	payının	en	yüksek	olduğu	testin	matematik	okuryazarlığı	testi	olması	çarpıcıdır.	

Ancak	fen	okuryazarlığı	testinde	3.	düzeyin	üstündeki	öğrenci	sayısı	hızla	azalmaktadır,	

6.	düzeyde	ise	neredeyse	hiç	öğrenci	bulunmamaktadır.	Matematik	okuryazarlığı	testiyle	

fen	okuryazarlığı	testinde	üstün	performans	gösteren	öğrenciler	açısından	ortaya	çıkan	bu	

farkın	nedenleri,	daha	ileri	bir	analize	konu	edilebilir.

Tüm	bu	değerlendirmeler	yapılırken,	PISA	evreninin	15	yaşındaki	çocukları	değil,	15	

yaşındaki	öğrencileri	içine	aldığı	ve	Türkiye’de	15	yaşın	normal	şartlarda	zorunlu	eğitim	

kapsamında	olmadığı	unutulmamalıdır.	hanehalkı	İşgücü	Anketi	2009’dan	elde	edilen	

verilere	göre	Türkiye’de	15-19	yaşında	olanların	%	54’ü	okula	devam	ettiğini	beyan	

etmektedir.	14-17	yaşı	kapsayan	ortaöğretimde	net	okullulaşma	oranı	ise	2009-2010	öğretim	

yılında	%	65	olarak	açıklanmıştır.	Ancak	2009-2010’da	ortaöğretime	kayıtlı	öğrencilerin	

%	8’i	okulu	terk	etmiş,	2009-2010’da	ortaöğretime	kayıtlı	olan	öğrencilerin	%	46’sı	ise	en	

az	20	gün	(özürlü	veya	özürsüz)	devamsızlık	yapmıştır.	Tüm	bunlar	dikkate	alındığında,	

Türkiye’de	15	yaşındaki	çocukların	en	fazla	%	65’inin	okula	düzenli	devam	ettiği	tahmin	

edilebilir.	Okul	dışında	kalan	çocukların	bilgi	ve	beceri	düzeylerinin	daha	düşük	olacağı	

hesaba	katıldığında,	Türkiye’deki	tüm	çocukların	ortalama	performansı	ve	düzeylere	göre	

dağılımı,	PISA	sonuçlarının	yansıttığından	daha	kötü	durumda	olacaktır.

üstün performans gösteren öğrenciler

PISA	testlerinin	sonuçları,	bir	ülkedeki	beşeri	sermayenin	niteliğini	yansıtmaktadır.	Bu	

açıdan	değerlendirildiğinde	Türkiye’nin	ortalama	puan	artışı	ve	temel	yeterlik	düzeyinin	

altında	kalan	öğrencilerin	azalması,	gelecekte	işgücü	verimliliğinin	artacağı	şeklinde	

yorumlanabilir.	Diğer	yandan,	Türkiye’nin	ülkeler	arasındaki	sıralamasının	değişmemiş	

olması,	bu	artışın	henüz	Türkiye’nin	diğer	ülkeler	arasındaki	yerini	etkileyebilecek	ölçüde	

güçlü	olmadığı	biçiminde	yorumlanabilir.

PISA	sonuçları	arasında	ülkelerin	beşeri	sermayesini	ve	rekabet	gücünü	yorumlamak	için	en	

sık	kullanılan	göstergelerden	biri,	üstün	performans	gösteren	öğrencilerin	payıdır.	Üstün	

performans	gösteren	öğrencilerin	gelecekte	çeşitli	dallarda	araştırmacı	olarak	çalışıp	yeni	

bilgi	ve	teknolojilerin	bulunmasına	katkıda	bulunabileceği	varsayılmaktadır.	Ayrıca,	üstün	

performans	gösteren	öğrencilerin	varlığı,	eğitim	sisteminin	öğrencilerin	potansiyellerini	

tümüyle	gerçekleştirebilmelerine	olanak	sağladığının	bir	kanıtı	olarak	yorumlanabilir.	

Ancak,	PISA	uygulamalarında	5	ve	6.	düzeye	karşılık	gelen	puanlar	alarak	üstün	performans	

gösteren	öğrencilerin	payı	Türkiye’de	çok	küçüktür	ve	yıllar	içinde	de	tutarlı	ve	anlamlı	bir	

artıştan	söz	edilmesi	mümkün	değildir.	Okuma	becerileri	testinde	2003	yılında	Türkiye’den	

katılan	öğrencilerin	%	3,8’i	üstün	performans	gösterirken	bu	oran	2006’da	%	2,1’e,	2009’da	
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%	1,8’e	gerilemiştir.	Ayrıca	bu	öğrencilerin	neredeyse	tamamı	5.	düzeydedir;	neredeyse	hiçbir	

öğrenci	6.	düzeye	karşılık	gelen	puanlar	alamamıştır.	Fen	okuryazarlığı	testinde	öğrencilerin	

yaklaşık	%	1,1’i	5.	düzeyde	puan	almıştır,	6.	düzeye	erişebilen	öğrenci	bulunmamaktadır.	En	

çok	üstün	performans	gösteren	öğrenci,	matematik	okuryazarlığı	testinde	bulunmaktadır.	Bu	

testte,	2003	yılında	öğrencilerin	%	5,5’i,	2009’da	ise	%	5,7’si	üstün	performans	göstermiştir.	

2009	uygulamasında	6.	düzeye	ulaşmış	öğrencilerin	payı	%	1,3’tür.	

Türkiye’nin	üstün	performans	gösteren	öğrenciler	alanında	uluslararası	sıralamalardaki	

yerinin	de	iç	açıcı	olduğu	söylenemez.	Tüm	testlerde	Türkiye,	OECD	ülkeleri	arasında	

32.	sıradadır.	65	ülke	arasında	ise	Türkiye	okuma	becerileri	alanında	45’inci,	matematik	

okuryazarlığı	alanında	41’inci	ve	fen	okuryazarlığı	alanında	47’incidir.	Türkiye’nin	üstün	

performans	gösteren	öğrenciler	alanında	uluslararası	sıralamadaki	yerinin,	okuma	becerileri	

ve	fen	okuryazarlığı	testlerinde	ortalama	puana	göre	uluslararası	sıralamadaki	yerinden	

daha	kötü	olduğu	göze	çarpmaktadır.	

Türkiye’nin	önemli	puan	artışına	rağmen	üstün	performans	gösteren	öğrenci	sayısında	

iyileşme	yakalayamamış	olması,	politika	düzeyinde	tartışılması	gereken	bir	olgudur.	

Matematik	okuryazarlığı	testinde	2003	ile	2009	arasında	Türkiye’ye	benzer	biçimde	21	

puanlık	artış	yakalayan	Portekiz’de	üstün	performans	gösteren	öğrencilerin	oranı	%	5,4’ten	

%	9,6’ya	çıkmıştır.	Türkiye’de	ise	yaşanan	22	puanlık	artışa	rağmen	üstün	performanslı	

öğrenci	oranında	herhangi	bir	değişim	olmamıştır.	Yenilenen	öğretim	programlarının	en	

önemli	hedeflerinden	birinin	üst	düzey	düşünme	becerilerini	geliştirmek	olduğu	göz	önünde	

bulundurularak	PISA	sonuçlarının	bu	alanda	ayrıntılı	bir	değerlendirmeye	tabi	tutulmasını	

önerilmektedir.

eğitimde eşitlik: temel becerilerin edinilmesi

Eğitim	hizmetlerinin	en	önemli	amaçlarından	biri,	toplumdaki	eşitsizliklerin	giderilmesine	

katkıda	bulunmaktır.	Bu	amacın	yerine	getirilebilmesi	için	yalnızca	eğitimin	girdilerini	

eşitlemek	yetmez,	eğitimin	çıktıları	üzerinden	de	değerlendirme	yapmak	gerekir.		

Bu	değerlendirmede,	eğitimin	çıktılarının	eşitlenmesi	beklenmez,	ancak	eğitim	hizmetlerinin	

eşitlik	ve	hakkaniyet	ilkeleri	gözetilerek	sağlandığını	ve	toplumdaki	eşitsizliklerin	

giderilmesine	katkıda	bulunduğunu	söyleyebilmek	için:

(1)	 Eğitim	hizmetleri,	tüm	bireylerin	toplumsal	yaşama	katılımda	gereksinim	duyacağı	

temel	beceri	ve	yetkinlikleri	edinebilmesini	sağlamalıdır.

(2)	 Eğitim	hizmetleri,	eğitimde	başarının	sosyoekonomik	köken	ve	yaşanan	bölge	gibi	birey	

tarafından	seçilemeyen	etmenlerce	belirlenme	olasılığını	en	aza	indirecek	mekanizmaları	

içermelidir.

PISA	uygulaması,	topladığı	veriler	ve	bu	verileri	değerlendirme	perspektifi	sayesinde	

yukarıdaki	ilkelerle	ilgili	değerlendirme	yapmayı	mümkün	kılmaktadır.

PISA	testlerinde	2.	düzey,	“temel	beceri	düzeyi”	olarak	tanımlanır.	Bu	düzeyin	altındaki	

öğrencilerin	toplumsal	yaşama	ve	üst	eğitim	kademelerine	etkili	katılımlarını	sağlayacak	

bilgi	ve	beceri	düzeyine	henüz	erişememiş	oldukları	tahmin	edilir.	Dolayısıyla,	2.	düzeye	

erişemeyen	çocuk	sayısı	arttıkça	eğitimde	eşitlik	ilkesi	zedelenmektedir.

Türkiye’de	temel	beceri	düzeyinin	altında	kalan	öğrenci	sayısı	özellikle	2006’dan	2009’a	

hızla	azalmıştır.	Okuma	becerileri	testinde	2003’te	öğrencilerin	%	37’si,	2006’da	%	32’si	

temel	beceri	düzeyine	erişemezken	2009’da	bu	oran	%	24,5’e	gerilemiştir.	Matematik	
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okuryazarlığı	testinde	2003	ile	2006	arasında	bir	değişim	olmazken	2009’da	oran	%	52’den	

%	42’ye	gerilemiştir.	Bu	gerilemeye	rağmen	matematikte	temel	becerilere	ulaşamayan	

öğrencilerin	oranı	%	25	olan	OECD	oranının	çok	üstündedir.	Asıl	iyileşmenin	fen	

okuryazarlığı	testinde	yakalandığı	söylenebilir:	2006’da	%	46	olan	temel	beceri	düzeyinin	

altındaki	öğrenci	oranı	2009’da	%	30’lara	kadar	düşmüştür.	

PISA’ya	katılan	ülkeler	temel	beceri	düzeyine	erişememiş	öğrencilerin	azlığına	göre	

sıralandığında,	Türkiye’nin	bu	sıralamadaki	yerinin	ortalama	performans	ve	üstün	

performans	gösteren	öğrenci	sıralamalarındaki	yerinden	bir	nebze	daha	iyi	olduğu	

söylenebilir.	Türkiye,	okuma	becerileri	testinde	34	OECD	ülkesi	arasında	29.,	tüm	ülkeler	

arasında	ise	38.	sırada	yer	almaktadır.	

Eşitlik	bakış	açısıyla	değerlendirildiğinde,	temel	beceri	düzeyinin	altındaki	öğrenci	sayısının	

azalması	sevindiricidir.	Diğer	yandan	15	yaşındaki	öğrencilerin	halen	%	25’inin	okuma	

becerilerinde,	%	42’sinin	matematikte	PISA	tarafından	tanımlanmış	temel	becerilere	

erişememiş	olması	düşündürücüdür.	Ayrıca,	bu	değerlendirme	yapılırken	Türkiye’de	15	

yaşındaki	çocukların	en	az	%	35’inin	okul	dışında	olduğu	ve	bu	değerlendirmenin	dışında	

bırakıldığı	unutulmamalıdır.	Bu	çocukların	çok	büyük	kısmının	akademik	başarı	düzeyinin	

daha	düşük	olduğu	hesaba	katıldığında,	Türkiye’de	yaşayan	15	yaşındaki	çocuklarının	

yarısından	fazlasının	temel	beceri	düzeylerine	erişemediği	sonucuna	ulaşılabilir.	

eğitimde eşitlik: sosyoekonomik kökenin belirleyiciliğinin 
azaltılması

Birçok	araştırmanın	gösterdiği	gibi,	sosyoekonomik	köken	özellikleri	öğrenci	başarısında	

etkili	olmaktadır.	Özellikle	erken	çocukluk	döneminde	çocuğun	içinde	bulunduğu	ve	

bilişsel	gelişimini	destekleyecek	ortam,	sosyoekonomik	kökenle	doğrudan	ilişkilidir	ve	bu	

nedenle	öğrenci	başarısını	etkilemektedir.	Ancak	bu	noktada	sorun,	sosyoekonomik	köken	

özelliklerinin	öğrenci	başarısında	ne	ölçüde	etkili	olduğudur.	Daha	iyi	sosyoekonomik	

koşullarda	yaşayan	bir	öğrenci	ile	daha	kötü	sosyoekonomik	koşullarda	yaşayan	bir	

öğrencinin	aldığı	puan	farkı	ne	kadardır?	Puanlar	arasındaki	farkın	ne	kadarı	bilimsel	olarak	

sosyoekonomik	köken	özellikleriyle	açıklanmaktadır?	Eğitim	sisteminin	farklı	unsurları,	

sosyoekonomik	kökenle	başarı	arasındaki	ilişkiyi	nasıl	etkiler?	

PISA	uygulamalarında	toplanan	verilerle	her	öğrencinin	sosyoekonomik	durumunu	

yansıtan	Ekonomik,	Sosyal	ve	Kültürel	Statü	(ESKS)	endeksi	oluşturulur	ve	öğrenci	

başarısıyla	sosyoekonomik	durum	arasındaki	ilişki	hakkındaki	değerlendirmeler	bu	endeksle	

yapılır.	Bu	endekse	göre	en	alt	çeyrekte	bulunan	öğrencilerle	en	üst	çeyrekte	bulunan	

öğrenciler	arasındaki	“başarı	uçurumu”	(achievement gap)	hesaplandığında,	Türkiye’de	
bu	uçurumun	OECD	ülkelerine	göre	daha	derin	olduğu	gözlenmektedir.	OECD’de	başarı	

uçurumu	ortalama	88	puanken	Türkiye’de	92	puandır.	Üstelik	bu	durum	Türkiye’de	puanlar	

arasındaki	farklılaşma	OECD	ortalamasından	az	olmasına	rağmen	ortaya	çıkmaktadır.	Diğer	

bir	deyişle,	Türkiye’de	öğrenciler	arasındaki	puan	farklılaşması	daha	az	olmasına	rağmen	bu	

farklılaşmanın	sosyoekonomik	kökenle	bağlantısı	daha	güçlüdür.	

Grafik	12’de,	seçili	5	ülkede	ESKS	endeksine	göre	okuma	becerileri	testinde	alınan	puanlar	

gösterilmiştir.	Kore,	Kanada	ve	Finlandiya’nın	hem	ortalama	performansları	daha	iyidir	

hem	de	başarı	uçurumu	daha	azdır.	Özellikle	Finlandiya’da	başarı	uçurumu	61	puana	

kadar	gerilemektedir.	Ortalama	performansı	Türkiye’ninkine	daha	yakın	bir	ülke	olan	

hırvatistan’da	ise	başarı	uçurumu	73	puandır.	Grafikteki	çizginin	eğimi	de	sosyoekonomik	

kökenin	belirleyici	gücü	olarak	yorumlanabilir.
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PISA	verileri	kullanılarak	sosyoekonomik	köken	özelliklerinin	öğrenci	başarısı	üzerindeki	

belirleyiciliğini	ölçmek	için	kullanılan	bir	başka	gösterge	ise	öğrenci	başarısındaki	

farklılaşmanın	yüzde	kaçının	doğrudan	ESKS	endeksiyle	açıklandığıdır.	Türkiye’de	öğrenci	

başarısındaki	farklılaşmanın	%	19’u	doğrudan	öğrenciler	arasındaki	ESKS	farklarıyla	

açıklanmaktadır.	Bu,	Macaristan	ve	Belçika’dan	sonra	OECD	ülkeleri	arasındaki	en	yüksek	

değerdir.	Ayrıca	bu	değer	2006’da	%	13,1	iken	2009’da	6	puan	yükselmiştir.	Sosyoekonomik	

kökenin	öğrenci	başarısı	üzerindeki	tüm	etkisini	silmek	kısa	vadede	olası	gözükmese	de,	

Türkiye’de	eğitim	sisteminin	bu	etkinin	hafifletilmesini	başaramadığı	ortaya	çıkmaktadır.	

Gelir	eşitsizliğini	gösteren	Gini	endeksinde	de	OECD	ülkeleri	arasında	en	yüksek	üçüncü	

değere	sahip	olan	Türkiye	için	eğitimde	eşitsizlik,	üstesinden	acilen	gelinmesi	gereken	

önemli	bir	sorundur.	

Türkiye’de	sosyoekonomik	kökenin	öğrenci	başarısı	üzerindeki	belirleyiciliğini	azaltacak	

politikaların	üretilmesi	için	öncelikle	eğitim	sisteminin	hangi	unsurlarının	sorun	

oluşturduğunu	saptamak	gerekir.	Sorunların	başında,	eğitim	sistemi	içinde,	dezavantajlı	

durumda	bulunan	çocukları	destekleyecek	ve	dezavantajın	etkisini	giderecek	destek	

mekanizmalarının	bulunmaması	gelmektedir.

PISA	verileri	göstermektedir	ki	Türkiye’de	okullar	ve	okul	türleri	arasında	sosyoekonomik	

ayrışma	oldukça	yoğundur.	PISA’dan	elde	edilen	veriler	kullanılarak	yapılan	bir	

değerlendirmede,	her	ülkedeki	okullar	öğrenci	havuzlarının	ortalama	ESKS	değerlerine	

göre	üçe	ayrılmıştır:	Avantajlı	okullar,	dezavantajlı	okullar	ve	karışık	okullar.	Türkiye’de	

öğrencilerin	%	31’i	avantajlı,	%	34’ü	karışık,	%	35’i	de	dezavantajlı	okullara	gitmektedir.	

Ancak	Türkiye’de	ESKS	endeksine	göre	en	alt	çeyrekte	bulunanların	%	64’ü	dezavantajlı	

okullara,	yalnızca	%	7’si	avantajlı	okullara	gidebilmektedir.	ESKS	endeksine	göre	en	üst	

çeyrekte	bulunan	öğrencilerin	%	64’ü	avantajlı	okullara	giderken,	yalnızca	%	8’i	dezavantajlı	

okullara	gitmektedir.	Türkiye	ayrıca	karışık	okulların	sistem	içindeki	ağırlığının	en	az	olduğu	

dört	OECD	ülkesinden	biridir.	Bu	durum	hem	sosyoekonomik	köken	hem	de	başarı	açısından	

birbirine	yakın	durumda	olan	öğrencilerin	bir	arada	bulunmasına,	bu	iki	durumun	birbirini	

Kaynak:	OECD,	2010b.
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beslemesine	ve	başarı	uçurumunun	eğitim	sistemi	içinde	sürekli	olarak	derinleşmesine	ve	

toplumsal	eşitsizliklerin	yeniden	üretilmesine	neden	olmaktadır.	

Türkiye’de	okulların	sosyoekonomik	kökene	göre	bu	kadar	ayrışmış	olmasının	nedenlerinin	
başında	ortaöğretimde	okulların	türlere	bölünmüş	olması,	okullar	arası	kalite	farklılıkları	
ve	merkezi	sınav	sistemleri	gelmektedir.	Öğrenciler	rekabetçi	sınav	sistemlerine	göre	
okullara	yerleştirildikçe	okul	türleri	ve	okullar	arasındaki	öğrenci	başarıları	ve	kalite	farkları	
yoğunlaşmakta,	kalite	farkları	yoğunlaştıkça	sınavlardaki	rekabet	artmakta,	dolayısıyla	
sosyoekonomik	kökenin	belirleyiciliği	güçlenmektedir.	Yıllar	içinde	bu	süreçler	birbirini	besler	
hale	gelmiş,	okul	düzeyinde	sosyoekonomik	kökene	göre	ayrışma	ortaya	çıkmıştır.	MEB	bu	
çetrefil	sorunu	çözmek	için	2010	yılında	bazı	adımlar	atmıştır.	Bunlar	arasında	ilki,	6	ve	7.	sınıf	
sonunda	uygulanan	SBS’lerin	kaldırılarak	sınavların	öğrenme	süreçleri	üzerindeki	etkisinin	
azaltılmaya	çalışılmasıdır.	Bu	politika,	6	ve	7.	sınıflarda	okul	dışı	kaynaklara	yönelimi	bir	miktar	
azaltabilir,	ancak	köklü	bir	çözüm	sunmaz.	Uygulanan	ikinci	politika	ise,	genel	liselerin	üç	
yıllık	bir	dönemde	lağvedilerek	bir	kısmının	Anadolu	lisesine	bir	kısmının	da	meslek	lisesine	
dönüştürülmesidir.	Genel	liselerin	öğrenme	süreçlerinin	kalitesi	açısından	Anadolu	liselerine	
dönüştürülmesi	için	üç	yıldan	daha	uzun	bir	süreye	gereksinim	duyulacaktır.	Ayrıca	bu	politika,	
sayıları	artsa	da	Anadolu	liseleri	arasındaki	puan	hiyerarşisini	ortadan	kaldırmaz,	tersine	
sisteme	yayar.	Bu	da	merkezi	sınavların	sistem	üzerindeki	etkisini	artırarak	sosyoekonomik	
kökenin	devam	edilecek	lise	üzerindeki	belirleyiciliğini	kuvvetlendirebilir.

Sosyoekonomik	kökenin	öğrenci	başarısı	üzerindeki	belirleyiciliğinin	azaltılması	için	en	etkili	
politika	seçeneği,	kaliteli	okulöncesi	eğitimin	yaygınlaştırılması	olacaktır.	Erken	çocukluk	
döneminde	gerçekleştirilen	okulöncesi	eğitim,	çocuklar	arasında	sosyoekonomik	kökenden	
kaynaklanabilecek	bilişsel	farklar	derinleşmeden	müdahaleyi	mümkün	kıldığı	için	eğitimde	
eşitlik	açısından	çok	önemlidir.	

Sosyoekonomik	kökenin	öğrenci	başarısı	üzerindeki	belirleyiciliğini	tamamen	ortadan	
kaldırmak,	yalnızca	eğitim	sisteminden	beklenebilecek	bir	sorumluluk	değildir.	Ancak,	sistemin	
bu	etkiyi	güçlendirecek	mekanizmalardan	arındırılması	ve	hafifletecek	mekanizmalarla	
desteklenmesi,	eğitim	yoluyla	toplumsal	eşitsizliklerin	azaltılabilmesi	için	elzemdir.	Bakanlık,	
bu	hedefe	uygun	çoklu	müdahaleler	tasarlamalı,	PISA	ve	diğer	araçları	kullanarak	bu	

müdahalelerin	hedefleri	gerçekleştirip	gerçekleştiremediğini	sürekli	olarak	izlemelidir.

sonuç
PISA	2009	sonuçlarına	göre,	özetle,	

•	 Ülkemizde	temel	yeterlik	düzeyinin	altında	kalan	öğrencilerin	beceri	düzeylerinde	genel	bir	

iyileşme	olduğu,	

•	 Temel	yeterlik	düzeyinin	altında	kalan	öğrenci	oranının	halen	OECD	ortalamasından	

oldukça	yüksek	olduğu,

•	 Türkiye’nin	ortalama	puanlarındaki	iyileşmeye	rağmen	uluslararası	sıralamalardaki	yerinde	

kayda	değer	bir	değişim	olmadığı,

•	 Üstün	performans	gösteren	öğrenci	sayısının	düşük	olduğu	ve	ortalama	puandaki	artışa	

rağmen	üstün	performans	gösteren	öğrenci	sayısında	bir	artış	yakalanamadığı,

•	 Sosyoekonomik	kökenle	öğrenci	başarısı	arasındaki	ilişkinin	diğer	ülkelerle	kıyaslandığında	

oldukça	yoğun	olduğu	ve	bu	olgunun	okulların	sosyoekonomik	kökene	göre	ayrışması	

olgusuyla	birbirini	beslediği	söylenebilir.
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pısa uygulamalarının başarıyla gerçekleşmesi 
için kamu yetkililerine düşen görevler
PISa	uygulaması,	eğitim	sistemiyle	ilgili	olarak	bu	çıkarımların	yapılabilmesine	
izin	verdiği	ve	uluslararası	karşılaştırmaları	mümkün	kıldığı	için	değerlidir.	
PISa	ve	tIMSS	gibi	uygulamaların	gerçekleştirilmesine	devam	edilmelidir.	Bu	
uygulamaların	layıkıyla	gerçekleştirilmesi	ve	değerlendirilmesi	için	Bakanlık	
merkez	teşkilatına	ve	okul	yöneticilerine	bazı	görevler	düşmektedir.

•	 MEB	merkez	teşkilatı,	sonuçların	geniş	bir	çerçevede	tartışılmasını	sağlamalıdır.	

Siyasal	irade	ve	bu	iradenin	temsilcisi	olarak	Bakan	da	tartışmanın	parçası	olmalı,	

sonuçları	uygulanan	politikalar	ışığında	değerlendirmelidir.	

•	 PISA’nın	eğitimin	çıktılarını	yansıttığı	unutulmamalı,	tüm	merkez	teşkilat	

tarafından	bu	şekilde	değerlendirilmelidir.	Bakanlık’ın	2010-2014	yıllarını	kapsayan	

Stratejik	Plan’ında	PISA	sonuçlarıyla	ilgili	hedefe	“Uluslararası	Kuruluşlarla	İlişkiler”	

teması	altında	yer	verilmişti.	Oysa	PISA	sonuçlarının	iyileştirilmesi,	doğrudan	

öğrenci	başarısıyla	ilgili	bir	hedef	olarak	doğru	yerde	tanımlanmalı	ve	sistemin	

izlenmesi	için	kullanılmalıdır.

•	 Bakanlık,	PISA	verileri	kullanılarak	yapılacak	araştırmaları	cesaretlendirmeli	ve	bu	

araştırma	sonuçlarını	politika	yönelimlerini	belirlerken	kullanmalıdır.

•	 PISA’dan	elde	edilen	bilgilerin	artırılması	için	fırsatlar	değerlendirilmelidir.	Örneğin,	

2009’da	Türkiye	PISA	uygulamasının	isteğe	bağlı	bir	parçası	olan	veli	anketine	

katılmamıştır.	Oysa	veli	anketi,	çocukların	sosyoekonomik	kökenleriyle	ilgili	bilgi	

toplamak	için	önemli	bir	kaynaktır.	Gelecekte	isteğe	bağlı	anketlere	de	katılım	

yönünde	irade	gösterilmelidir.	

•	 Bakanlık,	PISA	ve	TIMSS	gibi	uygulamalara	katılmaya	devam	ederken,	benzer	

bir	başarı	değerlendirme	sisteminin	ulusal	düzeyde	kurulmasıyla	ilgili	

değerlendirmelere	başlamalıdır.	Türkiye’nin	gereksinim	duyduğu	alanlarda	ve	

zaman	aralıklarında	değerlendirmelerin	yapılabilmesi	için	PISA	uygulamalarından	

elde	edilen	deneyimlerden	yararlanılmalıdır.

•	 PISA	testlerinin	tamamen	teşhis	amaçlı	olduğu	unutulmamalıdır.	Uluslararası	

testler,	öğrencileri,	okulları,	bölgeleri	ya	da	ülkeleri	yarıştırmak	amacıyla	

yapılmaz.	Bakanlık	yetkilileri,	öğrencilerin	ve	okulların	motivasyonlarını	artırmak	

için	yarış	söylemini	asla	kullanmamalıdır.	Bu	durum,	Türkiye	ile	ilgili	sonuçların	

güvenilirliğini	zedeler	ve	eğitimin	çıktılarıyla	ilgili	çok	önemli	bir	değerlendirme	

aracını	kullanılamaz	hale	getirir.	

•	 Okul	yöneticileri	zaman	zaman	uygulamanın	amaçlarını	yanlış	anlayabilmektedir.	

Okul	yöneticilerine	düşen,	sınavları	yönergelere	göre	uygulayarak	sistemle	ilgili	bir	

fotoğrafın	çekilmesini	mümkün	kılmaktır.	Öğrenciyi	doğru	ölçüde	motive	etmek	ve	

uygun	sınav	ortamını	sağlamak	dışında	okul	yöneticilerinden	herhangi	bir	beklenti	

söz	konusu	olmamalıdır.
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ERG,	her	yıl	yayımladığı	Eğitim	İzleme	Raporu’nda	eğitimin	dört	bileşenini	-öğrenci,	

öğretmen,	içerik	ve	ortam-	yönetişim	ve	finansman	ile	öğrenme	çıktıları	çerçevesinde	

ele	almakta	ve	eğitim	adına	önemli	bir	işlevi	yerine	getirmektedir.	Raporun	önemli	bir	

bölümü	eğitimdeki	durumu	özetlerken	diğer	bölümünde	önerilere	yer	verilmektedir.	

2010	raporunun	sonsözünde,	özellikle	öğretmenlik	mesleği	ile	eğitimin	iyileştirilmesinde	

inovasyonun	(yenileşim)	önemi	üzerinde	duracağım.

Türkiye	ve	dünyadaki	öğretmen	politikaları	değerlendirmeleri,	öğretmenin	ne	kadar	önemli	

olduğu	söylemi	ile	başlamaktadır.	Öğretmenlik	yeterlikleri	ayrıntılı	olarak	belirlense	

bile,	öğretmenlik	mesleğinin	temel	taşlarının	yeterince	analiz	edilmemesinden	doğan	

bir	bakış	açısının	öğretmen	yetiştirmeye	yön	verdiğini	söylemek	yanlış	olmaz.	Oysa,	bir	

meslek	düşünün	ki	bu	mesleği	icra	eden	kişi	her	gün	belli	bir	zaman	dilimi	içinde	en	az	

yirmi	bireyle	aynı	anda	birlikte	olsun.	her	birini	tanıyacak,	onların	ilgi	ve	yeteneklerini	

keşfedecek,	eksiklerini	teşhis	edip,	fiziksel,	zihinsel,	duygusal	yönden	gelişimine	destek	

verecek;	aynı	zamanda	ortamı	düzenleyecek,	bilişim	uzmanı	olacak,	tasarım	uzmanı	olacak.	

Öte	yandan	ölçme	ve	veri	analizi	uzmanı	da	olacak.	her	an	karar	verme	durumunda	olup,	o	

an	için	en	iyi	çözümü	ortaya	koyup	uygulayacak.	Bütün	bunları	yaparken	adil	olacak	ve	etik	

değerlerden	taviz	vermeyecek.	İkna	yeteneği	ve	iletişim	becerileri	çok	güçlü	olacak	ve	tabii	

ki	en	az	bir	disiplini	en	az	o	alanın	uzmanı	kadar	iyi	bilecek.	Sadece	bilmekle	kalmayacak,	

o	alanın	kavram,	ilke,	kural	ve	yaklaşımlarını	herkesin	dikkatini	toplayarak,	öğrenme	

hissini	ve	merakını	uyandıracak	düzenlemeler	yaparak	sunacak	ve	bunlarla	ilgili	etkinlikler	

hazırlayacak.	

Öğretmenlik	işte	böyle	bir	meslektir.	Öğretmenlik,	disiplinlerüstü	bir	alandır.	Sosyal	bilimler,	

fen	bilimleri,	mühendislik,	yönetim	bilimleri	alanlarının	bir	sentezi	niteliğindedir.	Bir	başka	

deyişle	öğretmenlik,	birçok	bilim	dalından	yararlanan	ve	bunları	harmanlayarak	uygulayan,	

değerlendiren,	sürekli	geliştiren,	bilgi	üreten	ve	yenileyen	bir	meslektir.	Öğretmenlik	

birçok	öğeyi	içinde	barındıran,	daha	da	önemlisi	öğeler	arasındaki	etkileşimi,	öğelerden	

daha	çok	sistemin	davranışını	etkileyen	bir	alandır.	Bir	öğretmenden,	sınıfta	bir	zaman	

diliminde,	psikoloji,	sosyoloji,	gelişim,	materyal	geliştirme,	iletişim,	kavram	ve	kuralların	

bilgisi,	yönetim,	teknoloji,	dil,	sınıf	tasarımı,	bireysel	farklılıklar	vb.	hepsini	aynı	anda	

sentezleyerek	kullanması	beklenir.	Bu	nedenle	sınıflandırılması	zor,	geniş	ve	karmaşık	bir	

meslektir.	Bu	karmaşıklık	her	durumda	bu	öğeler	arasındaki	etkileşimlerden	kaynaklanan	

olasılıklarla	ilgilidir.	Öğretmen	her	aldığı	kararda,	bütün	bunların	doğurgularını	düşünür.	

Bu	nedenle	de	öğretmenin	bilişsel	ve	duyuşsal	şemaları	çok	önemlidir.	Öğretmenin	görevi,	

bu	karmaşıklığı	yönetilebilecek	bir	şekilde	basite	indirgemektedir.	Öğretmen,	karmaşıklığı,	

belirsizliği	ve	muğlaklığı	azaltan	kişidir.	Bu	işlevini	görürken	de	öğrenciyi	ön	planda	tutmak	

durumundadır.

Öğretmenliğin	temel	taşını	”insan”	ve	“	öğrenme”	oluşturur.	Bu	nedenle	öğretmenin	

öncelikle	öğrenmenin	ne	olduğu	ile	ilgili	bilgi	tabanının	olması	beklenir.	Dolayısıyla	

öğrenme	bilimleri	bu	konuda	yol	gösterici	olacaktır.	Öğrenme	bilimleri;	bilişsel	bilimler,	

sonsöz:
edilgenlikten etkenliğe
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nörobilimler,	eğitim	psikolojisi,	bilgisayar	bilimleri,	sosyoloji	ve	antropoloji	gibi	bilimleri	

içerir	ve	bize	öğrenmenin	bilişsel,	sosyolojik	ve	nörolojik	boyutları	ile	ilgili	araştırmaları	

sergiler.	Bunlara	ek	olarak,	öğrenme	ortamlarının	tasarlanması,	yürütülmesi	ve	

değerlendirilmesi	aşamalarındaki	süreçleri	de	kapsar.	Bütün	bunlarla	birlikte	bir	disiplinle	

ilgili	bilgi	tabanındaki	kavramlar,	yapılar,	kurallar	ve	ilkelerle	iç	içe	girişler	de	öğretmenliği	

çok	boyutlu	ve	karmaşık	bir	meslek	haline	getirmektedir.	

Tüm	bunların	ışığında,	öğretmen	eğitimi	programlarındaki	“meslek	bilgisi”,	“alan	bilgisi”	

ve	“kültür	dersleri”,	“pedagojik	alan	bilgisi”	şeklindeki	taksonomik	modeller	yerine	ağsal-

bağlantısal	modelleri	konuşmanın	zamanı	gelmiştir.	Bunun	için	de	bütün	paydaşların	

bir	araya	geleceği	bir	platformda,	öğretmenliğin	profesyonel	bir	meslek	olduğu	ortak	

görüşünden	hareketle	farklı	modeller	üzerinde	çalışmak	gerekir.	Dilimizden	düşürmediğimiz	

“bilgi	toplumu”	söyleminde	öğrencilerin	kazanması	beklenen	beceriler	sıralanırken,	

öğretmen	eğitiminin	ya	da	okulun	“bilgi	toplumu	süreçlerine”	uymadan	bu	becerilerin	nasıl	

gerçekleşeceği	de	ayrıca	bir	tartışma	konusudur.	Eleştirel	düşünmeyi	geliştirmeye	buradan	

başlamamız	yerinde	olur.	

Öğretmenin	meslek	içinde	sürdürülebilir	bir	şekilde	desteklenmesi	ayrıca	ele	alınması	

gereken	bir	konudur.	Eğitim	bilimleri	özellikle	son	on	yılda	öğrenme	alanında	yapılan	temel	

araştırmalarla	büyük	bir	ivme	kazandı	ve	önümüzdeki	yıllar	eğitim	alanında	ezberlerin	

hızla	bozulacağı	yıllar	olacak.	Bilimsel	gelişmenin	ve	bulguların	sisteme	hızla	yansıması	ve	

etkililiğinin	sağlanması	için	sistemin	değişim	yeteneğinin	artırılması	gerekir	ve	bu	ancak	

sürdürülebilir	destek	ile	olanaklıdır.	Bu	nedenle	öğretmenlerin	sürekli	destekleneceği	

düzenlemelere	gerek	vardır	ve	bunların	yapıtaşlarının	şimdiden	oluşturulması	için	

çalışmalara	başlanmalıdır.	Bunlardan	en	önemlisi	eğitimle	ilgili	araştırma	ve	geliştirme	

faaliyetleridir.	

ERG’nin	raporunda,	eğitime	ayrılan	harcamaların	hızla	artması	gerektiği	vurgulanmaktadır.	

Ancak	bu	harcamalarda	araştırma	ve	geliştirmeye	ayrılan	bütçe	sürekli	göz	ardı	edilmektedir.	

Araştırma-geliştirme	bütçesinden	çoğunlukla	“eğitimin	gelişmesi”	için	yapılan	araştırma	

ve	geliştirme	çalışmalarına	ayrılan	kaynakları	değil,	eğitim	sistemi	içinde	özellikle	

yükseköğretimde	yürütülen	çeşitli	disiplinlere	ait	araştırma	bütçesini	anlıyoruz.	Ancak	

önemli	olan,	“eğitim	araştırmalarına”	ayrılan	bütçenin	ortaya	konmasıdır.	Bir	ülkenin	

rekabet	gücünün	inovasyona	bağlı	olduğu	ve	inovasyonun	da	araştırma	ve	geliştirme	ile	

mümkün	olabileceğinin	altı	her	sektör	için	defalarca	çizilmesine	rağmen,	ne	yazık	ki	eğitim	

sektörü	için	böyle	bir	farkındalık	bulunmamaktadır.	Oysa	milyonlarca	bireyi	ilgilendiren	ve	

sürekli	eleştirilen	bir	sektörün	iyileştirilmesi	için	araştırma	ve	geliştirmeye,	özellikle	temel	

araştırmalara,	modellemelere	ihtiyaç	varken,	sektör	yalnızca	“edilgen”	olarak	düşünülmekte	

ve	bu	durumun	zararını	herkes	çekmektedir.	

Eğitim	sisteminin,	kendi	kontrolünü	ele	alamadığı	gibi,	diğer	sistemlere	etki	etme	

yeteneğinin	de	çok	zayıf	olduğu	görülmektedir.	Edilgen	durumdan	etken	duruma	dönmeyi	

stratejik	olarak	ele	almak	gerekir.	Sistemin	etken	hale	gelmesi,	inovasyon	yeteneğini	

kazanması	ile	ilgilidir.	Dolayısıyla	eğitimde	araştırma	ve	geliştirme	çalışmaları	için	yeni	

düzenlemeler	yapmak	gerekir.	Örneğin	teknopark	kavramının	genişletilmesi	ile	birlikte	

“eğitpark”lar	konusunda	düzenlemeler	ve	teşvikler	yapılabilir.	Böylece	eğitim	sektörü	

edilgen	durumdan	etken	duruma	geçip	ülke	için	katma	değer	üretebilir.	Başka	bir	deyişle,	

“Diğer	amaçlarla	geliştirilen	teknolojileri	eğitimde	nasıl	kullanabiliriz?”	sorusunun	yerini	
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“Eğitim	süreçleri	için	yararlı	olabilecek	teknolojileri	birlikte	nasıl	geliştirebiliriz?”	sorusu	

almalıdır.	

Elinizdeki	raporda	da	belirtildiği	üzere,	MEB’in	Bilgi	Toplumu	Strateji	Belgesi’nde	altı	hedef	

belirlenmiştir.	Bunlardan	sadece	biri	araştırma	ve	geliştirme	ile,	o	da	dolaylı	olarak,	ilişkilidir.	

Bu	ilişki	şu	şekilde	ifade	edilmiştir:	Bireylerin	yaşamboyu	öğrenim	yaklaşımı	ve	e-öğrenme	

yoluyla	kendilerini	geliştirmeleri	için	uygun	yapıların	oluşumu	ve	e-içeriğin	geliştirilmesi.	

Öte	yandan	bilindiği	gibi	eğitimde	bilgi	ve	iletişim	teknolojilerindeki	yenilikler	iki	eksende	

ilerlemektedir:	Biri,	bireyler	arasındaki	paylaşım	ve	etkileşimin	sağlandığı	ortamlardaki	

gelişmeler,	diğeri	ise	zamandan	ve	mekândan	bağımsız	bireye	özgü	öğrenme	ortamlarındaki	

gelişmeler.	Bu	iki	konuda	yapılacak	araştırma	ve	geliştirme	çalışmaları	sadece	Türkiye’ye	

değil,	dünyaya	örnek	olacak	yenilikleri	içermektedir.	Ancak	bunun	için	temel	ve	disiplinler	

arası	çalışmalara	ihtiyaç	vardır.	Özellikle,	bilişsel	süreçler,	öğrenme	ve	bireysel	farklılıklar	

konusunda	yapılacak	temel	araştırmalar,	hem	öğrenme-öğretme	süreçlerine	yansıyacak,	

hem	de	sanal	platformlarda	geliştirilecek	ortamlar	için	zemin	hazırlayacaktır.	Bu	raporda	da	

sözü	edilen	FATİh	Projesi	ancak	bu	tür	araştırma	ve	geliştirme	faaliyetlerini	içerirse	uzun	

vadede	etkililik	gösterebilir.

Özellikle	ilk	ve	ortaöğretim	program	geliştirme	çalışmalarının	odak	noktası	olan,	ancak	son	

yıllarda	gerek	AB	gerekse	ABD	yükseköğretimini	de	ilgilendiren,	öğrencilerin	kazanması	

beklenen	beceri	ve	yeteneklerin	sınıflanması1	ve	bunlar	arasındaki	bağlantıların	ortaya	

konularak	öğrenme	kaynakları	ile	ilişkilendirilmesi	temel	araştırma	konularından	biridir.	

Bunların	ölçme	ve	değerlendirme	sistemleri	ile	ilişkilendirilmesi	ise	başlı	başına	bir	çalışma	

alanıdır.	Özellikle	süreç,	ürün	ve	katkının	değerlendirilmesinde	elde	edilen	verilerin	

çeşitlenmesi	ve	bir	yönüyle	otomatikleşmesi	konusunda	yapılacak	çalışmalar	öğrencileri	

daha	iyi	tanıma	konusunda	yol	gösterici	nitelikte	olacaktır.	Öğrencilere	kendileri	ile	

ilgili	verilen	bilginin	sadece	puan	ile	ifade	edilmesi	gelişme	açısından	hiçbir	şey	ifade	

etmemektedir.	Bu	kadar	sınav	odaklı	ve	bu	kadar	çok	sınav	yapılan	bir	ülkede,	sınav	

sonuçlarının	öğrenme	ve	kazanımlarla	ilgili	olarak	bu	kadar	az	bilgi	vermesi	üzerinde	

dikkatle	düşünülmesi	gereken	bir	husustur.	Bu	nedenle	eğitimle	ilgili	her	değerlendirme	

PISA	sonuçlarına	dayanmaktadır.	Oysa	örneğin	“karşılaştırma”	becerisini	öğrencinin	ne	

derece	kazandığı	ya	da	karşılaştırma	yaparken	başarılı	olamamasının	nereden	kaynaklandığı	

bilgisi,	yapılan	sınavlar	yoluyla	elde	edilebilir	ve	bu	bilgi	çok	yol	gösterici	olabilir.	Ölçme	

ve	değerlendirme	sistemlerimizi	öğrenmeyi	destekleyecek	şekilde	yeniden	tasarlamamızın	

vakti	gelmiştir.	Bir	kavramı	öğrenirken	zorlanmanın	o	kavramın	diğer	kavramlarla	

bağıntısındaki	kopukluklardan	ne	şekilde	etkilendiği	bilgisi	ancak	konuları	oluşturan	

kavramlar	ve	kavramlar	arası	ilişkilerin	anlamsal	olarak	ortaya	konulması	ile	bulunabilir.	

Bu	tür	çalışmalar	en	az	“uzay”	çalışmaları	kadar	önemlidir	ve	uzun	vadede	daha	da	önemli	

olduğu	görülecektir.	

Eğitim,	bir	yandan	“öğretmenlik”	mesleğine	bakış	açısı,	öte	yandan	alınan	karar	ve	

uygulamalardaki	“araştırma	ve	geliştirme”	tabanının	zayıflığı	nedeniyle	sorunlara	çözüm	

üretememekte	ve	edilgen	konumunu	sürdürmektedir.	Oysa	sorunlarımıza	çözümler	

geliştirmemiz	ve	geliştirdiğimiz	yeniliklerle	dünyaya	örnek	olmamız,	uzun	soluklu	

düzenlemeler	ve	teşviklerle	birlikle	etken	bir	sektör	oluşturmamız	bizim	elimizdedir.

prof. dr. petek aşkar 
izmir ekonomi üniversitesi

1  Aşkar,	P.	ve	Altun,	
A.	(2009).	CogSkillnet:	
An	ontology-based	
representation	of	cognitive	
skills.	Educational 
Technology & Society, 12 (2),	
240-253.
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Geçtiğimiz	yılki	Eğitim	İzleme	Raporu’nda	ilk	kez	kamuoyuna	sunulan	Eğitim	İzleme	
Göstergeleri’nin	amacı,	eğitim	sisteminde	ortaya	çıkan	gelişme	ve	değişiklikleri	yıldan	yıla	
izlemeyi	kolaylaştırmaktır.	Göstergeler,	eğitim	sisteminin	farklı	alanlarındaki	durumu	ortaya	
koymayı	amaçlar,	her	birinin	birer	performans	göstergesi	olarak	algılanması	gerekmez.	
Göstergeler,	temalarına	göre	tablolarda	bir	araya	getirilmiş,	tablolar	da	Eğitim	İzleme	
Raporu’nun	kavramsal	çerçevesini	takip	edecek	şekilde	bölümlere	ayrılmıştır.

Eğitim	İzleme	Göstergeleri,	geçtiğimiz	yıl	olduğu	gibi	bu	yıl	da	Galatasaray	Üniversitesi	
İktisadi	Araştırmalar	Merkezi’nin	(GİAM)	işbirliğiyle	oluşturulmuştur.	Özellikle	hanehalkı	
anketlerinden	gelen	veriler,	GİAM	tarafından	işlenerek	gösterge	tablolarına	dönüştürülmüştür.

Gösterge	tabloları	çok	büyük	ölçüde	korunmuştur.	“Öğretmenlerin	Özellikleri”	başlıklı	
C3	tablosunda	bu	yıl,	geçtiğimiz	yıl	paylaşılan	TALIS	sonuçlarının	tekrarlanmaması	için,	
resmi	ilköğretim	okullarında	görevli	kadrolu	ve	sözleşmeli	öğretmenler	arasında	sözleşmeli	
öğretmenlerin	payını	gösterecek	şekilde	düzenlenmiştir	(ücretli	öğretmenlerle	ilgili	olarak	
Bakanlık	merkez	teşkilatı	ulusal	düzeyde	veri	bulunmadığını	bildirmiştir).	Türkiye’deki	
öğretmenlerle	ilgili	daha	ayrıntılı	veriler	paylaşılmaya	başlandığında	“Öğretmenlerin	
Özellikleri”	başlıklı	tablo(lar)	zenginleştirilecek	ve	çeşitlendirilecektir.	“Yönetişim	ve	
Finansman”	bölümüne,	özel	öğretim	kurumlarında	okuyan	öğrencilerin	tüm	öğrenciler	
içindeki	sayısını	eğitim	kademesi	ve	il	ayrıntısında	gösteren	“A6:	İllerde	Özel	Okullar”	
başlıklı	tablo	eklenmiştir.

Göstergelerin	oluşturulmasında,	MEB	tarafından	paylaşılan	ve	hanehalkı	anketlerinden	
elde	edilen	veriler	en	büyük	kaynakları	oluşturmuştur.	her	tablodaki	göstergelerin	hangi	
kaynaklardan	gelen	verilerle	ve	nasıl	oluşturulduğuyla	ilgili	açıklama,	bu	ek	bölümün	

sonundaki	“Açıklamalar”	bölümündedir.				

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 öğretmen yetiştirme ve eğitimi gm’ye bağlı 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

erkek teknik öğretim gm, kız teknik öğretim gm, ticaret ve 
turizm öğretimi gm, sağlık işleri db ve diğer bakanlıklara 
bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları

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, rehberlik ve danışmanlık 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, 2010 
fiyatlarıyla)

merkezi yönetim 
tarafından 

gerçekleştirilen 
eğitim harcamaları

yerel yönetimler 
tarafından 

gerçekleştirilen 
eğitim harcamaları

kamu kesimi eğitim 
harcamaları

kamu kesimi 
toplam eğitim 

harcamalarının 
gsyh’ye oranı

2006 	30.029.683				 	1.797.864				 	31.827.547				 %	3,1

2007 	32.726.653				 	2.126.768				 	34.853.421				 %	3,2

2008 	34.629.039				 	1.878.920				 	36.507.959				 %	3,4

2009 	38.630.953				 	2.217.866				 	40.848.818				 %	4,0

2010 	41.447.051				 	2.113.474				 	43.560.525				 %	4,0

2011 (başlangıç ödeneği) 	43.042.103				 	2.221.626				 	45.263.729				 %	4,0

2012 (ödenek teklif tavanı) 	44.427.692				 	2.326.846				 	46.754.538				 %	3,9

2013 (ödenek teklif tavanı) 	45.891.231				 	2.460.973				 	48.352.204				 %	3,8

tablo a2: kamu tarafından gerçekleştirilen eğitim hizmetleri harcamalarının dağılımı

ekonomik harcama türlerine dağılım

yıllar
 personel 
giderleri 

 sosyal 
güvenlik 

kurumu prim 
gideri 

 mal ve 
hizmet 

alımları 

 faiz 
harcamaları 

 cari 
transferler 

 sermaye 
giderleri 

 sermaye 
transferleri 

 borç 
verme 

 toplam 

2006 %	58,5 %	7,3 %	14,2 %	0,0 %	3,6 %	12,1 %	0,2 %	4,1 %	100,0

2007 %	58,9 %	7,3 %	13,4 %	0,0 %	4,0 %	12,2 %	0,3 %	4,0 %	100,0

2008 %	57,3 %	6,9 %	15,0 %	0,0 %	4,0 %	12,2 %	1,0 %	3,6 %	100,0

2009 %	58,4 %	7,0 %	13,8 %	0,0 %	4,4 %	10,1 %	2,7 %	3,6 %	100,0

2010 %	56,2 %	9,8 %	12,7 %	0,0 %	4,3 %	11,1 %	2,5 %	3,4 %	100,0

 kademelere dağılım 

 yıllar 
 okulöncesi 

ve 
ilköğretim 

 ortaöğretim 
 yüksek- 
öğretim 

 diğer  toplam 

2006 %	47,4 %	20,9 %	20,7 %	11,1 %	100,0

2007 %	48,3 %	20,8 %	20,6 %	10,4 %	100,0

2008 %	45,5 %	20,7 %	20,0 %	13,8 %	100,0

2009 %	43,3 %	20,5 %	20,4 %	15,9 %	100,0

2010 %	43,4 %	20,7 %	20,8 %	15,2 %	100,0
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tablo a3: öğrenci başına düşen harcama (tl, 2010 fiyatlarıyla)

2006 2007 2008 2009 2010

merkezi yönetim tarafından gerçekleştirilen harcamalar

okulöncesi eğitim ve ilköğretim 	1.284				 	1.400				 	1.395				 	1.503				 	1.572				

genel ortaöğretim 	1.847				 	2.034				 	2.312				 	2.251				 	2.275				

mesleki ve teknik ortaöğretim 	2.915				 	2.940				 	2.981				 	2.780				 	2.686				

yükseköğretim 	4.801				 	5.011				 	4.999				 	5.124				 	5.420				

yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilen harcamalar

okulöncesi eğitim ve ilköğretim 	125				 	142				 	123				 	130				 	123				

genel ortaöğretim 	87				 	84				 	126				 	163				 	145				

mesleki ve teknik ortaöğretim 	29				 	36				 	49				 	59				 	40				

yükseköğretim 	2				 	14				 	15				 	17				 	1				

kamu tarafından gerçekleştirilen toplam harcamalar

okulöncesi eğitim ve ilköğretim 	1.409				 	1.542				 	1.518				 	1.633				 	1.695				

genel ortaöğretim 	1.934				 	2.118				 	2.438				 	2.415				 	2.420				

mesleki ve teknik ortaöğretim 	2.945				 	2.976				 	3.037				 	2.838				 	2.716				

yükseköğretim 	4.803				 	5.025				 	5.014				 	5.141				 	5.421				
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tablo a4: illerde öğrenci başına düşen harcama (merkezi yönetim)

bölge / 
il kodu

bölge / il
2009 (tl, 2010 fiyatlarıyla)

 okulöncesi eğitim ve 
ilköğretim 

 genel ortaöğretim 
 mesleki ve teknik 

ortaöğretim  

0 türkiye 	1.503				 	2.251				 	2.780				
100 istanbul 	944				 	1.490				 	1.747				
200 batı marmara 	1.683				 	2.592				 	2.828				
211 tekirdağ 	1.335				 	2.026				 	1.993				
212 edirne 	1.780				 	2.908				 	2.821				
213 kırklareli 	1.602				 	2.465				 	2.293				
221 balıkesir 	1.815				 	2.675				 	3.538				
222 çanakkale 	1.986				 	3.187				 	3.121				
300 ege 	1.603				 	2.577				 	2.819				
301 izmir 	1.460				 	2.235				 	2.671				
321 aydın 	1.690				 	2.792				 	3.110				
322 denizli 	1.680				 	2.664				 	2.795				
323 muğla 	1.676				 	2.625				 	3.416				
331 manisa 	1.586				 	2.884				 	2.642				
332 afyonkarahisar 	1.712				 	2.987				 	2.819				
333 kütahya 	1.885				 	3.376				 	3.036				
334 uşak 	1.860				 	2.979				 	2.724				
400 doğu marmara 	1.425				 	2.312				 	2.426				
411 bursa 	1.368				 	2.054				 	2.298				
412 eskişehir 	1.653				 	2.910				 	3.050				
413 bilecik 	1.625				 	3.240				 	2.875				
421 kocaeli 	1.293				 	1.948				 	2.102				
422 sakarya 	1.345				 	2.394				 	2.361				
423 düzce 	1.689				 	2.588				 	2.515				
424 bolu 	1.839				 	3.794				 	3.040				
425 yalova 	1.753				 	2.350				 	2.979				
500 batı anadolu 	1.625				 	2.244				 	3.253				
510 ankara 	1.425				 	2.166				 	3.461				
521 konya 	1.990				 	2.304				 	2.813				
522 karaman 	1.889				 	3.377				 	3.090				
600 akdeniz 	1.465				 	2.215				 	2.806				
611 antalya 	1.355				 	2.160				 	2.667				
612 ısparta 	1.996				 	3.608				 	4.613				
613 burdur 	2.122				 	3.331				 	3.562				
621 adana 	1.320				 	1.956				 	2.590				
622 mersin 	1.463				 	2.152				 	2.898				
631 hatay 	1.434				 	1.999				 	2.340				
632 kahramanmaraş 	1.618				 	2.539				 	2.884				
633 osmaniye 	1.597				 	2.422				 	2.401				
700 orta anadolu 	1.773				 	2.821				 	3.271				
711 kırıkkale 	1.904				 	3.032				 	3.160				
712 aksaray 	1.625				 	2.893				 	3.239				
713 niğde 	1.833				 	3.357				 	3.473				
714 nevşehir 	1.873				 	3.295				 	3.873				
715 kırşehir 	2.280				 	2.902				 	3.788				
721 kayseri 	1.496				 	2.247				 	3.066				
722 sivas 	1.915				 	3.079				 	3.023				
723 yozgat 	2.032				 	3.411				 	3.420				
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tablo a4 (devam)

bölge / 
il kodu

bölge / il
2009 (tl, 2010 fiyatlarıyla)

 okulöncesi eğitim ve 
ilköğretim 

 genel ortaöğretim 
 mesleki ve teknik 

ortaöğretim  

800 batı karadeniz  1.880   3.012     3.342    
811 zonguldak  1.693     2.816     2.914    
812 karabük  1.978     3.185     3.598    
813 bartın  1.960     3.282     3.506    
821 kastamonu  2.310     3.664     3.952    
822 çankırı  2.188     4.339     4.444    
823 sinop  2.334     4.090     4.318    
831 samsun  1.677     2.596     2.840    
832 tokat  1.919     2.667     3.200    
833 çorum  1.945     3.059     3.475    
834 amasya  1.960     3.790     3.497    
900 doğu karadeniz  1.906     3.102     3.088    
901 trabzon  1.861     2.977     2.822    
902 ordu  1.781     3.097     3.100    
903 giresun  2.007     2.879     3.497    
904 rize  1.797     2.823     2.904    
905 artvin  2.334     4.877     2.904    
906 gümüşhane  2.321     3.544     3.834    
a00 kuzeydoğu anadolu  1.700     2.666     3.292    
a11 erzurum  1.841     2.841     3.201    
a12 erzincan  2.294     3.019     3.751    
a13 bayburt  2.232     3.017     3.855    
a21 ağrı  1.299     2.380     3.668    
a22 kars  1.782     2.094     3.115    
a23 ığdır  1.532     2.001     2.456    
a24 ardahan  2.168     4.725     2.752    
b00 ortadoğu anadolu  1.617     2.446     3.579    
b11 malatya  1.882     2.613     4.156    
b12 elazığ  1.913     2.645     3.526    
b13 bingöl  1.950     2.338     4.001    
b14 tunceli  3.166     4.178     5.637    
b21 van  1.248     2.047     3.005    
b22 muş  1.468     2.490     2.490    
b23 bitlis  1.678     3.130     2.737    
b24 hakkari  1.762     1.770     5.225    
c00 güneydoğu anadolu  1.245     1.772     2.503    
c11 gaziantep  1.168     1.814     2.497    
c12 adıyaman  1.789     2.422     2.927    
c13 kilis  1.518     3.618     3.873    
c21 şanlıurfa  1.072     1.646     2.367    
c22 diyarbakır  1.234     1.609     2.553    
c31 mardin  1.317     1.562     2.562    
c32 batman  1.330     1.518     1.933    
c33 şırnak  1.147     1.448     1.645    
c34 siirt  1.419     2.575     2.355    
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tablo a5: eğitim sisteminde özel okullar

özel okullarda okuyan öğrencilerin oranı

2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

tüm kademeler %	2,1 %	1,7 %	1,8 %	1,9 %	2,1 %	2,4 %	2,6 %	2,7 %	2,8 %	2,9

okulöncesi eğitim %	7,1 %	3,0 %	3,9 %	4,1 %	5,2 %	5,7 %	6,0 %	5,1 %	5,2 %	5,4

ilköğretim %	1,7 %	1,5 %	1,6 %	1,7 %	1,8 %	2,0 %	2,1 %	2,3 %	2,4 %	2,5

genel ortaöğretim %	4,8 %	3,6 %	4,0 %	4,2 %	4,2 %	4,8 %	5,6 %	5,8 %	5,8 %	6,0

mesleki ve teknik 
ortaöğretim

%	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1

özel okulların tüm okullara oranı

2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

tüm kademeler %	3,6 %	2,7 %	3,0 %	3,2 %	3,8 %	4,3 %	4,7 %	4,5 %	4,5 %	4,8

okulöncesi eğitim %	6,8 %	3,8 %	3,6 %	3,5 %	5,1 %	6,0 %	6,4 %	5,3 %	5,6 %	5,9

ilköğretim %	1,8 %	1,7 %	1,7 %	1,9 %	2,1 %	2,2 %	2,5 %	2,7 %	2,6 %	2,7

genel ortaöğretim %	17,6 %	13,4 %	19,2 %	21,1 %	18,4 %	18,9 %	18,6 %	19,3 %	17,4 %	18,9

mesleki ve teknik 
ortaöğretim

%	0,6 %	0,3 %	0,6 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,6 %	0,5 %	0,5
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tablo a6: illerde özel okullar

bölge / il 
kodu

bölge / il

özel okullarda okuyan öğrencilerin oranı, 2010-2011

okulöncesi eğitim ilköğretim
genel 

ortaöğretim
mesleki ve teknik 

ortaöğretim

0 türkiye %	5,4 %	2,5 %	6,0 %	0,1
100 istanbul %	20,1 %	4,5 %	14,1 %	0,4
200 batı marmara %	3,4 %	1,9 %	2,4 %	0,0
211 tekirdağ %	2,8 %	1,6 %	1,5 %	0,0
212 edirne %	3,8 %	2,1 %	3,8 %	0,0
213 kırklareli %	0,8 %	0,8 %	0,0 %	0,0
221 balıkesir %	4,9 %	2,3 %	4,1 %	0,0
222 çanakkale %	2,7 %	1,8 %	0,4 %	0,0
300 ege %	7,1 %	3,0 %	5,7 %	0,0
301 izmir %	11,8 %	4,0 %	7,4 %	0,0
321 aydın %	5,6 %	2,5 %	4,1 %	0,0
322 denizli %	2,1 %	2,0 %	3,9 %	0,0
323 muğla %	5,8 %	3,3 %	1,8 %	0,0
331 manisa %	4,2 %	2,6 %	6,4 %	0,0
332 afyonkarahisar %	3,1 %	1,1 %	2,9 %	0,0
333 kütahya %	3,7 %	3,0 %	7,5 %	0,0
334 uşak %	1,6 %	1,6 %	4,5 %	0,0
400 doğu marmara %	6,5 %	2,9 %	6,0 %	0,1
411 bursa %	10,0 %	3,1 %	6,1 %	0,0
412 eskişehir %	7,7 %	3,5 %	5,9 %	0,0
413 bilecik %	3,3 %	2,0 %	0,0 %	0,0
421 kocaeli %	5,3 %	2,9 %	7,1 %	0,4
422 sakarya %	4,5 %	2,8 %	7,5 %	0,3
423 düzce %	2,3 %	1,8 %	5,2 %	0,0
424 bolu %	2,4 %	1,5 %	0,0 %	0,0
425 yalova %	5,2 %	3,3 %	2,0 %	0,0
500 batı anadolu %	7,0 %	4,3 %	8,4 %	0,2
510 ankara %	9,4 %	5,2 %	9,3 %	0,3
521 konya %	3,2 %	2,9 %	6,8 %	0,0
522 karaman %	4,2 %	3,3 %	0,0 %	0,0
600 akdeniz %	3,1 %	2,4 %	4,2 %	0,0
611 antalya %	7,0 %	4,3 %	5,7 %	0,0
612 ısparta %	2,2 %	1,7 %	4,7 %	0,0
613 burdur %	1,4 %	1,5 %	2,3 %	0,0
621 adana %	4,8 %	1,9 %	4,3 %	0,0
622 mersin %	2,5 %	2,6 %	3,6 %	0,0
631 hatay %	1,1 %	1,6 %	4,0 %	0,0
632 kahramanmaraş %	1,1 %	1,9 %	4,5 %	0,0
633 osmaniye %	2,5 %	2,6 %	1,8 %	0,0
700 orta anadolu %	2,0 %	2,1 %	4,1 %	0,2
711 kırıkkale %	2,8 %	2,5 %	5,2 %	0,0
712 aksaray %	2,8 %	1,6 %	3,2 %	0,0
713 niğde %	2,2 %	1,3 %	2,6 %	0,0
714 nevşehir %	2,2 %	3,5 %	10,3 %	0,0
715 kırşehir %	0,6 %	1,9 %	0,0 %	0,0
721 kayseri %	2,8 %	3,3 %	5,5 %	0,8
722 sivas %	1,2 %	1,0 %	2,8 %	0,0
723 yozgat %	0,3 %	0,6 %	0,0 %	0,0
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tablo a6 (devam)

bölge / il 
kodu

bölge / il

özel okullarda okuyan öğrencilerin oranı, 2010-2011

okulöncesi eğitim ilköğretim
genel 

ortaöğretim
mesleki ve teknik 

ortaöğretim

800 batı karadeniz %	2,2 %	1,7 %	2,3 %	0,0
811 zonguldak %	2,2 %	2,7 %	4,8 %	0,0
812 karabük %	2,5 %	2,4 %	2,3 %	0,0
813 bartın %	4,2 %	2,3 %	0,0 %	0,0
821 kastamonu %	3,6 %	1,0 %	0,0 %	0,0
822 çankırı %	1,5 %	1,6 %	0,0 %	0,0
823 sinop %	3,5 %	0,8 %	0,0 %	0,0
831 samsun %	2,7 %	1,7 %	3,6 %	0,0
832 tokat %	1,7 %	1,1 %	0,0 %	0,0
833 çorum %	0,2 %	0,9 %	2,2 %	0,0
834 amasya %	1,7 %	2,9 %	1,5 %	0,0
900 doğu karadeniz %	2,0 %	1,3 %	2,4 %	0,0
901 trabzon %	2,8 %	1,2 %	3,3 %	0,0
902 ordu %	1,4 %	1,2 %	2,4 %	0,0
903 giresun %	1,2 %	1,1 %	1,3 %	0,0
904 rize %	1,6 %	2,7 %	3,1 %	0,0
905 artvin %	0,7 %	0,1 %	0,0 %	0,0
906 gümüşhane %	2,1 %	0,8 %	0,0 %	0,0
A00 kuzeydoğu anadolu %	1,2 %	0,9 %	1,9 %	0,0
A11 erzurum %	1,0 %	1,4 %	4,6 %	0,0
A12 erzincan %	2,5 %	2,2 %	3,0 %	0,0
A13 bayburt %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0
A21 ağrı %	1,2 %	0,3 %	0,0 %	0,0
A22 kars %	1,7 %	1,3 %	0,0 %	0,0
A23 ığdır %	1,1 %	0,5 %	0,0 %	0,0
A24 ardahan %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0
B00 ortadoğu anadolu %	1,1 %	1,0 %	2,1 %	0,0
B11 malatya %	2,3 %	2,0 %	3,6 %	0,0
B12 elazığ %	2,4 %	1,7 %	2,6 %	0,0
B13 bingöl %	0,7 %	0,6 %	0,0 %	0,0
B14 tunceli %	3,2 %	8,4 %	4,3 %	0,0
B21 van %	0,7 %	0,8 %	1,5 %	0,0
B22 muş %	0,3 %	0,3 %	0,0 %	0,0
B23 bitlis %	0,3 %	0,3 %	2,1 %	0,0
B24 hakkari %	0,8 %	0,4 %	0,0 %	0,0
C00 güneydoğu anadolu %	1,1 %	0,9 %	2,3 %	0,0
C11 gaziantep %	3,5 %	1,8 %	4,5 %	0,0
C12 adıyaman %	0,5 %	0,5 %	1,4 %	0,0
C13 kilis %	2,5 %	2,6 %	0,0 %	0,0
C21 şanlıurfa %	0,2 %	0,4 %	2,2 %	0,0
C22 diyarbakır %	1,7 %	1,3 %	2,4 %	0,0
C31 mardin %	0,2 %	0,2 %	0,6 %	0,0
C32 batman %	2,2 %	1,0 %	2,1 %	0,0
C33 şırnak %	0,5 %	0,4 %	0,0 %	0,0
C34 siirt %	1,3 %	0,4 %	0,0 %	0,0



116 e¤itim reformu giriimi

b. öğrencinin özellikleri ve eğitime katılım

tablo b1: 0-19 yaş arası grubun özellikleri

0-19 yaş 0-5 yaş 6-14 yaş 15-19 yaş

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

okula 

devam

herhangi bir eğitim kurumuna devam 

eden
%	74,9 %	77,1 %	79,2 - - - %	90,3 %	91,8 %	91,5 %	45,5 %	48,8 %	55,8

ba
ba

 

eğ
it

im
 d

üz
ey

i

okuryazar olmayan %	4,2 %	4,0 %	4,1 %	2,8 %	2,8 %	2,8 %	4,2 %	4,1 %	4,1 %	5,7 %	5,5 %	5,6

okuryazar olup bir okul bitirmemiş 

olan
%	5,0 %	4,8 %	4,9 %	4,0 %	3,8 %	4,2 %	5,1 %	4,9 %	5,0 %	6,0 %	5,8 %	5,6

ilkokul mezunu %	53,2 %	53,0 %	52,4 %	48,2 %	47,6 %	46,1 %	54,6 %	54,4 %	54,2 %	56,3 %	56,7 %	56,4

ortaokul ya da ilköğretim mezunu %	12,2 %	12,8 %	12,6 %	12,6 %	13,4 %	13,4 %	12,2 %	13,0 %	12,5 %	11,5 %	11,5 %	11,9

genel lise ya da meslek lisesi mezunu %	17,0 %	16,7 %	17,0 %	21,4 %	21,2 %	22,0 %	16,0 %	15,7 %	15,9 %	13,6 %	13,5 %	13,3

yüksekokul mezunu ya da üzeri %	8,5 %	8,7 %	8,9 %	11,0 %	11,2 %	11,5 %	7,8 %	7,9 %	8,3 %	6,9 %	7,1 %	7,2

iş
 d

ur
um

u çalışan %	81,4 %	81,0 %	79,5 %	86,5 %	85,8 %	84,1 %	82,0 %	81,9 %	80,2 %	73,9 %	73,4 %	72,5

işsiz %	7,2 %	7,8 %	10,2 %	7,5 %	8,2 %	10,7 %	7,3 %	8,1 %	10,3 %	6,5 %	7,0 %	9,3

işgücü dışında %	11,5 %	11,2 %	10,4 %	6,0 %	6,0 %	5,2 %	10,7 %	10,1 %	9,5 %	19,6 %	19,6 %	18,2

m
es

le
ki

 d
ur

um
u

kanun yapıcılar, üst düzey yöneticiler 

ve müdürler
%	12,8 %	12,4 %	13,0 %	11,7 %	11,4 %	12,7 %	13,0 %	12,7 %	12,9 %	13,9 %	13,2 %	13,4

profesyonel meslek mensupları %	4,3 %	4,0 %	3,8 %	6,0 %	5,6 %	5,1 %	3,8 %	3,5 %	3,4 %	3,1 %	2,8 %	3,0

yardımcı profesyonel meslek 

mensupları
%	6,0 %	5,9 %	5,4 %	6,6 %	6,6 %	5,7 %	5,7 %	5,7 %	5,2 %	5,7 %	5,6 %	5,6

büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan 

elemanlar
%	4,1 %	4,2 %	4,3 %	4,2 %	4,3 %	4,5 %	4,0 %	4,0 %	4,2 %	3,9 %	4,2 %	4,2

hizmet ve satış elemanları %	10,9 %	10,8 %	11,4 %	12,2 %	12,3 %	13,1 %	10,8 %	10,7 %	11,1 %	9,3 %	9,2 %	9,8

nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, 

ormancılık
%	13,8 %	13,6 %	14,2 %	9,8 %	9,7 %	9,3 %	14,4 %	14,4 %	15,2 %	18,2 %	17,4 %	18,9

sanatkarlar ve ilgili işlerde 

çalışanlar
%	17,8 %	17,9 %	17,4 %	19,2 %	19,2 %	19,1 %	17,7 %	17,6 %	17,2 %	16,1 %	16,8 %	15,3

tesis ve makine operatörleri ve 

montajcıları
%	15,5 %	15,2 %	14,0 %	15,5 %	15,1 %	14,5 %	15,6 %	15,1 %	13,9 %	15,5 %	15,3 %	13,4

nitelik gerektirmeyen işlerde 

çalışanlar
%	14,8 %	15,9 %	16,6 %	14,8 %	15,7 %	16,1 %	15,1 %	16,3 %	16,9 %	14,3 %	15,4 %	16,5
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tablo b1 (devam)

0-19 yaş 0-5 yaş 6-14 yaş 15-19 yaş

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

an
ne

eğ
it

im
 d

üz
ey

i

okuryazar olmayan %	22,2 %	21,7 %	20,5 %	16,6 %	16,4 %	14,9 %	22,5 %	22,2 %	21,0 %	28,0 %	26,8 %	25,9

okuryazar olup bir okul bitirmemiş 

olan
%	6,9 %	7,1 %	7,9 %	6,4 %	6,7 %	8,0 %	6,7 %	6,8 %	7,4 %	7,8 %	8,0 %	8,7

ilkokul mezunu %	51,0 %	50,5 %	49,7 %	48,3 %	47,1 %	44,7 %	52,9 %	52,5 %	52,2 %	50,4 %	50,6 %	50,6

ortaokul ya da ilköğretim mezunu %	6,0 %	6,4 %	6,9 %	8,0 %	8,6 %	10,2 %	5,5 %	5,7 %	5,9 %	4,7 %	5,2 %	5,3

genel lise ya da meslek lisesi mezunu %	10,0 %	10,2 %	10,3 %	14,4 %	14,5 %	14,7 %	9,0 %	9,3 %	9,7 %	6,7 %	6,8 %	6,7

yüksekokul mezunu ya da üzeri %	4,0 %	4,1 %	4,6 %	6,3 %	6,7 %	7,5 %	3,4 %	3,4 %	3,9 %	2,3 %	2,6 %	2,7

iş
 d

ur
um

u çalışan %	19,5 %	19,9 %	21,2 %	15,8 %	16,4 %	17,1 %	20,6 %	20,9 %	22,7 %	21,5 %	22,1 %	23,1

işsiz %	1,2 %	1,6 %	2,2 %	1,3 %	1,6 %	2,0 %	1,2 %	1,7 %	2,3 %	1,1 %	1,5 %	2,3

işgücü dışında %	79,3 %	78,5 %	76,5 %	82,9 %	82,1 %	80,9 %	78,1 %	77,4 %	75,0 %	77,4 %	76,4 %	74,7

m
es

le
ki

 d
ur

um
u

kanun yapıcılar, üst düzey yöneticiler 

ve müdürler
%	2,8 %	3,0 %	2,7 %	3,1 %	3,4 %	3,3 %	2,7 %	2,8 %	2,7 %	2,8 %	2,9 %	2,2

profesyonel meslek mensupları %	7,9 %	7,1 %	8,2 %	15,8 %	15,0 %	15,6 %	6,7 %	5,7 %	7,1 %	3,5 %	3,0 %	4,2

yardımcı profesyonel meslek 

mensupları
%	5,6 %	6,3 %	5,4 %	8,8 %	9,5 %	9,2 %	5,4 %	6,0 %	4,7 %	3,2 %	4,2 %	3,6

büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan 

elemanlar
%	4,9 %	5,4 %	5,0 %	7,9 %	9,0 %	8,9 %	4,4 %	4,7 %	4,1 %	3,3 %	3,6 %	3,2

hizmet ve satış elemanları %	7,5 %	7,9 %	8,2 %	5,3 %	6,1 %	6,4 %	7,4 %	8,0 %	8,3 %	9,4 %	9,3 %	9,4

nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, 

ormancılık
%	41,8 %	39,0 %	37,8 %	36,2 %	32,1 %	28,9 %	42,5 %	40,1 %	39,2 %	45,4 %	42,7 %	42,5

sanatkârlar ve ilgili işlerde 

çalışanlar
%	6,4 %	6,0 %	7,5 %	5,8 %	6,4 %	8,8 %	6,7 %	6,1 %	7,5 %	6,5 %	5,5 %	6,4

tesis ve makine operatörleri ve 

montajcıları
%	2,8 %	2,4 %	2,2 %	2,7 %	2,2 %	2,0 %	2,9 %	2,2 %	2,3 %	2,7 %	3,0 %	2,3

nitelik gerektirmeyen işlerde 

çalışanlar
%	20,2 %	22,9 %	23,0 %	14,3 %	16,2 %	16,8 %	21,3 %	24,4 %	24,0 %	23,2 %	25,9 %	26,3

ai
le

 ö
ze

ll
ik

le
ri

hanehalkı büyüklüğü 5,4 5,3 5,3 5,0 5,0 4,9 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

kardeş sayısı 2,1 2,1 2,1 1,7 1,7 1,7 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1

kız kardeş sayısı 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3

erkek kardeş sayısı 1,2 1,2 1,3 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

hanehalkı reisinin sosyal güvenlik 

kurumu üyeliği
%	61,7 %	63,3 %	64,3 %	65,0 %	67,0 %	68,5 %	61,3 %	62,7 %	63,6 %	58,0 %	59,7 %	60,0

çekirdek aile %	80,4 %	79,9 %	81,4 %	83,5 %	83,4 %	85,1 %	80,9 %	80,4 %	81,7 %	75,8 %	74,9 %	76,4

çekirdek aile (sadece anne) %	5,8 %	5,9 %	5,4 %	3,7 %	4,0 %	3,2 %	5,9 %	5,8 %	5,6 %	8,0 %	8,0 %	7,7

çekirdek aile (sadece baba) %	0,3 %	0,4 %	0,4 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,6 %	0,7 %	0,8

geniş aile %	12,4 %	12,7 %	11,8 %	11,9 %	11,8 %	11,0 %	12,0 %	12,3 %	11,4 %	14,0 %	14,6 %	13,5

geniş aile (sadece anne) %	0,9 %	1,0 %	0,8 %	0,7 %	0,6 %	0,5 %	0,8 %	0,9 %	0,8 %	1,3 %	1,5 %	1,3

geniş ale (sadece baba) %	0,2 %	0,2 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,2 %	0,2 %	0,1 %	0,3 %	0,2 %	0,2

bö
lg

el
er

e 
da

ğı
lı

m

batı %	39,4 %	39,0 %	39,3 %	39,2 %	38,9 %	39,5 %	38,4 %	37,9 %	38,2 %	41,4 %	41,4 %	41,0

doğu %	25,2 %	25,2 %	24,9 %	26,8 %	26,3 %	25,8 %	25,7 %	25,9 %	25,7 %	22,5 %	22,5 %	22,5

orta %	13,7 %	13,7 %	13,8 %	13,3 %	13,1 %	13,2 %	13,7 %	13,9 %	13,9 %	14,2 %	14,0 %	14,1

guney %	13,6 %	13,8 %	13,7 %	13,9 %	14,7 %	14,5 %	13,8 %	13,7 %	13,6 %	12,9 %	12,9 %	13,1

kuzey %	8,1 %	8,3 %	8,3 %	6,9 %	7,0 %	7,0 %	8,4 %	8,6 %	8,5 %	9,0 %	9,2 %	9,2
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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

2009-2010 2010-2011 2009-2010 2010-2011 2009-2010 2010-2011

0 türkiye %	5,0 %	5,1 %	14,1 %	13,8 %	6,9 %	6,9

100 istanbul %	4,7 %	4,8 %	13,0 %	12,7 %	6,3 %	6,3

200 batı marmara %	3,6 %	3,6 %	10,6 %	10,4 %	5,7 %	5,7

211 tekirdağ %	4,2 %	4,4 %	11,7 %	11,7 %	5,8 %	5,9

212 edirne %	3,2 %	3,3 %	9,6 %	9,5 %	5,4 %	5,4

213 kırklareli %	3,2 %	3,3 %	10,1 %	9,8 %	5,7 %	5,7

221 balıkesir %	3,5 %	3,5 %	10,9 %	10,5 %	5,9 %	5,8

222 çanakkale %	3,2 %	3,2 %	9,5 %	9,1 %	5,2 %	5,2

300 ege %	4,0 %	4,1 %	11,6 %	11,3 %	6,1 %	6,0

301 izmir %	3,8 %	3,9 %	11,0 %	10,6 %	5,9 %	5,8

321 aydın %	3,9 %	4,0 %	11,8 %	11,5 %	6,3 %	6,2

322 denizli %	4,3 %	4,4 %	12,4 %	12,3 %	6,1 %	6,2

323 muğla %	4,0 %	4,1 %	11,4 %	11,1 %	5,7 %	5,6

331 manisa %	4,2 %	4,1 %	12,1 %	11,5 %	6,3 %	6,1

332 afyonkarahisar %	4,8 %	4,8 %	13,7 %	13,5 %	6,7 %	6,8

333 kütahya %	3,8 %	3,7 %	11,1 %	10,6 %	5,8 %	5,5

334 uşak %	4,1 %	4,1 %	12,0 %	11,8 %	6,1 %	6,2

400 doğu marmara %	4,4 %	4,4 %	12,5 %	12,2 %	6,3 %	6,2

411 bursa %	4,4 %	4,5 %	12,4 %	12,2 %	6,3 %	6,2

412 eskişehir %	3,5 %	3,6 %	10,6 %	10,4 %	5,6 %	5,6

413 bilecik %	3,9 %	3,5 %	11,1 %	9,9 %	5,6 %	5,0

421 kocaeli %	4,8 %	4,9 %	13,3 %	13,1 %	6,5 %	6,4

422 sakarya %	4,6 %	4,6 %	13,4 %	13,2 %	6,5 %	6,6

423 düzce %	4,5 %	4,7 %	13,4 %	13,1 %	6,6 %	6,6

424 bolu %	3,8 %	3,8 %	10,9 %	10,8 %	5,8 %	5,9

425 yalova %	3,8 %	4,0 %	11,8 %	11,5 %	6,2 %	6,2

500 batı anadolu %	4,6 %	4,7 %	13,1 %	12,8 %	6,4 %	6,4

510 ankara %	4,3 %	4,4 %	12,2 %	12,0 %	6,1 %	6,0

521 konya %	5,3 %	5,4 %	14,8 %	14,6 %	7,2 %	7,2

522 karaman %	4,9 %	4,9 %	14,4 %	14,1 %	7,2 %	7,2

600 akdeniz %	5,2 %	5,3 %	14,5 %	14,2 %	7,1 %	7,1

611 antalya %	4,6 %	4,8 %	13,0 %	12,7 %	6,3 %	6,3

612 ısparta %	3,9 %	3,8 %	11,2 %	10,4 %	5,7 %	5,4

613 burdur %	3,8 %	3,7 %	11,2 %	10,8 %	5,7 %	5,6

621 adana %	5,3 %	5,4 %	14,9 %	14,6 %	7,5 %	7,4

622 mersin %	4,8 %	4,9 %	14,1 %	13,9 %	7,2 %	7,2

631 hatay %	6,0 %	6,0 %	16,0 %	15,6 %	7,3 %	7,3

632 kahramanmaraş %	6,3 %	6,4 %	16,8 %	16,6 %	7,8 %	7,8

633 osmaniye %	5,8 %	5,9 %	16,0 %	15,8 %	7,8 %	7,7

700 orta anadolu %	5,0 %	5,1 %	14,4 %	14,1 %	7,2 %	7,2

711 kırıkkale %	4,1 %	4,2 %	13,2 %	12,8 %	7,2 %	7,1

712 aksaray %	5,4 %	5,6 %	15,5 %	15,3 %	7,4 %	7,5

713 niğde %	5,5 %	5,5 %	15,3 %	15,2 %	7,4 %	7,6

714 nevşehir %	4,9 %	4,9 %	13,9 %	13,7 %	6,7 %	6,8

715 kırşehir %	4,1 %	4,2 %	12,9 %	12,7 %	6,9 %	6,8

721 kayseri %	5,4 %	5,5 %	14,5 %	14,3 %	6,9 %	6,9

722 sivas %	4,8 %	4,7 %	14,0 %	13,4 %	7,3 %	7,1

723 yozgat %	4,9 %	4,9 %	14,7 %	14,5 %	7,9 %	7,9
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tablo b2 (devam)

bölge / il 
kodu

bölge / il

bölge / il nüfusu içindeki payı

3-5 yaş grubu 6-13 yaş grubu 14-17 yaş grubu

2009-2010 2010-2011 2009-2010 2010-2011 2009-2010 2010-2011

900 batı karadeniz %	4,1 %	4,1 %	12,6 %	12,2 %	6,7 %	6,7

811 zonguldak %	4,0 %	4,0 %	11,6 %	11,3 %	6,1 %	5,9

812 karabük %	3,7 %	3,6 %	11,2 %	10,5 %	6,0 %	5,8

813 bartın %	3,6 %	3,6 %	11,3 %	11,1 %	6,2 %	6,1

821 kastamonu %	3,7 %	3,7 %	10,8 %	10,6 %	5,9 %	5,8

822 çankırı %	4,0 %	4,0 %	11,6 %	11,4 %	6,2 %	6,3

823 sinop %	3,8 %	3,7 %	11,5 %	11,2 %	6,6 %	6,5

831 samsun %	4,3 %	4,3 %	13,7 %	13,3 %	7,3 %	7,3

832 tokat %	4,5 %	4,4 %	13,9 %	13,4 %	7,4 %	7,3

833 çorum %	4,3 %	4,3 %	13,1 %	12,7 %	6,9 %	6,9

834 amasya %	3,9 %	3,8 %	12,4 %	11,7 %	6,6 %	6,4

900 doğu karadeniz %	4,0 %	4,1 %	12,9 %	12,5 %	6,9 %	6,9

901 trabzon %	4,1 %	4,1 %	12,7 %	12,4 %	6,8 %	6,8

902 ordu %	4,1 %	4,2 %	13,7 %	13,2 %	7,1 %	7,1

903 giresun %	3,7 %	3,7 %	12,2 %	11,9 %	6,9 %	6,9

904 rize %	4,2 %	4,2 %	12,7 %	12,4 %	6,9 %	6,9

905 artvin %	3,7 %	3,7 %	11,5 %	11,2 %	6,4 %	6,4

906 gümüşhane %	4,3 %	4,3 %	13,6 %	13,1 %	7,6 %	7,5

A00 kuzeydoğu anadolu %	6,3 %	6,2 %	18,2 %	17,9 %	8,5 %	8,5

A11 erzurum %	6,0 %	5,8 %	17,1 %	17,0 %	8,1 %	8,2

A12 erzincan %	4,3 %	4,1 %	13,2 %	12,2 %	6,9 %	6,8

A13 bayburt %	4,9 %	4,8 %	14,8 %	14,1 %	8,0 %	8,0

A21 ağrı %	8,0 %	7,9 %	22,9 %	22,6 %	9,6 %	9,7

A22 kars %	6,2 %	6,3 %	17,3 %	17,3 %	8,4 %	8,3

A23 ığdır %	6,4 %	6,5 %	19,5 %	19,1 %	9,2 %	9,2

A24 ardahan %	5,1 %	5,1 %	15,0 %	14,8 %	8,2 %	8,2

B00 ortadoğu anadolu %	6,8 %	6,7 %	18,8 %	18,7 %	8,9 %	8,8

B11 malatya %	5,1 %	5,1 %	14,6 %	14,3 %	7,5 %	7,5

B12 elazığ %	4,9 %	4,9 %	14,3 %	14,1 %	7,5 %	7,4

B13 bingöl %	6,3 %	6,2 %	17,0 %	16,9 %	8,7 %	8,6

B14 tunceli %	3,2 %	3,3 %	9,1 %	9,5 %	5,2 %	5,4

B21 van %	8,2 %	8,0 %	22,4 %	22,2 %	9,9 %	9,9

B22 muş %	8,1 %	8,0 %	22,6 %	22,3 %	10,1 %	10,0

B23 bitlis %	7,8 %	7,7 %	21,5 %	21,5 %	9,7 %	9,7

B24 hakkari %	8,1 %	8,1 %	21,3 %	21,8 %	10,1 %	10,2

C00 güneydoğu anadolu %	7,8 %	7,9 %	20,5 %	20,2 %	9,2 %	9,2

C11 gaziantep %	7,2 %	7,4 %	18,4 %	18,2 %	7,9 %	8,0

C12 adıyaman %	6,2 %	6,3 %	17,5 %	17,1 %	9,1 %	9,1

C13 kilis %	6,5 %	6,7 %	17,0 %	16,8 %	8,1 %	7,9

C21 şanlıurfa %	8,8 %	8,9 %	22,1 %	21,8 %	9,3 %	9,3

C22 diyarbakır %	7,4 %	7,4 %	20,1 %	19,9 %	9,4 %	9,3

C31 mardin %	7,8 %	7,8 %	21,3 %	21,1 %	10,0 %	9,9

C32 batman %	8,1 %	8,1 %	22,5 %	22,0 %	10,3 %	10,1

C33 şırnak %	9,5 %	9,7 %	23,4 %	23,7 %	9,7 %	10,1

C34 siirt %	8,5 %	8,6 %	22,3 %	22,4 %	9,9 %	10,0
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tablo b3: türkiye net okullulaşma oranı trendleri
kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11

okulöncesi eğitim 
(36-72 ay yaş grubu)

toplam %	5,4 %	7,5 %	8,4 %	10,4 %	13,6 %	16,1 %	17,9 %	22,9 %	26,9 %	29,9

kız - - - - - - - - %	26,5 %	29,4

erkek - - - - - - - - %	27,3 %	30,3

okulöncesi eğitim 
(48-72 ay yaş grubu)

toplam %	8,9 %	11,2 %	12,5 %	15,5 %	20,2 %	24,1 %	26,6 %	32,5 %	38,6 %	43,1

kız - - - - - - - - %	39,2 %	42,5

erkek - - - - - - - - %	38,6 %	43,7

ilköğretim

toplam %	92,4 %	91,0 %	90,2 %	89,7 %	89,8 %	90,1 %	97,4 %	96,5 %	98,2 %	98,4

kız %	88,5 %	87,3 %	86,9 %	86,6 %	87,2 %	87,9 %	96,1 %	96,0 %	97,8 %	98,2

erkek %	96,2 %	94,5 %	93,4 %	92,6 %	92,3 %	92,3 %	98,5 %	97,0 %	98,5 %	98,6

ortaöğretim

toplam %	48,1 %	50,6 %	53,4 %	54,9 %	56,6 %	56,5 %	58,6 %	58,5 %	65,0 %	69,3

kız %	43,0 %	45,2 %	48,4 %	50,5 %	52,0 %	52,2 %	55,8 %	56,3 %	62,2 %	66,1

erkek %	53,0 %	55,7 %	58,1 %	59,1 %	61,1 %	60,7 %	61,2 %	60,6 %	67,6 %	72,4
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tablo b4: ailevi özelliklere göre eğitime katılım

2007 2008 2009
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tüm %	88,0 %	46,0 %	91,4 %	51,7 %	89,7 %	48,9 %	92,8 %	51,7 %	89,7 %	53,2 %	92,1 %	54,9

yerleşim 
yeri

kırsal %	83,1 %	26,9 %	90,3 %	40,2 %	86,4 %	30,0 %	91,9 %	40,2 %	86,4 %	35,8 %	90,9 %	43,6

kent %	90,3 %	56,0 %	91,8 %	56,2 %	91,3 %	58,3 %	93,2 %	56,3 %	91,4 %	61,3 %	92,7 %	60,2

kardeş 
sayısı

0-1 %	92,1 %	64,3 %	92,7 %	63,2 %	93,7 %	66,1 %	94,2 %	62,4 %	92,7 %	68,3 %	93,6 %	66,2

2-3 %	89,3 %	45,4 %	91,5 %	48,8 %	90,7 %	47,3 %	92,6 %	48,9 %	91,1 %	53,0 %	91,9 %	52,1

4 ve daha fazla %	77,6 %	18,3 %	87,7 %	31,3 %	80,1 %	21,1 %	89,4 %	31,2 %	81,6 %	25,8 %	88,9 %	32,9

hanehalkı 
reisinin 
eğitim 
durumu

okuryazar olmayan %	72,9 %	13,8 %	85,4 %	28,0 %	75,7 %	15,6 %	86,5 %	28,2 %	77,0 %	18,4 %	84,6 %	28,3

okuryazar %	75,1 %	18,1 %	84,0 %	28,7 %	79,3 %	20,2 %	88,0 %	29,4 %	81,3 %	24,1 %	87,8 %	33,3

ilkokul mezunu %	88,1 %	42,0 %	91,6 %	46,6 %	89,6 %	44,1 %	92,6 %	46,2 %	89,6 %	49,4 %	91,9 %	49,6

ilköğretim okulu 
mezunu

%	92,3 %	60,9 %	93,0 %	66,8 %	92,5 %	63,7 %	94,7 %	65,6 %	92,6 %	66,3 %	94,8 %	68,0

lise mezunu %	92,8 %	80,6 %	93,0 %	80,5 %	94,4 %	80,7 %	94,9 %	82,7 %	93,8 %	82,1 %	94,2 %	82,1

yüksekokul mezunu ve 
üzeri

%	94,3 %	91,9 %	94,3 %	92,1 %	95,8 %	94,1 %	95,4 %	91,4 %	94,3 %	92,5 %	94,3 %	93,5

hanehalkı 
reisinin 
meslek  
grubu

kanun yapıcılar, üst 
düzey yöneticiler ve 
müdürler

%	91,0 %	64,3 %	93,7 %	64,5 %	93,1 %	65,3 %	94,3 %	65,7 %	92,6 %	70,9 %	94,1 %	66,9

profesyonel meslek 
mensupları

%	93,3 %	87,5 %	94,6 %	89,4 %	95,4 %	95,9 %	94,5 %	95,4 %	93,2 %	93,9 %	93,4 %	95,0

yardımcı profesyonel 
meslek mensupları

%	94,4 %	72,6 %	92,7 %	78,9 %	93,9 %	77,0 %	95,3 %	74,1 %	93,8 %	78,3 %	94,8 %	84,8

büro ve müşteri 
hizmetlerinde çalışan 
elemanlar

%	93,1 %	78,1 %	93,2 %	80,3 %	94,9 %	80,9 %	95,6 %	78,0 %	93,5 %	77,7 %	93,8 %	76,1

hizmet ve satış 
elemanları

%	90,8 %	57,5 %	92,5 %	60,9 %	91,8 %	60,0 %	94,1 %	59,6 %	91,5 %	63,1 %	93,1 %	61,5

nitelikli tarım, 
hayvancılık, avcılık, 
ormancılık

%	80,2 %	22,1 %	90,8 %	35,1 %	84,4 %	24,6 %	91,6 %	38,4 %	84,4 %	30,4 %	90,3 %	41,4

sanatkarlar ve ilgili 
işlerde çalışanlar

%	91,4 %	57,6 %	92,1 %	56,1 %	92,3 %	55,7 %	93,4 %	57,2 %	92,1 %	63,6 %	93,6 %	62,7

tesis ve makine 
operatörleri ve 
montajcıları

%	89,4 %	52,9 %	91,8 %	54,7 %	90,5 %	54,2 %	93,6 %	53,5 %	91,8 %	62,2 %	92,6 %	60,1

nitelik gerektirmeyen 
işlerde çalışanlar

%	86,2 %	36,8 %	89,6 %	45,0 %	88,1 %	43,8 %	91,5 %	44,6 %	89,0 %	47,9 %	90,9 %	47,2

hanehalkı 
reisinin 
çalıştığı 
sektör

tarım %	80,0 %	21,5 %	90,3 %	35,2 %	84,3 %	24,0 %	91,5 %	37,3 %	84,2 %	29,7 %	89,9 %	40,7

tarım dışı sektörler %	90,6 %	57,8 %	92,2 %	59,4 %	91,8 %	60,2 %	93,6 %	59,2 %	91,8 %	64,9 %	93,1 %	63,3

annenin tek ebeveyn olduğu haneler %	85,0 %	43,5 %	90,4 %	47,1 %	88,2 %	45,4 %	91,2 %	48,3 %	88,9 %	51,9 %	90,3 %	49,7
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tablo b5: okulöncesi eğitime katılım

bölge 
/ il 

kodu
bölge / il

2009-2010 2010-2011

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 60-72 ay 48-72 ay 36-72 ay 36-72 ay

0 türkiye %	4,1 %	16,5 %	61,0 %	38,5 %	26,9 	0,92				 %	4,2 %	19,3 %	66,9 %	43,1 %	29,8 	0,92				

100 istanbul %	4,5 %	10,0 %	41,2 %	25,5 %	18,4 	0,90				 %	3,8 %	10,9 %	44,0 %	27,4 %	19,3 	0,89				

200 batı marmara %	4,4 %	14,3 %	72,0 %	42,9 %	30,0 	0,92				 %	4,9 %	16,6 %	80,3 %	48,4 %	33,7 	0,93				

211 tekirdağ %	3,2 %	9,4 %	58,9 %	33,9 %	23,5 	0,89				 %	3,5 %	11,8 %	74,3 %	43,1 %	29,5 	0,91				

212 edirne %	5,4 %	17,1 %	85,0 %	50,4 %	35,4 	0,94				 %	6,1 %	19,2 %	82,8 %	51,0 %	36,0 	0,98				

213 kırklareli %	4,4 %	15,6 %	83,4 %	49,2 %	34,5 	0,89				 %	4,6 %	16,9 %	84,6 %	50,8 %	35,4 	0,94				

221 balıkesir %	4,9 %	15,0 %	68,2 %	41,4 %	29,1 	0,94				 %	4,7 %	16,9 %	77,9 %	47,4 %	33,1 	0,93				

222 çanakkale %	5,3 %	20,0 %	91,2 %	55,8 %	38,7 	0,92				 %	7,6 %	24,0 %	94,8 %	59,4 %	41,7 	0,93				

300 ege %	4,4 %	15,2 %	71,8 %	43,2 %	30,1 	0,91				 %	5,2 %	22,7 %	82,9 %	52,8 %	36,5 	0,92				

301 izmir %	5,8 %	16,5 %	62,0 %	38,8 %	27,6 	0,90				 %	6,5 %	32,0 %	78,2 %	55,1 %	38,3 	0,93				

321 aydın %	4,2 %	14,9 %	64,8 %	39,8 %	27,7 	0,94				 %	4,5 %	16,6 %	76,8 %	46,7 %	32,3 	0,92				

322 denizli %	5,2 %	15,5 %	78,7 %	46,8 %	32,8 	0,91				 %	5,3 %	17,6 %	94,9 %	56,3 %	38,9 	0,92				

323 muğla %	3,4 %	14,8 %	97,6 %	55,5 %	37,9 	0,91				 %	4,9 %	16,4 %	93,7 %	55,1 %	37,9 	0,94				

331 manisa %	3,3 %	14,4 %	63,0 %	38,7 %	26,8 	0,90				 %	3,8 %	17,0 %	77,3 %	47,1 %	32,3 	0,90				

332 afyonkarahisar %	2,4 %	12,6 %	78,6 %	45,4 %	31,0 	0,94				 %	2,6 %	12,5 %	79,7 %	46,1 %	31,6 	0,93				

333 kütahya %	3,5 %	14,8 %	95,1 %	55,2 %	38,2 	0,93				 %	8,0 %	26,3 %	103,6 %	64,9 %	45,6 	0,93				

334 uşak %	1,7 %	13,6 %	96,7 %	54,6 %	37,0 	0,91				 %	0,9 %	10,9 %	90,1 %	50,5 %	33,6 	0,92				

400 doğu marmara %	4,2 %	17,5 %	70,1 %	43,6 %	30,3 	0,92				 %	3,9 %	17,1 %	70,5 %	43,8 %	30,0 	0,92				

411 bursa %	3,1 %	12,5 %	55,4 %	33,7 %	23,5 	0,89				 %	2,9 %	13,3 %	56,0 %	34,7 %	23,7 	0,89				

412 eskişehir %	7,2 %	18,7 %	87,7 %	52,7 %	37,5 	0,92				 %	6,5 %	20,2 %	82,3 %	51,2 %	36,2 	0,93				

413 bilecik %	4,1 %	19,4 %	89,1 %	54,3 %	37,8 	0,88				 %	5,6 %	21,4 %	90,9 %	56,2 %	39,0 	0,90				

421 kocaeli %	3,5 %	20,1 %	74,4 %	46,8 %	32,1 	0,93				 %	3,5 %	16,9 %	75,7 %	46,3 %	31,4 	0,92				

422 sakarya %	5,9 %	24,3 %	75,0 %	49,8 %	35,1 	0,94				 %	4,5 %	23,2 %	81,6 %	52,4 %	36,0 	0,94				

423 düzce %	5,0 %	16,4 %	85,0 %	50,4 %	35,0 	0,98				 %	5,6 %	16,9 %	79,8 %	48,4 %	33,5 	0,98				

424 bolu %	4,3 %	23,4 %	86,0 %	54,4 %	37,8 	0,90				 %	6,6 %	22,7 %	81,9 %	52,3 %	36,8 	0,91				

425 yalova %	6,7 %	19,9 %	90,5 %	55,3 %	38,8 	0,95				 %	4,7 %	20,6 %	82,4 %	51,5 %	34,8 	0,92				

500 batı anadolu %	4,5 %	12,5 %	59,8 %	35,7 %	25,2 	0,91				 %	6,0 %	14,6 %	64,2 %	39,4 %	28,0 	0,92				

510 ankara %	5,2 %	13,7 %	59,1 %	36,0 %	25,5 	0,91				 %	7,2 %	14,2 %	58,5 %	36,4 %	26,3 	0,92				

521 konya %	3,3 %	9,9 %	56,1 %	32,7 %	22,8 	0,92				 %	4,0 %	15,3 %	70,6 %	43,0 %	29,8 	0,93				

522 karaman %	4,1 %	16,3 %	107,1 %	60,1 %	41,5 	0,92				 %	2,8 %	14,0 %	106,0 %	60,0 %	40,9 	0,96				

600 akdeniz %	3,3 %	13,8 %	65,5 %	39,1 %	26,9 	0,91				 %	4,3 %	21,8 %	78,1 %	50,0 %	34,4 	0,92				

611 antalya %	5,8 %	15,1 %	65,8 %	40,2 %	28,4 	0,92				 %	4,6 %	15,8 %	81,1 %	48,5 %	33,4 	0,90				

612 ısparta %	7,5 %	23,4 %	97,9 %	60,3 %	42,4 	0,90				 %	8,0 %	23,5 %	90,6 %	57,1 %	40,1 	0,92				

613 burdur %	7,4 %	25,1 %	115,0 %	69,1 %	49,1 	0,93				 %	7,2 %	23,3 %	106,7 %	65,0 %	45,8 	0,94				

621 adana %	2,9 %	12,3 %	53,5 %	32,1 %	22,0 	0,91				 %	3,2 %	12,6 %	53,9 %	33,3 %	23,2 	0,90				

622 mersin %	3,4 %	15,2 %	69,0 %	41,7 %	28,9 	0,88				 %	6,4 %	21,5 %	100,9 %	61,2 %	42,7 	0,93				

631 hatay %	1,9 %	14,6 %	74,3 %	43,9 %	29,6 	0,92				 %	5,1 %	52,5 %	99,6 %	76,0 %	51,9 	0,94				

632 kahramanmaraş %	1,6 %	10,2 %	54,3 %	32,0 %	21,6 	0,92				 %	1,7 %	9,9 %	54,8 %	32,4 %	21,8 	0,89				

633 osmaniye %	1,6 %	7,1 %	63,1 %	34,6 %	23,3 	0,90				 %	2,0 %	9,7 %	69,3 %	39,5 %	26,7 	0,86				

700 orta anadolu %	3,3 %	14,2 %	72,5 %	43,0 %	29,5 	0,96				 %	2,8 %	13,9 %	73,6 %	43,7 %	29,8 	0,94				

711 kırıkkale %	3,0 %	11,7 %	83,8 %	47,8 %	32,9 	0,99				 %	3,7 %	14,8 %	88,9 %	51,8 %	35,3 	0,98				

712 aksaray %	3,3 %	13,2 %	63,6 %	37,8 %	25,8 	0,89				 %	3,4 %	12,9 %	66,4 %	39,7 %	27,2 	0,97				

713 niğde %	2,8 %	16,8 %	67,0 %	41,7 %	28,3 	0,96				 %	2,9 %	17,8 %	87,1 %	52,5 %	36,2 	0,92				

714 nevşehir %	2,8 %	23,5 %	101,2 %	62,3 %	42,2 	0,93				 %	3,9 %	26,2 %	99,1 %	62,6 %	42,9 	1,01				

715 kırşehir %	2,6 %	18,0 %	91,2 %	54,5 %	37,3 	0,94				 %	3,5 %	17,3 %	89,9 %	53,6 %	36,3 	0,93				

721 kayseri %	1,4 %	8,1 %	59,2 %	33,2 %	22,2 	0,96				 %	1,7 %	9,2 %	58,6 %	33,9 %	23,0 	0,91				

722 sivas %	3,0 %	11,3 %	70,2 %	40,3 %	27,7 	1,02				 %	2,4 %	10,6 %	71,5 %	41,0 %	27,9 	0,92				

723 yozgat %	10,0 %	27,9 %	92,4 %	60,3 %	43,4 	0,94				 %	4,3 %	20,3 %	86,7 %	53,5 %	36,7 	0,96				
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tablo b5 (devam)

bölge 
/ il 

kodu
bölge / il

2009-2010 2010-2011

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 60-72 ay 48-72 ay 36-72 ay 36-72 ay

800 batı karadeniz %	4,3 %	20,5 %	78,5 %	49,5 %	34,5 	0,93				 %	4,3 %	20,4 %	73,7 %	47,1 %	32,7 	0,93

811 zonguldak %	2,2 %	10,3 %	58,6 %	34,3 %	23,6 	0,90				 %	2,6 %	11,2 %	63,8 %	37,5 %	25,3 	0,93				

812 karabük %	4,3 %	13,0 %	95,7 %	53,7 %	37,3 	0,90				 %	4,0 %	14,8 %	91,7 %	53,2 %	36,8 	0,95				

813 bartın %	3,5 %	13,7 %	87,5 %	51,9 %	35,9 	0,90				 %	4,2 %	17,5 %	90,9 %	54,2 %	37,0 	0,92				

821 kastamonu %	2,7 %	12,2 %	58,8 %	35,3 %	24,5 	0,95				 %	3,7 %	17,4 %	64,1 %	40,8 %	28,5 	0,90				

822 çankırı %	4,3 %	17,0 %	71,1 %	43,9 %	30,2 	0,93				 %	4,4 %	18,0 %	65,4 %	41,7 %	29,2 	0,89				

823 sinop %	5,3 %	22,8 %	86,6 %	55,5 %	39,5 	0,89				 %	5,3 %	22,9 %	104,1 %	63,5 %	44,1 	0,94				

831 samsun %	6,7 %	25,0 %	96,4 %	61,1 %	43,2 	0,93				 %	6,7 %	23,7 %	95,1 %	59,4 %	41,6 	0,94				

832 tokat %	3,1 %	17,5 %	66,1 %	41,5 %	28,9 	0,97				 %	3,6 %	17,8 %	75,6 %	46,7 %	32,4 	0,95				

833 çorum %	3,1 %	13,5 %	59,6 %	36,6 %	25,1 	0,94				 %	4,0 %	14,8 %	71,3 %	43,0 %	30,0 	0,91				

834 amasya %	5,0 %	58,5 %	104,1 %	81,3 %	56,3 	0,91				 %	6,2 %	70,8 %	102,3 %	86,6 %	59,2 	0,92				

900 doğu karadeniz %	7,7 %	29,8 %	82,8 %	56,6 %	40,3 	0,94				 %	7,3 %	31,5 %	85,7 %	58,6 %	41,0 	0,95				

901 trabzon %	12,0 %	48,8 %	99,0 %	74,0 %	53,5 	0,97				 %	12,7 %	51,7 %	94,8 %	73,3 %	52,6 	0,96				

902 ordu %	3,7 %	15,3 %	56,6 %	36,3 %	25,3 	0,92				 %	3,0 %	19,3 %	69,4 %	44,3 %	30,0 	0,95				

903 giresun %	7,8 %	27,0 %	91,1 %	59,5 %	42,7 	0,94				 %	6,2 %	25,4 %	95,2 %	60,3 %	42,0 	0,95				

904 rize %	6,7 %	24,2 %	95,9 %	60,6 %	42,3 	0,95				 %	6,3 %	24,3 %	89,6 %	57,0 %	39,8 	0,96				

905 artvin %	6,8 %	25,0 %	86,7 %	55,7 %	39,9 	0,95				 %	6,6 %	22,6 %	93,8 %	58,2 %	40,3 	0,92				

906 gümüşhane %	8,6 %	25,5 %	74,0 %	49,8 %	35,9 	0,87				 %	5,5 %	25,3 %	76,5 %	50,9 %	35,2 	0,89				

A00 kuzeydoğu anadolu %	3,5 %	16,1 %	53,7 %	35,0 %	24,6 	0,93				 %	2,8 %	16,9 %	56,6 %	36,7 %	25,4 	0,94				

A11 erzurum %	4,8 %	20,8 %	61,4 %	41,5 %	29,5 	0,91				 %	3,7 %	21,5 %	64,9 %	43,2 %	30,0 	0,93				

A12 erzincan %	5,5 %	20,6 %	70,0 %	45,1 %	31,8 	1,01				 %	6,1 %	24,4 %	75,4 %	49,9 %	35,1 	0,94				

A13 bayburt %	2,7 %	14,8 %	102,2 %	59,3 %	40,0 	0,99				 %	3,0 %	15,6 %	82,2 %	48,9 %	33,5 	0,97				

A21 ağrı %	0,9 %	7,1 %	29,5 %	18,4 %	12,5 	0,91				 %	1,0 %	7,7 %	31,3 %	19,5 %	13,3 	0,94				

A22 kars %	2,2 %	13,5 %	54,3 %	33,5 %	23,4 	0,91				 %	3,3 %	19,7 %	63,1 %	41,4 %	28,8 	0,94				

A23 ığdır %	1,8 %	15,8 %	61,1 %	38,4 %	26,6 	0,89				 %	1,9 %	16,2 %	64,6 %	40,4 %	27,5 	0,95				

A24 ardahan %	17,2 %	47,2 %	102,2 %	73,2 %	54,7 	0,97				 %	3,8 %	31,6 %	96,9 %	64,2 %	45,1 	0,97				

B00 ortadoğu anadolu %	3,7 %	21,1 %	56,4 %	38,9 %	27,1 	0,91				 %	3,1 %	23,0 %	76,0 %	49,5 %	33,9 	0,94				

B11 malatya %	4,3 %	20,3 %	64,6 %	41,9 %	29,3 	0,90				 %	3,6 %	17,6 %	77,1 %	47,4 %	32,7 	0,93				

B12 elazığ %	6,1 %	25,6 %	70,4 %	48,3 %	34,1 	0,90				 %	5,8 %	28,1 %	90,3 %	59,2 %	41,1 	0,92				

B13 bingöl %	2,1 %	19,2 %	55,0 %	37,5 %	25,7 	0,94				 %	3,1 %	17,0 %	75,2 %	46,1 %	31,5 	0,94				

B14 tunceli %	19,3 %	37,9 %	80,9 %	59,3 %	45,4 	0,94				 %	19,8 %	51,1 %	84,3 %	67,7 %	52,4 	0,95				

B21 van %	2,4 %	17,0 %	49,6 %	33,7 %	23,2 	0,91				 %	2,0 %	22,2 %	82,5 %	52,4 %	35,4 	0,94				

B22 muş %	6,0 %	31,1 %	64,2 %	47,5 %	33,6 	0,93				 %	3,4 %	41,3 %	90,5 %	65,9 %	45,3 	0,95				

B23 bitlis %	3,2 %	28,4 %	64,9 %	47,0 %	32,3 	0,89				 %	2,3 %	16,5 %	57,1 %	36,8 %	25,0 	0,86				

B24 hakkari %	1,3 %	8,2 %	26,9 %	17,4 %	12,1 	0,94				 %	1,3 %	8,8 %	28,2 %	18,5 %	12,9 	1,01				

C00 güneydoğu anadolu %	3,8 %	23,9 %	55,3 %	39,3 %	27,1 	0,92				 %	3,5 %	25,7 %	57,0 %	41,3 %	28,6 	0,92				

C11 gaziantep %	1,4 %	8,1 %	41,7 %	24,4 %	16,5 	0,89				 %	1,5 %	8,1 %	42,2 %	25,1 %	17,0 	0,89				

C12 adıyaman %	2,0 %	11,5 %	53,0 %	31,5 %	21,3 	0,92				 %	3,0 %	14,0 %	61,0 %	37,4 %	25,8 	0,94				

C13 kilis %	2,5 %	20,2 %	73,8 %	45,7 %	30,5 	0,92				 %	1,4 %	15,3 %	65,8 %	40,5 %	27,5 	0,94				

C21 şanlıurfa %	8,8 %	52,8 %	75,4 %	63,9 %	44,6 	0,93				 %	6,3 %	56,9 %	78,0 %	67,5 %	46,7 	0,94				

C22 diyarbakır %	2,4 %	19,6 %	53,7 %	36,7 %	25,2 	0,92				 %	4,0 %	22,7 %	55,7 %	39,2 %	27,3 	0,90				

C31 mardin %	1,8 %	12,1 %	45,2 %	28,6 %	19,6 	0,97				 %	1,2 %	10,9 %	46,1 %	28,5 %	19,5 	0,92				

C32 batman %	2,6 %	16,6 %	49,8 %	32,8 %	22,6 	0,91				 %	2,4 %	17,1 %	48,5 %	32,8 %	22,6 	0,93				

C33 şırnak %	2,6 %	14,5 %	44,5 %	29,5 %	19,7 	0,89				 %	2,4 %	16,5 %	42,8 %	29,6 %	20,6 	0,91				

C34 siirt %	4,3 %	28,2 %	62,3 %	45,0 %	31,1 	0,96				 %	4,8 %	27,7 %	65,4 %	46,5 %	32,8 	0,97				
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/ erkek 
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hariç tüm 
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devamsızlık oranları

toplam kız erkek toplam kız erkek toplam kız erkek toplam kız erkek

0 türkiye %	98,2 %	97,8 %	98,5 0,94 0,94 %	10,4 %	8,9 %	11,7 %	98,4 %	98,2 %	98,6 0,95 0,95 %	11,6 %	10,3 %	12,7 türkiye 0

100 istanbul %	99,7 %	99,4 %	100,0 0,94 0,93 %	10,7 %	9,2 %	12,0 %	99,4 %	99,2 %	99,6 0,94 0,94 %	11,0 %	9,7 %	12,3 istanbul 100

200 batı marmara %	99,2 %	99,0 %	99,4 0,93 0,93 %	11,1 %	9,5 %	12,6 %	99,0 %	99,0 %	99,1 0,94 0,94 %	10,5 %	8,9 %	11,9 batı marmara 200

211 tekirdağ %	99,0 %	98,8 %	99,1 0,93 0,93 %	9,8 %	8,3 %	11,1 %	98,6 %	98,5 %	98,7 0,93 0,93 %	9,4 %	8,0 %	10,6 tekirdağ 211

212 edirne %	99,0 %	98,5 %	99,4 0,93 0,93 %	14,8 %	13,3 %	16,2 %	99,9 %	99,6 %	100,2 0,94 0,93 %	14,9 %	13,3 %	16,4 edirne 212

213 kırklareli %	99,1 %	98,9 %	99,2 0,95 0,94 %	12,3 %	10,5 %	14,1 %	99,0 %	99,0 %	99,0 0,94 0,94 %	11,0 %	9,2 %	12,6 kırklareli 213

221 balıkesir %	99,4 %	99,1 %	99,6 0,94 0,94 %	10,8 %	9,1 %	12,4 %	99,0 %	98,9 %	99,1 0,94 0,94 %	9,6 %	8,0 %	11,2 balıkesir 221

222 çanakkale %	99,4 %	99,2 %	99,6 0,94 0,93 %	10,4 %	8,7 %	11,9 %	99,3 %	99,4 %	99,3 0,94 0,93 %	10,7 %	9,5 %	11,9 çanakkale 222

300 ege %	98,8 %	98,7 %	98,9 0,94 0,94 %	11,0 %	9,3 %	12,6 %	98,8 %	98,8 %	98,9 0,94 0,94 %	10,6 %	8,9 %	12,1 ege 300

301 izmir %	99,4 %	99,3 %	99,4 0,94 0,94 %	12,6 %	10,8 %	14,3 %	99,1 %	99,1 %	99,1 0,94 0,94 %	12,8 %	11,1 %	14,4 izmir 301

321 aydın %	99,6 %	99,5 %	99,7 0,95 0,95 %	12,7 %	10,6 %	14,7 %	99,5 %	99,3 %	99,6 0,95 0,95 %	11,5 %	9,6 %	13,4 aydın 321

322 denizli %	98,2 %	98,1 %	98,3 0,95 0,94 %	7,9 %	6,4 %	9,4 %	98,1 %	98,1 %	98,0 0,95 0,95 %	6,4 %	5,3 %	7,5 denizli 322

323 muğla %	98,6 %	98,4 %	98,8 0,94 0,93 %	9,5 %	8,0 %	10,9 %	98,3 %	98,3 %	98,4 0,94 0,93 %	7,8 %	6,3 %	9,2 muğla 323

331 manisa %	98,7 %	98,6 %	98,8 0,94 0,94 %	10,9 %	9,1 %	12,5 %	98,9 %	98,9 %	99,0 0,94 0,94 %	10,3 %	8,6 %	11,9 manisa 331

332 afyonkarahisar %	96,7 %	96,7 %	96,7 0,95 0,95 %	7,1 %	5,6 %	8,5 %	97,9 %	97,8 %	98,1 0,95 0,95 %	7,7 %	6,2 %	9,1 afyonkarahisar 332

333 kütahya %	98,5 %	98,5 %	98,5 0,94 0,94 %	8,3 %	6,9 %	9,6 %	99,0 %	98,9 %	99,1 0,94 0,94 %	9,7 %	8,3 %	11,0 kütahya 333

334 uşak %	98,6 %	98,3 %	99,0 0,93 0,92 %	14,4 %	12,7 %	16,0 %	98,6 %	98,6 %	98,6 0,93 0,93 %	10,8 %	8,9 %	12,6 uşak 334

400 doğu marmara %	99,2 %	99,0 %	99,4 0,93 0,93 %	9,2 %	7,5 %	10,8 %	99,1 %	98,9 %	99,2 0,94 0,94 %	9,6 %	8,1 %	10,9 doğu marmara 400

411 bursa %	99,5 %	99,3 %	99,7 0,93 0,93 %	10,8 %	8,9 %	12,7 %	99,2 %	99,1 %	99,3 0,94 0,93 %	11,6 %	9,9 %	13,1 bursa 411

412 eskişehir %	98,8 %	98,7 %	98,8 0,95 0,94 %	11,5 %	9,3 %	13,5 %	99,0 %	98,9 %	99,1 0,95 0,94 %	11,2 %	9,4 %	12,9 eskişehir 412

413 bilecik %	98,1 %	98,0 %	98,3 0,93 0,92 %	8,5 %	6,8 %	10,0 %	98,4 %	98,0 %	98,7 0,91 0,91 %	9,2 %	7,1 %	11,1 bilecik 413

421 kocaeli %	99,6 %	99,4 %	99,9 0,93 0,93 %	7,8 %	6,4 %	9,2 %	99,3 %	99,0 %	99,5 0,94 0,93 %	7,6 %	6,4 %	8,8 kocaeli 421

422 sakarya %	99,0 %	98,7 %	99,3 0,94 0,93 %	6,6 %	5,6 %	7,6 %	99,0 %	98,7 %	99,2 0,94 0,94 %	7,3 %	6,2 %	8,3 sakarya 422

423 düzce %	98,6 %	98,4 %	98,8 0,95 0,95 %	5,3 %	4,2 %	6,3 %	98,5 %	98,3 %	98,7 0,95 0,95 %	6,5 %	5,4 %	7,6 düzce 423

424 bolu %	98,2 %	98,3 %	98,1 0,97 0,96 %	10,2 %	8,3 %	12,1 %	98,3 %	98,2 %	98,3 0,96 0,96 %	9,1 %	7,5 %	10,7 bolu 424

425 yalova %	98,5 %	98,2 %	98,7 0,93 0,92 %	10,2 %	8,3 %	11,9 %	98,7 %	98,6 %	98,8 0,94 0,94 %	11,5 %	9,8 %	13,0 yalova 425

500 batı anadolu %	99,2 %	99,0 %	99,4 0,94 0,94 %	10,7 %	8,8 %	12,4 %	99,1 %	98,9 %	99,2 0,95 0,94 %	9,2 %	7,5 %	10,9 batı anadolu 500

510 ankara %	99,9 %	99,8 %	100,0 0,94 0,94 %	10,7 %	8,9 %	12,4 %	99,5 %	99,4 %	99,5 0,95 0,94 %	9,0 %	7,2 %	10,6 ankara 510

521 konya %	97,9 %	97,6 %	98,3 0,95 0,94 %	11,0 %	9,0 %	12,9 %	98,4 %	98,1 %	98,6 0,95 0,94 %	10,1 %	8,4 %	11,7 konya 521

522 karaman %	97,7 %	97,6 %	97,8 0,97 0,97 %	6,9 %	5,3 %	8,6 %	98,1 %	98,2 %	98,1 0,98 0,97 %	6,4 %	5,1 %	7,7 karaman 522

600 akdeniz %	98,3 %	98,0 %	98,5 0,94 0,94 %	8,4 %	7,1 %	9,7 %	98,4 %	98,3 %	98,5 0,95 0,95 %	9,2 %	8,1 %	10,3 akdeniz 600

611 antalya %	98,7 %	98,5 %	98,9 0,94 0,93 %	8,6 %	7,1 %	10,0 %	98,5 %	98,4 %	98,5 0,94 0,93 %	8,3 %	6,8 %	9,6 antalya 611

612 ısparta %	96,8 %	96,9 %	96,7 0,96 0,95 %	7,6 %	6,1 %	9,0 %	97,4 %	97,4 %	97,4 0,95 0,94 %	5,8 %	4,6 %	6,9 ısparta 612

613 burdur %	96,4 %	96,8 %	96,0 0,96 0,96 %	6,2 %	5,1 %	7,2 %	96,7 %	96,6 %	96,7 0,96 0,95 %	6,1 %	4,8 %	7,4 burdur 613

621 adana %	99,0 %	98,6 %	99,3 0,94 0,94 %	8,7 %	7,4 %	10,0 %	99,0 %	98,9 %	99,1 0,95 0,94 %	10,6 %	9,3 %	11,8 adana 621

622 mersin %	99,2 %	99,0 %	99,4 0,95 0,94 %	8,1 %	6,8 %	9,4 %	99,1 %	99,0 %	99,3 0,95 0,95 %	9,0 %	7,9 %	10,1 mersin 622

631 hatay %	98,1 %	97,9 %	98,4 0,95 0,95 %	10,7 %	9,5 %	11,8 %	98,5 %	98,3 %	98,6 0,95 0,96 %	11,7 %	10,8 %	12,5 hatay 631

632 kahramanmaraş %	97,0 %	96,7 %	97,2 0,94 0,94 %	6,9 %	5,8 %	8,0 %	97,6 %	97,4 %	97,7 0,94 0,94 %	8,0 %	7,0 %	9,0 kahramanmaraş 632

633 osmaniye %	96,2 %	95,9 %	96,4 0,95 0,94 %	5,9 %	4,6 %	7,1 %	96,7 %	96,6 %	96,8 0,95 0,94 %	6,0 %	4,7 %	7,1 osmaniye 633

700 orta anadolu %	97,2 %	97,0 %	97,4 0,95 0,95 %	7,3 %	5,7 %	8,9 %	97,8 %	97,6 %	98,0 0,96 0,95 %	7,9 %	6,4 %	9,4 orta anadolu 700

711 kırıkkale %	96,9 %	96,7 %	97,1 0,95 0,94 %	7,5 %	5,9 %	9,0 %	98,3 %	98,3 %	98,3 0,95 0,95 %	8,4 %	6,9 %	9,7 kırıkkale 711

712 aksaray %	98,5 %	98,3 %	98,7 0,96 0,96 %	9,5 %	7,3 %	11,5 %	99,0 %	98,8 %	99,2 0,96 0,95 %	9,2 %	7,2 %	11,2 aksaray 712

713 niğde %	97,4 %	97,2 %	97,7 0,96 0,96 %	10,4 %	8,2 %	12,4 %	97,8 %	97,5 %	98,2 0,96 0,96 %	12,2 %	10,0 %	14,3 niğde 713

714 nevşehir %	97,5 %	97,3 %	97,7 0,96 0,95 %	7,0 %	5,1 %	8,8 %	98,8 %	98,6 %	99,0 0,96 0,95 %	7,8 %	5,9 %	9,7 nevşehir 714

715 kırşehir %	97,9 %	97,6 %	98,2 0,94 0,94 %	5,2 %	4,0 %	6,3 %	98,2 %	98,0 %	98,5 0,95 0,95 %	5,0 %	4,2 %	5,8 kırşehir 715

721 kayseri %	99,2 %	99,0 %	99,5 0,95 0,94 %	6,4 %	5,0 %	7,7 %	99,0 %	98,8 %	99,2 0,95 0,95 %	7,0 %	5,8 %	8,1 kayseri 721

722 sivas %	97,6 %	97,6 %	97,7 0,96 0,95 %	7,4 %	5,7 %	9,1 %	98,6 %	98,4 %	98,8 0,96 0,95 %	7,8 %	6,1 %	9,3 sivas 722

723 yozgat %	90,0 %	89,8 %	90,2 0,97 0,97 %	6,5 %	5,3 %	7,7 %	91,5 %	91,2 %	91,8 0,96 0,96 %	7,3 %	6,2 %	8,5 yozgat 723
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0 türkiye %	98,2 %	97,8 %	98,5 0,94 0,94 %	10,4 %	8,9 %	11,7 %	98,4 %	98,2 %	98,6 0,95 0,95 %	11,6 %	10,3 %	12,7 türkiye 0

100 istanbul %	99,7 %	99,4 %	100,0 0,94 0,93 %	10,7 %	9,2 %	12,0 %	99,4 %	99,2 %	99,6 0,94 0,94 %	11,0 %	9,7 %	12,3 istanbul 100

200 batı marmara %	99,2 %	99,0 %	99,4 0,93 0,93 %	11,1 %	9,5 %	12,6 %	99,0 %	99,0 %	99,1 0,94 0,94 %	10,5 %	8,9 %	11,9 batı marmara 200

211 tekirdağ %	99,0 %	98,8 %	99,1 0,93 0,93 %	9,8 %	8,3 %	11,1 %	98,6 %	98,5 %	98,7 0,93 0,93 %	9,4 %	8,0 %	10,6 tekirdağ 211

212 edirne %	99,0 %	98,5 %	99,4 0,93 0,93 %	14,8 %	13,3 %	16,2 %	99,9 %	99,6 %	100,2 0,94 0,93 %	14,9 %	13,3 %	16,4 edirne 212

213 kırklareli %	99,1 %	98,9 %	99,2 0,95 0,94 %	12,3 %	10,5 %	14,1 %	99,0 %	99,0 %	99,0 0,94 0,94 %	11,0 %	9,2 %	12,6 kırklareli 213

221 balıkesir %	99,4 %	99,1 %	99,6 0,94 0,94 %	10,8 %	9,1 %	12,4 %	99,0 %	98,9 %	99,1 0,94 0,94 %	9,6 %	8,0 %	11,2 balıkesir 221

222 çanakkale %	99,4 %	99,2 %	99,6 0,94 0,93 %	10,4 %	8,7 %	11,9 %	99,3 %	99,4 %	99,3 0,94 0,93 %	10,7 %	9,5 %	11,9 çanakkale 222

300 ege %	98,8 %	98,7 %	98,9 0,94 0,94 %	11,0 %	9,3 %	12,6 %	98,8 %	98,8 %	98,9 0,94 0,94 %	10,6 %	8,9 %	12,1 ege 300

301 izmir %	99,4 %	99,3 %	99,4 0,94 0,94 %	12,6 %	10,8 %	14,3 %	99,1 %	99,1 %	99,1 0,94 0,94 %	12,8 %	11,1 %	14,4 izmir 301

321 aydın %	99,6 %	99,5 %	99,7 0,95 0,95 %	12,7 %	10,6 %	14,7 %	99,5 %	99,3 %	99,6 0,95 0,95 %	11,5 %	9,6 %	13,4 aydın 321

322 denizli %	98,2 %	98,1 %	98,3 0,95 0,94 %	7,9 %	6,4 %	9,4 %	98,1 %	98,1 %	98,0 0,95 0,95 %	6,4 %	5,3 %	7,5 denizli 322

323 muğla %	98,6 %	98,4 %	98,8 0,94 0,93 %	9,5 %	8,0 %	10,9 %	98,3 %	98,3 %	98,4 0,94 0,93 %	7,8 %	6,3 %	9,2 muğla 323

331 manisa %	98,7 %	98,6 %	98,8 0,94 0,94 %	10,9 %	9,1 %	12,5 %	98,9 %	98,9 %	99,0 0,94 0,94 %	10,3 %	8,6 %	11,9 manisa 331

332 afyonkarahisar %	96,7 %	96,7 %	96,7 0,95 0,95 %	7,1 %	5,6 %	8,5 %	97,9 %	97,8 %	98,1 0,95 0,95 %	7,7 %	6,2 %	9,1 afyonkarahisar 332

333 kütahya %	98,5 %	98,5 %	98,5 0,94 0,94 %	8,3 %	6,9 %	9,6 %	99,0 %	98,9 %	99,1 0,94 0,94 %	9,7 %	8,3 %	11,0 kütahya 333

334 uşak %	98,6 %	98,3 %	99,0 0,93 0,92 %	14,4 %	12,7 %	16,0 %	98,6 %	98,6 %	98,6 0,93 0,93 %	10,8 %	8,9 %	12,6 uşak 334

400 doğu marmara %	99,2 %	99,0 %	99,4 0,93 0,93 %	9,2 %	7,5 %	10,8 %	99,1 %	98,9 %	99,2 0,94 0,94 %	9,6 %	8,1 %	10,9 doğu marmara 400

411 bursa %	99,5 %	99,3 %	99,7 0,93 0,93 %	10,8 %	8,9 %	12,7 %	99,2 %	99,1 %	99,3 0,94 0,93 %	11,6 %	9,9 %	13,1 bursa 411

412 eskişehir %	98,8 %	98,7 %	98,8 0,95 0,94 %	11,5 %	9,3 %	13,5 %	99,0 %	98,9 %	99,1 0,95 0,94 %	11,2 %	9,4 %	12,9 eskişehir 412

413 bilecik %	98,1 %	98,0 %	98,3 0,93 0,92 %	8,5 %	6,8 %	10,0 %	98,4 %	98,0 %	98,7 0,91 0,91 %	9,2 %	7,1 %	11,1 bilecik 413

421 kocaeli %	99,6 %	99,4 %	99,9 0,93 0,93 %	7,8 %	6,4 %	9,2 %	99,3 %	99,0 %	99,5 0,94 0,93 %	7,6 %	6,4 %	8,8 kocaeli 421

422 sakarya %	99,0 %	98,7 %	99,3 0,94 0,93 %	6,6 %	5,6 %	7,6 %	99,0 %	98,7 %	99,2 0,94 0,94 %	7,3 %	6,2 %	8,3 sakarya 422

423 düzce %	98,6 %	98,4 %	98,8 0,95 0,95 %	5,3 %	4,2 %	6,3 %	98,5 %	98,3 %	98,7 0,95 0,95 %	6,5 %	5,4 %	7,6 düzce 423

424 bolu %	98,2 %	98,3 %	98,1 0,97 0,96 %	10,2 %	8,3 %	12,1 %	98,3 %	98,2 %	98,3 0,96 0,96 %	9,1 %	7,5 %	10,7 bolu 424

425 yalova %	98,5 %	98,2 %	98,7 0,93 0,92 %	10,2 %	8,3 %	11,9 %	98,7 %	98,6 %	98,8 0,94 0,94 %	11,5 %	9,8 %	13,0 yalova 425

500 batı anadolu %	99,2 %	99,0 %	99,4 0,94 0,94 %	10,7 %	8,8 %	12,4 %	99,1 %	98,9 %	99,2 0,95 0,94 %	9,2 %	7,5 %	10,9 batı anadolu 500

510 ankara %	99,9 %	99,8 %	100,0 0,94 0,94 %	10,7 %	8,9 %	12,4 %	99,5 %	99,4 %	99,5 0,95 0,94 %	9,0 %	7,2 %	10,6 ankara 510

521 konya %	97,9 %	97,6 %	98,3 0,95 0,94 %	11,0 %	9,0 %	12,9 %	98,4 %	98,1 %	98,6 0,95 0,94 %	10,1 %	8,4 %	11,7 konya 521

522 karaman %	97,7 %	97,6 %	97,8 0,97 0,97 %	6,9 %	5,3 %	8,6 %	98,1 %	98,2 %	98,1 0,98 0,97 %	6,4 %	5,1 %	7,7 karaman 522

600 akdeniz %	98,3 %	98,0 %	98,5 0,94 0,94 %	8,4 %	7,1 %	9,7 %	98,4 %	98,3 %	98,5 0,95 0,95 %	9,2 %	8,1 %	10,3 akdeniz 600

611 antalya %	98,7 %	98,5 %	98,9 0,94 0,93 %	8,6 %	7,1 %	10,0 %	98,5 %	98,4 %	98,5 0,94 0,93 %	8,3 %	6,8 %	9,6 antalya 611

612 ısparta %	96,8 %	96,9 %	96,7 0,96 0,95 %	7,6 %	6,1 %	9,0 %	97,4 %	97,4 %	97,4 0,95 0,94 %	5,8 %	4,6 %	6,9 ısparta 612

613 burdur %	96,4 %	96,8 %	96,0 0,96 0,96 %	6,2 %	5,1 %	7,2 %	96,7 %	96,6 %	96,7 0,96 0,95 %	6,1 %	4,8 %	7,4 burdur 613

621 adana %	99,0 %	98,6 %	99,3 0,94 0,94 %	8,7 %	7,4 %	10,0 %	99,0 %	98,9 %	99,1 0,95 0,94 %	10,6 %	9,3 %	11,8 adana 621

622 mersin %	99,2 %	99,0 %	99,4 0,95 0,94 %	8,1 %	6,8 %	9,4 %	99,1 %	99,0 %	99,3 0,95 0,95 %	9,0 %	7,9 %	10,1 mersin 622

631 hatay %	98,1 %	97,9 %	98,4 0,95 0,95 %	10,7 %	9,5 %	11,8 %	98,5 %	98,3 %	98,6 0,95 0,96 %	11,7 %	10,8 %	12,5 hatay 631

632 kahramanmaraş %	97,0 %	96,7 %	97,2 0,94 0,94 %	6,9 %	5,8 %	8,0 %	97,6 %	97,4 %	97,7 0,94 0,94 %	8,0 %	7,0 %	9,0 kahramanmaraş 632

633 osmaniye %	96,2 %	95,9 %	96,4 0,95 0,94 %	5,9 %	4,6 %	7,1 %	96,7 %	96,6 %	96,8 0,95 0,94 %	6,0 %	4,7 %	7,1 osmaniye 633

700 orta anadolu %	97,2 %	97,0 %	97,4 0,95 0,95 %	7,3 %	5,7 %	8,9 %	97,8 %	97,6 %	98,0 0,96 0,95 %	7,9 %	6,4 %	9,4 orta anadolu 700

711 kırıkkale %	96,9 %	96,7 %	97,1 0,95 0,94 %	7,5 %	5,9 %	9,0 %	98,3 %	98,3 %	98,3 0,95 0,95 %	8,4 %	6,9 %	9,7 kırıkkale 711

712 aksaray %	98,5 %	98,3 %	98,7 0,96 0,96 %	9,5 %	7,3 %	11,5 %	99,0 %	98,8 %	99,2 0,96 0,95 %	9,2 %	7,2 %	11,2 aksaray 712

713 niğde %	97,4 %	97,2 %	97,7 0,96 0,96 %	10,4 %	8,2 %	12,4 %	97,8 %	97,5 %	98,2 0,96 0,96 %	12,2 %	10,0 %	14,3 niğde 713

714 nevşehir %	97,5 %	97,3 %	97,7 0,96 0,95 %	7,0 %	5,1 %	8,8 %	98,8 %	98,6 %	99,0 0,96 0,95 %	7,8 %	5,9 %	9,7 nevşehir 714

715 kırşehir %	97,9 %	97,6 %	98,2 0,94 0,94 %	5,2 %	4,0 %	6,3 %	98,2 %	98,0 %	98,5 0,95 0,95 %	5,0 %	4,2 %	5,8 kırşehir 715

721 kayseri %	99,2 %	99,0 %	99,5 0,95 0,94 %	6,4 %	5,0 %	7,7 %	99,0 %	98,8 %	99,2 0,95 0,95 %	7,0 %	5,8 %	8,1 kayseri 721

722 sivas %	97,6 %	97,6 %	97,7 0,96 0,95 %	7,4 %	5,7 %	9,1 %	98,6 %	98,4 %	98,8 0,96 0,95 %	7,8 %	6,1 %	9,3 sivas 722

723 yozgat %	90,0 %	89,8 %	90,2 0,97 0,97 %	6,5 %	5,3 %	7,7 %	91,5 %	91,2 %	91,8 0,96 0,96 %	7,3 %	6,2 %	8,5 yozgat 723
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800 batı karadeniz %	97,7 %	97,5 %	97,9 0,95 0,95 %	9,2 %	7,8 %	10,5 %	98,3 %	98,2 %	98,5 0,95 0,95 %	8,5 %	7,1 %	9,9 batı karadeniz 800

811 zonguldak %	99,4 %	99,3 %	99,4 0,95 0,95 %	6,5 %	5,3 %	7,6 %	99,7 %	99,8 %	99,7 0,94 0,94 %	7,8 %	6,5 %	8,9 zonguldak 811

812 karabük %	99,0 %	99,0 %	99,1 0,93 0,93 %	8,5 %	7,2 %	9,7 %	99,4 %	99,1 %	99,7 0,93 0,92 %	8,3 %	6,7 %	9,8 karabük 812

813 bartın %	99,1 %	99,0 %	99,3 0,98 0,97 %	6,8 %	6,0 %	7,6 %	99,9 %	99,9 %	100,0 0,97 0,97 %	8,2 %	7,2 %	9,2 bartın 813

821 kastamonu %	99,0 %	98,8 %	99,3 0,95 0,96 %	9,3 %	8,0 %	10,4 %	99,4 %	99,1 %	99,7 0,95 0,96 %	9,8 %	8,0 %	11,4 kastamonu 821

822 çankırı %	89,1 %	89,2 %	89,1 0,96 0,95 %	9,1 %	7,1 %	11,0 %	91,6 %	91,5 %	91,6 0,96 0,95 %	8,1 %	6,8 %	9,3 çankırı 822

823 sinop %	97,8 %	97,5 %	98,2 0,95 0,95 %	10,2 %	8,9 %	11,3 %	98,3 %	98,0 %	98,5 0,95 0,95 %	9,0 %	8,3 %	9,7 sinop 823

831 samsun %	99,0 %	98,7 %	99,2 0,95 0,95 %	12,9 %	11,4 %	14,4 %	99,3 %	99,1 %	99,5 0,95 0,96 %	10,0 %	8,4 %	11,6 samsun 831

832 tokat %	93,4 %	93,1 %	93,7 0,95 0,95 %	7,6 %	6,5 %	8,7 %	94,8 %	94,6 %	95,0 0,95 0,95 %	8,3 %	6,7 %	9,9 tokat 832

833 çorum %	98,0 %	97,9 %	98,1 0,96 0,95 %	7,2 %	5,6 %	8,7 %	98,4 %	98,3 %	98,5 0,96 0,95 %	7,1 %	5,7 %	8,4 çorum 833

834 amasya %	99,6 %	99,4 %	99,9 0,95 0,95 %	6,2 %	4,7 %	7,7 %	100,2 %	99,9 %	100,5 0,95 0,95 %	5,7 %	4,6 %	6,7 amasya 834

900 doğu karadeniz %	96,5 %	96,4 %	96,7 0,95 0,95 %	6,2 %	5,2 %	7,2 %	97,2 %	97,0 %	97,5 0,95 0,95 %	6,7 %	5,6 %	7,7 doğu karadeniz 900

901 trabzon %	95,9 %	95,8 %	96,0 0,96 0,96 %	5,9 %	4,9 %	6,9 %	96,2 %	96,0 %	96,5 0,96 0,96 %	5,8 %	4,9 %	6,6 trabzon 901

902 ordu %	95,8 %	95,7 %	95,9 0,96 0,96 %	6,4 %	5,3 %	7,5 %	96,7 %	96,6 %	96,8 0,96 0,96 %	7,3 %	6,0 %	8,4 ordu 902

903 giresun %	97,1 %	97,0 %	97,2 0,95 0,95 %	7,2 %	6,1 %	8,3 %	98,4 %	98,0 %	98,8 0,95 0,95 %	7,9 %	6,7 %	9,0 giresun 903

904 rize %	98,7 %	98,2 %	99,1 0,95 0,95 %	4,5 %	3,8 %	5,2 %	98,9 %	98,5 %	99,4 0,95 0,94 %	5,3 %	4,4 %	6,1 rize 904

905 artvin %	98,9 %	99,0 %	98,8 0,94 0,93 %	9,2 %	7,7 %	10,6 %	99,1 %	98,9 %	99,2 0,94 0,94 %	9,6 %	8,2 %	10,8 artvin 905

906 gümüşhane %	94,9 %	94,7 %	95,0 0,96 0,96 %	4,6 %	3,7 %	5,5 %	96,5 %	95,8 %	97,2 0,95 0,95 %	5,2 %	4,3 %	6,0 gümüşhane 906

A00 k. doğu anadolu %	96,7 %	96,6 %	96,8 0,96 0,96 %	12,6 %	10,9 %	14,2 %	97,2 %	97,2 %	97,2 0,95 0,97 %	15,8 %	14,7 %	17,0 k. doğu anadolu A00

A11 erzurum %	96,2 %	96,0 %	96,4 0,95 0,96 %	13,3 %	12,2 %	14,4 %	96,8 %	96,8 %	96,8 0,96 0,98 %	14,3 %	13,6 %	15,0 erzurum A11

A12 erzincan %	96,7 %	96,7 %	96,8 0,95 0,95 %	7,0 %	5,8 %	8,3 %	97,0 %	96,9 %	97,1 0,95 0,95 %	6,8 %	5,8 %	7,7 erzincan A12

A13 bayburt %	97,4 %	97,5 %	97,2 0,96 0,96 %	8,8 %	8,5 %	9,0 %	98,0 %	97,4 %	98,6 0,94 0,95 %	9,4 %	8,8 %	10,0 bayburt A13

A21 ağrı %	97,5 %	98,1 %	97,0 0,96 0,96 %	13,8 %	11,5 %	16,0 %	97,8 %	98,3 %	97,2 0,96 0,99 %	19,3 %	18,2 %	20,4 ağrı A21

A22 kars %	95,9 %	95,2 %	96,5 0,93 0,94 %	12,0 %	10,6 %	13,3 %	96,5 %	96,1 %	96,8 0,94 0,95 %	15,4 %	13,7 %	17,0 kars A22

A23 ığdır %	97,1 %	96,0 %	98,2 0,94 0,93 %	13,0 %	10,1 %	15,7 %	97,8 %	97,1 %	98,4 0,94 0,94 %	20,3 %	17,6 %	22,9 ığdır A23

A24 ardahan %	95,7 %	95,3 %	96,1 0,94 0,93 %	8,5 %	7,2 %	9,8 %	97,4 %	96,9 %	97,8 0,93 0,93 %	9,2 %	7,0 %	11,3 ardahan A24

B00 o. doğu anadolu %	94,8 %	93,8 %	95,8 0,93 0,93 %	11,1 %	9,9 %	12,2 %	96,3 %	95,9 %	96,7 0,95 0,96 %	14,6 %	13,9 %	15,2 o. doğu anadolu B00

B11 malatya %	98,0 %	97,8 %	98,3 0,94 0,94 %	6,8 %	5,4 %	8,1 %	98,3 %	98,0 %	98,5 0,94 0,94 %	6,2 %	5,1 %	7,2 malatya B11

B12 elazığ %	98,0 %	97,6 %	98,5 0,95 0,94 %	7,2 %	6,4 %	8,0 %	98,4 %	98,1 %	98,8 0,95 0,95 %	8,8 %	7,9 %	9,6 elazığ B12

B13 bingöl %	94,5 %	93,5 %	95,4 0,94 0,94 %	8,2 %	7,7 %	8,8 %	95,3 %	94,8 %	95,9 0,95 0,97 %	10,2 %	10,6 %	9,7 bingöl B13

B14 tunceli %	96,0 %	95,9 %	96,1 0,98 0,97 %	5,3 %	4,7 %	5,9 %	96,5 %	95,7 %	97,2 0,94 0,94 %	5,9 %	4,9 %	6,9 tunceli B14

B21 van %	93,9 %	92,0 %	95,8 0,91 0,92 %	14,5 %	13,1 %	15,7 %	95,3 %	94,2 %	96,3 0,93 0,95 %	19,8 %	19,0 %	20,6 van B21

B22 muş %	94,1 %	93,5 %	94,6 0,94 0,95 %	14,3 %	12,1 %	16,4 %	98,1 %	98,8 %	97,3 0,97 1,00 %	19,7 %	18,2 %	21,1 muş B22

B23 bitlis %	93,6 %	92,6 %	94,6 0,93 0,93 %	12,4 %	12,7 %	12,2 %	95,5 %	95,1 %	95,9 0,94 0,97 %	13,8 %	14,7 %	12,9 bitlis B23

B24 hakkari %	90,2 %	89,8 %	90,6 0,95 0,97 %	6,2 %	5,3 %	7,1 %	92,4 %	92,7 %	92,1 0,97 0,99 %	13,1 %	12,2 %	14,0 hakkari B24

C00 g. doğu anadolu %	97,2 %	96,7 %	97,8 0,95 0,95 %	12,9 %	11,7 %	14,1 %	97,9 %	97,6 %	98,2 0,95 0,97 %	18,1 %	17,4 %	18,8 g. doğu anadolu C00

C11 gaziantep %	99,2 %	99,0 %	99,4 0,95 0,95 %	11,9 %	10,3 %	13,5 %	99,1 %	99,0 %	99,3 0,95 0,96 %	14,8 %	13,4 %	16,0 gaziantep C11

C12 adıyaman %	97,7 %	97,5 %	97,8 0,95 0,95 %	5,8 %	4,8 %	6,7 %	98,1 %	97,9 %	98,3 0,95 0,96 %	7,6 %	7,1 %	8,1 adıyaman C12

C13 kilis %	96,6 %	96,2 %	97,0 1,00 1,01 %	12,8 %	11,0 %	14,7 %	97,1 %	96,7 %	97,6 0,99 1,01 %	12,5 %	11,7 %	13,3 kilis C13

C21 şanlıurfa %	96,3 %	94,9 %	97,6 0,92 0,92 %	21,7 %	21,6 %	21,9 %	97,3 %	96,7 %	98,0 0,94 0,95 %	30,9 %	31,1 %	30,6 şanlıurfa C21

C22 diyarbakır %	97,9 %	97,5 %	98,2 0,95 0,95 %	9,6 %	8,0 %	11,1 %	98,5 %	98,4 %	98,7 0,95 0,97 %	14,5 %	13,5 %	15,4 diyarbakır C22

C31 mardin %	96,1 %	95,8 %	96,4 0,97 0,99 %	11,3 %	9,9 %	12,7 %	96,8 %	96,7 %	96,8 0,97 1,01 %	15,2 %	15,0 %	15,5 mardin C31

C32 batman %	97,1 %	96,8 %	97,3 0,96 0,96 %	8,9 %	7,4 %	10,4 %	97,8 %	97,7 %	97,8 0,96 0,97 %	12,5 %	10,9 %	14,0 batman C32

C33 şırnak %	95,7 %	94,9 %	96,4 0,93 0,95 %	11,9 %	9,8 %	13,9 %	97,0 %	96,5 %	97,5 0,94 0,97 %	17,0 %	15,1 %	18,9 şırnak C33

C34 siirt %	95,5 %	94,9 %	96,2 0,93 0,94 %	7,8 %	7,4 %	8,2 %	97,1 %	96,8 %	97,4 0,93 0,96 %	13,0 %	13,3 %	12,7 siirt C34
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800 batı karadeniz %	97,7 %	97,5 %	97,9 0,95 0,95 %	9,2 %	7,8 %	10,5 %	98,3 %	98,2 %	98,5 0,95 0,95 %	8,5 %	7,1 %	9,9 batı karadeniz 800

811 zonguldak %	99,4 %	99,3 %	99,4 0,95 0,95 %	6,5 %	5,3 %	7,6 %	99,7 %	99,8 %	99,7 0,94 0,94 %	7,8 %	6,5 %	8,9 zonguldak 811

812 karabük %	99,0 %	99,0 %	99,1 0,93 0,93 %	8,5 %	7,2 %	9,7 %	99,4 %	99,1 %	99,7 0,93 0,92 %	8,3 %	6,7 %	9,8 karabük 812

813 bartın %	99,1 %	99,0 %	99,3 0,98 0,97 %	6,8 %	6,0 %	7,6 %	99,9 %	99,9 %	100,0 0,97 0,97 %	8,2 %	7,2 %	9,2 bartın 813

821 kastamonu %	99,0 %	98,8 %	99,3 0,95 0,96 %	9,3 %	8,0 %	10,4 %	99,4 %	99,1 %	99,7 0,95 0,96 %	9,8 %	8,0 %	11,4 kastamonu 821

822 çankırı %	89,1 %	89,2 %	89,1 0,96 0,95 %	9,1 %	7,1 %	11,0 %	91,6 %	91,5 %	91,6 0,96 0,95 %	8,1 %	6,8 %	9,3 çankırı 822

823 sinop %	97,8 %	97,5 %	98,2 0,95 0,95 %	10,2 %	8,9 %	11,3 %	98,3 %	98,0 %	98,5 0,95 0,95 %	9,0 %	8,3 %	9,7 sinop 823

831 samsun %	99,0 %	98,7 %	99,2 0,95 0,95 %	12,9 %	11,4 %	14,4 %	99,3 %	99,1 %	99,5 0,95 0,96 %	10,0 %	8,4 %	11,6 samsun 831

832 tokat %	93,4 %	93,1 %	93,7 0,95 0,95 %	7,6 %	6,5 %	8,7 %	94,8 %	94,6 %	95,0 0,95 0,95 %	8,3 %	6,7 %	9,9 tokat 832

833 çorum %	98,0 %	97,9 %	98,1 0,96 0,95 %	7,2 %	5,6 %	8,7 %	98,4 %	98,3 %	98,5 0,96 0,95 %	7,1 %	5,7 %	8,4 çorum 833

834 amasya %	99,6 %	99,4 %	99,9 0,95 0,95 %	6,2 %	4,7 %	7,7 %	100,2 %	99,9 %	100,5 0,95 0,95 %	5,7 %	4,6 %	6,7 amasya 834

900 doğu karadeniz %	96,5 %	96,4 %	96,7 0,95 0,95 %	6,2 %	5,2 %	7,2 %	97,2 %	97,0 %	97,5 0,95 0,95 %	6,7 %	5,6 %	7,7 doğu karadeniz 900

901 trabzon %	95,9 %	95,8 %	96,0 0,96 0,96 %	5,9 %	4,9 %	6,9 %	96,2 %	96,0 %	96,5 0,96 0,96 %	5,8 %	4,9 %	6,6 trabzon 901

902 ordu %	95,8 %	95,7 %	95,9 0,96 0,96 %	6,4 %	5,3 %	7,5 %	96,7 %	96,6 %	96,8 0,96 0,96 %	7,3 %	6,0 %	8,4 ordu 902

903 giresun %	97,1 %	97,0 %	97,2 0,95 0,95 %	7,2 %	6,1 %	8,3 %	98,4 %	98,0 %	98,8 0,95 0,95 %	7,9 %	6,7 %	9,0 giresun 903

904 rize %	98,7 %	98,2 %	99,1 0,95 0,95 %	4,5 %	3,8 %	5,2 %	98,9 %	98,5 %	99,4 0,95 0,94 %	5,3 %	4,4 %	6,1 rize 904

905 artvin %	98,9 %	99,0 %	98,8 0,94 0,93 %	9,2 %	7,7 %	10,6 %	99,1 %	98,9 %	99,2 0,94 0,94 %	9,6 %	8,2 %	10,8 artvin 905

906 gümüşhane %	94,9 %	94,7 %	95,0 0,96 0,96 %	4,6 %	3,7 %	5,5 %	96,5 %	95,8 %	97,2 0,95 0,95 %	5,2 %	4,3 %	6,0 gümüşhane 906

A00 k. doğu anadolu %	96,7 %	96,6 %	96,8 0,96 0,96 %	12,6 %	10,9 %	14,2 %	97,2 %	97,2 %	97,2 0,95 0,97 %	15,8 %	14,7 %	17,0 k. doğu anadolu A00

A11 erzurum %	96,2 %	96,0 %	96,4 0,95 0,96 %	13,3 %	12,2 %	14,4 %	96,8 %	96,8 %	96,8 0,96 0,98 %	14,3 %	13,6 %	15,0 erzurum A11

A12 erzincan %	96,7 %	96,7 %	96,8 0,95 0,95 %	7,0 %	5,8 %	8,3 %	97,0 %	96,9 %	97,1 0,95 0,95 %	6,8 %	5,8 %	7,7 erzincan A12

A13 bayburt %	97,4 %	97,5 %	97,2 0,96 0,96 %	8,8 %	8,5 %	9,0 %	98,0 %	97,4 %	98,6 0,94 0,95 %	9,4 %	8,8 %	10,0 bayburt A13

A21 ağrı %	97,5 %	98,1 %	97,0 0,96 0,96 %	13,8 %	11,5 %	16,0 %	97,8 %	98,3 %	97,2 0,96 0,99 %	19,3 %	18,2 %	20,4 ağrı A21

A22 kars %	95,9 %	95,2 %	96,5 0,93 0,94 %	12,0 %	10,6 %	13,3 %	96,5 %	96,1 %	96,8 0,94 0,95 %	15,4 %	13,7 %	17,0 kars A22

A23 ığdır %	97,1 %	96,0 %	98,2 0,94 0,93 %	13,0 %	10,1 %	15,7 %	97,8 %	97,1 %	98,4 0,94 0,94 %	20,3 %	17,6 %	22,9 ığdır A23

A24 ardahan %	95,7 %	95,3 %	96,1 0,94 0,93 %	8,5 %	7,2 %	9,8 %	97,4 %	96,9 %	97,8 0,93 0,93 %	9,2 %	7,0 %	11,3 ardahan A24

B00 o. doğu anadolu %	94,8 %	93,8 %	95,8 0,93 0,93 %	11,1 %	9,9 %	12,2 %	96,3 %	95,9 %	96,7 0,95 0,96 %	14,6 %	13,9 %	15,2 o. doğu anadolu B00

B11 malatya %	98,0 %	97,8 %	98,3 0,94 0,94 %	6,8 %	5,4 %	8,1 %	98,3 %	98,0 %	98,5 0,94 0,94 %	6,2 %	5,1 %	7,2 malatya B11

B12 elazığ %	98,0 %	97,6 %	98,5 0,95 0,94 %	7,2 %	6,4 %	8,0 %	98,4 %	98,1 %	98,8 0,95 0,95 %	8,8 %	7,9 %	9,6 elazığ B12

B13 bingöl %	94,5 %	93,5 %	95,4 0,94 0,94 %	8,2 %	7,7 %	8,8 %	95,3 %	94,8 %	95,9 0,95 0,97 %	10,2 %	10,6 %	9,7 bingöl B13

B14 tunceli %	96,0 %	95,9 %	96,1 0,98 0,97 %	5,3 %	4,7 %	5,9 %	96,5 %	95,7 %	97,2 0,94 0,94 %	5,9 %	4,9 %	6,9 tunceli B14

B21 van %	93,9 %	92,0 %	95,8 0,91 0,92 %	14,5 %	13,1 %	15,7 %	95,3 %	94,2 %	96,3 0,93 0,95 %	19,8 %	19,0 %	20,6 van B21

B22 muş %	94,1 %	93,5 %	94,6 0,94 0,95 %	14,3 %	12,1 %	16,4 %	98,1 %	98,8 %	97,3 0,97 1,00 %	19,7 %	18,2 %	21,1 muş B22

B23 bitlis %	93,6 %	92,6 %	94,6 0,93 0,93 %	12,4 %	12,7 %	12,2 %	95,5 %	95,1 %	95,9 0,94 0,97 %	13,8 %	14,7 %	12,9 bitlis B23

B24 hakkari %	90,2 %	89,8 %	90,6 0,95 0,97 %	6,2 %	5,3 %	7,1 %	92,4 %	92,7 %	92,1 0,97 0,99 %	13,1 %	12,2 %	14,0 hakkari B24

C00 g. doğu anadolu %	97,2 %	96,7 %	97,8 0,95 0,95 %	12,9 %	11,7 %	14,1 %	97,9 %	97,6 %	98,2 0,95 0,97 %	18,1 %	17,4 %	18,8 g. doğu anadolu C00

C11 gaziantep %	99,2 %	99,0 %	99,4 0,95 0,95 %	11,9 %	10,3 %	13,5 %	99,1 %	99,0 %	99,3 0,95 0,96 %	14,8 %	13,4 %	16,0 gaziantep C11

C12 adıyaman %	97,7 %	97,5 %	97,8 0,95 0,95 %	5,8 %	4,8 %	6,7 %	98,1 %	97,9 %	98,3 0,95 0,96 %	7,6 %	7,1 %	8,1 adıyaman C12

C13 kilis %	96,6 %	96,2 %	97,0 1,00 1,01 %	12,8 %	11,0 %	14,7 %	97,1 %	96,7 %	97,6 0,99 1,01 %	12,5 %	11,7 %	13,3 kilis C13

C21 şanlıurfa %	96,3 %	94,9 %	97,6 0,92 0,92 %	21,7 %	21,6 %	21,9 %	97,3 %	96,7 %	98,0 0,94 0,95 %	30,9 %	31,1 %	30,6 şanlıurfa C21

C22 diyarbakır %	97,9 %	97,5 %	98,2 0,95 0,95 %	9,6 %	8,0 %	11,1 %	98,5 %	98,4 %	98,7 0,95 0,97 %	14,5 %	13,5 %	15,4 diyarbakır C22

C31 mardin %	96,1 %	95,8 %	96,4 0,97 0,99 %	11,3 %	9,9 %	12,7 %	96,8 %	96,7 %	96,8 0,97 1,01 %	15,2 %	15,0 %	15,5 mardin C31

C32 batman %	97,1 %	96,8 %	97,3 0,96 0,96 %	8,9 %	7,4 %	10,4 %	97,8 %	97,7 %	97,8 0,96 0,97 %	12,5 %	10,9 %	14,0 batman C32

C33 şırnak %	95,7 %	94,9 %	96,4 0,93 0,95 %	11,9 %	9,8 %	13,9 %	97,0 %	96,5 %	97,5 0,94 0,97 %	17,0 %	15,1 %	18,9 şırnak C33

C34 siirt %	95,5 %	94,9 %	96,2 0,93 0,94 %	7,8 %	7,4 %	8,2 %	97,1 %	96,8 %	97,4 0,93 0,96 %	13,0 %	13,3 %	12,7 siirt C34
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tablo b7: ortaöğretime katılım

bölge 
/ il 

kodu
bölge / il

2009-2010 2010-2011

bölge / il
bölge 
/ il 

kodu

net okullulaşma oranı  kız öğrenci / erkek 
öğrenci oranı 

resmi ve genel 
ortaöğretimde 

devamsızlık oranları

resmi ve mesleki ve 
teknik ortaöğretimde 
devamsızlık oranları

net okullulaşma oranı  kız öğrenci / erkek 
öğrenci oranı 

resmi ve genel 
ortaöğretimde 

devamsızlık oranları

resmi ve mesleki ve 
teknik ortaöğretimde 
devamsızlık oranları

toplam kız erkek
 toplam 

orta-
öğretim 

 genel 
orta-

öğretim 

 mesleki 
ve 

teknik 
orta-

öğretim 

toplam kız erkek toplam kız erkek toplam kız erkek
 toplam 

orta-
öğretim 

 genel 
orta-

öğretim 

 mesleki 
ve 

teknik 
orta-

öğretim 

toplam kız erkek toplam kız erkek

0 türkiye %	65,0 %	62,2 %	67,6 0,85 0,95 0,73 %	44,4 %	39,5 %	49,1 %	49,0 %	39,3 %	56,2 %	69,3 %	66,1 %	72,3 0,84 0,94 0,73 %	28,0 %	22,6 %	33,1 %	35,7 %	26,6 %	42,4 türkiye 0

100 istanbul %	70,2 %	70,2 %	72,6 0,91 0,95 0,85 %	37,0 %	33,9 %	39,9 %	43,5 %	37,4 %	48,8 %	74,5 %	73,6 %	75,4 0,85 1,07 0,56 %	24,2 %	20,7 %	27,6 %	31,4 %	25,3 %	36,5 istanbul 100

200 batı marmara %	78,3 %	76,9 %	79,7 0,88 1,18 0,67 %	53,9 %	48,5 %	60,4 %	54,7 %	44,6 %	61,4 %	81,3 %	79,7 %	82,8 0,77 0,82 0,72 %	30,2 %	25,0 %	36,4 %	39,4 %	29,2 %	46,2 batı marmara 200

211 tekirdağ %	78,6 %	76,2 %	80,8 0,84 1,21 0,61 %	49,9 %	43,4 %	57,9 %	50,1 %	39,0 %	56,9 %	81,8 %	78,7 %	84,7 0,80 0,77 0,86 %	29,8 %	24,5 %	36,4 %	38,2 %	27,0 %	45,0 tekirdağ 211

212 edirne %	79,4 %	79,0 %	79,7 0,90 1,13 0,74 %	57,4 %	53,3 %	62,1 %	59,8 %	50,7 %	66,5 %	83,2 %	81,7 %	84,5 0,79 1,06 0,67 %	35,1 %	29,7 %	41,4 %	47,5 %	36,2 %	55,6 edirne 212

213 kırklareli %	84,4 %	82,6 %	86,1 0,88 1,28 0,63 %	58,9 %	53,9 %	65,3 %	59,3 %	48,7 %	66,0 %	85,9 %	83,8 %	87,8 0,56 0,52 0,63 %	31,6 %	26,8 %	37,9 %	44,0 %	31,8 %	51,9 kırklareli 213

221 balıkesir %	75,4 %	74,7 %	76,0 0,91 1,16 0,70 %	52,6 %	47,7 %	58,2 %	55,1 %	46,4 %	61,3 %	78,7 %	77,8 %	79,5 0,87 1,06 0,67 %	27,5 %	22,6 %	33,3 %	34,1 %	26,4 %	39,5 balıkesir 221

222 çanakkale %	80,3 %	77,8 %	82,7 0,85 1,13 0,67 %	58,0 %	51,7 %	65,1 %	54,0 %	41,0 %	62,6 %	82,1 %	81,5 %	82,6 0,85 1,05 0,74 %	32,8 %	27,2 %	39,4 %	43,7 %	31,8 %	51,5 çanakkale 222

300 ege %	71,6 %	71,2 %	72,0 0,91 1,19 0,71 %	54,1 %	49,9 %	59,1 %	53,6 %	44,5 %	60,0 %	76,5 %	75,3 %	77,7 0,90 1,04 0,74 %	30,8 %	26,6 %	35,8 %	38,3 %	30,3 %	43,9 ege 300

301 izmir %	74,5 %	75,7 %	73,3 0,95 1,19 0,73 %	53,4 %	50,5 %	57,0 %	53,8 %	47,5 %	58,5 %	78,8 %	79,3 %	78,3 0,92 1,09 0,73 %	30,8 %	27,7 %	34,6 %	40,0 %	34,2 %	44,2 izmir 301

321 aydın %	69,9 %	70,0 %	69,8 0,94 1,22 0,72 %	60,4 %	55,8 %	66,0 %	57,5 %	48,4 %	64,1 %	74,6 %	74,4 %	74,7 0,90 1,02 0,77 %	32,3 %	27,9 %	37,7 %	38,1 %	30,0 %	43,9 aydın 321

322 denizli %	72,4 %	72,7 %	72,0 0,94 1,16 0,76 %	45,4 %	40,0 %	51,7 %	45,2 %	33,5 %	54,1 %	80,6 %	76,6 %	84,3 0,92 0,93 0,91 %	30,0 %	25,2 %	35,6 %	30,8 %	23,8 %	35,2 denizli 322

323 muğla %	71,4 %	72,6 %	70,3 0,94 1,24 0,68 %	53,3 %	49,1 %	58,6 %	55,7 %	43,4 %	64,2 %	75,6 %	75,8 %	75,5 0,87 1,14 0,73 %	29,0 %	24,3 %	34,7 %	40,1 %	28,1 %	48,4 muğla 323

331 manisa %	68,0 %	66,6 %	69,3 0,88 1,29 0,66 %	56,4 %	51,3 %	63,2 %	55,1 %	45,0 %	61,8 %	73,0 %	71,2 %	74,7 0,93 1,22 0,72 %	31,1 %	26,2 %	37,5 %	38,3 %	29,7 %	43,9 manisa 331

332 a.karahisar %	61,4 %	56,4 %	66,2 0,79 1,04 0,67 %	51,0 %	46,2 %	56,1 %	51,6 %	39,2 %	59,8 %	65,9 %	60,5 %	71,0 0,90 1,16 0,70 %	27,8 %	22,1 %	33,8 %	37,9 %	25,0 %	46,6 a.karahisar 332

333 kütahya %	75,1 %	66,8 %	83,0 0,74 0,94 0,62 %	57,7 %	49,8 %	65,5 %	55,8 %	44,9 %	62,6 %	81,7 %	74,1 %	88,9 0,85 1,31 0,69 %	33,2 %	26,3 %	40,1 %	40,9 %	29,3 %	48,6 kütahya 333

334 uşak %	75,6 %	70,2 %	74,1 0,97 1,25 0,74 %	59,7 %	54,4 %	66,6 %	53,5 %	43,5 %	60,9 %	79,3 %	81,0 %	77,6 0,69 0,63 0,92 %	31,8 %	26,8 %	38,1 %	37,3 %	28,5 %	43,6 uşak 334

400 doğu marmara %	77,7 %	74,4 %	80,9 0,85 1,04 0,72 %	49,3 %	44,1 %	54,8 %	50,8 %	40,8 %	58,0 %	81,6 %	78,1 %	85,1 0,81 0,95 0,72 %	29,5 %	24,6 %	34,7 %	37,4 %	28,1 %	44,1 doğu marmara 400

411 bursa %	75,2 %	72,8 %	77,5 0,86 1,06 0,75 %	48,3 %	42,3 %	54,6 %	50,5 %	41,7 %	57,0 %	79,2 %	76,3 %	82,0 0,66 0,69 0,63 %	28,0 %	23,1 %	33,1 %	37,6 %	28,7 %	44,1 bursa 411

412 eskişehir %	86,0 %	83,3 %	88,6 0,87 1,25 0,61 %	56,6 %	51,1 %	63,5 %	59,1 %	48,6 %	65,5 %	89,0 %	86,5 %	91,3 0,89 1,20 0,75 %	33,9 %	29,5 %	39,5 %	41,6 %	34,1 %	46,3 eskişehir 412

413 bilecik %	89,5 %	88,2 %	90,7 0,89 1,18 0,75 %	50,8 %	45,9 %	56,6 %	52,1 %	43,0 %	58,9 %	94,0 %	90,7 %	97,3 0,68 0,53 0,93 %	29,2 %	25,0 %	34,2 %	38,8 %	27,9 %	47,0 bilecik 413

421 kocaeli %	78,5 %	74,9 %	81,8 0,84 0,96 0,75 %	45,9 %	41,9 %	49,8 %	48,3 %	39,7 %	54,7 %	82,4 %	78,4 %	86,3 0,50 0,41 0,64 %	28,3 %	23,7 %	32,8 %	34,7 %	26,4 %	40,8 kocaeli 421

422 sakarya %	73,9 %	68,4 %	79,1 0,81 0,97 0,71 %	46,9 %	40,0 %	53,5 %	48,7 %	37,2 %	57,0 %	77,9 %	72,6 %	82,9 0,80 1,29 0,60 %	30,7 %	24,3 %	36,8 %	36,8 %	27,2 %	43,7 sakarya 422

423 düzce %	73,9 %	69,4 %	78,0 0,82 0,94 0,74 %	47,9 %	42,2 %	53,3 %	43,1 %	29,2 %	53,4 %	78,1 %	73,9 %	82,0 0,92 1,24 0,69 %	25,4 %	20,7 %	29,8 %	34,6 %	23,8 %	42,9 düzce 423

424 bolu %	88,9 %	82,0 %	95,4 0,79 1,28 0,60 %	62,2 %	55,9 %	70,2 %	59,4 %	41,9 %	69,9 %	90,9 %	84,6 %	96,8 0,85 1,04 0,74 %	37,0 %	29,4 %	46,7 %	43,7 %	26,3 %	54,0 bolu 424

425 yalova %	76,0 %	75,8 %	76,1 0,92 1,06 0,81 %	54,2 %	50,0 %	58,7 %	51,8 %	46,2 %	56,4 %	81,9 %	81,2 %	82,5 0,86 1,15 0,66 %	32,6 %	28,1 %	37,4 %	38,8 %	30,5 %	45,4 yalova 425

500 batı anadolu %	75,2 %	74,5 %	75,8 0,92 1,08 0,75 %	50,5 %	45,0 %	56,4 %	51,7 %	42,2 %	58,9 %	79,0 %	78,0 %	80,0 0,83 1,11 0,65 %	33,0 %	28,2 %	38,2 %	37,3 %	28,8 %	43,6 batı anadolu 500

510 ankara %	82,8 %	83,1 %	82,5 0,94 1,12 0,73 %	49,3 %	44,3 %	55,0 %	51,5 %	43,0 %	57,8 %	86,2 %	85,9 %	86,5 0,76 1,13 0,62 %	35,1 %	30,5 %	40,3 %	38,0 %	30,9 %	43,1 ankara 510

521 konya %	61,3 %	58,7 %	63,8 0,87 1,00 0,77 %	53,0 %	46,8 %	59,2 %	52,0 %	40,5 %	60,7 %	65,7 %	63,2 %	68,1 0,83 1,04 0,66 %	26,5 %	20,9 %	32,1 %	35,7 %	25,0 %	44,2 konya 521

522 karaman %	65,0 %	64,6 %	65,3 0,93 0,98 0,86 %	57,3 %	49,6 %	64,9 %	54,0 %	42,9 %	63,5 %	70,8 %	70,5 %	71,1 0,84 1,15 0,64 %	31,8 %	24,9 %	38,6 %	39,0 %	26,4 %	49,5 karaman 522

600 akdeniz %	66,6 %	64,7 %	68,5 0,87 1,03 0,68 %	41,7 %	36,6 %	47,0 %	48,9 %	37,4 %	56,7 %	70,8 %	68,4 %	73,0 0,76 0,77 0,75 %	25,4 %	19,5 %	31,4 %	34,5 %	24,2 %	41,5 akdeniz 600

611 antalya %	70,2 %	70,6 %	69,9 0,93 1,06 0,78 %	45,0 %	40,2 %	50,1 %	47,3 %	37,4 %	55,0 %	74,5 %	74,1 %	74,9 0,68 0,65 0,79 %	26,4 %	21,1 %	31,9 %	31,6 %	23,1 %	38,2 antalya 611

612 ısparta %	84,8 %	85,7 %	83,9 0,92 1,10 0,78 %	53,5 %	47,4 %	60,4 %	58,6 %	49,9 %	65,3 %	88,4 %	89,0 %	87,9 0,83 0,95 0,77 %	37,3 %	28,9 %	46,6 %	43,2 %	31,6 %	52,3 ısparta 612

613 burdur %	75,7 %	75,2 %	76,2 0,94 1,26 0,70 %	57,4 %	50,8 %	65,8 %	52,5 %	35,9 %	64,1 %	80,5 %	79,4 %	81,5 0,88 1,15 0,71 %	36,0 %	30,6 %	42,7 %	42,0 %	31,7 %	49,1 burdur 613

621 adana %	65,7 %	63,6 %	76,7 0,87 1,11 0,55 %	41,0 %	36,8 %	45,8 %	45,4 %	34,0 %	51,7 %	70,3 %	67,7 %	72,7 0,78 0,82 0,70 %	25,6 %	19,7 %	32,1 %	35,5 %	24,8 %	41,4 adana 621

622 mersin %	67,7 %	66,1 %	69,3 0,89 1,03 0,69 %	40,8 %	35,7 %	46,0 %	51,2 %	41,3 %	58,0 %	70,9 %	68,8 %	72,9 0,79 0,90 0,70 %	23,9 %	18,6 %	29,2 %	34,7 %	25,5 %	41,2 mersin 622

631 hatay %	62,6 %	59,4 %	65,6 0,84 0,93 0,71 %	37,4 %	31,9 %	42,6 %	50,3 %	35,0 %	61,0 %	67,1 %	63,6 %	70,4 0,68 0,75 0,59 %	23,3 %	17,5 %	28,7 %	33,9 %	21,5 %	43,1 hatay 631

632 kahramanmaraş %	57,3 %	52,4 %	62,0 0,78 0,88 0,67 %	40,6 %	32,4 %	47,8 %	43,5 %	32,0 %	51,2 %	61,6 %	56,7 %	66,2 0,88 1,25 0,63 %	26,4 %	18,6 %	33,2 %	31,7 %	22,4 %	38,2 kahramanmaraş 632

633 osmaniye %	71,8 %	69,5 %	74,1 0,87 1,07 0,66 %	38,3 %	33,6 %	43,4 %	56,2 %	40,7 %	66,3 %	75,7 %	73,5 %	77,8 0,78 0,70 1,03 %	19,0 %	13,1 %	25,3 %	35,0 %	22,9 %	43,2 osmaniye 633

700 orta anadolu %	66,3 %	63,8 %	68,6 0,86 1,07 0,68 %	48,9 %	42,3 %	56,1 %	51,1 %	38,4 %	59,8 %	71,1 %	68,1 %	73,9 0,88 0,95 0,80 %	27,9 %	22,3 %	34,1 %	37,3 %	26,4 %	44,8 orta anadolu 700

711 kırıkkale %	79,7 %	75,6 %	83,5 0,80 1,05 0,62 %	55,4 %	49,5 %	61,8 %	47,7 %	36,5 %	54,6 %	85,4 %	81,5 %	89,2 0,82 1,03 0,72 %	28,6 %	24,1 %	33,6 %	36,6 %	28,4 %	42,0 kırıkkale 711

712 aksaray %	52,4 %	50,0 %	54,8 0,86 1,08 0,63 %	42,1 %	36,0 %	48,8 %	53,9 %	37,7 %	64,1 %	58,0 %	55,6 %	60,3 0,83 0,85 0,82 %	26,2 %	20,9 %	31,8 %	39,1 %	25,2 %	48,4 aksaray 712

713 niğde %	56,7 %	54,7 %	58,6 0,90 1,15 0,72 %	55,9 %	51,1 %	61,6 %	53,6 %	44,9 %	59,9 %	61,3 %	59,2 %	63,4 0,67 0,53 1,14 %	31,3 %	25,5 %	37,9 %	42,4 %	33,7 %	48,8 niğde 713

714 nevşehir %	66,9 %	66,8 %	67,1 0,94 1,25 0,72 %	51,1 %	43,7 %	61,0 %	54,4 %	40,2 %	64,5 %	71,1 %	70,4 %	71,7 0,83 0,91 0,74 %	27,0 %	21,3 %	34,4 %	39,4 %	29,2 %	46,9 nevşehir 714

715 kırşehir %	77,2 %	75,6 %	78,8 0,89 1,13 0,66 %	49,2 %	45,0 %	54,0 %	48,4 %	31,7 %	59,5 %	82,2 %	79,7 %	84,5 0,90 0,90 0,91 %	31,8 %	25,9 %	38,3 %	34,0 %	19,7 %	43,9 kırşehir 715

721 kayseri %	72,9 %	70,6 %	75,1 0,88 1,09 0,65 %	46,5 %	39,8 %	53,9 %	49,2 %	38,5 %	56,2 %	77,6 %	74,9 %	80,2 0,91 1,09 0,77 %	27,0 %	21,7 %	32,9 %	35,7 %	24,6 %	42,9 kayseri 721

722 sivas %	65,8 %	62,1 %	69,4 0,84 1,00 0,70 %	52,2 %	44,5 %	60,0 %	49,8 %	37,0 %	58,7 %	70,7 %	66,9 %	74,4 0,88 0,92 0,83 %	28,7 %	22,0 %	35,4 %	37,2 %	28,4 %	43,3 sivas 722

723 yozgat %	54,7 %	50,2 %	59,2 0,80 0,89 0,75 %	46,3 %	37,7 %	53,9 %	55,0 %	38,7 %	67,3 %	61,1 %	56,9 %	65,2 0,92 1,16 0,73 %	26,5 %	20,2 %	32,9 %	37,6 %	24,1 %	47,6 yozgat 723
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tablo b7: ortaöğretime katılım

bölge 
/ il 

kodu
bölge / il

2009-2010 2010-2011

bölge / il
bölge 
/ il 

kodu

net okullulaşma oranı  kız öğrenci / erkek 
öğrenci oranı 

resmi ve genel 
ortaöğretimde 

devamsızlık oranları

resmi ve mesleki ve 
teknik ortaöğretimde 
devamsızlık oranları

net okullulaşma oranı  kız öğrenci / erkek 
öğrenci oranı 

resmi ve genel 
ortaöğretimde 

devamsızlık oranları

resmi ve mesleki ve 
teknik ortaöğretimde 
devamsızlık oranları

toplam kız erkek
 toplam 

orta-
öğretim 

 genel 
orta-

öğretim 

 mesleki 
ve 

teknik 
orta-

öğretim 

toplam kız erkek toplam kız erkek toplam kız erkek
 toplam 

orta-
öğretim 

 genel 
orta-

öğretim 

 mesleki 
ve 

teknik 
orta-

öğretim 

toplam kız erkek toplam kız erkek

0 türkiye %	65,0 %	62,2 %	67,6 0,85 0,95 0,73 %	44,4 %	39,5 %	49,1 %	49,0 %	39,3 %	56,2 %	69,3 %	66,1 %	72,3 0,84 0,94 0,73 %	28,0 %	22,6 %	33,1 %	35,7 %	26,6 %	42,4 türkiye 0

100 istanbul %	70,2 %	70,2 %	72,6 0,91 0,95 0,85 %	37,0 %	33,9 %	39,9 %	43,5 %	37,4 %	48,8 %	74,5 %	73,6 %	75,4 0,85 1,07 0,56 %	24,2 %	20,7 %	27,6 %	31,4 %	25,3 %	36,5 istanbul 100

200 batı marmara %	78,3 %	76,9 %	79,7 0,88 1,18 0,67 %	53,9 %	48,5 %	60,4 %	54,7 %	44,6 %	61,4 %	81,3 %	79,7 %	82,8 0,77 0,82 0,72 %	30,2 %	25,0 %	36,4 %	39,4 %	29,2 %	46,2 batı marmara 200

211 tekirdağ %	78,6 %	76,2 %	80,8 0,84 1,21 0,61 %	49,9 %	43,4 %	57,9 %	50,1 %	39,0 %	56,9 %	81,8 %	78,7 %	84,7 0,80 0,77 0,86 %	29,8 %	24,5 %	36,4 %	38,2 %	27,0 %	45,0 tekirdağ 211

212 edirne %	79,4 %	79,0 %	79,7 0,90 1,13 0,74 %	57,4 %	53,3 %	62,1 %	59,8 %	50,7 %	66,5 %	83,2 %	81,7 %	84,5 0,79 1,06 0,67 %	35,1 %	29,7 %	41,4 %	47,5 %	36,2 %	55,6 edirne 212

213 kırklareli %	84,4 %	82,6 %	86,1 0,88 1,28 0,63 %	58,9 %	53,9 %	65,3 %	59,3 %	48,7 %	66,0 %	85,9 %	83,8 %	87,8 0,56 0,52 0,63 %	31,6 %	26,8 %	37,9 %	44,0 %	31,8 %	51,9 kırklareli 213

221 balıkesir %	75,4 %	74,7 %	76,0 0,91 1,16 0,70 %	52,6 %	47,7 %	58,2 %	55,1 %	46,4 %	61,3 %	78,7 %	77,8 %	79,5 0,87 1,06 0,67 %	27,5 %	22,6 %	33,3 %	34,1 %	26,4 %	39,5 balıkesir 221

222 çanakkale %	80,3 %	77,8 %	82,7 0,85 1,13 0,67 %	58,0 %	51,7 %	65,1 %	54,0 %	41,0 %	62,6 %	82,1 %	81,5 %	82,6 0,85 1,05 0,74 %	32,8 %	27,2 %	39,4 %	43,7 %	31,8 %	51,5 çanakkale 222

300 ege %	71,6 %	71,2 %	72,0 0,91 1,19 0,71 %	54,1 %	49,9 %	59,1 %	53,6 %	44,5 %	60,0 %	76,5 %	75,3 %	77,7 0,90 1,04 0,74 %	30,8 %	26,6 %	35,8 %	38,3 %	30,3 %	43,9 ege 300

301 izmir %	74,5 %	75,7 %	73,3 0,95 1,19 0,73 %	53,4 %	50,5 %	57,0 %	53,8 %	47,5 %	58,5 %	78,8 %	79,3 %	78,3 0,92 1,09 0,73 %	30,8 %	27,7 %	34,6 %	40,0 %	34,2 %	44,2 izmir 301

321 aydın %	69,9 %	70,0 %	69,8 0,94 1,22 0,72 %	60,4 %	55,8 %	66,0 %	57,5 %	48,4 %	64,1 %	74,6 %	74,4 %	74,7 0,90 1,02 0,77 %	32,3 %	27,9 %	37,7 %	38,1 %	30,0 %	43,9 aydın 321

322 denizli %	72,4 %	72,7 %	72,0 0,94 1,16 0,76 %	45,4 %	40,0 %	51,7 %	45,2 %	33,5 %	54,1 %	80,6 %	76,6 %	84,3 0,92 0,93 0,91 %	30,0 %	25,2 %	35,6 %	30,8 %	23,8 %	35,2 denizli 322

323 muğla %	71,4 %	72,6 %	70,3 0,94 1,24 0,68 %	53,3 %	49,1 %	58,6 %	55,7 %	43,4 %	64,2 %	75,6 %	75,8 %	75,5 0,87 1,14 0,73 %	29,0 %	24,3 %	34,7 %	40,1 %	28,1 %	48,4 muğla 323

331 manisa %	68,0 %	66,6 %	69,3 0,88 1,29 0,66 %	56,4 %	51,3 %	63,2 %	55,1 %	45,0 %	61,8 %	73,0 %	71,2 %	74,7 0,93 1,22 0,72 %	31,1 %	26,2 %	37,5 %	38,3 %	29,7 %	43,9 manisa 331

332 a.karahisar %	61,4 %	56,4 %	66,2 0,79 1,04 0,67 %	51,0 %	46,2 %	56,1 %	51,6 %	39,2 %	59,8 %	65,9 %	60,5 %	71,0 0,90 1,16 0,70 %	27,8 %	22,1 %	33,8 %	37,9 %	25,0 %	46,6 a.karahisar 332

333 kütahya %	75,1 %	66,8 %	83,0 0,74 0,94 0,62 %	57,7 %	49,8 %	65,5 %	55,8 %	44,9 %	62,6 %	81,7 %	74,1 %	88,9 0,85 1,31 0,69 %	33,2 %	26,3 %	40,1 %	40,9 %	29,3 %	48,6 kütahya 333

334 uşak %	75,6 %	70,2 %	74,1 0,97 1,25 0,74 %	59,7 %	54,4 %	66,6 %	53,5 %	43,5 %	60,9 %	79,3 %	81,0 %	77,6 0,69 0,63 0,92 %	31,8 %	26,8 %	38,1 %	37,3 %	28,5 %	43,6 uşak 334

400 doğu marmara %	77,7 %	74,4 %	80,9 0,85 1,04 0,72 %	49,3 %	44,1 %	54,8 %	50,8 %	40,8 %	58,0 %	81,6 %	78,1 %	85,1 0,81 0,95 0,72 %	29,5 %	24,6 %	34,7 %	37,4 %	28,1 %	44,1 doğu marmara 400

411 bursa %	75,2 %	72,8 %	77,5 0,86 1,06 0,75 %	48,3 %	42,3 %	54,6 %	50,5 %	41,7 %	57,0 %	79,2 %	76,3 %	82,0 0,66 0,69 0,63 %	28,0 %	23,1 %	33,1 %	37,6 %	28,7 %	44,1 bursa 411

412 eskişehir %	86,0 %	83,3 %	88,6 0,87 1,25 0,61 %	56,6 %	51,1 %	63,5 %	59,1 %	48,6 %	65,5 %	89,0 %	86,5 %	91,3 0,89 1,20 0,75 %	33,9 %	29,5 %	39,5 %	41,6 %	34,1 %	46,3 eskişehir 412

413 bilecik %	89,5 %	88,2 %	90,7 0,89 1,18 0,75 %	50,8 %	45,9 %	56,6 %	52,1 %	43,0 %	58,9 %	94,0 %	90,7 %	97,3 0,68 0,53 0,93 %	29,2 %	25,0 %	34,2 %	38,8 %	27,9 %	47,0 bilecik 413

421 kocaeli %	78,5 %	74,9 %	81,8 0,84 0,96 0,75 %	45,9 %	41,9 %	49,8 %	48,3 %	39,7 %	54,7 %	82,4 %	78,4 %	86,3 0,50 0,41 0,64 %	28,3 %	23,7 %	32,8 %	34,7 %	26,4 %	40,8 kocaeli 421

422 sakarya %	73,9 %	68,4 %	79,1 0,81 0,97 0,71 %	46,9 %	40,0 %	53,5 %	48,7 %	37,2 %	57,0 %	77,9 %	72,6 %	82,9 0,80 1,29 0,60 %	30,7 %	24,3 %	36,8 %	36,8 %	27,2 %	43,7 sakarya 422

423 düzce %	73,9 %	69,4 %	78,0 0,82 0,94 0,74 %	47,9 %	42,2 %	53,3 %	43,1 %	29,2 %	53,4 %	78,1 %	73,9 %	82,0 0,92 1,24 0,69 %	25,4 %	20,7 %	29,8 %	34,6 %	23,8 %	42,9 düzce 423

424 bolu %	88,9 %	82,0 %	95,4 0,79 1,28 0,60 %	62,2 %	55,9 %	70,2 %	59,4 %	41,9 %	69,9 %	90,9 %	84,6 %	96,8 0,85 1,04 0,74 %	37,0 %	29,4 %	46,7 %	43,7 %	26,3 %	54,0 bolu 424

425 yalova %	76,0 %	75,8 %	76,1 0,92 1,06 0,81 %	54,2 %	50,0 %	58,7 %	51,8 %	46,2 %	56,4 %	81,9 %	81,2 %	82,5 0,86 1,15 0,66 %	32,6 %	28,1 %	37,4 %	38,8 %	30,5 %	45,4 yalova 425

500 batı anadolu %	75,2 %	74,5 %	75,8 0,92 1,08 0,75 %	50,5 %	45,0 %	56,4 %	51,7 %	42,2 %	58,9 %	79,0 %	78,0 %	80,0 0,83 1,11 0,65 %	33,0 %	28,2 %	38,2 %	37,3 %	28,8 %	43,6 batı anadolu 500

510 ankara %	82,8 %	83,1 %	82,5 0,94 1,12 0,73 %	49,3 %	44,3 %	55,0 %	51,5 %	43,0 %	57,8 %	86,2 %	85,9 %	86,5 0,76 1,13 0,62 %	35,1 %	30,5 %	40,3 %	38,0 %	30,9 %	43,1 ankara 510

521 konya %	61,3 %	58,7 %	63,8 0,87 1,00 0,77 %	53,0 %	46,8 %	59,2 %	52,0 %	40,5 %	60,7 %	65,7 %	63,2 %	68,1 0,83 1,04 0,66 %	26,5 %	20,9 %	32,1 %	35,7 %	25,0 %	44,2 konya 521

522 karaman %	65,0 %	64,6 %	65,3 0,93 0,98 0,86 %	57,3 %	49,6 %	64,9 %	54,0 %	42,9 %	63,5 %	70,8 %	70,5 %	71,1 0,84 1,15 0,64 %	31,8 %	24,9 %	38,6 %	39,0 %	26,4 %	49,5 karaman 522

600 akdeniz %	66,6 %	64,7 %	68,5 0,87 1,03 0,68 %	41,7 %	36,6 %	47,0 %	48,9 %	37,4 %	56,7 %	70,8 %	68,4 %	73,0 0,76 0,77 0,75 %	25,4 %	19,5 %	31,4 %	34,5 %	24,2 %	41,5 akdeniz 600

611 antalya %	70,2 %	70,6 %	69,9 0,93 1,06 0,78 %	45,0 %	40,2 %	50,1 %	47,3 %	37,4 %	55,0 %	74,5 %	74,1 %	74,9 0,68 0,65 0,79 %	26,4 %	21,1 %	31,9 %	31,6 %	23,1 %	38,2 antalya 611

612 ısparta %	84,8 %	85,7 %	83,9 0,92 1,10 0,78 %	53,5 %	47,4 %	60,4 %	58,6 %	49,9 %	65,3 %	88,4 %	89,0 %	87,9 0,83 0,95 0,77 %	37,3 %	28,9 %	46,6 %	43,2 %	31,6 %	52,3 ısparta 612

613 burdur %	75,7 %	75,2 %	76,2 0,94 1,26 0,70 %	57,4 %	50,8 %	65,8 %	52,5 %	35,9 %	64,1 %	80,5 %	79,4 %	81,5 0,88 1,15 0,71 %	36,0 %	30,6 %	42,7 %	42,0 %	31,7 %	49,1 burdur 613

621 adana %	65,7 %	63,6 %	76,7 0,87 1,11 0,55 %	41,0 %	36,8 %	45,8 %	45,4 %	34,0 %	51,7 %	70,3 %	67,7 %	72,7 0,78 0,82 0,70 %	25,6 %	19,7 %	32,1 %	35,5 %	24,8 %	41,4 adana 621

622 mersin %	67,7 %	66,1 %	69,3 0,89 1,03 0,69 %	40,8 %	35,7 %	46,0 %	51,2 %	41,3 %	58,0 %	70,9 %	68,8 %	72,9 0,79 0,90 0,70 %	23,9 %	18,6 %	29,2 %	34,7 %	25,5 %	41,2 mersin 622

631 hatay %	62,6 %	59,4 %	65,6 0,84 0,93 0,71 %	37,4 %	31,9 %	42,6 %	50,3 %	35,0 %	61,0 %	67,1 %	63,6 %	70,4 0,68 0,75 0,59 %	23,3 %	17,5 %	28,7 %	33,9 %	21,5 %	43,1 hatay 631

632 kahramanmaraş %	57,3 %	52,4 %	62,0 0,78 0,88 0,67 %	40,6 %	32,4 %	47,8 %	43,5 %	32,0 %	51,2 %	61,6 %	56,7 %	66,2 0,88 1,25 0,63 %	26,4 %	18,6 %	33,2 %	31,7 %	22,4 %	38,2 kahramanmaraş 632

633 osmaniye %	71,8 %	69,5 %	74,1 0,87 1,07 0,66 %	38,3 %	33,6 %	43,4 %	56,2 %	40,7 %	66,3 %	75,7 %	73,5 %	77,8 0,78 0,70 1,03 %	19,0 %	13,1 %	25,3 %	35,0 %	22,9 %	43,2 osmaniye 633

700 orta anadolu %	66,3 %	63,8 %	68,6 0,86 1,07 0,68 %	48,9 %	42,3 %	56,1 %	51,1 %	38,4 %	59,8 %	71,1 %	68,1 %	73,9 0,88 0,95 0,80 %	27,9 %	22,3 %	34,1 %	37,3 %	26,4 %	44,8 orta anadolu 700

711 kırıkkale %	79,7 %	75,6 %	83,5 0,80 1,05 0,62 %	55,4 %	49,5 %	61,8 %	47,7 %	36,5 %	54,6 %	85,4 %	81,5 %	89,2 0,82 1,03 0,72 %	28,6 %	24,1 %	33,6 %	36,6 %	28,4 %	42,0 kırıkkale 711

712 aksaray %	52,4 %	50,0 %	54,8 0,86 1,08 0,63 %	42,1 %	36,0 %	48,8 %	53,9 %	37,7 %	64,1 %	58,0 %	55,6 %	60,3 0,83 0,85 0,82 %	26,2 %	20,9 %	31,8 %	39,1 %	25,2 %	48,4 aksaray 712

713 niğde %	56,7 %	54,7 %	58,6 0,90 1,15 0,72 %	55,9 %	51,1 %	61,6 %	53,6 %	44,9 %	59,9 %	61,3 %	59,2 %	63,4 0,67 0,53 1,14 %	31,3 %	25,5 %	37,9 %	42,4 %	33,7 %	48,8 niğde 713

714 nevşehir %	66,9 %	66,8 %	67,1 0,94 1,25 0,72 %	51,1 %	43,7 %	61,0 %	54,4 %	40,2 %	64,5 %	71,1 %	70,4 %	71,7 0,83 0,91 0,74 %	27,0 %	21,3 %	34,4 %	39,4 %	29,2 %	46,9 nevşehir 714

715 kırşehir %	77,2 %	75,6 %	78,8 0,89 1,13 0,66 %	49,2 %	45,0 %	54,0 %	48,4 %	31,7 %	59,5 %	82,2 %	79,7 %	84,5 0,90 0,90 0,91 %	31,8 %	25,9 %	38,3 %	34,0 %	19,7 %	43,9 kırşehir 715

721 kayseri %	72,9 %	70,6 %	75,1 0,88 1,09 0,65 %	46,5 %	39,8 %	53,9 %	49,2 %	38,5 %	56,2 %	77,6 %	74,9 %	80,2 0,91 1,09 0,77 %	27,0 %	21,7 %	32,9 %	35,7 %	24,6 %	42,9 kayseri 721

722 sivas %	65,8 %	62,1 %	69,4 0,84 1,00 0,70 %	52,2 %	44,5 %	60,0 %	49,8 %	37,0 %	58,7 %	70,7 %	66,9 %	74,4 0,88 0,92 0,83 %	28,7 %	22,0 %	35,4 %	37,2 %	28,4 %	43,3 sivas 722

723 yozgat %	54,7 %	50,2 %	59,2 0,80 0,89 0,75 %	46,3 %	37,7 %	53,9 %	55,0 %	38,7 %	67,3 %	61,1 %	56,9 %	65,2 0,92 1,16 0,73 %	26,5 %	20,2 %	32,9 %	37,6 %	24,1 %	47,6 yozgat 723
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toplam kız erkek toplam kız erkek

800 batı karadeniz %	68,1 %	64,4 %	71,8 0,85 1,12 0,66 %	52,0 %	46,6 %	58,2 %	51,6 %	40,1 %	59,2 %	73,2 %	69,4 %	76,9 0,84 1,03 0,68 %	29,2 %	24,2 %	34,8 %	36,8 %	25,8 %	44,2 batı karadeniz 800

811 zonguldak %	73,6 %	69,4 %	77,9 0,86 1,25 0,59 %	48,4 %	42,9 %	55,3 %	46,3 %	36,6 %	52,1 %	78,0 %	73,7 %	82,2 0,78 0,87 0,69 %	28,3 %	22,7 %	35,4 %	34,6 %	23,5 %	41,3 zonguldak 811

812 karabük %	85,5 %	83,4 %	87,5 0,87 1,12 0,68 %	58,2 %	53,3 %	63,8 %	52,4 %	41,7 %	59,7 %	89,3 %	87,2 %	91,3 0,86 1,10 0,69 %	33,9 %	27,9 %	40,6 %	35,2 %	25,8 %	41,7 karabük 812

813 bartın %	68,3 %	63,1 %	73,6 0,86 1,33 0,69 %	48,5 %	43,3 %	55,3 %	52,5 %	43,9 %	58,3 %	74,7 %	69,8 %	79,7 0,92 0,98 0,83 %	29,8 %	25,5 %	35,5 %	37,0 %	28,0 %	43,3 bartın 813

821 kastamonu %	69,7 %	64,1 %	75,0 0,81 1,24 0,60 %	53,7 %	48,4 %	60,2 %	53,5 %	39,5 %	61,9 %	74,1 %	68,3 %	79,6 0,83 0,94 0,63 %	30,0 %	23,9 %	37,2 %	38,9 %	22,8 %	49,0 kastamonu 821

822 çankırı %	70,9 %	63,5 %	77,9 0,74 1,06 0,61 %	60,2 %	55,1 %	65,6 %	56,3 %	42,6 %	64,7 %	76,1 %	68,6 %	83,3 0,81 1,18 0,62 %	37,9 %	31,6 %	45,1 %	44,6 %	33,9 %	51,2 çankırı 822

823 sinop %	66,7 %	63,5 %	69,8 0,86 1,31 0,60 %	45,3 %	41,1 %	50,7 %	51,9 %	43,4 %	57,1 %	74,0 %	71,1 %	76,9 0,87 1,08 0,65 %	23,6 %	20,0 %	28,3 %	36,9 %	28,8 %	41,7 sinop 823

831 samsun %	65,7 %	63,3 %	67,9 0,89 1,07 0,72 %	54,0 %	48,9 %	59,4 %	51,6 %	39,7 %	60,2 %	70,6 %	68,1 %	73,0 0,83 1,06 0,66 %	28,9 %	24,6 %	33,5 %	33,7 %	23,9 %	40,8 samsun 831

832 tokat %	61,8 %	57,0 %	66,5 0,80 1,09 0,62 %	46,9 %	41,6 %	52,7 %	50,2 %	37,2 %	58,3 %	67,0 %	62,0 %	72,0 0,88 1,30 0,64 %	27,6 %	23,1 %	32,6 %	39,2 %	26,7 %	47,3 tokat 832

833 çorum %	63,2 %	59,5 %	66,8 0,83 1,02 0,65 %	53,6 %	47,2 %	60,3 %	53,4 %	42,1 %	60,9 %	68,9 %	65,4 %	72,3 0,88 1,10 0,69 %	29,1 %	23,1 %	35,5 %	37,0 %	25,9 %	44,4 çorum 833

834 amasya %	78,1 %	74,7 %	81,3 0,85 1,04 0,74 %	53,2 %	46,7 %	60,1 %	53,7 %	42,4 %	62,2 %	83,5 %	80,1 %	86,9 0,94 1,14 0,84 %	30,6 %	26,0 %	35,5 %	39,6 %	29,1 %	47,4 amasya 834

900 doğu karadeniz %	73,8 %	70,3 %	77,3 0,86 1,07 0,73 %	45,3 %	39,1 %	52,0 %	46,7 %	37,4 %	53,4 %	78,5 %	74,9 %	82,1 0,82 0,93 0,72 %	26,8 %	21,2 %	32,8 %	34,9 %	24,5 %	42,4 doğu karadeniz 900

901 trabzon %	76,8 %	74,5 %	79,2 0,89 1,06 0,75 %	43,1 %	37,0 %	49,6 %	43,8 %	36,7 %	49,0 %	80,7 %	78,1 %	83,2 0,83 0,94 0,74 %	26,5 %	21,8 %	31,5 %	30,5 %	22,5 %	36,5 trabzon 901

902 ordu %	64,4 %	61,3 %	67,3 0,86 1,12 0,69 %	41,7 %	35,2 %	49,0 %	44,2 %	33,9 %	51,3 %	69,5 %	66,6 %	72,4 0,87 0,98 0,79 %	23,3 %	17,7 %	29,8 %	34,7 %	22,1 %	43,7 ordu 902

903 giresun %	77,0 %	72,3 %	81,5 0,83 1,07 0,72 %	51,7 %	46,7 %	57,1 %	51,5 %	40,0 %	59,8 %	82,2 %	76,9 %	87,2 0,77 0,96 0,67 %	30,7 %	24,9 %	36,8 %	39,0 %	28,6 %	46,5 giresun 903

904 rize %	85,9 %	80,8 %	90,9 0,84 1,04 0,72 %	47,9 %	40,2 %	56,1 %	44,8 %	34,3 %	52,4 %	91,4 %	86,4 %	96,4 0,83 0,95 0,63 %	29,3 %	22,3 %	36,7 %	33,8 %	23,4 %	41,3 rize 904

905 artvin %	82,5 %	78,5 %	86,5 0,88 1,13 0,75 %	47,8 %	42,9 %	53,3 %	45,3 %	36,1 %	52,2 %	85,4 %	81,5 %	89,3 0,88 1,29 0,66 %	25,9 %	20,5 %	32,1 %	35,6 %	24,8 %	43,5 artvin 905

906 gümüşhane %	61,5 %	56,1 %	66,6 0,80 0,81 0,79 %	50,2 %	44,4 %	55,0 %	63,9 %	57,1 %	69,3 %	67,0 %	61,6 %	72,4 0,64 0,57 0,82 %	30,1 %	24,2 %	35,0 %	46,1 %	34,9 %	55,3 gümüşhane 906

A00 k. doğu anadolu %	44,7 %	38,9 %	50,1 0,71 0,75 0,64 %	41,8 %	32,9 %	48,5 %	45,5 %	31,7 %	54,2 %	49,0 %	43,0 %	54,6 0,86 1,05 0,69 %	30,4 %	21,7 %	37,0 %	36,4 %	24,8 %	44,2 k. doğu anadolu A00

A11 erzurum %	48,7 %	40,6 %	56,3 0,66 0,76 0,56 %	42,7 %	32,7 %	50,4 %	45,1 %	29,4 %	53,9 %	52,6 %	44,5 %	60,2 0,87 1,01 0,70 %	29,1 %	20,4 %	35,7 %	36,2 %	22,0 %	44,5 erzurum A11

A12 erzincan %	79,4 %	71,0 %	87,8 0,78 0,90 0,68 %	46,5 %	40,0 %	52,4 %	45,8 %	33,7 %	53,9 %	82,7 %	74,3 %	91,0 0,92 1,21 0,69 %	31,1 %	22,8 %	38,7 %	36,2 %	24,9 %	44,1 erzincan A12

A13 bayburt %	62,6 %	51,9 %	72,5 0,65 0,67 0,62 %	51,4 %	41,1 %	58,2 %	52,9 %	34,4 %	64,4 %	68,5 %	57,6 %	78,8 0,52 0,47 0,56 %	35,8 %	22,8 %	44,9 %	38,4 %	25,7 %	46,5 bayburt A13

A21 ağrı %	26,9 %	20,3 %	32,9 0,53 0,51 0,58 %	36,9 %	27,0 %	41,9 %	46,6 %	33,5 %	54,2 %	30,8 %	23,8 %	37,1 0,93 1,23 0,73 %	32,2 %	23,5 %	36,7 %	37,0 %	28,6 %	42,2 ağrı A21

A22 kars %	40,7 %	38,4 %	42,8 0,84 0,94 0,64 %	38,9 %	30,6 %	46,8 %	51,1 %	42,1 %	56,9 %	45,8 %	43,2 %	48,3 0,90 1,14 0,74 %	26,1 %	18,9 %	32,8 %	37,8 %	27,3 %	44,4 kars A22

A23 ığdır %	50,5 %	49,2 %	51,7 0,91 0,90 0,91 %	42,0 %	32,2 %	50,9 %	41,5 %	25,5 %	56,0 %	54,9 %	54,1 %	55,7 0,87 1,14 0,71 %	30,8 %	21,8 %	38,9 %	36,0 %	24,5 %	46,4 ığdır A23

A24 ardahan %	50,6 %	49,9 %	51,7 0,92 0,90 0,94 %	46,7 %	40,3 %	52,5 %	34,5 %	27,6 %	40,9 %	57,8 %	56,6 %	58,9 0,86 1,06 0,68 %	37,4 %	29,5 %	44,7 %	34,2 %	25,4 %	42,2 ardahan A24

B00 o. doğu anadolu %	46,9 %	40,1 %	53,4 0,68 0,68 0,68 %	41,4 %	34,3 %	46,2 %	47,1 %	34,5 %	55,6 %	51,3 %	44,2 %	57,9 0,74 0,74 0,73 %	27,6 %	19,9 %	32,9 %	37,6 %	26,8 %	45,1 o. doğu anadolu B00

B11 malatya %	74,9 %	70,1 %	79,5 0,83 0,96 0,60 %	42,8 %	35,3 %	50,1 %	46,8 %	33,9 %	54,5 %	80,0 %	75,3 %	84,6 0,85 1,06 0,71 %	21,8 %	14,8 %	28,5 %	36,6 %	21,9 %	45,9 malatya B11

B12 elazığ %	71,0 %	65,2 %	76,5 0,79 0,84 0,70 %	40,6 %	34,4 %	45,9 %	52,3 %	38,0 %	62,2 %	76,2 %	69,5 %	82,5 0,81 0,97 0,72 %	22,0 %	15,1 %	27,7 %	36,9 %	26,6 %	44,1 elazığ B12

B13 bingöl %	43,4 %	35,9 %	50,9 0,68 0,54 0,96 %	47,0 %	40,3 %	50,6 %	47,1 %	33,0 %	60,8 %	48,7 %	40,6 %	56,6 0,88 1,05 0,73 %	30,8 %	22,2 %	35,3 %	32,5 %	24,4 %	40,1 bingöl B13

B14 tunceli %	77,0 %	76,9 %	77,2 0,90 1,00 0,57 %	45,6 %	41,1 %	50,0 %	74,3 %	69,7 %	77,0 %	80,2 %	78,2 %	82,2 0,55 0,50 0,64 %	39,9 %	33,1 %	46,8 %	48,0 %	41,0 %	52,5 tunceli B14

B21 van %	32,8 %	25,4 %	39,7 0,58 0,55 0,68 %	39,6 %	32,7 %	43,3 %	47,8 %	33,6 %	57,5 %	36,7 %	29,4 %	43,5 0,87 1,34 0,59 %	29,0 %	22,1 %	32,8 %	37,7 %	25,5 %	46,3 van B21

B22 muş %	28,1 %	20,0 %	35,4 0,49 0,45 0,52 %	44,3 %	35,9 %	48,1 %	43,2 %	34,3 %	47,9 %	31,9 %	23,8 %	39,3 0,83 0,98 0,70 %	30,7 %	24,0 %	33,9 %	39,2 %	27,2 %	45,9 muş B22

B23 bitlis %	34,3 %	24,3 %	43,4 0,49 0,38 0,66 %	45,6 %	38,2 %	48,5 %	47,3 %	38,8 %	52,9 %	38,4 %	27,8 %	48,2 0,58 0,46 0,91 %	33,3 %	25,3 %	36,5 %	36,3 %	27,8 %	41,8 bitlis B23

B24 hakkari %	47,7 %	39,7 %	55,3 0,65 0,52 1,13 %	35,7 %	25,9 %	40,8 %	36,8 %	25,3 %	49,8 %	51,7 %	43,5 %	59,5 0,59 0,56 0,65 %	39,3 %	32,9 %	42,6 %	44,1 %	41,5 %	47,1 hakkari B24

C00 g. doğu anadolu %	43,5 %	36,9 %	49,8 0,68 0,62 0,83 %	34,9 %	26,0 %	40,5 %	41,6 %	32,6 %	49,2 %	48,0 %	41,0 %	54,7 0,81 0,96 0,68 %	27,8 %	19,1 %	33,1 %	32,4 %	22,5 %	41,0 g. doğu anadolu C00

C11 gaziantep %	53,4 %	49,1 %	57,5 0,79 0,72 0,97 %	40,1 %	32,5 %	45,6 %	41,8 %	32,3 %	51,1 %	58,6 %	54,0 %	62,9 0,84 1,22 0,62 %	27,5 %	19,1 %	33,3 %	30,3 %	21,8 %	39,0 gaziantep C11

C12 adıyaman %	57,3 %	53,1 %	61,2 0,82 0,80 0,86 %	32,5 %	25,0 %	38,5 %	37,7 %	28,4 %	45,7 %	62,7 %	58,2 %	67,0 0,82 1,10 0,65 %	22,1 %	15,0 %	27,5 %	29,0 %	17,8 %	38,7 adıyaman C12

C13 kilis %	61,1 %	59,9 %	62,3 0,92 1,10 0,84 %	46,8 %	37,3 %	57,3 %	46,0 %	33,9 %	56,2 %	67,0 %	65,8 %	68,2 0,88 1,04 0,75 %	24,5 %	16,2 %	33,9 %	30,6 %	21,5 %	38,2 kilis C13

C21 şanlıurfa %	32,1 %	24,4 %	39,4 0,55 0,45 0,84 %	38,1 %	27,3 %	43,0 %	38,8 %	31,1 %	45,3 %	36,6 %	28,6 %	44,1 0,91 1,00 0,65 %	29,0 %	20,3 %	32,9 %	33,0 %	22,8 %	42,3 şanlıurfa C21

C22 diyarbakır %	44,7 %	38,1 %	50,8 0,68 0,66 0,79 %	32,2 %	22,9 %	38,3 %	51,8 %	41,4 %	60,1 %	48,5 %	41,4 %	55,3 0,95 1,25 0,71 %	27,9 %	19,0 %	33,6 %	37,6 %	27,4 %	45,6 diyarbakır C22

C31 mardin %	40,7 %	32,1 %	48,9 0,62 0,56 0,82 %	29,5 %	20,0 %	34,7 %	39,0 %	29,7 %	46,5 %	45,2 %	36,2 %	54,0 0,61 0,56 0,71 %	29,5 %	20,1 %	34,8 %	30,1 %	21,3 %	37,3 mardin C31

C32 batman %	45,6 %	38,8 %	52,1 0,68 0,64 0,85 %	34,0 %	23,8 %	40,6 %	32,7 %	25,5 %	38,9 %	50,8 %	43,1 %	58,2 0,91 1,07 0,80 %	28,1 %	20,1 %	33,2 %	27,0 %	18,2 %	35,0 batman C32

C33 şırnak %	34,3 %	26,1 %	42,0 0,58 0,52 0,71 %	28,1 %	19,1 %	32,7 %	47,0 %	39,5 %	52,3 %	38,1 %	29,6 %	46,0 0,83 1,00 0,74 %	29,2 %	21,2 %	33,7 %	41,1 %	31,3 %	47,4 şırnak C33

C34 siirt %	37,7 %	27,2 %	47,4 0,52 0,49 0,57 %	38,4 %	28,8 %	43,0 %	33,1 %	25,8 %	37,3 %	40,9 %	30,6 %	50,6 0,86 1,27 0,60 %	31,3 %	19,9 %	37,0 %	32,7 %	18,1 %	42,0 siirt C34
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800 batı karadeniz %	68,1 %	64,4 %	71,8 0,85 1,12 0,66 %	52,0 %	46,6 %	58,2 %	51,6 %	40,1 %	59,2 %	73,2 %	69,4 %	76,9 0,84 1,03 0,68 %	29,2 %	24,2 %	34,8 %	36,8 %	25,8 %	44,2 batı karadeniz 800

811 zonguldak %	73,6 %	69,4 %	77,9 0,86 1,25 0,59 %	48,4 %	42,9 %	55,3 %	46,3 %	36,6 %	52,1 %	78,0 %	73,7 %	82,2 0,78 0,87 0,69 %	28,3 %	22,7 %	35,4 %	34,6 %	23,5 %	41,3 zonguldak 811

812 karabük %	85,5 %	83,4 %	87,5 0,87 1,12 0,68 %	58,2 %	53,3 %	63,8 %	52,4 %	41,7 %	59,7 %	89,3 %	87,2 %	91,3 0,86 1,10 0,69 %	33,9 %	27,9 %	40,6 %	35,2 %	25,8 %	41,7 karabük 812

813 bartın %	68,3 %	63,1 %	73,6 0,86 1,33 0,69 %	48,5 %	43,3 %	55,3 %	52,5 %	43,9 %	58,3 %	74,7 %	69,8 %	79,7 0,92 0,98 0,83 %	29,8 %	25,5 %	35,5 %	37,0 %	28,0 %	43,3 bartın 813

821 kastamonu %	69,7 %	64,1 %	75,0 0,81 1,24 0,60 %	53,7 %	48,4 %	60,2 %	53,5 %	39,5 %	61,9 %	74,1 %	68,3 %	79,6 0,83 0,94 0,63 %	30,0 %	23,9 %	37,2 %	38,9 %	22,8 %	49,0 kastamonu 821

822 çankırı %	70,9 %	63,5 %	77,9 0,74 1,06 0,61 %	60,2 %	55,1 %	65,6 %	56,3 %	42,6 %	64,7 %	76,1 %	68,6 %	83,3 0,81 1,18 0,62 %	37,9 %	31,6 %	45,1 %	44,6 %	33,9 %	51,2 çankırı 822

823 sinop %	66,7 %	63,5 %	69,8 0,86 1,31 0,60 %	45,3 %	41,1 %	50,7 %	51,9 %	43,4 %	57,1 %	74,0 %	71,1 %	76,9 0,87 1,08 0,65 %	23,6 %	20,0 %	28,3 %	36,9 %	28,8 %	41,7 sinop 823

831 samsun %	65,7 %	63,3 %	67,9 0,89 1,07 0,72 %	54,0 %	48,9 %	59,4 %	51,6 %	39,7 %	60,2 %	70,6 %	68,1 %	73,0 0,83 1,06 0,66 %	28,9 %	24,6 %	33,5 %	33,7 %	23,9 %	40,8 samsun 831

832 tokat %	61,8 %	57,0 %	66,5 0,80 1,09 0,62 %	46,9 %	41,6 %	52,7 %	50,2 %	37,2 %	58,3 %	67,0 %	62,0 %	72,0 0,88 1,30 0,64 %	27,6 %	23,1 %	32,6 %	39,2 %	26,7 %	47,3 tokat 832

833 çorum %	63,2 %	59,5 %	66,8 0,83 1,02 0,65 %	53,6 %	47,2 %	60,3 %	53,4 %	42,1 %	60,9 %	68,9 %	65,4 %	72,3 0,88 1,10 0,69 %	29,1 %	23,1 %	35,5 %	37,0 %	25,9 %	44,4 çorum 833

834 amasya %	78,1 %	74,7 %	81,3 0,85 1,04 0,74 %	53,2 %	46,7 %	60,1 %	53,7 %	42,4 %	62,2 %	83,5 %	80,1 %	86,9 0,94 1,14 0,84 %	30,6 %	26,0 %	35,5 %	39,6 %	29,1 %	47,4 amasya 834

900 doğu karadeniz %	73,8 %	70,3 %	77,3 0,86 1,07 0,73 %	45,3 %	39,1 %	52,0 %	46,7 %	37,4 %	53,4 %	78,5 %	74,9 %	82,1 0,82 0,93 0,72 %	26,8 %	21,2 %	32,8 %	34,9 %	24,5 %	42,4 doğu karadeniz 900

901 trabzon %	76,8 %	74,5 %	79,2 0,89 1,06 0,75 %	43,1 %	37,0 %	49,6 %	43,8 %	36,7 %	49,0 %	80,7 %	78,1 %	83,2 0,83 0,94 0,74 %	26,5 %	21,8 %	31,5 %	30,5 %	22,5 %	36,5 trabzon 901

902 ordu %	64,4 %	61,3 %	67,3 0,86 1,12 0,69 %	41,7 %	35,2 %	49,0 %	44,2 %	33,9 %	51,3 %	69,5 %	66,6 %	72,4 0,87 0,98 0,79 %	23,3 %	17,7 %	29,8 %	34,7 %	22,1 %	43,7 ordu 902

903 giresun %	77,0 %	72,3 %	81,5 0,83 1,07 0,72 %	51,7 %	46,7 %	57,1 %	51,5 %	40,0 %	59,8 %	82,2 %	76,9 %	87,2 0,77 0,96 0,67 %	30,7 %	24,9 %	36,8 %	39,0 %	28,6 %	46,5 giresun 903

904 rize %	85,9 %	80,8 %	90,9 0,84 1,04 0,72 %	47,9 %	40,2 %	56,1 %	44,8 %	34,3 %	52,4 %	91,4 %	86,4 %	96,4 0,83 0,95 0,63 %	29,3 %	22,3 %	36,7 %	33,8 %	23,4 %	41,3 rize 904

905 artvin %	82,5 %	78,5 %	86,5 0,88 1,13 0,75 %	47,8 %	42,9 %	53,3 %	45,3 %	36,1 %	52,2 %	85,4 %	81,5 %	89,3 0,88 1,29 0,66 %	25,9 %	20,5 %	32,1 %	35,6 %	24,8 %	43,5 artvin 905

906 gümüşhane %	61,5 %	56,1 %	66,6 0,80 0,81 0,79 %	50,2 %	44,4 %	55,0 %	63,9 %	57,1 %	69,3 %	67,0 %	61,6 %	72,4 0,64 0,57 0,82 %	30,1 %	24,2 %	35,0 %	46,1 %	34,9 %	55,3 gümüşhane 906

A00 k. doğu anadolu %	44,7 %	38,9 %	50,1 0,71 0,75 0,64 %	41,8 %	32,9 %	48,5 %	45,5 %	31,7 %	54,2 %	49,0 %	43,0 %	54,6 0,86 1,05 0,69 %	30,4 %	21,7 %	37,0 %	36,4 %	24,8 %	44,2 k. doğu anadolu A00

A11 erzurum %	48,7 %	40,6 %	56,3 0,66 0,76 0,56 %	42,7 %	32,7 %	50,4 %	45,1 %	29,4 %	53,9 %	52,6 %	44,5 %	60,2 0,87 1,01 0,70 %	29,1 %	20,4 %	35,7 %	36,2 %	22,0 %	44,5 erzurum A11

A12 erzincan %	79,4 %	71,0 %	87,8 0,78 0,90 0,68 %	46,5 %	40,0 %	52,4 %	45,8 %	33,7 %	53,9 %	82,7 %	74,3 %	91,0 0,92 1,21 0,69 %	31,1 %	22,8 %	38,7 %	36,2 %	24,9 %	44,1 erzincan A12

A13 bayburt %	62,6 %	51,9 %	72,5 0,65 0,67 0,62 %	51,4 %	41,1 %	58,2 %	52,9 %	34,4 %	64,4 %	68,5 %	57,6 %	78,8 0,52 0,47 0,56 %	35,8 %	22,8 %	44,9 %	38,4 %	25,7 %	46,5 bayburt A13

A21 ağrı %	26,9 %	20,3 %	32,9 0,53 0,51 0,58 %	36,9 %	27,0 %	41,9 %	46,6 %	33,5 %	54,2 %	30,8 %	23,8 %	37,1 0,93 1,23 0,73 %	32,2 %	23,5 %	36,7 %	37,0 %	28,6 %	42,2 ağrı A21

A22 kars %	40,7 %	38,4 %	42,8 0,84 0,94 0,64 %	38,9 %	30,6 %	46,8 %	51,1 %	42,1 %	56,9 %	45,8 %	43,2 %	48,3 0,90 1,14 0,74 %	26,1 %	18,9 %	32,8 %	37,8 %	27,3 %	44,4 kars A22

A23 ığdır %	50,5 %	49,2 %	51,7 0,91 0,90 0,91 %	42,0 %	32,2 %	50,9 %	41,5 %	25,5 %	56,0 %	54,9 %	54,1 %	55,7 0,87 1,14 0,71 %	30,8 %	21,8 %	38,9 %	36,0 %	24,5 %	46,4 ığdır A23

A24 ardahan %	50,6 %	49,9 %	51,7 0,92 0,90 0,94 %	46,7 %	40,3 %	52,5 %	34,5 %	27,6 %	40,9 %	57,8 %	56,6 %	58,9 0,86 1,06 0,68 %	37,4 %	29,5 %	44,7 %	34,2 %	25,4 %	42,2 ardahan A24

B00 o. doğu anadolu %	46,9 %	40,1 %	53,4 0,68 0,68 0,68 %	41,4 %	34,3 %	46,2 %	47,1 %	34,5 %	55,6 %	51,3 %	44,2 %	57,9 0,74 0,74 0,73 %	27,6 %	19,9 %	32,9 %	37,6 %	26,8 %	45,1 o. doğu anadolu B00

B11 malatya %	74,9 %	70,1 %	79,5 0,83 0,96 0,60 %	42,8 %	35,3 %	50,1 %	46,8 %	33,9 %	54,5 %	80,0 %	75,3 %	84,6 0,85 1,06 0,71 %	21,8 %	14,8 %	28,5 %	36,6 %	21,9 %	45,9 malatya B11

B12 elazığ %	71,0 %	65,2 %	76,5 0,79 0,84 0,70 %	40,6 %	34,4 %	45,9 %	52,3 %	38,0 %	62,2 %	76,2 %	69,5 %	82,5 0,81 0,97 0,72 %	22,0 %	15,1 %	27,7 %	36,9 %	26,6 %	44,1 elazığ B12

B13 bingöl %	43,4 %	35,9 %	50,9 0,68 0,54 0,96 %	47,0 %	40,3 %	50,6 %	47,1 %	33,0 %	60,8 %	48,7 %	40,6 %	56,6 0,88 1,05 0,73 %	30,8 %	22,2 %	35,3 %	32,5 %	24,4 %	40,1 bingöl B13

B14 tunceli %	77,0 %	76,9 %	77,2 0,90 1,00 0,57 %	45,6 %	41,1 %	50,0 %	74,3 %	69,7 %	77,0 %	80,2 %	78,2 %	82,2 0,55 0,50 0,64 %	39,9 %	33,1 %	46,8 %	48,0 %	41,0 %	52,5 tunceli B14

B21 van %	32,8 %	25,4 %	39,7 0,58 0,55 0,68 %	39,6 %	32,7 %	43,3 %	47,8 %	33,6 %	57,5 %	36,7 %	29,4 %	43,5 0,87 1,34 0,59 %	29,0 %	22,1 %	32,8 %	37,7 %	25,5 %	46,3 van B21

B22 muş %	28,1 %	20,0 %	35,4 0,49 0,45 0,52 %	44,3 %	35,9 %	48,1 %	43,2 %	34,3 %	47,9 %	31,9 %	23,8 %	39,3 0,83 0,98 0,70 %	30,7 %	24,0 %	33,9 %	39,2 %	27,2 %	45,9 muş B22

B23 bitlis %	34,3 %	24,3 %	43,4 0,49 0,38 0,66 %	45,6 %	38,2 %	48,5 %	47,3 %	38,8 %	52,9 %	38,4 %	27,8 %	48,2 0,58 0,46 0,91 %	33,3 %	25,3 %	36,5 %	36,3 %	27,8 %	41,8 bitlis B23

B24 hakkari %	47,7 %	39,7 %	55,3 0,65 0,52 1,13 %	35,7 %	25,9 %	40,8 %	36,8 %	25,3 %	49,8 %	51,7 %	43,5 %	59,5 0,59 0,56 0,65 %	39,3 %	32,9 %	42,6 %	44,1 %	41,5 %	47,1 hakkari B24

C00 g. doğu anadolu %	43,5 %	36,9 %	49,8 0,68 0,62 0,83 %	34,9 %	26,0 %	40,5 %	41,6 %	32,6 %	49,2 %	48,0 %	41,0 %	54,7 0,81 0,96 0,68 %	27,8 %	19,1 %	33,1 %	32,4 %	22,5 %	41,0 g. doğu anadolu C00

C11 gaziantep %	53,4 %	49,1 %	57,5 0,79 0,72 0,97 %	40,1 %	32,5 %	45,6 %	41,8 %	32,3 %	51,1 %	58,6 %	54,0 %	62,9 0,84 1,22 0,62 %	27,5 %	19,1 %	33,3 %	30,3 %	21,8 %	39,0 gaziantep C11

C12 adıyaman %	57,3 %	53,1 %	61,2 0,82 0,80 0,86 %	32,5 %	25,0 %	38,5 %	37,7 %	28,4 %	45,7 %	62,7 %	58,2 %	67,0 0,82 1,10 0,65 %	22,1 %	15,0 %	27,5 %	29,0 %	17,8 %	38,7 adıyaman C12

C13 kilis %	61,1 %	59,9 %	62,3 0,92 1,10 0,84 %	46,8 %	37,3 %	57,3 %	46,0 %	33,9 %	56,2 %	67,0 %	65,8 %	68,2 0,88 1,04 0,75 %	24,5 %	16,2 %	33,9 %	30,6 %	21,5 %	38,2 kilis C13

C21 şanlıurfa %	32,1 %	24,4 %	39,4 0,55 0,45 0,84 %	38,1 %	27,3 %	43,0 %	38,8 %	31,1 %	45,3 %	36,6 %	28,6 %	44,1 0,91 1,00 0,65 %	29,0 %	20,3 %	32,9 %	33,0 %	22,8 %	42,3 şanlıurfa C21

C22 diyarbakır %	44,7 %	38,1 %	50,8 0,68 0,66 0,79 %	32,2 %	22,9 %	38,3 %	51,8 %	41,4 %	60,1 %	48,5 %	41,4 %	55,3 0,95 1,25 0,71 %	27,9 %	19,0 %	33,6 %	37,6 %	27,4 %	45,6 diyarbakır C22

C31 mardin %	40,7 %	32,1 %	48,9 0,62 0,56 0,82 %	29,5 %	20,0 %	34,7 %	39,0 %	29,7 %	46,5 %	45,2 %	36,2 %	54,0 0,61 0,56 0,71 %	29,5 %	20,1 %	34,8 %	30,1 %	21,3 %	37,3 mardin C31

C32 batman %	45,6 %	38,8 %	52,1 0,68 0,64 0,85 %	34,0 %	23,8 %	40,6 %	32,7 %	25,5 %	38,9 %	50,8 %	43,1 %	58,2 0,91 1,07 0,80 %	28,1 %	20,1 %	33,2 %	27,0 %	18,2 %	35,0 batman C32

C33 şırnak %	34,3 %	26,1 %	42,0 0,58 0,52 0,71 %	28,1 %	19,1 %	32,7 %	47,0 %	39,5 %	52,3 %	38,1 %	29,6 %	46,0 0,83 1,00 0,74 %	29,2 %	21,2 %	33,7 %	41,1 %	31,3 %	47,4 şırnak C33

C34 siirt %	37,7 %	27,2 %	47,4 0,52 0,49 0,57 %	38,4 %	28,8 %	43,0 %	33,1 %	25,8 %	37,3 %	40,9 %	30,6 %	50,6 0,86 1,27 0,60 %	31,3 %	19,9 %	37,0 %	32,7 %	18,1 %	42,0 siirt C34
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tablo b8: ortaöğretimde okulu terk
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0 türkiye %	11,3 %	7,3 %	14,7 %	0,3 %	0,2 %	0,4 %	8,7 %	6,0 %	11,4 %	18,2 %	11,8 %	22,6 %	13,2 %	10,6 %	16,3 %	1,7 %	2,0 %	1,6 %	8,2 %	5,9 %	10,2 %	4,4 %	3,2 %	5,6 %	8,4 %	5,6 %	11,0 %	9,4 %	7,2 %	10,9 %	8,8 %	6,9 %	10,8 %	1,9 %	1,8 %	1,9 türkiye 0

100 istanbul %	10,7 %	7,0 %	14,2 %	0,2 %	0,1 %	0,3 %	8,2 %	5,3 %	11,3 %	15,4 %	10,2 %	19,6 %	11,7 %	9,2 %	17,4 %	1,4 %	2,3 %	1,1 %	8,1 %	5,7 %	10,4 %	6,6 %	4,7 %	8,4 %	8,1 %	5,2 %	11,0 %	8,7 %	6,6 %	10,4 %	6,5 %	5,2 %	9,2 %	1,1 %	1,6 %	0,8 istanbul 100

200 batı marmara %	11,0 %	7,4 %	14,1 %	0,2 %	0,1 %	0,2 %	7,8 %	5,8 %	10,5 %	18,2 %	13,5 %	21,4 %	11,1 %	9,2 %	12,8 %	0,7 %	0,0 %	0,8 %	7,8 %	6,3 %	9,1 %	4,4 %	3,6 %	5,3 %	7,5 %	5,7 %	10,0 %	9,5 %	8,4 %	10,3 %	8,1 %	6,8 %	9,2 %	1,2 %	0,0 %	1,6 batı marmara 200

211 tekirdağ %	13,9 %	9,4 %	17,9 %	0,3 %	0,1 %	0,4 %	9,0 %	7,4 %	11,2 %	22,8 %	16,6 %	26,5 %	12,7 %	12,1 %	13,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	9,1 %	7,3 %	10,5 %	4,9 %	4,5 %	5,2 %	8,3 %	7,0 %	10,1 %	11,3 %	9,3 %	12,5 %	6,5 %	6,0 %	7,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 tekirdağ 211

212 edirne %	10,3 %	7,1 %	13,2 %	0,2 %	0,1 %	0,3 %	4,0 %	2,1 %	6,6 %	17,8 %	14,3 %	20,5 %	12,7 %	6,1 %	16,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	5,6 %	4,3 %	6,8 %	1,4 %	0,7 %	2,1 %	3,9 %	2,2 %	6,0 %	8,2 %	7,3 %	8,9 %	8,2 %	6,3 %	9,1 					- 					- 				- edirne 212

213 kırklareli %	8,4 %	6,3 %	10,3 %	0,3 %	0,2 %	0,4 %	4,8 %	3,7 %	6,4 %	14,9 %	13,2 %	16,0 %	4,6 %	3,1 %	6,0 - - - %	6,7 %	5,7 %	7,5 %	2,0 %	2,1 %	2,0 %	4,9 %	3,8 %	6,6 %	9,8 %	9,5 %	9,9 %	6,4 %	7,1 %	5,8 - - - kırklareli 213

221 balıkesir %	11,0 %	7,5 %	14,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	9,5 %	6,7 %	13,2 %	17,2 %	12,3 %	20,5 %	12,8 %	11,1 %	14,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	9,0 %	7,3 %	10,5 %	8,3 %	6,3 %	10,5 %	9,2 %	6,7 %	12,5 %	9,1 %	8,5 %	9,5 %	9,1 %	7,9 %	10,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 balıkesir 221

222 çanakkale %	8,4 %	5,1 %	11,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4,5 %	3,6 %	5,7 %	15,2 %	9,8 %	18,7 %	6,6 %	3,3 %	9,1 %	3,1 - %	3,1 %	5,3 %	4,0 %	6,4 %	0,7 %	0,6 %	0,9 %	4,4 %	3,4 %	5,8 %	7,9 %	6,7 %	8,8 %	7,1 %	3,3 %	9,6 %	4,2 %	0,0 %	4,3 çanakkale 222

300 ege %	13,5 %	8,8 %	17,8 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	9,3 %	7,1 %	12,2 %	22,1 %	15,0 %	27,1 %	14,0 %	11,4 %	16,0 %	1,2 %	1,2 %	1,3 %	9,1 %	6,8 %	11,1 %	4,6 %	3,6 %	5,6 %	9,1 %	6,7 %	12,0 %	10,9 %	8,5 %	12,6 %	9,5 %	8,0 %	10,7 %	1,6 %	1,1 %	1,9 ege 300

301 izmir %	14,7 %	9,1 %	20,2 %	0,2 %	0,2 %	0,3 %	10,8 %	7,6 %	14,9 %	24,2 %	15,3 %	30,6 %	15,2 %	14,0 %	16,4 %	1,2 %	1,6 %	0,6 %	10,1 %	7,3 %	12,8 %	5,8 %	4,1 %	7,7 %	10,8 %	7,5 %	14,9 %	11,3 %	8,4 %	13,3 %	9,7 %	8,3 %	11,0 %	1,0 %	1,6 %	0,5 izmir 301

321 aydın %	14,4 %	10,9 %	17,9 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	8,6 %	6,7 %	11,3 %	26,1 %	21,8 %	29,3 %	21,4 %	16,8 %	23,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	8,4 %	6,8 %	10,0 %	2,5 %	1,9 %	3,1 %	7,6 %	5,7 %	10,3 %	12,2 %	10,9 %	13,1 %	9,3 %	7,4 %	10,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 aydın 321

322 denizli %	10,4 %	7,5 %	13,1 %	0,4 %	0,3 %	0,5 %	5,5 %	4,3 %	7,0 %	18,3 %	13,9 %	21,7 %	7,4 %	5,6 %	8,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	7,1 %	5,4 %	8,7 %	2,6 %	2,1 %	3,2 %	4,7 %	3,5 %	6,2 %	10,3 %	8,5 %	11,7 %	8,2 %	6,2 %	9,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 denizli 322

323 muğla %	10,2 %	6,8 %	13,5 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	9,4 %	7,0 %	12,5 %	15,6 %	10,7 %	19,0 %	10,2 %	9,8 %	10,4 - - - %	7,5 %	5,5 %	9,3 %	7,7 %	5,2 %	10,9 %	7,9 %	5,8 %	10,4 %	7,2 %	5,6 %	8,4 %	5,3 %	4,3 %	5,7 - - - muğla 323

331 manisa %	13,3 %	9,6 %	16,7 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	7,4 %	6,8 %	8,2 %	21,4 %	16,3 %	25,0 %	15,2 %	11,1 %	17,2 - - - %	8,2 %	6,7 %	9,5 %	2,3 %	2,5 %	2,1 %	6,7 %	6,2 %	7,5 %	10,7 %	8,9 %	11,9 %	10,5 %	7,6 %	12,1 - - - manisa 331

332 afyonkarahisar %	14,1 %	8,4 %	18,7 %	0,6 %	0,4 %	0,7 %	8,3 %	6,2 %	10,5 %	21,0 %	12,2 %	26,5 %	19,3 %	15,8 %	22,9 %	5,3 - %	5,3 %	9,8 %	7,4 %	11,7 %	6,3 %	5,2 %	7,4 %	9,2 %	6,7 %	11,9 %	10,9 %	8,1 %	12,6 %	12,2 %	10,7 %	13,7 %	11,6 - %	11,6 afyonkarahisar 332

333 kütahya %	12,4 %	5,9 %	17,1 %	0,4 %	0,3 %	0,5 %	8,9 %	7,5 %	10,4 %	19,7 %	8,1 %	25,9 %	10,9 %	7,9 %	14,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	8,4 %	5,9 %	10,3 %	3,8 %	3,5 %	4,1 %	11,0 %	9,3 %	12,9 %	9,9 %	5,6 %	12,3 %	7,9 %	6,8 %	9,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 kütahya 333

334 uşak %	13,1 %	10,0 %	16,0 %	0,5 %	0,6 %	0,4 %	10,2 %	12,0 %	7,5 %	23,2 %	16,8 %	28,0 %	10,0 %	9,3 %	10,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	10,7 %	9,2 %	12,2 %	5,2 %	6,1 %	4,3 %	10,2 %	10,3 %	10,1 %	14,2 %	10,4 %	17,1 %	10,2 %	10,3 %	10,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 uşak 334

400 doğu marmara %	11,3 %	7,0 %	14,9 %	0,2 %	0,1 %	0,3 %	9,8 %	6,3 %	13,9 %	16,2 %	9,8 %	20,4 %	12,8 %	10,0 %	17,8 %	0,7 %	0,7 %	0,7 %	7,6 %	5,4 %	9,5 %	3,2 %	2,1 %	4,2 %	9,1 %	5,8 %	12,9 %	8,2 %	6,2 %	9,5 %	8,5 %	6,3 %	12,1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 doğu marmara 400

411 bursa %	11,8 %	6,7 %	16,2 %	0,3 %	0,1 %	0,4 %	8,8 %	5,6 %	12,6 %	16,3 %	9,1 %	21,3 %	13,4 %	10,7 %	19,4 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	7,3 %	4,8 %	9,5 %	3,0 %	1,8 %	4,2 %	7,4 %	4,5 %	10,5 %	8,3 %	5,8 %	10,1 %	8,2 %	6,0 %	12,3 %	0,9 %	0,9 %	0,9 bursa 411

412 eskişehir %	5,1 %	4,9 %	5,3 %	0,1 %	0,2 %	0,1 %	3,8 %	2,9 %	5,4 %	13,4 %	9,3 %	15,7 %	18,4 %	12,1 %	27,6 - - - %	5,0 %	4,1 %	5,8 %	1,7 %	1,1 %	2,2 %	5,3 %	4,0 %	7,3 %	5,7 %	5,4 %	5,9 %	13,0 %	8,6 %	17,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 eskişehir 412

413 bilecik %	9,4 %	6,6 %	11,9 %	0,5 %	0,4 %	0,5 %	5,8 %	5,5 %	6,2 %	13,4 %	9,4 %	16,5 %	12,4 %	11,5 %	12,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	6,7 %	5,5 %	7,8 %	3,5 %	3,3 %	3,8 %	6,2 %	5,6 %	7,0 %	7,6 %	6,2 %	8,8 %	9,9 %	8,3 %	10,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 bilecik 413

421 kocaeli %	14,5 %	8,0 %	20,0 %	0,2 %	0,1 %	0,3 %	13,7 %	8,9 %	19,1 %	19,8 %	10,0 %	26,1 %	15,5 %	11,4 %	24,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	9,4 %	6,2 %	12,1 %	4,2 %	2,7 %	5,5 %	12,9 %	8,2 %	17,5 %	8,9 %	5,9 %	10,9 %	9,3 %	7,2 %	13,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 kocaeli 421

422 sakarya %	10,1 %	6,6 %	13,0 %	0,2 %	0,1 %	0,2 %	10,2 %	6,8 %	14,2 %	13,3 %	8,9 %	16,3 %	8,0 %	5,5 %	11,6 - - - %	8,2 %	5,9 %	10,1 %	2,9 %	2,1 %	3,7 %	11,2 %	6,7 %	15,9 %	8,5 %	6,9 %	9,5 %	7,9 %	4,8 %	11,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 sakarya 422

423 düzce %	13,1 %	7,9 %	17,5 %	0,2 %	0,1 %	0,3 %	16,2 %	9,2 %	24,3 %	17,5 %	10,5 %	22,2 %	8,2 %	8,0 %	8,5 - - - %	9,5 %	6,5 %	11,9 %	7,8 %	5,0 %	10,2 %	14,1 %	8,2 %	20,2 %	9,3 %	6,6 %	11,0 %	6,1 %	5,5 %	7,2 - - - düzce 423

424 bolu %	6,8 %	6,4 %	7,1 %	0,1 %	0,1 %	0,2 %	4,6 %	5,3 %	3,6 %	9,7 %	10,1 %	9,4 %	7,6 %	5,6 %	9,2 - - - %	4,4 %	4,6 %	4,2 %	0,8 %	1,2 %	0,4 %	3,3 %	3,7 %	2,4 %	5,7 %	6,8 %	5,1 %	5,2 %	3,1 %	7,3 - - - bolu 424

425 yalova %	13,1 %	11,6 %	14,5 %	0,2 %	0,1 %	0,3 %	7,7 %	5,8 %	9,9 %	22,0 %	21,3 %	22,5 %	17,6 %	14,2 %	23,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	7,1 %	7,0 %	7,3 %	0,3 %	0,2 %	0,3 %	5,1 %	4,0 %	6,4 %	10,7 %	11,7 %	9,9 %	10,8 %	10,8 %	10,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 yalova 425

500 batı anadolu %	11,3 %	7,7 %	14,7 %	0,3 %	0,2 %	0,4 %	8,8 %	6,5 %	11,6 %	18,4 %	12,8 %	22,1 %	11,3 %	9,0 %	15,4 %	4,1 %	2,6 %	4,9 %	7,9 %	5,8 %	9,8 %	4,6 %	3,4 %	5,8 %	7,4 %	5,3 %	9,8 %	9,5 %	7,5 %	10,9 %	8,0 %	6,5 %	10,7 %	4,0 %	2,1 %	5,1 batı anadolu 500

510 ankara %	11,2 %	7,9 %	14,5 %	0,2 %	0,1 %	0,3 %	8,9 %	6,7 %	11,7 %	18,1 %	13,1 %	21,6 %	13,5 %	10,5 %	19,2 %	4,0 %	1,9 %	5,1 %	7,1 %	5,4 %	8,7 %	3,5 %	2,7 %	4,3 %	6,7 %	5,0 %	8,8 %	8,7 %	7,0 %	9,9 %	8,4 %	6,7 %	11,6 %	3,7 %	1,5 %	5,0 ankara 510

521 konya %	11,8 %	7,6 %	15,5 %	0,4 %	0,3 %	0,5 %	8,5 %	6,2 %	11,2 %	19,4 %	12,5 %	23,6 %	8,9 %	7,6 %	11,3 %	5,3 %	8,0 %	3,1 %	9,9 %	7,1 %	12,3 %	7,9 %	5,8 %	9,6 %	9,3 %	6,3 %	12,4 %	11,6 %	8,7 %	13,3 %	7,6 %	6,4 %	9,6 %	6,7 %	8,3 %	5,6 konya 521

522 karaman %	8,7 %	5,6 %	11,5 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	8,8 %	4,8 %	13,0 %	13,4 %	9,9 %	16,0 %	19,9 %	14,2 %	27,0 - - - %	7,8 %	5,4 %	10,0 %	3,3 %	1,6 %	5,1 %	9,0 %	4,8 %	13,2 %	9,0 %	8,7 %	9,2 %	10,5 %	6,8 %	15,4 - - - karaman 522

600 akdeniz %	11,3 %	7,2 %	14,9 %	0,3 %	0,2 %	0,4 %	8,5 %	5,9 %	11,3 %	19,8 %	12,9 %	24,1 %	15,4 %	14,0 %	17,1 %	2,4 %	2,6 %	2,4 %	8,3 %	6,0 %	10,3 %	3,4 %	2,6 %	4,3 %	8,3 %	5,8 %	11,0 %	10,2 %	7,6 %	11,8 %	10,3 %	9,3 %	11,3 %	1,9 %	2,0 %	1,8 akdeniz 600

611 antalya %	10,6 %	6,7 %	14,4 %	0,5 %	0,2 %	0,7 %	10,1 %	6,4 %	14,1 %	16,3 %	10,8 %	20,4 %	10,9 %	7,8 %	14,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	8,3 %	5,4 %	11,0 %	0,7 %	0,4 %	1,1 %	10,6 %	6,7 %	14,6 %	9,5 %	6,6 %	11,7 %	6,4 %	4,1 %	8,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 antalya 611

612 ısparta %	8,4 %	5,7 %	11,0 %	0,2 %	0,2 %	0,1 %	6,5 %	5,7 %	7,6 %	15,1 %	10,1 %	18,9 %	5,8 %	5,5 %	6,1 %	1,4 %	0,0 %	1,5 %	5,8 %	4,5 %	6,9 %	0,7 %	0,6 %	0,7 %	5,2 %	4,7 %	5,9 %	9,0 %	6,8 %	10,6 %	6,7 %	7,4 %	6,0 %	2,3 %	0,0 %	2,5 ısparta 612

613 burdur %	8,8 %	5,7 %	11,9 %	0,1 %	0,2 %	0,0 %	6,5 %	5,0 %	8,6 %	15,3 %	10,0 %	19,3 %	9,1 %	8,4 %	9,6 %	0,0 - %	0,0 %	7,0 %	5,4 %	8,5 %	3,6 %	3,4 %	3,9 %	6,5 %	5,1 %	8,5 %	8,9 %	6,8 %	10,4 %	7,8 %	6,1 %	8,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 burdur 613

621 adana %	11,9 %	7,4 %	15,8 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	6,8 %	5,4 %	8,4 %	24,7 %	16,1 %	29,1 %	12,9 %	10,6 %	15,6 - - - %	8,3 %	6,2 %	10,1 %	5,2 %	4,2 %	6,3 %	7,2 %	5,7 %	8,9 %	11,1 %	8,3 %	12,5 %	9,2 %	9,5 %	9,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 adana 621

622 mersin %	10,0 %	5,6 %	14,1 %	0,6 %	0,3 %	0,8 %	7,5 %	4,8 %	10,5 %	18,9 %	10,2 %	24,6 %	16,0 %	14,9 %	17,0 %	4,3 %	3,4 %	5,4 %	7,5 %	5,0 %	9,6 %	3,6 %	2,5 %	4,6 %	8,2 %	5,2 %	11,4 %	8,4 %	6,1 %	10,0 %	8,4 %	7,2 %	9,4 %	4,1 %	3,7 %	4,7 mersin 622

631 hatay %	12,5 %	8,7 %	15,8 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	11,5 %	7,9 %	15,1 %	19,9 %	15,6 %	22,7 %	16,8 %	11,8 %	22,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	10,1 %	7,3 %	12,5 %	7,3 %	5,4 %	9,2 %	9,5 %	6,3 %	12,5 %	12,2 %	10,0 %	13,7 %	10,1 %	7,4 %	13,0 - - - hatay 631

632 kahramanmaraş %	14,2 %	9,9 %	17,4 %	0,2 %	0,3 %	0,1 %	11,0 %	6,7 %	14,7 %	20,9 %	15,2 %	23,8 %	21,2 %	20,8 %	21,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	9,2 %	7,1 %	10,9 %	0,6 %	0,5 %	0,6 %	8,6 %	5,5 %	11,3 %	10,5 %	8,4 %	11,6 %	16,2 %	15,1 %	17,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 kahramanmaraş 632

633 osmaniye %	10,0 %	6,9 %	12,7 %	0,3 %	0,4 %	0,3 %	4,3 %	4,4 %	4,2 %	21,4 %	14,1 %	25,4 %	14,2 %	15,5 %	11,3 - - - %	7,3 %	6,1 %	8,4 %	5,3 %	4,5 %	6,1 %	5,2 %	5,2 %	5,2 %	10,6 %	8,2 %	11,9 %	7,4 %	7,2 %	7,8 - - - osmaniye 633

700 orta anadolu %	11,3 %	7,6 %	14,6 %	0,4 %	0,4 %	0,3 %	8,6 %	6,6 %	10,9 %	18,7 %	12,1 %	22,9 %	14,4 %	13,2 %	15,7 %	1,1 %	4,2 %	0,4 %	8,3 %	6,5 %	9,8 %	4,1 %	3,1 %	5,1 %	8,8 %	6,5 %	11,4 %	9,2 %	7,7 %	10,2 %	10,3 %	8,9 %	11,8 %	3,7 %	5,5 %	3,1 orta anadolu 700

711 kırıkkale %	11,3 %	7,1 %	14,7 %	0,3 %	0,3 %	0,2 %	8,4 %	6,8 %	10,4 %	18,2 %	10,2 %	22,7 %	21,1 %	13,9 %	32,3 - - - %	9,0 %	7,2 %	10,6 %	7,8 %	6,6 %	8,9 %	9,7 %	7,6 %	12,2 %	8,6 %	6,1 %	10,1 %	15,4 %	15,5 %	15,2 - - - kırıkkale 711

712 aksaray %	12,6 %	7,9 %	16,6 %	0,4 %	0,3 %	0,5 %	16,5 %	11,1 %	22,8 %	15,5 %	8,8 %	18,9 %	5,4 %	4,2 %	6,7 - - - %	11,0 %	8,2 %	13,4 %	10,2 %	7,7 %	13,0 %	15,8 %	10,7 %	21,4 %	7,7 %	6,2 %	8,5 %	4,6 %	4,2 %	5,2 - - - aksaray 712

713 niğde %	9,5 %	9,3 %	9,7 %	0,8 %	0,9 %	0,7 %	7,2 %	6,1 %	8,4 %	11,5 %	13,5 %	10,2 %	31,0 %	27,3 %	35,2 - - - %	7,9 %	7,8 %	7,9 %	4,5 %	3,5 %	5,7 %	7,6 %	5,8 %	9,7 %	8,0 %	10,4 %	6,5 %	15,0 %	13,8 %	16,3 - - - niğde 713

714 nevşehir %	13,0 %	7,7 %	17,9 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	7,8 %	7,3 %	8,4 %	21,7 %	10,8 %	28,4 %	20,8 %	19,0 %	23,6 - - - %	8,2 %	6,6 %	9,7 %	0,4 %	0,5 %	0,3 %	6,5 %	5,8 %	7,4 %	11,6 %	9,7 %	12,7 %	13,9 %	12,6 %	15,6 - - - nevşehir 714

715 kırşehir %	8,1 %	5,3 %	10,7 %	0,2 %	0,4 %	0,0 %	4,0 %	3,4 %	4,7 %	17,6 %	11,8 %	21,4 %	12,4 %	8,4 %	14,8 - - - %	4,7 %	4,4 %	5,0 %	0,2 %	0,3 %	0,1 %	4,4 %	4,3 %	4,5 %	7,2 %	7,3 %	7,2 %	8,7 %	5,7 %	10,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 kırşehir 715

721 kayseri %	12,2 %	8,2 %	15,7 %	0,2 %	0,1 %	0,3 %	9,8 %	7,6 %	12,5 %	21,4 %	13,9 %	25,8 %	10,8 %	10,9 %	10,6 %	1,4 %	5,7 %	0,5 %	8,1 %	6,3 %	9,7 %	2,6 %	1,9 %	3,2 %	9,6 %	7,2 %	12,5 %	8,9 %	6,8 %	10,1 %	8,2 %	8,1 %	8,3 %	4,7 %	8,2 %	3,8 kayseri 721

722 sivas %	11,0 %	6,6 %	14,8 %	0,7 %	0,5 %	0,8 %	6,0 %	4,2 %	7,9 %	20,5 %	11,6 %	26,4 %	12,0 %	10,8 %	13,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	7,9 %	5,7 %	9,8 %	4,0 %	2,6 %	5,3 %	6,4 %	4,4 %	8,4 %	10,4 %	8,3 %	11,8 %	10,0 %	7,4 %	12,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 sivas 722

723 yozgat %	10,6 %	7,4 %	13,1 %	0,3 %	0,6 %	0,1 %	6,9 %	4,7 %	8,6 %	16,5 %	11,5 %	20,1 %	15,0 %	14,3 %	15,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	9,0 %	6,7 %	10,9 %	5,7 %	4,2 %	7,2 %	7,4 %	5,1 %	9,3 %	10,3 %	8,1 %	12,0 %	12,5 %	8,7 %	15,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 yozgat 723
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0 türkiye %	11,3 %	7,3 %	14,7 %	0,3 %	0,2 %	0,4 %	8,7 %	6,0 %	11,4 %	18,2 %	11,8 %	22,6 %	13,2 %	10,6 %	16,3 %	1,7 %	2,0 %	1,6 %	8,2 %	5,9 %	10,2 %	4,4 %	3,2 %	5,6 %	8,4 %	5,6 %	11,0 %	9,4 %	7,2 %	10,9 %	8,8 %	6,9 %	10,8 %	1,9 %	1,8 %	1,9 türkiye 0

100 istanbul %	10,7 %	7,0 %	14,2 %	0,2 %	0,1 %	0,3 %	8,2 %	5,3 %	11,3 %	15,4 %	10,2 %	19,6 %	11,7 %	9,2 %	17,4 %	1,4 %	2,3 %	1,1 %	8,1 %	5,7 %	10,4 %	6,6 %	4,7 %	8,4 %	8,1 %	5,2 %	11,0 %	8,7 %	6,6 %	10,4 %	6,5 %	5,2 %	9,2 %	1,1 %	1,6 %	0,8 istanbul 100

200 batı marmara %	11,0 %	7,4 %	14,1 %	0,2 %	0,1 %	0,2 %	7,8 %	5,8 %	10,5 %	18,2 %	13,5 %	21,4 %	11,1 %	9,2 %	12,8 %	0,7 %	0,0 %	0,8 %	7,8 %	6,3 %	9,1 %	4,4 %	3,6 %	5,3 %	7,5 %	5,7 %	10,0 %	9,5 %	8,4 %	10,3 %	8,1 %	6,8 %	9,2 %	1,2 %	0,0 %	1,6 batı marmara 200

211 tekirdağ %	13,9 %	9,4 %	17,9 %	0,3 %	0,1 %	0,4 %	9,0 %	7,4 %	11,2 %	22,8 %	16,6 %	26,5 %	12,7 %	12,1 %	13,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	9,1 %	7,3 %	10,5 %	4,9 %	4,5 %	5,2 %	8,3 %	7,0 %	10,1 %	11,3 %	9,3 %	12,5 %	6,5 %	6,0 %	7,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 tekirdağ 211

212 edirne %	10,3 %	7,1 %	13,2 %	0,2 %	0,1 %	0,3 %	4,0 %	2,1 %	6,6 %	17,8 %	14,3 %	20,5 %	12,7 %	6,1 %	16,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	5,6 %	4,3 %	6,8 %	1,4 %	0,7 %	2,1 %	3,9 %	2,2 %	6,0 %	8,2 %	7,3 %	8,9 %	8,2 %	6,3 %	9,1 					- 					- 				- edirne 212

213 kırklareli %	8,4 %	6,3 %	10,3 %	0,3 %	0,2 %	0,4 %	4,8 %	3,7 %	6,4 %	14,9 %	13,2 %	16,0 %	4,6 %	3,1 %	6,0 - - - %	6,7 %	5,7 %	7,5 %	2,0 %	2,1 %	2,0 %	4,9 %	3,8 %	6,6 %	9,8 %	9,5 %	9,9 %	6,4 %	7,1 %	5,8 - - - kırklareli 213

221 balıkesir %	11,0 %	7,5 %	14,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	9,5 %	6,7 %	13,2 %	17,2 %	12,3 %	20,5 %	12,8 %	11,1 %	14,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	9,0 %	7,3 %	10,5 %	8,3 %	6,3 %	10,5 %	9,2 %	6,7 %	12,5 %	9,1 %	8,5 %	9,5 %	9,1 %	7,9 %	10,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 balıkesir 221

222 çanakkale %	8,4 %	5,1 %	11,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	4,5 %	3,6 %	5,7 %	15,2 %	9,8 %	18,7 %	6,6 %	3,3 %	9,1 %	3,1 - %	3,1 %	5,3 %	4,0 %	6,4 %	0,7 %	0,6 %	0,9 %	4,4 %	3,4 %	5,8 %	7,9 %	6,7 %	8,8 %	7,1 %	3,3 %	9,6 %	4,2 %	0,0 %	4,3 çanakkale 222

300 ege %	13,5 %	8,8 %	17,8 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	9,3 %	7,1 %	12,2 %	22,1 %	15,0 %	27,1 %	14,0 %	11,4 %	16,0 %	1,2 %	1,2 %	1,3 %	9,1 %	6,8 %	11,1 %	4,6 %	3,6 %	5,6 %	9,1 %	6,7 %	12,0 %	10,9 %	8,5 %	12,6 %	9,5 %	8,0 %	10,7 %	1,6 %	1,1 %	1,9 ege 300

301 izmir %	14,7 %	9,1 %	20,2 %	0,2 %	0,2 %	0,3 %	10,8 %	7,6 %	14,9 %	24,2 %	15,3 %	30,6 %	15,2 %	14,0 %	16,4 %	1,2 %	1,6 %	0,6 %	10,1 %	7,3 %	12,8 %	5,8 %	4,1 %	7,7 %	10,8 %	7,5 %	14,9 %	11,3 %	8,4 %	13,3 %	9,7 %	8,3 %	11,0 %	1,0 %	1,6 %	0,5 izmir 301

321 aydın %	14,4 %	10,9 %	17,9 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	8,6 %	6,7 %	11,3 %	26,1 %	21,8 %	29,3 %	21,4 %	16,8 %	23,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	8,4 %	6,8 %	10,0 %	2,5 %	1,9 %	3,1 %	7,6 %	5,7 %	10,3 %	12,2 %	10,9 %	13,1 %	9,3 %	7,4 %	10,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 aydın 321

322 denizli %	10,4 %	7,5 %	13,1 %	0,4 %	0,3 %	0,5 %	5,5 %	4,3 %	7,0 %	18,3 %	13,9 %	21,7 %	7,4 %	5,6 %	8,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	7,1 %	5,4 %	8,7 %	2,6 %	2,1 %	3,2 %	4,7 %	3,5 %	6,2 %	10,3 %	8,5 %	11,7 %	8,2 %	6,2 %	9,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 denizli 322

323 muğla %	10,2 %	6,8 %	13,5 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	9,4 %	7,0 %	12,5 %	15,6 %	10,7 %	19,0 %	10,2 %	9,8 %	10,4 - - - %	7,5 %	5,5 %	9,3 %	7,7 %	5,2 %	10,9 %	7,9 %	5,8 %	10,4 %	7,2 %	5,6 %	8,4 %	5,3 %	4,3 %	5,7 - - - muğla 323

331 manisa %	13,3 %	9,6 %	16,7 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	7,4 %	6,8 %	8,2 %	21,4 %	16,3 %	25,0 %	15,2 %	11,1 %	17,2 - - - %	8,2 %	6,7 %	9,5 %	2,3 %	2,5 %	2,1 %	6,7 %	6,2 %	7,5 %	10,7 %	8,9 %	11,9 %	10,5 %	7,6 %	12,1 - - - manisa 331

332 afyonkarahisar %	14,1 %	8,4 %	18,7 %	0,6 %	0,4 %	0,7 %	8,3 %	6,2 %	10,5 %	21,0 %	12,2 %	26,5 %	19,3 %	15,8 %	22,9 %	5,3 - %	5,3 %	9,8 %	7,4 %	11,7 %	6,3 %	5,2 %	7,4 %	9,2 %	6,7 %	11,9 %	10,9 %	8,1 %	12,6 %	12,2 %	10,7 %	13,7 %	11,6 - %	11,6 afyonkarahisar 332

333 kütahya %	12,4 %	5,9 %	17,1 %	0,4 %	0,3 %	0,5 %	8,9 %	7,5 %	10,4 %	19,7 %	8,1 %	25,9 %	10,9 %	7,9 %	14,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	8,4 %	5,9 %	10,3 %	3,8 %	3,5 %	4,1 %	11,0 %	9,3 %	12,9 %	9,9 %	5,6 %	12,3 %	7,9 %	6,8 %	9,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 kütahya 333

334 uşak %	13,1 %	10,0 %	16,0 %	0,5 %	0,6 %	0,4 %	10,2 %	12,0 %	7,5 %	23,2 %	16,8 %	28,0 %	10,0 %	9,3 %	10,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	10,7 %	9,2 %	12,2 %	5,2 %	6,1 %	4,3 %	10,2 %	10,3 %	10,1 %	14,2 %	10,4 %	17,1 %	10,2 %	10,3 %	10,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 uşak 334

400 doğu marmara %	11,3 %	7,0 %	14,9 %	0,2 %	0,1 %	0,3 %	9,8 %	6,3 %	13,9 %	16,2 %	9,8 %	20,4 %	12,8 %	10,0 %	17,8 %	0,7 %	0,7 %	0,7 %	7,6 %	5,4 %	9,5 %	3,2 %	2,1 %	4,2 %	9,1 %	5,8 %	12,9 %	8,2 %	6,2 %	9,5 %	8,5 %	6,3 %	12,1 %	0,5 %	0,5 %	0,5 doğu marmara 400

411 bursa %	11,8 %	6,7 %	16,2 %	0,3 %	0,1 %	0,4 %	8,8 %	5,6 %	12,6 %	16,3 %	9,1 %	21,3 %	13,4 %	10,7 %	19,4 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	7,3 %	4,8 %	9,5 %	3,0 %	1,8 %	4,2 %	7,4 %	4,5 %	10,5 %	8,3 %	5,8 %	10,1 %	8,2 %	6,0 %	12,3 %	0,9 %	0,9 %	0,9 bursa 411

412 eskişehir %	5,1 %	4,9 %	5,3 %	0,1 %	0,2 %	0,1 %	3,8 %	2,9 %	5,4 %	13,4 %	9,3 %	15,7 %	18,4 %	12,1 %	27,6 - - - %	5,0 %	4,1 %	5,8 %	1,7 %	1,1 %	2,2 %	5,3 %	4,0 %	7,3 %	5,7 %	5,4 %	5,9 %	13,0 %	8,6 %	17,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 eskişehir 412

413 bilecik %	9,4 %	6,6 %	11,9 %	0,5 %	0,4 %	0,5 %	5,8 %	5,5 %	6,2 %	13,4 %	9,4 %	16,5 %	12,4 %	11,5 %	12,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	6,7 %	5,5 %	7,8 %	3,5 %	3,3 %	3,8 %	6,2 %	5,6 %	7,0 %	7,6 %	6,2 %	8,8 %	9,9 %	8,3 %	10,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 bilecik 413

421 kocaeli %	14,5 %	8,0 %	20,0 %	0,2 %	0,1 %	0,3 %	13,7 %	8,9 %	19,1 %	19,8 %	10,0 %	26,1 %	15,5 %	11,4 %	24,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	9,4 %	6,2 %	12,1 %	4,2 %	2,7 %	5,5 %	12,9 %	8,2 %	17,5 %	8,9 %	5,9 %	10,9 %	9,3 %	7,2 %	13,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 kocaeli 421

422 sakarya %	10,1 %	6,6 %	13,0 %	0,2 %	0,1 %	0,2 %	10,2 %	6,8 %	14,2 %	13,3 %	8,9 %	16,3 %	8,0 %	5,5 %	11,6 - - - %	8,2 %	5,9 %	10,1 %	2,9 %	2,1 %	3,7 %	11,2 %	6,7 %	15,9 %	8,5 %	6,9 %	9,5 %	7,9 %	4,8 %	11,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 sakarya 422

423 düzce %	13,1 %	7,9 %	17,5 %	0,2 %	0,1 %	0,3 %	16,2 %	9,2 %	24,3 %	17,5 %	10,5 %	22,2 %	8,2 %	8,0 %	8,5 - - - %	9,5 %	6,5 %	11,9 %	7,8 %	5,0 %	10,2 %	14,1 %	8,2 %	20,2 %	9,3 %	6,6 %	11,0 %	6,1 %	5,5 %	7,2 - - - düzce 423

424 bolu %	6,8 %	6,4 %	7,1 %	0,1 %	0,1 %	0,2 %	4,6 %	5,3 %	3,6 %	9,7 %	10,1 %	9,4 %	7,6 %	5,6 %	9,2 - - - %	4,4 %	4,6 %	4,2 %	0,8 %	1,2 %	0,4 %	3,3 %	3,7 %	2,4 %	5,7 %	6,8 %	5,1 %	5,2 %	3,1 %	7,3 - - - bolu 424

425 yalova %	13,1 %	11,6 %	14,5 %	0,2 %	0,1 %	0,3 %	7,7 %	5,8 %	9,9 %	22,0 %	21,3 %	22,5 %	17,6 %	14,2 %	23,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	7,1 %	7,0 %	7,3 %	0,3 %	0,2 %	0,3 %	5,1 %	4,0 %	6,4 %	10,7 %	11,7 %	9,9 %	10,8 %	10,8 %	10,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 yalova 425

500 batı anadolu %	11,3 %	7,7 %	14,7 %	0,3 %	0,2 %	0,4 %	8,8 %	6,5 %	11,6 %	18,4 %	12,8 %	22,1 %	11,3 %	9,0 %	15,4 %	4,1 %	2,6 %	4,9 %	7,9 %	5,8 %	9,8 %	4,6 %	3,4 %	5,8 %	7,4 %	5,3 %	9,8 %	9,5 %	7,5 %	10,9 %	8,0 %	6,5 %	10,7 %	4,0 %	2,1 %	5,1 batı anadolu 500

510 ankara %	11,2 %	7,9 %	14,5 %	0,2 %	0,1 %	0,3 %	8,9 %	6,7 %	11,7 %	18,1 %	13,1 %	21,6 %	13,5 %	10,5 %	19,2 %	4,0 %	1,9 %	5,1 %	7,1 %	5,4 %	8,7 %	3,5 %	2,7 %	4,3 %	6,7 %	5,0 %	8,8 %	8,7 %	7,0 %	9,9 %	8,4 %	6,7 %	11,6 %	3,7 %	1,5 %	5,0 ankara 510

521 konya %	11,8 %	7,6 %	15,5 %	0,4 %	0,3 %	0,5 %	8,5 %	6,2 %	11,2 %	19,4 %	12,5 %	23,6 %	8,9 %	7,6 %	11,3 %	5,3 %	8,0 %	3,1 %	9,9 %	7,1 %	12,3 %	7,9 %	5,8 %	9,6 %	9,3 %	6,3 %	12,4 %	11,6 %	8,7 %	13,3 %	7,6 %	6,4 %	9,6 %	6,7 %	8,3 %	5,6 konya 521

522 karaman %	8,7 %	5,6 %	11,5 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	8,8 %	4,8 %	13,0 %	13,4 %	9,9 %	16,0 %	19,9 %	14,2 %	27,0 - - - %	7,8 %	5,4 %	10,0 %	3,3 %	1,6 %	5,1 %	9,0 %	4,8 %	13,2 %	9,0 %	8,7 %	9,2 %	10,5 %	6,8 %	15,4 - - - karaman 522

600 akdeniz %	11,3 %	7,2 %	14,9 %	0,3 %	0,2 %	0,4 %	8,5 %	5,9 %	11,3 %	19,8 %	12,9 %	24,1 %	15,4 %	14,0 %	17,1 %	2,4 %	2,6 %	2,4 %	8,3 %	6,0 %	10,3 %	3,4 %	2,6 %	4,3 %	8,3 %	5,8 %	11,0 %	10,2 %	7,6 %	11,8 %	10,3 %	9,3 %	11,3 %	1,9 %	2,0 %	1,8 akdeniz 600

611 antalya %	10,6 %	6,7 %	14,4 %	0,5 %	0,2 %	0,7 %	10,1 %	6,4 %	14,1 %	16,3 %	10,8 %	20,4 %	10,9 %	7,8 %	14,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	8,3 %	5,4 %	11,0 %	0,7 %	0,4 %	1,1 %	10,6 %	6,7 %	14,6 %	9,5 %	6,6 %	11,7 %	6,4 %	4,1 %	8,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 antalya 611

612 ısparta %	8,4 %	5,7 %	11,0 %	0,2 %	0,2 %	0,1 %	6,5 %	5,7 %	7,6 %	15,1 %	10,1 %	18,9 %	5,8 %	5,5 %	6,1 %	1,4 %	0,0 %	1,5 %	5,8 %	4,5 %	6,9 %	0,7 %	0,6 %	0,7 %	5,2 %	4,7 %	5,9 %	9,0 %	6,8 %	10,6 %	6,7 %	7,4 %	6,0 %	2,3 %	0,0 %	2,5 ısparta 612

613 burdur %	8,8 %	5,7 %	11,9 %	0,1 %	0,2 %	0,0 %	6,5 %	5,0 %	8,6 %	15,3 %	10,0 %	19,3 %	9,1 %	8,4 %	9,6 %	0,0 - %	0,0 %	7,0 %	5,4 %	8,5 %	3,6 %	3,4 %	3,9 %	6,5 %	5,1 %	8,5 %	8,9 %	6,8 %	10,4 %	7,8 %	6,1 %	8,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 burdur 613

621 adana %	11,9 %	7,4 %	15,8 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	6,8 %	5,4 %	8,4 %	24,7 %	16,1 %	29,1 %	12,9 %	10,6 %	15,6 - - - %	8,3 %	6,2 %	10,1 %	5,2 %	4,2 %	6,3 %	7,2 %	5,7 %	8,9 %	11,1 %	8,3 %	12,5 %	9,2 %	9,5 %	9,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 adana 621

622 mersin %	10,0 %	5,6 %	14,1 %	0,6 %	0,3 %	0,8 %	7,5 %	4,8 %	10,5 %	18,9 %	10,2 %	24,6 %	16,0 %	14,9 %	17,0 %	4,3 %	3,4 %	5,4 %	7,5 %	5,0 %	9,6 %	3,6 %	2,5 %	4,6 %	8,2 %	5,2 %	11,4 %	8,4 %	6,1 %	10,0 %	8,4 %	7,2 %	9,4 %	4,1 %	3,7 %	4,7 mersin 622

631 hatay %	12,5 %	8,7 %	15,8 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	11,5 %	7,9 %	15,1 %	19,9 %	15,6 %	22,7 %	16,8 %	11,8 %	22,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	10,1 %	7,3 %	12,5 %	7,3 %	5,4 %	9,2 %	9,5 %	6,3 %	12,5 %	12,2 %	10,0 %	13,7 %	10,1 %	7,4 %	13,0 - - - hatay 631

632 kahramanmaraş %	14,2 %	9,9 %	17,4 %	0,2 %	0,3 %	0,1 %	11,0 %	6,7 %	14,7 %	20,9 %	15,2 %	23,8 %	21,2 %	20,8 %	21,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	9,2 %	7,1 %	10,9 %	0,6 %	0,5 %	0,6 %	8,6 %	5,5 %	11,3 %	10,5 %	8,4 %	11,6 %	16,2 %	15,1 %	17,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 kahramanmaraş 632

633 osmaniye %	10,0 %	6,9 %	12,7 %	0,3 %	0,4 %	0,3 %	4,3 %	4,4 %	4,2 %	21,4 %	14,1 %	25,4 %	14,2 %	15,5 %	11,3 - - - %	7,3 %	6,1 %	8,4 %	5,3 %	4,5 %	6,1 %	5,2 %	5,2 %	5,2 %	10,6 %	8,2 %	11,9 %	7,4 %	7,2 %	7,8 - - - osmaniye 633

700 orta anadolu %	11,3 %	7,6 %	14,6 %	0,4 %	0,4 %	0,3 %	8,6 %	6,6 %	10,9 %	18,7 %	12,1 %	22,9 %	14,4 %	13,2 %	15,7 %	1,1 %	4,2 %	0,4 %	8,3 %	6,5 %	9,8 %	4,1 %	3,1 %	5,1 %	8,8 %	6,5 %	11,4 %	9,2 %	7,7 %	10,2 %	10,3 %	8,9 %	11,8 %	3,7 %	5,5 %	3,1 orta anadolu 700

711 kırıkkale %	11,3 %	7,1 %	14,7 %	0,3 %	0,3 %	0,2 %	8,4 %	6,8 %	10,4 %	18,2 %	10,2 %	22,7 %	21,1 %	13,9 %	32,3 - - - %	9,0 %	7,2 %	10,6 %	7,8 %	6,6 %	8,9 %	9,7 %	7,6 %	12,2 %	8,6 %	6,1 %	10,1 %	15,4 %	15,5 %	15,2 - - - kırıkkale 711

712 aksaray %	12,6 %	7,9 %	16,6 %	0,4 %	0,3 %	0,5 %	16,5 %	11,1 %	22,8 %	15,5 %	8,8 %	18,9 %	5,4 %	4,2 %	6,7 - - - %	11,0 %	8,2 %	13,4 %	10,2 %	7,7 %	13,0 %	15,8 %	10,7 %	21,4 %	7,7 %	6,2 %	8,5 %	4,6 %	4,2 %	5,2 - - - aksaray 712

713 niğde %	9,5 %	9,3 %	9,7 %	0,8 %	0,9 %	0,7 %	7,2 %	6,1 %	8,4 %	11,5 %	13,5 %	10,2 %	31,0 %	27,3 %	35,2 - - - %	7,9 %	7,8 %	7,9 %	4,5 %	3,5 %	5,7 %	7,6 %	5,8 %	9,7 %	8,0 %	10,4 %	6,5 %	15,0 %	13,8 %	16,3 - - - niğde 713

714 nevşehir %	13,0 %	7,7 %	17,9 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	7,8 %	7,3 %	8,4 %	21,7 %	10,8 %	28,4 %	20,8 %	19,0 %	23,6 - - - %	8,2 %	6,6 %	9,7 %	0,4 %	0,5 %	0,3 %	6,5 %	5,8 %	7,4 %	11,6 %	9,7 %	12,7 %	13,9 %	12,6 %	15,6 - - - nevşehir 714

715 kırşehir %	8,1 %	5,3 %	10,7 %	0,2 %	0,4 %	0,0 %	4,0 %	3,4 %	4,7 %	17,6 %	11,8 %	21,4 %	12,4 %	8,4 %	14,8 - - - %	4,7 %	4,4 %	5,0 %	0,2 %	0,3 %	0,1 %	4,4 %	4,3 %	4,5 %	7,2 %	7,3 %	7,2 %	8,7 %	5,7 %	10,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 kırşehir 715

721 kayseri %	12,2 %	8,2 %	15,7 %	0,2 %	0,1 %	0,3 %	9,8 %	7,6 %	12,5 %	21,4 %	13,9 %	25,8 %	10,8 %	10,9 %	10,6 %	1,4 %	5,7 %	0,5 %	8,1 %	6,3 %	9,7 %	2,6 %	1,9 %	3,2 %	9,6 %	7,2 %	12,5 %	8,9 %	6,8 %	10,1 %	8,2 %	8,1 %	8,3 %	4,7 %	8,2 %	3,8 kayseri 721

722 sivas %	11,0 %	6,6 %	14,8 %	0,7 %	0,5 %	0,8 %	6,0 %	4,2 %	7,9 %	20,5 %	11,6 %	26,4 %	12,0 %	10,8 %	13,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	7,9 %	5,7 %	9,8 %	4,0 %	2,6 %	5,3 %	6,4 %	4,4 %	8,4 %	10,4 %	8,3 %	11,8 %	10,0 %	7,4 %	12,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 sivas 722

723 yozgat %	10,6 %	7,4 %	13,1 %	0,3 %	0,6 %	0,1 %	6,9 %	4,7 %	8,6 %	16,5 %	11,5 %	20,1 %	15,0 %	14,3 %	15,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	9,0 %	6,7 %	10,9 %	5,7 %	4,2 %	7,2 %	7,4 %	5,1 %	9,3 %	10,3 %	8,1 %	12,0 %	12,5 %	8,7 %	15,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 yozgat 723
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800 batı karadeniz %	11,1 %	7,5 %	14,2 %	0,4 %	0,3 %	0,4 %	7,9 %	6,4 %	9,9 %	17,5 %	11,9 %	21,2 %	15,6 %	12,8 %	17,7 %	1,7 %	1,2 %	1,8 %	7,6 %	6,0 %	8,9 %	3,5 %	2,9 %	4,0 %	7,4 %	5,8 %	9,4 %	9,0 %	7,5 %	9,9 %	9,8 %	7,7 %	11,3 %	2,9 %	3,0 %	2,8 batı karadeniz 800

811 zonguldak %	11,6 %	7,7 %	14,9 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	9,0 %	8,1 %	10,1 %	19,1 %	12,4 %	22,6 %	12,6 %	12,1 %	13,2 %	3,9 %	5,0 %	3,5 %	7,2 %	6,1 %	8,1 %	2,5 %	2,8 %	2,1 %	7,8 %	6,8 %	9,1 %	8,6 %	6,9 %	9,6 %	9,9 %	9,9 %	10,0 %	5,1 %	5,3 %	5,0 zonguldak 811

812 karabük %	7,8 %	6,1 %	9,3 %	0,6 %	0,4 %	0,7 %	3,8 %	3,6 %	4,2 %	14,1 %	12,7 %	15,1 %	12,5 %	7,3 %	16,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	5,6 %	5,3 %	5,9 %	1,9 %	2,1 %	1,8 %	4,3 %	3,9 %	4,9 %	8,3 %	8,9 %	7,9 %	7,8 %	4,4 %	10,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 karabük 812

813 bartın %	13,8 %	6,5 %	19,9 %	0,4 %	0,4 %	0,3 %	6,4 %	7,7 %	4,5 %	19,8 %	8,2 %	28,0 %	13,8 %	5,1 %	17,0 - - - %	8,2 %	6,2 %	9,9 %	5,4 %	7,2 %	3,2 %	5,1 %	6,1 %	3,6 %	9,8 %	6,2 %	12,3 %	9,3 %	4,4 %	11,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 bartın 813

821 kastamonu %	8,9 %	4,6 %	12,3 %	0,9 %	0,3 %	1,5 %	5,4 %	3,7 %	7,7 %	13,5 %	6,8 %	17,6 %	12,2 %	12,1 %	12,3 - - - %	6,3 %	3,8 %	8,3 %	0,9 %	0,4 %	1,4 %	5,7 %	4,3 %	7,6 %	8,3 %	4,8 %	10,6 %	8,6 %	7,9 %	8,9 - - - kastamonu 821

822 çankırı %	12,5 %	9,3 %	14,9 %	0,4 %	0,6 %	0,2 %	3,1 %	3,6 %	2,4 %	19,6 %	16,1 %	21,7 %	11,0 %	6,3 %	15,0 - - - %	6,7 %	5,7 %	7,5 %	0,3 %	0,6 %	0,1 %	4,6 %	5,2 %	3,6 %	9,3 %	8,4 %	9,8 %	9,8 %	5,9 %	12,7 - - - çankırı 822

823 sinop %	9,4 %	6,6 %	11,8 %	0,9 %	0,9 %	1,0 %	5,8 %	5,3 %	6,5 %	15,7 %	12,1 %	17,9 %	11,0 %	7,2 %	12,4 %	0,0 - %	0,0 %	6,1 %	5,1 %	7,0 %	1,0 %	1,0 %	1,1 %	4,4 %	4,2 %	4,7 %	8,9 %	8,6 %	9,1 %	10,2 %	7,1 %	11,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 sinop 823

831 samsun %	10,9 %	6,8 %	14,5 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	8,5 %	5,6 %	12,0 %	16,4 %	10,1 %	20,8 %	20,5 %	16,4 %	24,5 %	1,4 %	0,0 %	1,8 %	7,9 %	5,7 %	9,9 %	4,9 %	3,3 %	6,4 %	8,6 %	5,7 %	12,0 %	8,2 %	6,5 %	9,3 %	10,4 %	8,0 %	12,7 %	1,6 %	0,0 %	2,2 samsun 831

832 tokat %	12,5 %	9,1 %	15,2 %	0,4 %	0,5 %	0,3 %	10,2 %	9,1 %	11,3 %	18,5 %	12,9 %	22,0 %	14,8 %	11,6 %	16,6 %	3,0 %	0,0 %	3,8 %	8,6 %	7,2 %	9,7 %	5,6 %	4,9 %	6,3 %	8,0 %	6,8 %	9,4 %	9,8 %	8,5 %	10,6 %	8,6 %	7,1 %	9,6 %	9,2 %	16,7 %	7,8 tokat 832

833 çorum %	12,4 %	8,3 %	15,9 %	0,4 %	0,2 %	0,6 %	7,7 %	6,6 %	8,9 %	21,4 %	13,7 %	26,2 %	21,9 %	17,4 %	26,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	9,0 %	7,1 %	10,5 %	5,6 %	4,9 %	6,3 %	6,9 %	5,8 %	8,0 %	11,6 %	9,3 %	13,0 %	12,5 %	9,0 %	15,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 çorum 833

834 amasya %	10,3 %	8,9 %	11,5 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	5,8 %	4,3 %	7,3 %	16,6 %	15,9 %	17,2 %	8,3 %	5,8 %	10,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	6,3 %	6,1 %	6,5 %	2,3 %	1,9 %	2,8 %	6,1 %	4,8 %	7,4 %	7,6 %	8,6 %	6,9 %	8,2 %	5,7 %	9,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 amasya 834

900 doğu karadeniz %	10,4 %	5,9 %	14,3 %	0,3 %	0,2 %	0,3 %	5,8 %	4,0 %	7,9 %	17,0 %	9,6 %	22,5 %	10,7 %	7,9 %	12,7 %	1,7 %	3,3 %	0,9 %	6,2 %	4,3 %	7,9 %	1,3 %	0,9 %	1,6 %	5,0 %	3,4 %	6,7 %	8,4 %	6,0 %	10,1 %	8,0 %	6,0 %	9,5 %	2,8 %	3,3 %	2,6 doğu karadeniz 900

901 trabzon %	11,6 %	5,9 %	16,7 %	0,3 %	0,1 %	0,5 %	4,6 %	3,3 %	6,2 %	21,8 %	10,9 %	29,8 %	9,4 %	7,1 %	11,6 %	1,0 %	0,0 %	1,1 %	6,3 %	4,1 %	8,2 %	0,9 %	0,7 %	1,1 %	3,9 %	2,7 %	5,2 %	9,8 %	6,5 %	12,2 %	7,2 %	6,1 %	8,2 %	3,0 %	0,0 %	3,4 trabzon 901

902 ordu %	8,7 %	5,3 %	11,6 %	0,3 %	0,2 %	0,3 %	5,8 %	4,1 %	7,8 %	13,5 %	8,5 %	16,9 %	11,9 %	7,4 %	14,6 %	3,5 %	4,5 %	0,0 %	5,8 %	4,1 %	7,2 %	1,2 %	0,8 %	1,7 %	5,1 %	3,8 %	6,6 %	7,4 %	5,8 %	8,6 %	7,8 %	5,1 %	9,6 %	3,2 %	4,8 %	0,0 ordu 902

903 giresun %	10,0 %	6,4 %	13,1 %	0,3 %	0,4 %	0,2 %	7,0 %	4,8 %	9,5 %	15,1 %	9,3 %	19,3 %	11,3 %	10,5 %	11,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	6,3 %	4,6 %	7,8 %	1,7 %	1,1 %	2,3 %	6,3 %	4,5 %	8,2 %	7,5 %	5,5 %	8,9 %	9,4 %	8,1 %	10,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 giresun 903

904 rize %	12,2 %	6,7 %	17,0 %	0,2 %	0,1 %	0,3 %	6,7 %	4,5 %	9,4 %	20,3 %	10,8 %	27,2 %	11,6 %	8,5 %	14,2 - - - %	7,3 %	4,7 %	9,5 %	1,8 %	1,3 %	2,3 %	6,3 %	3,9 %	8,8 %	9,7 %	6,6 %	12,0 %	8,5 %	5,9 %	10,6 - - - rize 904

905 artvin %	8,3 %	6,1 %	10,2 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	3,8 %	2,9 %	4,8 %	12,3 %	9,3 %	14,7 %	5,0 %	4,1 %	5,5 - - - %	5,0 %	3,9 %	5,9 %	0,4 %	0,5 %	0,4 %	3,2 %	2,5 %	4,1 %	7,0 %	5,9 %	7,8 %	6,0 %	3,8 %	7,4 - - - artvin 905

906 gümüşhane %	10,2 %	4,6 %	14,5 %	0,2 %	0,0 %	0,3 %	11,6 %	6,6 %	15,9 %	13,1 %	5,4 %	19,3 %	11,4 %	1,8 %	17,6 - - - %	6,1 %	3,6 %	8,0 %	1,0 %	0,6 %	1,3 %	8,3 %	4,8 %	11,4 %	6,8 %	4,1 %	8,9 %	6,8 %	3,5 %	9,3 - - - gümüşhane 906

A00 k.doğu anadolu %	10,8 %	6,9 %	13,4 %	0,6 %	0,7 %	0,5 %	9,6 %	7,2 %	11,4 %	17,2 %	9,5 %	22,2 %	16,6 %	11,4 %	19,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	8,7 %	6,3 %	10,4 %	3,7 %	4,2 %	3,4 %	9,7 %	6,9 %	11,8 %	9,8 %	6,8 %	11,8 %	9,4 %	5,6 %	11,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 k.doğu anadolu A00

A11 erzurum %	9,4 %	5,3 %	12,2 %	0,5 %	0,4 %	0,5 %	7,4 %	5,3 %	9,0 %	15,8 %	7,6 %	20,6 %	16,1 %	9,4 %	20,5 %	0,0 - %	0,0 %	7,8 %	5,7 %	9,1 %	2,3 %	4,8 %	0,5 %	9,5 %	6,6 %	11,7 %	8,8 %	5,6 %	10,4 %	7,3 %	4,1 %	9,7 %	0,0 - %	0,0 erzurum A11

A12 erzincan %	11,4 %	7,4 %	14,4 %	0,6 %	0,7 %	0,5 %	8,1 %	6,7 %	9,5 %	19,7 %	12,3 %	24,0 %	12,4 %	9,4 %	17,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	7,5 %	6,1 %	8,6 %	2,8 %	2,8 %	2,7 %	9,6 %	7,9 %	11,1 %	8,9 %	6,9 %	9,9 %	7,4 %	5,8 %	10,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 erzincan A12

A13 bayburt %	9,6 %	7,4 %	11,0 %	0,4 %	0,7 %	0,2 %	6,9 %	4,6 %	8,3 %	16,1 %	12,7 %	18,1 %	13,6 %	11,4 %	15,2 - - - %	7,9 %	6,6 %	8,7 %	6,7 %	4,8 %	7,9 %	8,1 %	5,0 %	10,1 %	7,5 %	8,2 %	7,1 %	10,0 %	8,4 %	11,4 - - - bayburt A13

A21 ağrı %	10,4 %	6,5 %	12,4 %	0,3 %	0,5 %	0,2 %	9,5 %	7,6 %	10,4 %	17,5 %	7,7 %	23,7 %	16,4 %	8,8 %	18,3 - - - %	10,2 %	7,1 %	11,8 %	10,0 %	7,3 %	12,0 %	9,2 %	7,2 %	10,1 %	11,5 %	7,1 %	14,5 %	12,9 %	4,8 %	15,6 - - - ağrı A21

A22 kars %	14,2 %	9,4 %	18,1 %	1,9 %	2,9 %	1,1 %	15,3 %	10,0 %	20,0 %	18,2 %	11,2 %	23,6 %	19,6 %	16,9 %	20,2 - - - %	9,9 %	6,2 %	13,0 %	1,1 %	1,8 %	0,6 %	10,6 %	6,5 %	14,5 %	12,0 %	7,4 %	15,5 %	13,2 %	9,9 %	14,0 - - - kars A22

A23 ığdır %	13,0 %	8,9 %	16,7 %	0,3 %	0,3 %	0,2 %	12,9 %	9,9 %	15,8 %	18,9 %	9,0 %	27,2 %	26,7 %	22,1 %	31,3 - - - %	11,2 %	7,8 %	14,3 %	2,2 %	1,5 %	2,7 %	12,5 %	8,9 %	15,8 %	13,9 %	8,8 %	18,4 %	11,1 %	8,4 %	14,2 - - - ığdır A23

A24 ardahan %	7,8 %	6,5 %	9,0 %	0,2 %	0,0 %	0,3 %	3,4 %	3,2 %	3,7 %	15,5 %	11,7 %	19,4 %	1,8 %	0,0 %	2,2 - - - %	6,0 %	5,1 %	6,9 %	3,7 %	5,8 %	2,1 %	4,7 %	3,1 %	6,3 %	8,3 %	6,8 %	9,8 %	0,6 %	0,0 %	0,7 - - - ardahan A24

B00 o.doğu anadolu %	11,2 %	6,9 %	14,1 %	0,5 %	0,4 %	0,6 %	9,0 %	5,9 %	11,2 %	19,8 %	11,2 %	25,4 %	13,8 %	9,6 %	17,1 %	1,2 %	2,5 %	0,8 %	7,9 %	5,2 %	9,8 %	4,6 %	3,2 %	5,5 %	8,4 %	5,3 %	10,5 %	8,5 %	5,6 %	10,4 %	8,1 %	5,7 %	10,0 %	1,1 %	2,3 %	0,7 o.doğu anadolu B00

B11 malatya %	8,6 %	5,2 %	11,6 %	0,4 %	0,1 %	0,7 %	7,2 %	4,8 %	9,7 %	15,4 %	8,7 %	19,0 %	9,8 %	6,4 %	13,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	6,5 %	4,5 %	8,3 %	3,7 %	2,4 %	4,8 %	6,6 %	4,5 %	8,8 %	7,5 %	5,6 %	8,5 %	7,1 %	4,0 %	10,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 malatya B11

B12 elazığ %	12,3 %	7,4 %	16,1 %	0,4 %	0,3 %	0,5 %	9,9 %	7,3 %	12,2 %	20,3 %	10,9 %	25,9 %	15,6 %	10,3 %	20,9 %	3,5 %	8,3 %	2,2 %	8,4 %	5,5 %	10,7 %	4,2 %	3,9 %	4,4 %	9,1 %	5,9 %	11,8 %	9,2 %	5,6 %	11,4 %	7,7 %	5,1 %	10,4 %	2,9 %	7,1 %	1,8 elazığ B12

B13 bingöl %	10,7 %	7,1 %	13,2 %	1,0 %	0,9 %	1,0 %	7,6 %	3,8 %	9,6 %	19,3 %	12,2 %	25,9 %	17,0 %	13,0 %	21,3 - - - %	9,2 %	6,0 %	11,4 %	6,0 %	2,1 %	8,7 %	8,6 %	4,8 %	10,5 %	11,7 %	8,4 %	15,0 %	8,9 %	7,0 %	10,7 - - - bingöl B13

B14 tunceli %	7,1 %	2,6 %	11,3 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	5,0 %	3,0 %	7,2 %	20,4 %	5,2 %	28,2 - - - - - - %	5,8 %	3,1 %	8,3 %	0,1 %	0,2 %	0,0 %	7,0 %	4,3 %	9,8 %	10,8 %	4,2 %	14,6 - - - - - - tunceli B14

B21 van %	12,4 %	7,6 %	15,1 %	0,5 %	0,2 %	0,6 %	9,8 %	6,5 %	11,6 %	24,8 %	12,2 %	32,5 %	18,5 %	13,0 %	25,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	8,7 %	5,7 %	10,5 %	6,2 %	3,8 %	7,5 %	8,7 %	5,4 %	10,5 %	9,5 %	6,3 %	11,6 %	10,4 %	8,9 %	12,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 van B21

B22 muş %	14,8 %	13,9 %	15,3 %	1,1 %	1,5 %	1,0 %	11,6 %	6,2 %	13,7 %	22,9 %	23,9 %	22,3 %	7,4 %	0,7 %	9,1 - - - %	6,6 %	3,2 %	8,2 %	2,4 %	2,1 %	2,5 %	12,1 %	7,2 %	14,2 %	5,6 %	2,0 %	7,7 %	2,5 %	1,4 %	2,9 - - - muş B22

B23 bitlis %	11,8 %	4,8 %	15,1 %	0,2 %	0,3 %	0,1 %	7,5 %	3,6 %	8,8 %	22,2 %	6,7 %	33,1 %	14,7 %	10,5 %	16,5 - - - %	8,0 %	5,3 %	9,2 %	0,5 %	0,8 %	0,4 %	7,9 %	4,2 %	9,0 %	10,8 %	7,6 %	13,0 %	11,2 %	7,3 %	13,1 - - - bitlis B23

B24 hakkari %	11,0 %	7,1 %	13,4 %	0,3 %	0,3 %	0,4 %	11,5 %	8,4 %	13,0 %	12,4 %	5,5 %	23,3 %	16,0 %	10,8 %	17,8 - - - %	9,7 %	6,5 %	11,8 %	16,3 %	15,5 %	16,7 %	9,8 %	6,5 %	11,4 %	6,7 %	4,9 %	9,4 %	12,1 %	6,1 %	14,5 - - - hakkari B24

C00 g.doğu anadolu %	10,6 %	6,3 %	13,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	9,1 %	5,1 %	11,6 %	18,6 %	10,7 %	24,8 %	13,0 %	11,0 %	15,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	9,3 %	5,6 %	11,8 %	8,8 %	4,4 %	12,2 %	9,2 %	5,3 %	11,6 %	9,6 %	6,4 %	12,3 %	9,8 %	7,6 %	11,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 g.doğu anadolu C00

C11 gaziantep %	11,8 %	8,1 %	14,7 %	0,3 %	0,5 %	0,2 %	11,9 %	7,8 %	14,9 %	15,5 %	10,6 %	19,6 %	14,7 %	13,3 %	17,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	10,4 %	7,1 %	13,1 %	6,4 %	4,7 %	7,9 %	11,8 %	7,7 %	14,7 %	8,9 %	6,4 %	11,1 %	9,6 %	8,8 %	10,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 gaziantep C11

C12 adıyaman %	10,9 %	6,3 %	14,6 %	1,2 %	1,0 %	1,4 %	9,8 %	5,2 %	13,3 %	17,2 %	8,2 %	24,5 %	17,1 %	17,6 %	16,4 - - - %	9,2 %	5,7 %	12,1 %	9,5 %	5,7 %	13,1 %	8,8 %	5,0 %	11,8 %	9,7 %	6,2 %	12,5 %	9,9 %	8,3 %	11,8 %	0,0 - %	0,0 adıyaman C12

C13 kilis %	18,1 %	7,8 %	28,0 %	0,5 %	0,2 %	0,9 %	10,4 %	8,1 %	12,7 %	27,9 %	11,2 %	41,7 %	25,5 %	17,4 %	32,7 - - - %	10,2 %	4,8 %	15,2 %	0,8 %	0,3 %	1,4 %	5,9 %	5,9 %	6,0 %	14,7 %	6,3 %	21,9 %	12,6 %	9,9 %	14,7 - - - kilis C13

C21 şanlıurfa %	12,5 %	8,1 %	14,9 %	0,4 %	0,3 %	0,4 %	11,3 %	5,0 %	14,0 %	20,7 %	16,2 %	24,2 %	11,3 %	8,6 %	14,3 - - - %	10,3 %	6,7 %	12,3 %	10,5 %	4,0 %	14,9 %	10,0 %	4,8 %	12,2 %	11,3 %	10,0 %	12,3 %	9,6 %	8,2 %	10,8 - - - şanlıurfa C21

C22 diyarbakır %	8,8 %	4,4 %	11,8 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	7,4 %	3,9 %	9,6 %	19,6 %	8,1 %	28,3 %	8,4 %	4,5 %	11,5 - - - %	8,4 %	4,2 %	11,3 %	8,5 %	4,4 %	11,4 %	8,3 %	4,3 %	11,0 %	8,4 %	3,3 %	12,4 %	9,8 %	5,5 %	13,2 - - - diyarbakır C22

C31 mardin %	7,7 %	3,8 %	10,0 %	0,2 %	0,2 %	0,3 %	7,4 %	3,9 %	9,2 %	12,0 %	4,9 %	18,0 %	9,6 %	2,7 %	12,2 - - - %	8,6 %	4,7 %	11,0 %	27,7 %	11,5 %	39,9 %	7,0 %	3,8 %	8,7 %	7,0 %	4,8 %	9,0 %	9,0 %	4,5 %	10,7 - - - mardin C31

C32 batman %	10,4 %	6,5 %	12,9 %	0,1 %	0,0 %	0,2 %	7,8 %	4,5 %	9,9 %	25,9 %	16,3 %	32,3 %	14,0 %	10,7 %	19,1 - - - %	8,7 %	5,3 %	11,0 %	0,2 %	0,1 %	0,2 %	9,1 %	5,3 %	11,5 %	10,7 %	7,3 %	13,0 %	10,3 %	7,0 %	15,8 - - - batman C32

C33 şırnak %	9,6 %	5,3 %	12,0 %	0,3 %	0,6 %	0,2 %	5,5 %	3,4 %	6,5 %	19,4 %	8,5 %	28,7 %	15,2 %	25,0 %	14,5 - - - %	7,4 %	3,8 %	9,5 %	6,8 %	1,4 %	10,0 %	5,9 %	3,5 %	7,1 %	10,3 %	4,8 %	14,8 %	10,8 %	3,7 %	11,8 - - - şırnak C33

C34 siirt %	11,3 %	7,4 %	13,2 %	0,3 %	0,5 %	0,2 %	8,1 %	3,7 %	10,0 %	19,7 %	14,2 %	23,0 %	9,6 %	3,3 %	11,8 - - - %	9,0 %	5,9 %	10,6 %	5,6 %	2,9 %	7,3 %	9,5 %	5,0 %	11,6 %	9,8 %	8,5 %	10,5 %	8,8 %	4,5 %	10,8 - - - siirt C34
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800 batı karadeniz %	11,1 %	7,5 %	14,2 %	0,4 %	0,3 %	0,4 %	7,9 %	6,4 %	9,9 %	17,5 %	11,9 %	21,2 %	15,6 %	12,8 %	17,7 %	1,7 %	1,2 %	1,8 %	7,6 %	6,0 %	8,9 %	3,5 %	2,9 %	4,0 %	7,4 %	5,8 %	9,4 %	9,0 %	7,5 %	9,9 %	9,8 %	7,7 %	11,3 %	2,9 %	3,0 %	2,8 batı karadeniz 800

811 zonguldak %	11,6 %	7,7 %	14,9 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	9,0 %	8,1 %	10,1 %	19,1 %	12,4 %	22,6 %	12,6 %	12,1 %	13,2 %	3,9 %	5,0 %	3,5 %	7,2 %	6,1 %	8,1 %	2,5 %	2,8 %	2,1 %	7,8 %	6,8 %	9,1 %	8,6 %	6,9 %	9,6 %	9,9 %	9,9 %	10,0 %	5,1 %	5,3 %	5,0 zonguldak 811

812 karabük %	7,8 %	6,1 %	9,3 %	0,6 %	0,4 %	0,7 %	3,8 %	3,6 %	4,2 %	14,1 %	12,7 %	15,1 %	12,5 %	7,3 %	16,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	5,6 %	5,3 %	5,9 %	1,9 %	2,1 %	1,8 %	4,3 %	3,9 %	4,9 %	8,3 %	8,9 %	7,9 %	7,8 %	4,4 %	10,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 karabük 812

813 bartın %	13,8 %	6,5 %	19,9 %	0,4 %	0,4 %	0,3 %	6,4 %	7,7 %	4,5 %	19,8 %	8,2 %	28,0 %	13,8 %	5,1 %	17,0 - - - %	8,2 %	6,2 %	9,9 %	5,4 %	7,2 %	3,2 %	5,1 %	6,1 %	3,6 %	9,8 %	6,2 %	12,3 %	9,3 %	4,4 %	11,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 bartın 813

821 kastamonu %	8,9 %	4,6 %	12,3 %	0,9 %	0,3 %	1,5 %	5,4 %	3,7 %	7,7 %	13,5 %	6,8 %	17,6 %	12,2 %	12,1 %	12,3 - - - %	6,3 %	3,8 %	8,3 %	0,9 %	0,4 %	1,4 %	5,7 %	4,3 %	7,6 %	8,3 %	4,8 %	10,6 %	8,6 %	7,9 %	8,9 - - - kastamonu 821

822 çankırı %	12,5 %	9,3 %	14,9 %	0,4 %	0,6 %	0,2 %	3,1 %	3,6 %	2,4 %	19,6 %	16,1 %	21,7 %	11,0 %	6,3 %	15,0 - - - %	6,7 %	5,7 %	7,5 %	0,3 %	0,6 %	0,1 %	4,6 %	5,2 %	3,6 %	9,3 %	8,4 %	9,8 %	9,8 %	5,9 %	12,7 - - - çankırı 822

823 sinop %	9,4 %	6,6 %	11,8 %	0,9 %	0,9 %	1,0 %	5,8 %	5,3 %	6,5 %	15,7 %	12,1 %	17,9 %	11,0 %	7,2 %	12,4 %	0,0 - %	0,0 %	6,1 %	5,1 %	7,0 %	1,0 %	1,0 %	1,1 %	4,4 %	4,2 %	4,7 %	8,9 %	8,6 %	9,1 %	10,2 %	7,1 %	11,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 sinop 823

831 samsun %	10,9 %	6,8 %	14,5 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	8,5 %	5,6 %	12,0 %	16,4 %	10,1 %	20,8 %	20,5 %	16,4 %	24,5 %	1,4 %	0,0 %	1,8 %	7,9 %	5,7 %	9,9 %	4,9 %	3,3 %	6,4 %	8,6 %	5,7 %	12,0 %	8,2 %	6,5 %	9,3 %	10,4 %	8,0 %	12,7 %	1,6 %	0,0 %	2,2 samsun 831

832 tokat %	12,5 %	9,1 %	15,2 %	0,4 %	0,5 %	0,3 %	10,2 %	9,1 %	11,3 %	18,5 %	12,9 %	22,0 %	14,8 %	11,6 %	16,6 %	3,0 %	0,0 %	3,8 %	8,6 %	7,2 %	9,7 %	5,6 %	4,9 %	6,3 %	8,0 %	6,8 %	9,4 %	9,8 %	8,5 %	10,6 %	8,6 %	7,1 %	9,6 %	9,2 %	16,7 %	7,8 tokat 832

833 çorum %	12,4 %	8,3 %	15,9 %	0,4 %	0,2 %	0,6 %	7,7 %	6,6 %	8,9 %	21,4 %	13,7 %	26,2 %	21,9 %	17,4 %	26,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	9,0 %	7,1 %	10,5 %	5,6 %	4,9 %	6,3 %	6,9 %	5,8 %	8,0 %	11,6 %	9,3 %	13,0 %	12,5 %	9,0 %	15,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 çorum 833

834 amasya %	10,3 %	8,9 %	11,5 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	5,8 %	4,3 %	7,3 %	16,6 %	15,9 %	17,2 %	8,3 %	5,8 %	10,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	6,3 %	6,1 %	6,5 %	2,3 %	1,9 %	2,8 %	6,1 %	4,8 %	7,4 %	7,6 %	8,6 %	6,9 %	8,2 %	5,7 %	9,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 amasya 834

900 doğu karadeniz %	10,4 %	5,9 %	14,3 %	0,3 %	0,2 %	0,3 %	5,8 %	4,0 %	7,9 %	17,0 %	9,6 %	22,5 %	10,7 %	7,9 %	12,7 %	1,7 %	3,3 %	0,9 %	6,2 %	4,3 %	7,9 %	1,3 %	0,9 %	1,6 %	5,0 %	3,4 %	6,7 %	8,4 %	6,0 %	10,1 %	8,0 %	6,0 %	9,5 %	2,8 %	3,3 %	2,6 doğu karadeniz 900

901 trabzon %	11,6 %	5,9 %	16,7 %	0,3 %	0,1 %	0,5 %	4,6 %	3,3 %	6,2 %	21,8 %	10,9 %	29,8 %	9,4 %	7,1 %	11,6 %	1,0 %	0,0 %	1,1 %	6,3 %	4,1 %	8,2 %	0,9 %	0,7 %	1,1 %	3,9 %	2,7 %	5,2 %	9,8 %	6,5 %	12,2 %	7,2 %	6,1 %	8,2 %	3,0 %	0,0 %	3,4 trabzon 901

902 ordu %	8,7 %	5,3 %	11,6 %	0,3 %	0,2 %	0,3 %	5,8 %	4,1 %	7,8 %	13,5 %	8,5 %	16,9 %	11,9 %	7,4 %	14,6 %	3,5 %	4,5 %	0,0 %	5,8 %	4,1 %	7,2 %	1,2 %	0,8 %	1,7 %	5,1 %	3,8 %	6,6 %	7,4 %	5,8 %	8,6 %	7,8 %	5,1 %	9,6 %	3,2 %	4,8 %	0,0 ordu 902

903 giresun %	10,0 %	6,4 %	13,1 %	0,3 %	0,4 %	0,2 %	7,0 %	4,8 %	9,5 %	15,1 %	9,3 %	19,3 %	11,3 %	10,5 %	11,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	6,3 %	4,6 %	7,8 %	1,7 %	1,1 %	2,3 %	6,3 %	4,5 %	8,2 %	7,5 %	5,5 %	8,9 %	9,4 %	8,1 %	10,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 giresun 903

904 rize %	12,2 %	6,7 %	17,0 %	0,2 %	0,1 %	0,3 %	6,7 %	4,5 %	9,4 %	20,3 %	10,8 %	27,2 %	11,6 %	8,5 %	14,2 - - - %	7,3 %	4,7 %	9,5 %	1,8 %	1,3 %	2,3 %	6,3 %	3,9 %	8,8 %	9,7 %	6,6 %	12,0 %	8,5 %	5,9 %	10,6 - - - rize 904

905 artvin %	8,3 %	6,1 %	10,2 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	3,8 %	2,9 %	4,8 %	12,3 %	9,3 %	14,7 %	5,0 %	4,1 %	5,5 - - - %	5,0 %	3,9 %	5,9 %	0,4 %	0,5 %	0,4 %	3,2 %	2,5 %	4,1 %	7,0 %	5,9 %	7,8 %	6,0 %	3,8 %	7,4 - - - artvin 905

906 gümüşhane %	10,2 %	4,6 %	14,5 %	0,2 %	0,0 %	0,3 %	11,6 %	6,6 %	15,9 %	13,1 %	5,4 %	19,3 %	11,4 %	1,8 %	17,6 - - - %	6,1 %	3,6 %	8,0 %	1,0 %	0,6 %	1,3 %	8,3 %	4,8 %	11,4 %	6,8 %	4,1 %	8,9 %	6,8 %	3,5 %	9,3 - - - gümüşhane 906

A00 k.doğu anadolu %	10,8 %	6,9 %	13,4 %	0,6 %	0,7 %	0,5 %	9,6 %	7,2 %	11,4 %	17,2 %	9,5 %	22,2 %	16,6 %	11,4 %	19,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	8,7 %	6,3 %	10,4 %	3,7 %	4,2 %	3,4 %	9,7 %	6,9 %	11,8 %	9,8 %	6,8 %	11,8 %	9,4 %	5,6 %	11,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 k.doğu anadolu A00

A11 erzurum %	9,4 %	5,3 %	12,2 %	0,5 %	0,4 %	0,5 %	7,4 %	5,3 %	9,0 %	15,8 %	7,6 %	20,6 %	16,1 %	9,4 %	20,5 %	0,0 - %	0,0 %	7,8 %	5,7 %	9,1 %	2,3 %	4,8 %	0,5 %	9,5 %	6,6 %	11,7 %	8,8 %	5,6 %	10,4 %	7,3 %	4,1 %	9,7 %	0,0 - %	0,0 erzurum A11

A12 erzincan %	11,4 %	7,4 %	14,4 %	0,6 %	0,7 %	0,5 %	8,1 %	6,7 %	9,5 %	19,7 %	12,3 %	24,0 %	12,4 %	9,4 %	17,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	7,5 %	6,1 %	8,6 %	2,8 %	2,8 %	2,7 %	9,6 %	7,9 %	11,1 %	8,9 %	6,9 %	9,9 %	7,4 %	5,8 %	10,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 erzincan A12

A13 bayburt %	9,6 %	7,4 %	11,0 %	0,4 %	0,7 %	0,2 %	6,9 %	4,6 %	8,3 %	16,1 %	12,7 %	18,1 %	13,6 %	11,4 %	15,2 - - - %	7,9 %	6,6 %	8,7 %	6,7 %	4,8 %	7,9 %	8,1 %	5,0 %	10,1 %	7,5 %	8,2 %	7,1 %	10,0 %	8,4 %	11,4 - - - bayburt A13

A21 ağrı %	10,4 %	6,5 %	12,4 %	0,3 %	0,5 %	0,2 %	9,5 %	7,6 %	10,4 %	17,5 %	7,7 %	23,7 %	16,4 %	8,8 %	18,3 - - - %	10,2 %	7,1 %	11,8 %	10,0 %	7,3 %	12,0 %	9,2 %	7,2 %	10,1 %	11,5 %	7,1 %	14,5 %	12,9 %	4,8 %	15,6 - - - ağrı A21

A22 kars %	14,2 %	9,4 %	18,1 %	1,9 %	2,9 %	1,1 %	15,3 %	10,0 %	20,0 %	18,2 %	11,2 %	23,6 %	19,6 %	16,9 %	20,2 - - - %	9,9 %	6,2 %	13,0 %	1,1 %	1,8 %	0,6 %	10,6 %	6,5 %	14,5 %	12,0 %	7,4 %	15,5 %	13,2 %	9,9 %	14,0 - - - kars A22

A23 ığdır %	13,0 %	8,9 %	16,7 %	0,3 %	0,3 %	0,2 %	12,9 %	9,9 %	15,8 %	18,9 %	9,0 %	27,2 %	26,7 %	22,1 %	31,3 - - - %	11,2 %	7,8 %	14,3 %	2,2 %	1,5 %	2,7 %	12,5 %	8,9 %	15,8 %	13,9 %	8,8 %	18,4 %	11,1 %	8,4 %	14,2 - - - ığdır A23

A24 ardahan %	7,8 %	6,5 %	9,0 %	0,2 %	0,0 %	0,3 %	3,4 %	3,2 %	3,7 %	15,5 %	11,7 %	19,4 %	1,8 %	0,0 %	2,2 - - - %	6,0 %	5,1 %	6,9 %	3,7 %	5,8 %	2,1 %	4,7 %	3,1 %	6,3 %	8,3 %	6,8 %	9,8 %	0,6 %	0,0 %	0,7 - - - ardahan A24

B00 o.doğu anadolu %	11,2 %	6,9 %	14,1 %	0,5 %	0,4 %	0,6 %	9,0 %	5,9 %	11,2 %	19,8 %	11,2 %	25,4 %	13,8 %	9,6 %	17,1 %	1,2 %	2,5 %	0,8 %	7,9 %	5,2 %	9,8 %	4,6 %	3,2 %	5,5 %	8,4 %	5,3 %	10,5 %	8,5 %	5,6 %	10,4 %	8,1 %	5,7 %	10,0 %	1,1 %	2,3 %	0,7 o.doğu anadolu B00

B11 malatya %	8,6 %	5,2 %	11,6 %	0,4 %	0,1 %	0,7 %	7,2 %	4,8 %	9,7 %	15,4 %	8,7 %	19,0 %	9,8 %	6,4 %	13,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	6,5 %	4,5 %	8,3 %	3,7 %	2,4 %	4,8 %	6,6 %	4,5 %	8,8 %	7,5 %	5,6 %	8,5 %	7,1 %	4,0 %	10,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 malatya B11

B12 elazığ %	12,3 %	7,4 %	16,1 %	0,4 %	0,3 %	0,5 %	9,9 %	7,3 %	12,2 %	20,3 %	10,9 %	25,9 %	15,6 %	10,3 %	20,9 %	3,5 %	8,3 %	2,2 %	8,4 %	5,5 %	10,7 %	4,2 %	3,9 %	4,4 %	9,1 %	5,9 %	11,8 %	9,2 %	5,6 %	11,4 %	7,7 %	5,1 %	10,4 %	2,9 %	7,1 %	1,8 elazığ B12

B13 bingöl %	10,7 %	7,1 %	13,2 %	1,0 %	0,9 %	1,0 %	7,6 %	3,8 %	9,6 %	19,3 %	12,2 %	25,9 %	17,0 %	13,0 %	21,3 - - - %	9,2 %	6,0 %	11,4 %	6,0 %	2,1 %	8,7 %	8,6 %	4,8 %	10,5 %	11,7 %	8,4 %	15,0 %	8,9 %	7,0 %	10,7 - - - bingöl B13

B14 tunceli %	7,1 %	2,6 %	11,3 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	5,0 %	3,0 %	7,2 %	20,4 %	5,2 %	28,2 - - - - - - %	5,8 %	3,1 %	8,3 %	0,1 %	0,2 %	0,0 %	7,0 %	4,3 %	9,8 %	10,8 %	4,2 %	14,6 - - - - - - tunceli B14

B21 van %	12,4 %	7,6 %	15,1 %	0,5 %	0,2 %	0,6 %	9,8 %	6,5 %	11,6 %	24,8 %	12,2 %	32,5 %	18,5 %	13,0 %	25,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	8,7 %	5,7 %	10,5 %	6,2 %	3,8 %	7,5 %	8,7 %	5,4 %	10,5 %	9,5 %	6,3 %	11,6 %	10,4 %	8,9 %	12,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 van B21

B22 muş %	14,8 %	13,9 %	15,3 %	1,1 %	1,5 %	1,0 %	11,6 %	6,2 %	13,7 %	22,9 %	23,9 %	22,3 %	7,4 %	0,7 %	9,1 - - - %	6,6 %	3,2 %	8,2 %	2,4 %	2,1 %	2,5 %	12,1 %	7,2 %	14,2 %	5,6 %	2,0 %	7,7 %	2,5 %	1,4 %	2,9 - - - muş B22

B23 bitlis %	11,8 %	4,8 %	15,1 %	0,2 %	0,3 %	0,1 %	7,5 %	3,6 %	8,8 %	22,2 %	6,7 %	33,1 %	14,7 %	10,5 %	16,5 - - - %	8,0 %	5,3 %	9,2 %	0,5 %	0,8 %	0,4 %	7,9 %	4,2 %	9,0 %	10,8 %	7,6 %	13,0 %	11,2 %	7,3 %	13,1 - - - bitlis B23

B24 hakkari %	11,0 %	7,1 %	13,4 %	0,3 %	0,3 %	0,4 %	11,5 %	8,4 %	13,0 %	12,4 %	5,5 %	23,3 %	16,0 %	10,8 %	17,8 - - - %	9,7 %	6,5 %	11,8 %	16,3 %	15,5 %	16,7 %	9,8 %	6,5 %	11,4 %	6,7 %	4,9 %	9,4 %	12,1 %	6,1 %	14,5 - - - hakkari B24

C00 g.doğu anadolu %	10,6 %	6,3 %	13,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	9,1 %	5,1 %	11,6 %	18,6 %	10,7 %	24,8 %	13,0 %	11,0 %	15,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	9,3 %	5,6 %	11,8 %	8,8 %	4,4 %	12,2 %	9,2 %	5,3 %	11,6 %	9,6 %	6,4 %	12,3 %	9,8 %	7,6 %	11,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 g.doğu anadolu C00

C11 gaziantep %	11,8 %	8,1 %	14,7 %	0,3 %	0,5 %	0,2 %	11,9 %	7,8 %	14,9 %	15,5 %	10,6 %	19,6 %	14,7 %	13,3 %	17,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	10,4 %	7,1 %	13,1 %	6,4 %	4,7 %	7,9 %	11,8 %	7,7 %	14,7 %	8,9 %	6,4 %	11,1 %	9,6 %	8,8 %	10,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 gaziantep C11

C12 adıyaman %	10,9 %	6,3 %	14,6 %	1,2 %	1,0 %	1,4 %	9,8 %	5,2 %	13,3 %	17,2 %	8,2 %	24,5 %	17,1 %	17,6 %	16,4 - - - %	9,2 %	5,7 %	12,1 %	9,5 %	5,7 %	13,1 %	8,8 %	5,0 %	11,8 %	9,7 %	6,2 %	12,5 %	9,9 %	8,3 %	11,8 %	0,0 - %	0,0 adıyaman C12

C13 kilis %	18,1 %	7,8 %	28,0 %	0,5 %	0,2 %	0,9 %	10,4 %	8,1 %	12,7 %	27,9 %	11,2 %	41,7 %	25,5 %	17,4 %	32,7 - - - %	10,2 %	4,8 %	15,2 %	0,8 %	0,3 %	1,4 %	5,9 %	5,9 %	6,0 %	14,7 %	6,3 %	21,9 %	12,6 %	9,9 %	14,7 - - - kilis C13

C21 şanlıurfa %	12,5 %	8,1 %	14,9 %	0,4 %	0,3 %	0,4 %	11,3 %	5,0 %	14,0 %	20,7 %	16,2 %	24,2 %	11,3 %	8,6 %	14,3 - - - %	10,3 %	6,7 %	12,3 %	10,5 %	4,0 %	14,9 %	10,0 %	4,8 %	12,2 %	11,3 %	10,0 %	12,3 %	9,6 %	8,2 %	10,8 - - - şanlıurfa C21

C22 diyarbakır %	8,8 %	4,4 %	11,8 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	7,4 %	3,9 %	9,6 %	19,6 %	8,1 %	28,3 %	8,4 %	4,5 %	11,5 - - - %	8,4 %	4,2 %	11,3 %	8,5 %	4,4 %	11,4 %	8,3 %	4,3 %	11,0 %	8,4 %	3,3 %	12,4 %	9,8 %	5,5 %	13,2 - - - diyarbakır C22

C31 mardin %	7,7 %	3,8 %	10,0 %	0,2 %	0,2 %	0,3 %	7,4 %	3,9 %	9,2 %	12,0 %	4,9 %	18,0 %	9,6 %	2,7 %	12,2 - - - %	8,6 %	4,7 %	11,0 %	27,7 %	11,5 %	39,9 %	7,0 %	3,8 %	8,7 %	7,0 %	4,8 %	9,0 %	9,0 %	4,5 %	10,7 - - - mardin C31

C32 batman %	10,4 %	6,5 %	12,9 %	0,1 %	0,0 %	0,2 %	7,8 %	4,5 %	9,9 %	25,9 %	16,3 %	32,3 %	14,0 %	10,7 %	19,1 - - - %	8,7 %	5,3 %	11,0 %	0,2 %	0,1 %	0,2 %	9,1 %	5,3 %	11,5 %	10,7 %	7,3 %	13,0 %	10,3 %	7,0 %	15,8 - - - batman C32

C33 şırnak %	9,6 %	5,3 %	12,0 %	0,3 %	0,6 %	0,2 %	5,5 %	3,4 %	6,5 %	19,4 %	8,5 %	28,7 %	15,2 %	25,0 %	14,5 - - - %	7,4 %	3,8 %	9,5 %	6,8 %	1,4 %	10,0 %	5,9 %	3,5 %	7,1 %	10,3 %	4,8 %	14,8 %	10,8 %	3,7 %	11,8 - - - şırnak C33

C34 siirt %	11,3 %	7,4 %	13,2 %	0,3 %	0,5 %	0,2 %	8,1 %	3,7 %	10,0 %	19,7 %	14,2 %	23,0 %	9,6 %	3,3 %	11,8 - - - %	9,0 %	5,9 %	10,6 %	5,6 %	2,9 %	7,3 %	9,5 %	5,0 %	11,6 %	9,8 %	8,5 %	10,5 %	8,8 %	4,5 %	10,8 - - - siirt C34
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tablo b9: engellilik ve özel eğitim programlarından yararlanan öğrenciler

bölge 
/ il 

kodu
bölge / il

özel eğitim ve 
rehabilitasyon merkezi

özel özel eğitim 
okulu

resmi özel eğitim 
okulu - ilköğretim

özel eğitim sınıfı - 
ilköğretim

kaynaştırma 
eğitimi - 

ilköğretim

2009-10 2009-10 2010-11 2009-10 2010-11 2009-10 2010-11 2009-10 2010-11

0 türkiye 	186.634					 	4.117					 	3.431					 17.559					 19.177					 15.712					 18.541					 70.564					 84.580					

100 istanbul 	36.861					 63 47 3.396 3.494 4.466 5.568 10.967					 13.358					

200 batı marmara 	4.981					 	0					 	0					 	752					 	892					 	326					 	422					 	2.518					 	2.900					

211 tekirdağ 	901					 0 0 157 202 36 73 	475					 	595					

212 edirne 	862					 0 0 302 310 9 14 	226					 	255					

213 kırklareli 	315					 0 0 50 93 36 29 	273					 	293					

221 balıkesir 	2.168					 0 0 169 202 196 238 	1.202					 	1.336					

222 çanakkale 	735					 0 0 74 85 49 68 	342					 	421					

300 ege 	23.370					 	865					 	493					 	1.949					 	2.129					 	1.659					 	1.855					 10.344					 12.263					

301 izmir 	10.749					 816 433 584 640 868 987 	5.082					 	5.826					

321 aydın 	1.817					 20 21 155 161 200 221 	830					 	1.060					

322 denizli 	2.113					 12 8 377 429 83 76 	477					 	685					

323 muğla 	2.047					 5 5 123 135 145 173 	884					 	1.025					

331 manisa 	3.923					 12 16 280 302 246 274 	1.469					 	1.833					

332 afyonkarahisar 	865					 0 10 184 186 25 23 	611					 	706					

333 kütahya 	1.254					 0 0 163 179 46 48 	610					 	692					

334 uşak 	602					 0 0 83 97 46 53 	381					 	436					

400 doğu marmara 	14.477					 	230					 	362					 	1.909					 	2.069					 	1.353					 	1.696					 	7.298					 	8.404					

411 bursa 	6.900					 0 0 985 1.041 470 733 	3.322					 	3.782					

412 eskişehir 	1.497					 37 42 197 215 214 209 	473					 	588					

413 bilecik 	147					 0 0 80 93 0 14 	219					 	226					

421 kocaeli 	3.111					 193 314 273 310 355 387 	1.931					 	2.151					

422 sakarya 	825					 0 6 143 143 20 17 	409					 	597					

423 düzce 	1.172					 0 0 78 97 137 143 	393					 	478					

424 bolu 	488					 0 0 68 71 154 165 	314					 	345					

425 yalova 	337					 0 0 85 99 3 28 	237					 	237					

500 batı anadolu 	23.176					 	248					 	210					 	2.120					 	2.337					 	1.754					 	2.119					 	7.733					 	8.987					

510 ankara 	16.983					 235 198 1.701 1.845 723 921 	5.237					 	6.159					

521 konya 	5.632					 13 12 378 450 951 1.100 	2.321					 	2.616					

522 karaman 	561					 0 0 41 42 80 98 	175					 	212					

600 akdeniz 	21.794					 	1.253					 	1.079					 	1.931					 	2.135					 	2.034					 	2.270					 	9.947					 12.079					

611 antalya 	3.165					 365 233 243 231 886 1.003 	2.511					 	3.024					

612 ısparta 	414					 8 7 155 162 28 24 	404					 	464					

613 burdur 	817					 0 0 49 46 34 60 	224					 	264					

621 adana 	6.084					 249 175 407 416 171 205 	2.105					 	2.610					

622 mersin 	2.109					 608 646 441 601 353 368 	1.447					 	1.591					

631 hatay 	5.491					 10 9 178 185 189 180 	1.717					 	2.252					

632 kahramanmaraş 	1.816					 13 9 389 401 235 284 	1.204					 	1.491					

633 osmaniye 	1.898					 0 0 69 93 138 146 	335					 	383					

700 orta anadolu 	6.819					 	772					 	601					 	1.021					 	1.196					 	645					 	727					 	3.842					 	4.509					

711 kırıkkale 	667					 4 7 108 102 82 95 	463					 	544					

712 aksaray 	1.037					 0 0 120 135 24 32 	326					 	387					

713 niğde 	645					 79 55 144 155 9 27 	373					 	421					

714 nevşehir 	463					 105 87 37 46 145 133 	343					 	387					

715 kırşehir 	666					 0 0 55 61 31 35 	197					 	264					

721 kayseri 	1.390					 558 452 318 377 179 214 	1.238					 	1.453					

722 sivas 	847					 26 0 188 258 136 147 	351					 	409					

723 yozgat 	1.104					 0 0 51 62 39 44 	551					 	644					
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tablo b9 (devam)

bölge 
/ il 

kodu
bölge / il

özel eğitim ve 
rehabilitasyon merkezi

özel özel eğitim 
okulu

resmi özel eğitim 
okulu - ilköğretim

özel eğitim sınıfı - 
ilköğretim

kaynaştırma 
eğitimi - 

ilköğretim

2009-10 2009-10 2010-11 2009-10 2010-11 2009-10 2010-11 2009-10 2010-11

800 batı karadeniz 	11.628					 	142					 	104					 	1.187					 	1.335					 	888					 	1.041					 	5.631					 	6.555					

811 zonguldak 	1.879					 76 43 86 88 197 256 	803					 	953					

812 karabük 	819					 0 0 99 117 20 24 	279					 	322					

813 bartın 	832					 0 0 32 51 41 28 	419					 	472					

821 kastamonu 	895					 0 0 75 81 38 66 	235					 	345					

822 çankırı 	277					 0 0 34 40 34 46 	125					 	182					

823 sinop 	582					 0 0 66 64 71 72 	198					 	239					

831 samsun 	3.519					 46 46 223 259 242 249 	1.797					 	2.082					

832 tokat 	1.105					 13 15 331 375 42 37 	519					 	627					

833 çorum 	908					 7 0 74 93 140 180 	800					 	879					

834 amasya 	812					 0 0 167 167 63 83 	456					 	454					

900 doğu karadeniz 	6.969					 	0					 	0					 	753					 	817					 	893					 	990					 	3.055					 	3.484					

901 trabzon 	2.090					 0 0 184 241 240 322 	800					 	859					

902 ordu 	2.091					 0 0 297 298 279 255 	856					 	986					

903 giresun 	1.065					 0 0 131 132 70 72 	569					 	678					

904 rize 	954					 0 0 114 116 234 251 	362					 	422					

905 artvin 	464					 0 0 0 0 53 73 	331					 	371					

906 gümüşhane 	305					 0 0 27 30 17 17 	137					 	168					

A00 k.doğu anadolu 	5.245					 	0					 	0					 	463					 	528					 	57					 	67					 	1.438					 	1.788					

A11 erzurum 	1.999					 0 0 365 417 37 34 	543					 	627					

A12 erzincan 	685					 0 0 38 45 6 0 	235					 	261					

A13 bayburt 	232					 0 0 13 15 0 0 	147					 	157					

A21 ağrı 	1.050					 0 0 0 0 8 27 	208					 	274					

A22 kars 	574					 0 0 14 16 0 0 	120					 	239					

A23 ığdır 	578					 0 0 33 35 0 0 	105					 	153					

A24 ardahan 	127					 0 0 0 0 6 6 	80					 	77					

B00 ortadoğu anadolu 	7.542					 	524					 	535					 	717					 	742					 	552					 	556					 	1.566					 	2.220					

B11 malatya 	1.375					 187 176 244 245 59 70 	434					 	606					

B12 elazığ 	540					 337 359 117 123 255 225 	334					 	431					

B13 bingöl 	299					 0 0 0 0 12 35 	104					 	162					

B14 tunceli 	138					 0 0 29 31 10 12 	40					 	55					

B21 van 	2.266					 0 0 205 211 187 206 	383					 	527					

B22 muş 	1.112					 0 0 59 61 0 0 	100					 	188					

B23 bitlis 	1.020					 0 0 30 38 29 0 	126					 	182					

B24 hakkari 	792					 0 0 33 33 0 8 	45					 	69					

C00 g.doğu anadolu 	23.772					 	20					 	0					 	1.361					 	1.503					 	1.085					 	1.230					 	6.225					 	8.033					

C11 gaziantep 	4.912					 9 0 610 646 315 369 	1.684					 	2.290					

C12 adıyaman 	1.559					 11 0 65 62 240 269 	824					 	922					

C13 kilis 	289					 0 0 66 58 0 0 	134					 	197					

C21 şanlıurfa 	5.212					 0 0 108 146 246 235 	739					 	1.036					

C22 diyarbakır 	6.574					 0 0 380 376 191 196 	1.813					 	2.190					

C31 mardin 	1.510					 0 0 13 21 60 109 	318					 	385					

C32 batman 	1.279					 0 0 61 88 31 52 	416					 	610					

C33 şırnak 	1.414					 0 0 0 0 0 0 	180					 	225					

C34 siirt 	1.023					 0 0 58 106 2 0 	117					 	178					



138 e¤itim reformu giriimi

c. öğretmenler ve öğrenme süreçleri

tablo c1: ortalama yıllık ders saati

2009-2010 2010-2011

ilköğretim 720 720

genel ortaöğretim

genel lise 810 810

anadolu lisesi 999 945

anadolu lisesi (hazırlık var ise) 1.080 940

fen lisesi 972 986

sosyal bilimler lisesi - 1.021

güzel sanatlar ve spor lisesi 972 945

anadolu öğretmen lisesi 1.026 1.006

mesleki ve teknik ortaöğretim

anadolu teknik lisesi 1.032 1.134

teknik lise 990 1.073

anadolu meslek lisesi 1.032 1.060

meslek lisesi 900 955

anadolu imam-hatip lisesi 1.056 1.080

imam-hatip lisesi 960 1.080

anadolu sağlık meslek lisesi 1.080 1.130

sağlık meslek lisesi 1.014 1.096
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tablo c2: öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

bölge 
/ il 

kodu
bölge / il

okulöncesi eğitim ilköğretim genel ortaöğretim
mesleki ve teknik 

ortaöğretim
2005-
2006

2009-
2010

2010-
2011

2005-
2006

2009-
2010

2010-
2011

2005-
2006

2009-
2010

2010-
2011

2005-
2006

2009-
2010

2010-
2011

0 türkiye 26 23 23 27 22 21 18 18 18 13 17 18

100 istanbul 20 21 18 33 28 27 18 20 21 20 24 25

200 batı marmara 25 18 20 23 18 18 15 19 14 13 16 16

211 tekirdağ 26 17 22 29 24 22 17 19 18 16 22 21

212 edirne 25 20 19 20 17 16 13 13 12 12 14 14

213 kırklareli 26 19 20 24 19 19 17 16 15 14 19 19

221 balıkesir 22 18 18 21 17 17 14 14 14 11 13 14

222 çanakkale 29 19 20 19 15 15 15 14 13 11 14 14

300 ege 25 22 25 23 18 18 15 15 15 13 16 16

301 izmir 19 23 31 23 20 18 15 16 16 14 16 17

321 aydın 27 24 24 21 18 17 15 14 14 11 14 14

322 denizli 24 21 22 21 18 17 14 14 14 12 15 17

323 muğla 21 18 19 20 17 16 15 15 15 11 14 14

331 manisa 33 23 26 25 19 18 15 15 14 13 17 17

332 afyonkarahisar 55 24 23 24 18 17 14 15 14 12 17 17

333 kütahya 40 17 22 21 16 16 16 14 13 12 15 16

334 uşak 29 21 19 22 17 16 14 16 15 12 17 18

400 doğu marmara 30 24 22 26 21 20 17 17 17 15 18 18

411 bursa 24 24 24 28 22 21 17 17 17 16 19 18

412 eskişehir 24 28 24 22 18 18 15 15 14 12 15 15

413 bilecik 26 19 20 25 19 18 16 14 14 12 16 16

421 kocaeli 22 25 21 29 22 21 20 19 19 17 20 21

422 sakarya 80 23 24 27 21 20 16 17 17 17 19 19

423 düzce 40 19 19 24 18 17 18 17 15 17 18 19

424 bolu 27 19 18 21 17 16 15 15 14 13 16 15

425 yalova 23 23 19 20 17 16 12 16 16 13 15 15

500 batı anadolu 18 17 18 23 20 19 17 16 16 10 14 15

510 ankara 16 16 15 22 20 19 17 16 16 10 13 14

521 konya 21 22 28 26 20 20 17 16 17 12 17 17

522 karaman 54 23 24 22 17 18 14 17 18 9 15 16

600 akdeniz 25 25 27 26 21 20 19 18 18 13 18 18

611 antalya 18 23 18 26 22 20 18 18 18 15 18 17

612 ısparta 23 22 19 19 16 16 14 13 12 10 13 13

613 burdur 31 23 22 17 15 14 13 12 13 9 14 14

621 adana 25 25 27 28 24 23 22 21 20 14 19 18

622 mersin 24 24 30 24 21 20 17 17 17 12 16 16

631 hatay 30 30 48 28 22 21 19 20 20 14 21 23

632 kahramanmaraş 36 23 23 27 21 22 19 18 19 14 18 18

633 osmaniye 30 21 22 23 20 20 18 17 17 11 19 20

700 orta anadolu 33 24 24 22 18 18 17 16 16 11 15 15

711 kırıkkale 24 24 25 21 18 17 18 16 15 10 16 17

712 aksaray 26 23 23 21 20 19 18 15 17 11 15 15

713 niğde 33 20 27 21 17 16 15 14 14 10 14 15

714 nevşehir 31 21 22 20 15 16 14 12 12 10 12 13

715 kırşehir 25 20 19 18 14 14 16 14 14 9 13 14

721 kayseri 39 26 24 26 21 20 18 17 17 13 15 15

722 sivas 32 26 26 23 18 18 19 16 16 12 16 17

723 yozgat 44 26 24 22 16 17 18 16 16 11 17 17
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tablo c2 (devam)

bölge 
/ il 

kodu
bölge / il

okulöncesi eğitim ilköğretim genel ortaöğretim
mesleki ve teknik 

ortaöğretim
2005-
2006

2009-
2010

2010-
2011

2005-
2006

2009-
2010

2010-
2011

2005-
2006

2009-
2010

2010-
2011

2005-
2006

2009-
2010

2010-
2011

800 batı karadeniz 26 21 21 21 17 17 15 15 14 11 15 15

811 zonguldak 22 19 20 20 18 19 13 15 14 12 16 17

812 karabük 22 20 20 19 16 16 13 14 13 10 12 12

813 bartın 33 20 21 17 16 16 11 13 12 10 14 15

821 kastamonu 27 18 20 19 15 16 14 12 13 10 13 14

822 çankırı 27 19 17 21 16 18 15 12 13 11 13 14

823 sinop 20 16 19 17 16 17 13 13 13 9 12 12

831 samsun 25 24 22 22 19 18 16 15 15 13 17 16

832 tokat 40 21 22 21 16 16 18 16 16 12 16 17

833 çorum 24 21 20 22 17 17 16 15 15 10 14 16

834 amasya 35 21 26 19 15 15 16 13 14 11 14 14

900 doğu karadeniz 31 23 23 21 16 16 16 14 14 13 15 16

901 trabzon 35 27 28 20 16 15 15 14 13 11 15 16

902 ordu 22 21 22 22 18 18 16 15 14 13 15 16

903 giresun 26 22 22 22 16 16 18 14 14 12 15 15

904 rize 33 22 21 22 15 15 17 16 15 14 16 16

905 artvin 40 20 20 18 15 15 16 16 14 13 16 17

906 gümüşhane 43 17 18 19 16 16 16 15 16 15 14 15

A00 kuzeydoğu anadolu 32 24 21 29 21 20 22 19 20 13 17 17

A11 erzurum 14 32 23 25 18 17 19 16 16 12 15 15

A12 erzincan 31 20 21 20 16 15 17 15 15 12 16 16

A13 bayburt 38 24 18 20 15 16 33 21 21 12 16 17

A21 ağrı 35 18 17 48 31 29 31 27 27 16 22 21

A22 kars 49 22 22 29 19 19 23 22 22 12 18 17

A23 ığdır 66 21 19 30 22 20 26 26 26 13 19 18

A24 ardahan 75 29 19 25 16 15 19 19 19 10 16 16

B00 ortadoğu anadolu 40 26 27 31 23 23 21 21 20 13 18 17

B11 malatya 28 24 22 22 17 17 18 17 17 9 15 15

B12 elazığ 38 22 27 23 18 19 19 17 18 10 14 14

B13 bingöl 46 22 24 29 21 20 22 19 20 14 19 18

B14 tunceli 24 14 16 16 11 10 14 12 12 13 8 9

B21 van 39 34 37 41 31 29 27 27 24 18 22 22

B22 muş 106 26 30 40 26 25 28 25 24 16 21 18

B23 bitlis 34 25 19 35 23 22 22 22 22 15 20 18

B24 hakkari 50 20 15 46 25 26 32 29 29 22 26 20

C00 güneydoğu anadolu 41 29 27 37 28 27 26 26 27 15 21 20

C11 gaziantep 31 26 22 34 30 28 21 26 27 16 20 19

C12 adıyaman 28 19 22 27 19 20 22 21 22 12 19 21

C13 kilis 47 22 22 26 21 22 18 17 18 14 18 21

C21 şanlıurfa 63 39 33 43 33 34 29 30 33 16 25 26

C22 diyarbakır 25 27 29 36 27 25 27 27 26 12 20 18

C31 mardin 40 24 20 39 26 24 33 29 28 16 20 19

C32 batman 54 23 21 38 27 25 27 30 29 17 24 22

C33 şırnak 85 23 22 57 30 28 43 25 29 23 21 23

C34 siirt 72 28 28 35 24 23 28 24 24 21 19 18
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tablo c3: öğretmenlerin özellikleri
kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler içinde sözleşmeli 

öğretmenlerin oranı (nisan 2011)
bölge / il 

kodu
bölge / il

resmi ilköğretim 
okulları

0 türkiye %	12,6

100 istanbul %	8,7

200 batı marmara %	10,9

211 tekirdağ %	10,6

212 edirne %	12,1

213 kırklareli %	12,0

221 balıkesir %	10,8

222 çanakkale %	10,2

300 ege %	8,1

301 izmir %	3,9

321 aydın %	5,0

322 denizli %	9,0

323 muğla %	8,7

331 manisa %	10,0

332 afyon %	20,2

333 kütahya %	14,4

334 uşak %	8,1

400 doğu marmara %	11,4

411 bursa %	11,3

412 eskişehir %	3,5

413 bilecik %	14,8

421 kocaeli %	12,8

422 sakarya %	14,3

423 düzce %	15,3

424 bolu %	10,8

425 yalova %	7,9

500 batı anadolu %	4,7

510 ankara %	2,9

521 konya %	7,4

522 karaman %	10,9

600 akdeniz %	7,5

611 antalya %	5,6

612 ısparta %	9,7

613 burdur %	9,7

621 adana %	5,5

622 mersin %	5,5

631 hatay %	10,9

632 kahramanmaraş %	11,3

633 osmaniye %	6,2

700 orta anadolu %	9,7

711 kırıkkale %	5,9

712 aksaray %	7,8

713 niğde %	9,7

714 nevşehir %	9,5

715 kırşehir %	5,9

721 kayseri %	8,6

722 sivas %	12,3

723 yozgat %	14,5

tablo c3 (devam)
kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler içinde sözleşmeli 

öğretmenlerin oranı (nisan 2011)
bölge / il 

kodu
bölge / il

resmi ilköğretim 
okulları

800 batı karadeniz %	10,9

811 zonguldak %	6,8

812 karabük %	6,3

813 bartın %	8,1

821 kastamonu %	15,6

822 çankırı %	10,7

823 sinop %	14,1

831 samsun %	10,1

832 tokat %	13,5

833 çorum %	11,0

834 amasya %	12,9

900 doğu karadeniz %	13,1

901 trabzon %	11,2

902 ordu %	11,2

903 giresun %	13,0

904 rize %	14,8

905 artvin %	18,0

906 gümüşhane %	24,0

A00 kuzeydoğu anadolu %	30,7

A11 erzurum %	26,3

A12 erzincan %	15,5

A13 bayburt %	15,7

A21 ağrı %	39,5

A22 kars %	35,6

A23 ığdır %	30,4

A24 ardahan %	44,9

B00 ortadoğu anadolu %	25,6

B11 malatya %	7,7

B12 elazığ %	10,9

B13 bingöl %	30,1

B14 tunceli %	20,8

B21 van %	27,9

B22 muş %	38,4

B23 bitlis %	37,0

B24 hakkari %	51,8

C00 güneydoğu anadolu %	21,6

C11 gaziantep %	9,7

C12 adıyaman %	16,8

C13 kilis %	13,2

C21 şanlıurfa %	23,7

C22 diyarbakır %	20,4

C31 mardin %	27,7

C32 batman %	25,7

C33 şırnak %	37,7

C34 siirt %	32,9
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tablo c4: rehber öğretmen başına düşen öğrenci sayısı

bölge / il 
kodu

bölge / il
2010-2011

ilköğretim genel ortaöğretim mesleki ve teknik ortaöğretim

0 türkiye 1.225 554 707

100 istanbul 1.204 684 915

200 batı marmara 1.278 494 710

211 tekirdağ 1.744 663 912

212 edirne 1.058 480 728

213 kırklareli 2.129 544 1.222

221 balıkesir 1.137 461 662

222 çanakkale 953 377 443

300 ege 910 448 670

301 izmir 719 447 636

321 aydın 842 391 620

322 denizli 1.040 449 805

323 muğla 849 433 558

331 manisa 1.188 469 665

332 afyonkarahisar 1.761 565 921

333 kütahya 1.469 471 570

334 uşak 1.040 455 1.106

400 doğu marmara 1.186 586 893

411 bursa 1.171 801 1074

412 eskişehir 953 411 685

413 bilecik 1.133 700 1.059

421 kocaeli 1.187 540 949

422 sakarya 2.039 570 854

423 düzce 1.484 701 1.179

424 bolu 875 524 524

425 yalova 599 335 458

500 batı anadolu 825 450 587

510 ankara 646 401 493

521 konya 1.628 683 972

522 karaman 1.020 636 535

600 akdeniz 1.197 565 758

611 antalya 1.048 539 635

612 ısparta 1.032 352 748

613 burdur 927 553 829

621 adana 1.280 751 1049

622 mersin 1.093 492 647

631 hatay 1.312 564 803

632 kahramanmaraş 1.483 583 767

633 osmaniye 1.162 491 753

700 orta anadolu 1.311 480 663

711 kırıkkale 1.083 439 1.620

712 aksaray 1.716 620 1.123

713 niğde 1.334 414 551

714 nevşehir 1.301 327 450

715 kırşehir 679 348 416

721 kayseri 1.446 520 590

722 sivas 1.301 567 893

723 yozgat 1.394 460 663



e¤itim izleme raporu 2010 143

tablo c4 (devam)

bölge / il 
kodu

bölge / il
2010-2011

ilköğretim genel ortaöğretim mesleki ve teknik ortaöğretim

800 batı karadeniz 904 434 557

811 zonguldak 1.262 429 811

812 karabük 954 449 420

813 bartın 1.032 377 479

821 kastamonu 763 450 637

822 çankırı 1.023 645 490

823 sinop 991 409 639

831 samsun 835 446 521

832 tokat 989 444 610

833 çorum 794 378 580

834 amasya 824 447 444

900 doğu karadeniz 875 413 514

901 trabzon 867 388 467

902 ordu 1.027 438 601

903 giresun 902 439 524

904 rize 748 332 466

905 artvin 707 552 616

906 gümüşhane 739 686 445

A00 kuzeydoğu anadolu 1.185 579 647

A11 erzurum 821 463 463

A12 erzincan 994 529 853

A13 bayburt 2.304 2.319 2.242

A21 ağrı 3.458 611 1.053

A22 kars 1.075 608 770

A23 ığdır 781 765 651

A24 ardahan 953 953 598

B00 ortadoğu anadolu 1.432 576 664

B11 malatya 881 440 567

B12 elazığ 1.109 503 558

B13 bingöl 1.042 544 563

B14 tunceli 302 328 277

B21 van 2.025 1.035 1.119

B22 muş 2.110 642 786

B23 bitlis 1.560 821 487

B24 hakkari 2.255 537 891

C00 güneydoğu anadolu 1.605 810 727

C11 gaziantep 1.776 968 995

C12 adıyaman 1.058 503 573

C13 kilis 1.184 860 595

C21 şanlıurfa 3.485 874 759

C22 diyarbakır 1.103 756 534

C31 mardin 1.184 749 726

C32 batman 1.810 1.506 836

C33 şırnak 5.745 842 1.857

C34 siirt 755 591 569

tablo c5: okul dışı kaynaklara yönelim

2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11

özel dershane öğrenci sayısı 	588.837					 	606.522					 	668.673					 	784.565					 	925.299					 	1.071.827						1.122.861						1.178.943						1.174.860						1.234.738					

özel dershane sayısı 	2.002					 	2.122					 	2.568					 	2.984					 	3.570					 	3.986					 	4.031					 	4.262					 	4.193					 	4.099					
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tablo c6: ortaöğretimde sınıf tekrarı

bölge/ 
il 
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bölge/il

2008-2009 2009-2010
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il 
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ortaöğretim

akademik seçici 
liseler (anadolu 

öğretmen liseleri 
dahil)

genel liseler mesleki ve teknik 
liseler imam-hatip liseleri özel eğitim meslek 

liseleri
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ortaöğretim
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liseler (anadolu 

öğretmen liseleri 
dahil)

genel liseler mesleki ve teknik 
liseler imam-hatip liseleri özel eğitim meslek 

liseleri
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0 türkiye %	8,5 %	5,6 %	11,0 %	0,7 %	0,3 %	1,0 %	10,4 %	6,9 %	13,9 %	9,4 %	6,3 %	11,6 %	10,3 %	7,0 %	14,1 %	1,8 %	1,9 %	1,8 %	9,9 %	7,0 %	12,5 %	6,2 %	4,4 %	8,0 %	10,4 %	7,2 %	13,5 %	10,5 %	7,5 %	12,5 %	12,9 %	9,1 %	17,1 %	2,2 %	2,5 %	2,0 türkiye 0

100 istanbul %	10,1 %	7,1 %	12,9 %	1,2 %	0,8 %	1,6 %	11,9 %	8,1 %	15,8 %	10,3 %	7,4 %	12,7 %	8,0 %	6,4 %	11,7 %	1,9 %	1,6 %	2,1 %	11,8 %	8,9 %	14,5 %	12,2 %	9,6 %	14,5 %	12,0 %	8,9 %	15,0 %	11,7 %	8,6 %	14,2 %	11,1 %	9,3 %	14,9 %	2,6 %	2,5 %	2,6 istanbul 100

200 batı marmara %	6,0 %	4,0 %	7,8 %	0,4 %	0,2 %	0,7 %	7,5 %	5,2 %	10,5 %	7,8 %	5,5 %	9,4 %	8,7 %	4,8 %	12,1 %	0,7 %	0,0 %	0,8 %	7,3 %	5,2 %	9,1 %	6,4 %	4,9 %	8,0 %	4,0 %	2,8 %	5,5 %	8,9 %	6,8 %	10,3 %	12,4 %	7,5 %	16,4 %	1,2 %	2,0 %	0,8 batı marmara 200

211 tekirdağ %	6,3 %	4,8 %	7,7 %	0,4 %	0,1 %	0,7 %	8,2 %	6,3 %	10,8 %	8,2 %	6,6 %	9,2 %	6,0 %	3,2 %	9,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	8,1 %	6,3 %	9,6 %	6,2 %	5,4 %	7,0 %	4,9 %	2,9 %	7,7 %	10,3 %	9,3 %	11,0 %	9,6 %	6,2 %	13,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 tekirdağ 211

212 edirne %	5,7 %	3,3 %	8,0 %	0,5 %	0,3 %	0,7 %	6,7 %	4,1 %	10,2 %	8,2 %	4,8 %	10,7 %	6,4 %	6,1 %	6,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	6,0 %	3,7 %	8,1 %	4,9 %	3,8 %	6,1 %	1,4 %	0,9 %	2,0 %	7,8 %	4,6 %	10,2 %	13,6 %	10,2 %	15,2 - - - edirne 212

213 kırklareli %	5,0 %	3,5 %	6,3 %	0,3 %	0,1 %	0,5 %	3,8 %	2,7 %	5,4 %	8,1 %	6,6 %	8,9 %	7,1 %	4,7 %	9,2 - - - %	5,6 %	3,7 %	7,2 %	2,2 %	1,5 %	3,1 %	2,0 %	1,4 %	2,9 %	8,3 %	6,5 %	9,5 %	12,2 %	7,6 %	15,9 - - - kırklareli 213

221 balıkesir %	6,7 %	4,5 %	8,7 %	0,5 %	0,2 %	0,8 %	8,9 %	6,0 %	12,5 %	7,7 %	5,2 %	9,4 %	10,0 %	6,0 %	13,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	8,0 %	5,6 %	10,1 %	11,8 %	8,6 %	15,2 %	3,9 %	3,1 %	4,8 %	8,4 %	6,0 %	10,1 %	13,8 %	8,5 %	18,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 balıkesir 221

222 çanakkale %	4,7 %	2,6 %	6,6 %	0,3 %	0,2 %	0,5 %	4,7 %	3,2 %	6,6 %	7,0 %	3,9 %	9,2 %	8,2 %	1,5 %	13,4 %	3,1 - %	3,1 %	6,3 %	4,3 %	8,0 %	1,0 %	0,7 %	1,4 %	6,0 %	4,3 %	8,2 %	8,9 %	6,7 %	10,4 %	9,3 %	3,8 %	12,9 %	2,1 %	0,0 %	2,1 çanakkale 222

300 ege %	7,6 %	5,3 %	9,7 %	0,7 %	0,3 %	1,1 %	9,2 %	6,7 %	12,4 %	9,5 %	6,7 %	11,4 %	9,8 %	7,0 %	12,0 %	1,7 %	1,5 %	1,8 %	8,6 %	6,2 %	10,9 %	5,7 %	4,3 %	7,2 %	6,8 %	5,2 %	8,9 %	10,6 %	7,8 %	12,6 %	12,4 %	9,0 %	15,1 %	1,9 %	3,0 %	1,3 ege 300

301 izmir %	9,2 %	6,6 %	11,7 %	0,7 %	0,3 %	1,2 %	11,1 %	8,1 %	15,1 %	11,1 %	8,0 %	13,3 %	10,5 %	8,8 %	12,0 %	1,2 %	2,2 %	0,0 %	9,8 %	7,3 %	12,1 %	5,9 %	4,2 %	7,9 %	8,8 %	6,8 %	11,5 %	11,7 %	9,2 %	13,5 %	13,1 %	10,0 %	16,0 %	1,6 %	3,2 %	0,0 izmir 301

321 aydın %	6,4 %	4,4 %	8,2 %	0,6 %	0,3 %	0,9 %	5,9 %	4,3 %	8,0 %	9,9 %	7,3 %	11,8 %	9,8 %	6,4 %	11,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	7,5 %	5,5 %	9,5 %	2,2 %	1,8 %	2,6 %	5,7 %	4,2 %	7,7 %	11,2 %	8,7 %	13,1 %	11,6 %	10,2 %	12,3 %	4,3 %	7,1 %	3,1 aydın 321

322 denizli %	5,9 %	4,0 %	7,7 %	0,5 %	0,4 %	0,6 %	5,6 %	4,0 %	7,7 %	8,3 %	5,6 %	10,3 %	8,1 %	5,7 %	10,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	8,4 %	5,6 %	11,0 %	5,8 %	4,4 %	7,3 %	4,2 %	3,2 %	5,5 %	12,0 %	8,1 %	15,0 %	9,2 %	5,6 %	12,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 denizli 322

323 muğla %	7,3 %	5,2 %	9,4 %	0,6 %	0,3 %	1,0 %	10,5 %	7,3 %	14,7 %	8,3 %	6,2 %	9,7 %	7,0 %	3,9 %	8,3 - - - %	9,0 %	6,4 %	11,4 %	16,1 %	11,8 %	21,6 %	3,6 %	2,9 %	4,5 %	9,6 %	6,7 %	11,7 %	10,1 %	4,0 %	12,9 - - - muğla 323

331 manisa %	6,2 %	4,2 %	8,0 %	0,4 %	0,1 %	0,7 %	6,2 %	4,9 %	8,1 %	7,8 %	5,4 %	9,5 %	15,1 %	9,8 %	17,8 - - - %	7,4 %	5,3 %	9,2 %	2,7 %	2,5 %	3,0 %	6,0 %	4,7 %	7,8 %	9,0 %	6,6 %	10,5 %	15,2 %	10,7 %	17,8 - - - manisa 331

332 afyonkarahisar %	7,1 %	4,0 %	9,7 %	1,1 %	0,3 %	2,0 %	8,4 %	5,5 %	11,4 %	8,8 %	4,7 %	11,4 %	8,5 %	5,6 %	11,5 %	9,3 - %	9,3 %	8,2 %	4,5 %	11,1 %	6,8 %	4,9 %	8,7 %	3,0 %	1,7 %	4,3 %	10,0 %	5,2 %	13,0 %	11,6 %	6,9 %	16,2 %	4,3 - %	4,3 afyonkarahisar 332

333 kütahya %	5,3 %	3,1 %	6,8 %	1,5 %	0,5 %	2,3 %	7,7 %	5,2 %	10,5 %	5,7 %	2,8 %	7,2 %	8,2 %	6,4 %	10,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	6,9 %	4,6 %	8,6 %	4,0 %	2,9 %	5,0 %	5,0 %	2,6 %	7,6 %	7,5 %	4,5 %	9,2 %	13,2 %	11,5 %	14,9 %	2,4 %	0,0 %	3,3 kütahya 333

334 uşak %	8,0 %	6,5 %	9,6 %	0,8 %	0,6 %	0,9 %	9,7 %	8,1 %	11,9 %	11,6 %	9,5 %	13,2 %	6,0 %	5,4 %	6,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	7,6 %	5,8 %	9,4 %	5,2 %	4,9 %	5,6 %	6,5 %	4,6 %	9,2 %	9,4 %	7,3 %	11,0 %	10,6 %	8,0 %	12,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 uşak 334

400 doğu marmara %	7,9 %	5,0 %	10,4 %	0,7 %	0,3 %	1,1 %	9,9 %	6,3 %	14,2 %	8,9 %	5,5 %	11,2 %	10,4 %	7,0 %	16,3 %	1,6 %	1,4 %	1,7 %	9,0 %	6,3 %	11,3 %	4,2 %	2,9 %	5,6 %	9,8 %	6,8 %	13,1 %	9,7 %	6,8 %	11,7 %	12,5 %	9,2 %	17,8 %	2,4 %	3,0 %	2,2 doğu marmara 400

411 bursa %	8,1 %	4,8 %	11,1 %	0,5 %	0,4 %	0,7 %	8,9 %	5,5 %	12,8 %	9,7 %	5,5 %	12,6 %	9,8 %	7,0 %	15,9 %	2,2 %	1,9 %	2,3 %	9,8 %	6,7 %	12,5 %	4,6 %	3,3 %	5,9 %	10,5 %	7,1 %	14,2 %	10,4 %	6,9 %	12,8 %	13,2 %	10,3 %	18,6 %	3,6 %	3,5 %	3,7 bursa 411

412 eskişehir %	4,8 %	3,2 %	6,2 %	0,5 %	0,3 %	0,7 %	5,0 %	3,3 %	7,8 %	6,3 %	4,6 %	7,3 %	10,3 %	6,7 %	15,8 - - - %	5,8 %	4,4 %	7,0 %	1,7 %	0,9 %	2,5 %	6,2 %	4,9 %	8,3 %	7,0 %	5,6 %	7,8 %	10,4 %	7,9 %	13,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 eskişehir 412

413 bilecik %	7,1 %	5,8 %	8,2 %	0,5 %	0,1 %	0,9 %	6,3 %	4,9 %	8,1 %	9,7 %	8,7 %	10,5 %	7,4 %	4,6 %	9,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	6,8 %	4,1 %	9,2 %	4,0 %	3,5 %	4,5 %	2,9 %	1,5 %	4,6 %	8,6 %	5,1 %	11,4 %	10,6 %	7,4 %	12,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 bilecik 413

421 kocaeli %	9,4 %	6,1 %	12,2 %	0,9 %	0,3 %	1,4 %	13,4 %	9,1 %	18,1 %	9,3 %	5,5 %	11,8 %	13,6 %	8,7 %	24,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	10,1 %	7,0 %	12,8 %	4,7 %	2,8 %	6,5 %	12,7 %	9,1 %	16,3 %	9,7 %	6,3 %	12,0 %	15,0 %	10,3 %	24,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 kocaeli 421

422 sakarya %	7,8 %	4,7 %	10,4 %	0,7 %	0,4 %	1,0 %	11,5 %	7,1 %	16,6 %	8,2 %	4,8 %	10,5 %	8,3 %	3,6 %	15,3 - - - %	8,8 %	6,4 %	10,7 %	3,4 %	2,5 %	4,3 %	9,5 %	6,8 %	12,3 %	9,7 %	7,4 %	11,3 %	11,9 %	6,4 %	19,2 %	3,3 %	11,1 %	0,0 sakarya 422

423 düzce %	8,8 %	5,4 %	11,6 %	1,7 %	0,4 %	2,7 %	13,0 %	7,3 %	19,6 %	9,5 %	5,9 %	11,9 %	10,3 %	7,7 %	14,6 - - - %	10,3 %	7,5 %	12,5 %	13,7 %	9,8 %	17,0 %	4,0 %	3,1 %	4,9 %	11,4 %	8,8 %	13,1 %	10,5 %	7,3 %	15,9 - - - düzce 423

424 bolu %	5,2 %	4,1 %	6,0 %	0,5 %	0,1 %	0,9 %	5,2 %	4,9 %	5,8 %	6,7 %	5,5 %	7,4 %	5,4 %	3,6 %	6,9 - - - %	5,2 %	4,2 %	6,0 %	0,9 %	0,5 %	1,2 %	4,4 %	3,8 %	5,4 %	6,7 %	5,8 %	7,2 %	6,4 %	5,6 %	7,3 - - - bolu 424

425 yalova %	8,2 %	5,8 %	10,3 %	0,7 %	0,2 %	1,1 %	8,4 %	6,0 %	11,1 %	10,6 %	7,6 %	13,0 %	17,0 %	12,8 %	23,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	9,3 %	6,9 %	11,5 %	0,3 %	0,0 %	0,7 %	6,0 %	5,0 %	7,0 %	14,3 %	10,5 %	17,3 %	14,1 %	12,2 %	16,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 yalova 425

500 batı anadolu %	7,4 %	5,1 %	9,6 %	0,4 %	0,1 %	0,6 %	8,5 %	6,2 %	11,2 %	9,0 %	5,8 %	11,1 %	7,9 %	5,2 %	13,1 %	1,9 %	2,1 %	1,8 %	8,5 %	6,3 %	10,6 %	4,8 %	3,6 %	5,9 %	8,7 %	6,8 %	11,0 %	9,4 %	6,6 %	11,3 %	10,1 %	7,3 %	14,9 %	2,0 %	2,4 %	1,8 batı anadolu 500

510 ankara %	7,6 %	5,4 %	9,7 %	0,3 %	0,1 %	0,5 %	8,7 %	6,4 %	11,5 %	9,1 %	6,1 %	11,1 %	8,7 %	5,8 %	14,2 %	1,9 %	2,4 %	1,7 %	8,5 %	6,5 %	10,5 %	4,4 %	3,4 %	5,4 %	9,2 %	7,3 %	11,4 %	9,2 %	6,4 %	11,2 %	10,2 %	8,3 %	13,5 %	2,1 %	2,6 %	1,7 ankara 510

521 konya %	7,4 %	4,8 %	9,7 %	0,6 %	0,2 %	0,9 %	8,3 %	6,2 %	10,8 %	8,9 %	5,0 %	11,2 %	7,6 %	4,8 %	12,8 %	1,8 %	0,0 %	3,1 %	8,7 %	6,1 %	11,0 %	6,3 %	4,8 %	7,5 %	7,6 %	5,5 %	9,8 %	10,0 %	7,1 %	11,8 %	10,2 %	6,7 %	16,3 %	1,7 %	0,0 %	2,8 konya 521

522 karaman %	5,1 %	3,1 %	7,0 %	0,3 %	0,2 %	0,4 %	6,1 %	3,5 %	8,8 %	7,6 %	4,9 %	9,7 %	5,2 %	3,4 %	7,5 - - - %	6,6 %	3,8 %	9,2 %	2,8 %	1,3 %	4,3 %	7,5 %	3,7 %	11,2 %	8,3 %	6,0 %	10,1 %	6,9 %	4,0 %	10,8 - - - karaman 522

600 akdeniz %	8,5 %	5,9 %	10,8 %	0,5 %	0,3 %	0,8 %	10,2 %	7,2 %	13,6 %	9,7 %	6,8 %	11,5 %	12,4 %	9,5 %	15,8 %	0,5 %	1,7 %	0,0 %	9,7 %	7,0 %	12,1 %	4,8 %	3,5 %	6,1 %	10,6 %	7,6 %	13,8 %	10,3 %	7,7 %	12,0 %	13,2 %	8,4 %	18,4 %	1,6 %	1,5 %	1,6 akdeniz 600

611 antalya %	8,0 %	5,5 %	10,5 %	0,7 %	0,3 %	1,1 %	10,0 %	7,0 %	13,4 %	9,5 %	6,5 %	11,7 %	7,4 %	5,2 %	9,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	8,9 %	6,4 %	11,2 %	0,7 %	0,4 %	1,1 %	11,6 %	8,4 %	14,9 %	9,6 %	7,0 %	11,5 %	10,6 %	7,1 %	14,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 antalya 611

612 ısparta %	4,6 %	2,7 %	6,4 %	0,4 %	0,3 %	0,5 %	4,3 %	3,1 %	5,9 %	7,3 %	3,9 %	10,0 %	8,3 %	7,3 %	9,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	6,2 %	4,2 %	7,9 %	1,3 %	1,1 %	1,6 %	5,9 %	3,7 %	8,5 %	8,2 %	5,6 %	10,2 %	14,1 %	12,0 %	16,1 %	3,8 %	0,0 %	4,2 ısparta 612

613 burdur %	5,1 %	3,3 %	6,8 %	0,3 %	0,2 %	0,5 %	5,5 %	3,5 %	8,1 %	6,9 %	4,9 %	8,5 %	10,1 %	8,4 %	11,3 %	0,0 - %	0,0 %	6,5 %	5,2 %	7,8 %	2,1 %	2,4 %	1,8 %	5,0 %	3,7 %	6,7 %	9,1 %	8,0 %	9,9 %	10,0 %	6,4 %	12,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 burdur 613

621 adana %	10,0 %	7,7 %	12,1 %	0,4 %	0,2 %	0,6 %	15,8 %	12,8 %	19,3 %	12,1 %	8,9 %	13,7 %	14,1 %	12,6 %	15,7 - - - %	11,5 %	9,0 %	13,8 %	9,2 %	7,6 %	10,9 %	11,5 %	8,9 %	14,4 %	12,0 %	9,4 %	13,3 %	17,3 %	11,6 %	23,1 %	2,0 %	0,0 %	2,4 adana 621

622 mersin %	8,2 %	5,5 %	10,7 %	0,5 %	0,2 %	0,8 %	7,4 %	4,6 %	10,6 %	8,4 %	6,0 %	10,0 %	14,6 %	11,2 %	17,6 %	1,2 %	2,2 %	0,0 %	8,7 %	6,3 %	10,9 %	3,7 %	2,7 %	4,8 %	10,2 %	7,0 %	13,4 %	9,0 %	7,2 %	10,3 %	12,8 %	7,9 %	16,8 %	1,5 %	2,8 %	0,0 mersin 622

631 hatay %	8,9 %	6,3 %	11,2 %	0,5 %	0,5 %	0,6 %	11,5 %	7,5 %	15,5 %	8,9 %	7,7 %	9,7 %	12,0 %	7,8 %	17,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	11,1 %	7,4 %	14,2 %	9,7 %	6,1 %	13,1 %	10,4 %	6,7 %	14,0 %	12,0 %	8,9 %	14,0 %	15,0 %	9,6 %	20,8 - - - hatay 631

632 kahramanmaraş %	9,7 %	6,4 %	12,2 %	0,6 %	0,1 %	1,1 %	10,3 %	6,1 %	14,0 %	10,9 %	7,8 %	12,5 %	15,2 %	11,7 %	20,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	10,6 %	7,0 %	13,4 %	1,3 %	0,6 %	2,1 %	12,5 %	8,4 %	16,0 %	11,3 %	8,2 %	13,0 %	10,9 %	6,3 %	17,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 kahramanmaraş 632

633 osmaniye %	6,2 %	4,4 %	7,9 %	0,4 %	0,3 %	0,5 %	6,4 %	5,6 %	7,4 %	8,6 %	4,7 %	10,7 %	9,2 %	6,3 %	15,5 - - - %	7,4 %	4,9 %	9,5 %	7,7 %	5,6 %	10,1 %	5,8 %	4,4 %	7,2 %	7,7 %	4,2 %	9,7 %	14,9 %	8,8 %	25,4 - - - osmaniye 633

700 orta anadolu %	7,4 %	4,9 %	9,5 %	0,8 %	0,4 %	1,1 %	8,3 %	5,8 %	11,3 %	9,1 %	6,1 %	11,0 %	10,6 %	7,1 %	14,1 %	2,6 %	2,1 %	2,7 %	9,2 %	6,4 %	11,5 %	3,8 %	2,7 %	4,9 %	9,2 %	6,7 %	12,0 %	10,6 %	7,3 %	12,6 %	14,1 %	10,1 %	18,3 %	2,3 %	1,4 %	2,6 orta anadolu 700

711 kırıkkale %	7,3 %	5,5 %	8,7 %	0,7 %	0,4 %	0,9 %	7,5 %	5,5 %	9,9 %	9,6 %	7,7 %	10,7 %	17,1 %	13,5 %	22,6 - - - %	7,3 %	5,1 %	9,1 %	5,5 %	4,3 %	6,6 %	5,2 %	4,3 %	6,3 %	8,4 %	4,7 %	10,6 %	18,9 %	18,9 %	19,0 - - - kırıkkale 711

712 aksaray %	7,1 %	4,5 %	9,5 %	0,3 %	0,2 %	0,3 %	10,8 %	6,5 %	16,0 %	5,7 %	3,3 %	6,9 %	10,9 %	6,7 %	15,6 - - - %	8,3 %	5,5 %	10,7 %	7,8 %	5,9 %	9,8 %	8,8 %	4,7 %	13,2 %	5,7 %	4,2 %	6,5 %	17,7 %	11,5 %	25,9 - - - aksaray 712

713 niğde %	6,9 %	5,2 %	8,4 %	1,5 %	1,4 %	1,6 %	7,1 %	5,4 %	9,1 %	8,2 %	6,8 %	9,2 %	10,8 %	6,0 %	16,1 - - - %	9,6 %	6,6 %	12,4 %	7,1 %	6,7 %	7,5 %	8,1 %	6,0 %	10,7 %	11,2 %	6,9 %	14,0 %	11,7 %	7,4 %	16,7 - - - niğde 713

714 nevşehir %	5,9 %	4,2 %	7,6 %	0,2 %	0,1 %	0,3 %	6,1 %	4,9 %	7,6 %	8,0 %	5,7 %	9,3 %	11,0 %	7,4 %	16,3 - - - %	8,8 %	6,1 %	11,5 %	0,3 %	0,1 %	0,5 %	8,7 %	5,8 %	12,5 %	11,7 %	8,4 %	13,7 %	14,7 %	12,6 %	17,5 - - - nevşehir 714

715 kırşehir %	5,4 %	4,3 %	6,3 %	0,5 %	0,3 %	0,8 %	3,7 %	3,2 %	4,3 %	10,2 %	9,1 %	10,9 %	9,5 %	7,7 %	10,6 - - - %	7,1 %	5,2 %	8,8 %	1,0 %	0,8 %	1,2 %	5,4 %	4,3 %	6,9 %	11,1 %	9,0 %	12,4 %	15,5 %	8,1 %	20,7 %	14,3 %	20,0 %	11,1 kırşehir 715

721 kayseri %	8,0 %	5,5 %	10,3 %	0,9 %	0,3 %	1,5 %	10,3 %	7,4 %	13,8 %	9,0 %	5,4 %	11,1 %	7,1 %	6,0 %	8,4 %	3,2 %	2,9 %	3,3 %	9,9 %	7,2 %	12,4 %	2,4 %	1,5 %	3,3 %	11,7 %	9,0 %	14,9 %	11,1 %	7,2 %	13,4 %	11,2 %	8,1 %	14,8 %	2,1 %	0,0 %	2,7 kayseri 721

722 sivas %	8,4 %	5,3 %	11,1 %	1,1 %	1,0 %	1,3 %	7,5 %	4,4 %	10,7 %	11,8 %	8,0 %	14,2 %	11,8 %	7,4 %	15,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	10,4 %	7,4 %	12,9 %	2,4 %	1,6 %	3,1 %	10,7 %	7,1 %	14,5 %	12,2 %	9,4 %	14,0 %	14,0 %	10,6 %	17,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 sivas 722

723 yozgat %	6,7 %	3,3 %	9,3 %	0,5 %	0,3 %	0,7 %	5,9 %	3,4 %	8,0 %	8,7 %	4,1 %	12,0 %	13,9 %	7,8 %	17,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	8,3 %	5,2 %	10,7 %	7,0 %	3,9 %	10,1 %	1,1 %	0,7 %	1,4 %	10,3 %	6,9 %	12,8 %	17,1 %	10,3 %	22,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 yozgat 723
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tablo c6: ortaöğretimde sınıf tekrarı
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0 türkiye %	8,5 %	5,6 %	11,0 %	0,7 %	0,3 %	1,0 %	10,4 %	6,9 %	13,9 %	9,4 %	6,3 %	11,6 %	10,3 %	7,0 %	14,1 %	1,8 %	1,9 %	1,8 %	9,9 %	7,0 %	12,5 %	6,2 %	4,4 %	8,0 %	10,4 %	7,2 %	13,5 %	10,5 %	7,5 %	12,5 %	12,9 %	9,1 %	17,1 %	2,2 %	2,5 %	2,0 türkiye 0

100 istanbul %	10,1 %	7,1 %	12,9 %	1,2 %	0,8 %	1,6 %	11,9 %	8,1 %	15,8 %	10,3 %	7,4 %	12,7 %	8,0 %	6,4 %	11,7 %	1,9 %	1,6 %	2,1 %	11,8 %	8,9 %	14,5 %	12,2 %	9,6 %	14,5 %	12,0 %	8,9 %	15,0 %	11,7 %	8,6 %	14,2 %	11,1 %	9,3 %	14,9 %	2,6 %	2,5 %	2,6 istanbul 100

200 batı marmara %	6,0 %	4,0 %	7,8 %	0,4 %	0,2 %	0,7 %	7,5 %	5,2 %	10,5 %	7,8 %	5,5 %	9,4 %	8,7 %	4,8 %	12,1 %	0,7 %	0,0 %	0,8 %	7,3 %	5,2 %	9,1 %	6,4 %	4,9 %	8,0 %	4,0 %	2,8 %	5,5 %	8,9 %	6,8 %	10,3 %	12,4 %	7,5 %	16,4 %	1,2 %	2,0 %	0,8 batı marmara 200

211 tekirdağ %	6,3 %	4,8 %	7,7 %	0,4 %	0,1 %	0,7 %	8,2 %	6,3 %	10,8 %	8,2 %	6,6 %	9,2 %	6,0 %	3,2 %	9,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	8,1 %	6,3 %	9,6 %	6,2 %	5,4 %	7,0 %	4,9 %	2,9 %	7,7 %	10,3 %	9,3 %	11,0 %	9,6 %	6,2 %	13,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 tekirdağ 211

212 edirne %	5,7 %	3,3 %	8,0 %	0,5 %	0,3 %	0,7 %	6,7 %	4,1 %	10,2 %	8,2 %	4,8 %	10,7 %	6,4 %	6,1 %	6,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	6,0 %	3,7 %	8,1 %	4,9 %	3,8 %	6,1 %	1,4 %	0,9 %	2,0 %	7,8 %	4,6 %	10,2 %	13,6 %	10,2 %	15,2 - - - edirne 212

213 kırklareli %	5,0 %	3,5 %	6,3 %	0,3 %	0,1 %	0,5 %	3,8 %	2,7 %	5,4 %	8,1 %	6,6 %	8,9 %	7,1 %	4,7 %	9,2 - - - %	5,6 %	3,7 %	7,2 %	2,2 %	1,5 %	3,1 %	2,0 %	1,4 %	2,9 %	8,3 %	6,5 %	9,5 %	12,2 %	7,6 %	15,9 - - - kırklareli 213

221 balıkesir %	6,7 %	4,5 %	8,7 %	0,5 %	0,2 %	0,8 %	8,9 %	6,0 %	12,5 %	7,7 %	5,2 %	9,4 %	10,0 %	6,0 %	13,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	8,0 %	5,6 %	10,1 %	11,8 %	8,6 %	15,2 %	3,9 %	3,1 %	4,8 %	8,4 %	6,0 %	10,1 %	13,8 %	8,5 %	18,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 balıkesir 221

222 çanakkale %	4,7 %	2,6 %	6,6 %	0,3 %	0,2 %	0,5 %	4,7 %	3,2 %	6,6 %	7,0 %	3,9 %	9,2 %	8,2 %	1,5 %	13,4 %	3,1 - %	3,1 %	6,3 %	4,3 %	8,0 %	1,0 %	0,7 %	1,4 %	6,0 %	4,3 %	8,2 %	8,9 %	6,7 %	10,4 %	9,3 %	3,8 %	12,9 %	2,1 %	0,0 %	2,1 çanakkale 222

300 ege %	7,6 %	5,3 %	9,7 %	0,7 %	0,3 %	1,1 %	9,2 %	6,7 %	12,4 %	9,5 %	6,7 %	11,4 %	9,8 %	7,0 %	12,0 %	1,7 %	1,5 %	1,8 %	8,6 %	6,2 %	10,9 %	5,7 %	4,3 %	7,2 %	6,8 %	5,2 %	8,9 %	10,6 %	7,8 %	12,6 %	12,4 %	9,0 %	15,1 %	1,9 %	3,0 %	1,3 ege 300

301 izmir %	9,2 %	6,6 %	11,7 %	0,7 %	0,3 %	1,2 %	11,1 %	8,1 %	15,1 %	11,1 %	8,0 %	13,3 %	10,5 %	8,8 %	12,0 %	1,2 %	2,2 %	0,0 %	9,8 %	7,3 %	12,1 %	5,9 %	4,2 %	7,9 %	8,8 %	6,8 %	11,5 %	11,7 %	9,2 %	13,5 %	13,1 %	10,0 %	16,0 %	1,6 %	3,2 %	0,0 izmir 301

321 aydın %	6,4 %	4,4 %	8,2 %	0,6 %	0,3 %	0,9 %	5,9 %	4,3 %	8,0 %	9,9 %	7,3 %	11,8 %	9,8 %	6,4 %	11,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	7,5 %	5,5 %	9,5 %	2,2 %	1,8 %	2,6 %	5,7 %	4,2 %	7,7 %	11,2 %	8,7 %	13,1 %	11,6 %	10,2 %	12,3 %	4,3 %	7,1 %	3,1 aydın 321

322 denizli %	5,9 %	4,0 %	7,7 %	0,5 %	0,4 %	0,6 %	5,6 %	4,0 %	7,7 %	8,3 %	5,6 %	10,3 %	8,1 %	5,7 %	10,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	8,4 %	5,6 %	11,0 %	5,8 %	4,4 %	7,3 %	4,2 %	3,2 %	5,5 %	12,0 %	8,1 %	15,0 %	9,2 %	5,6 %	12,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 denizli 322

323 muğla %	7,3 %	5,2 %	9,4 %	0,6 %	0,3 %	1,0 %	10,5 %	7,3 %	14,7 %	8,3 %	6,2 %	9,7 %	7,0 %	3,9 %	8,3 - - - %	9,0 %	6,4 %	11,4 %	16,1 %	11,8 %	21,6 %	3,6 %	2,9 %	4,5 %	9,6 %	6,7 %	11,7 %	10,1 %	4,0 %	12,9 - - - muğla 323

331 manisa %	6,2 %	4,2 %	8,0 %	0,4 %	0,1 %	0,7 %	6,2 %	4,9 %	8,1 %	7,8 %	5,4 %	9,5 %	15,1 %	9,8 %	17,8 - - - %	7,4 %	5,3 %	9,2 %	2,7 %	2,5 %	3,0 %	6,0 %	4,7 %	7,8 %	9,0 %	6,6 %	10,5 %	15,2 %	10,7 %	17,8 - - - manisa 331

332 afyonkarahisar %	7,1 %	4,0 %	9,7 %	1,1 %	0,3 %	2,0 %	8,4 %	5,5 %	11,4 %	8,8 %	4,7 %	11,4 %	8,5 %	5,6 %	11,5 %	9,3 - %	9,3 %	8,2 %	4,5 %	11,1 %	6,8 %	4,9 %	8,7 %	3,0 %	1,7 %	4,3 %	10,0 %	5,2 %	13,0 %	11,6 %	6,9 %	16,2 %	4,3 - %	4,3 afyonkarahisar 332

333 kütahya %	5,3 %	3,1 %	6,8 %	1,5 %	0,5 %	2,3 %	7,7 %	5,2 %	10,5 %	5,7 %	2,8 %	7,2 %	8,2 %	6,4 %	10,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	6,9 %	4,6 %	8,6 %	4,0 %	2,9 %	5,0 %	5,0 %	2,6 %	7,6 %	7,5 %	4,5 %	9,2 %	13,2 %	11,5 %	14,9 %	2,4 %	0,0 %	3,3 kütahya 333

334 uşak %	8,0 %	6,5 %	9,6 %	0,8 %	0,6 %	0,9 %	9,7 %	8,1 %	11,9 %	11,6 %	9,5 %	13,2 %	6,0 %	5,4 %	6,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	7,6 %	5,8 %	9,4 %	5,2 %	4,9 %	5,6 %	6,5 %	4,6 %	9,2 %	9,4 %	7,3 %	11,0 %	10,6 %	8,0 %	12,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 uşak 334

400 doğu marmara %	7,9 %	5,0 %	10,4 %	0,7 %	0,3 %	1,1 %	9,9 %	6,3 %	14,2 %	8,9 %	5,5 %	11,2 %	10,4 %	7,0 %	16,3 %	1,6 %	1,4 %	1,7 %	9,0 %	6,3 %	11,3 %	4,2 %	2,9 %	5,6 %	9,8 %	6,8 %	13,1 %	9,7 %	6,8 %	11,7 %	12,5 %	9,2 %	17,8 %	2,4 %	3,0 %	2,2 doğu marmara 400

411 bursa %	8,1 %	4,8 %	11,1 %	0,5 %	0,4 %	0,7 %	8,9 %	5,5 %	12,8 %	9,7 %	5,5 %	12,6 %	9,8 %	7,0 %	15,9 %	2,2 %	1,9 %	2,3 %	9,8 %	6,7 %	12,5 %	4,6 %	3,3 %	5,9 %	10,5 %	7,1 %	14,2 %	10,4 %	6,9 %	12,8 %	13,2 %	10,3 %	18,6 %	3,6 %	3,5 %	3,7 bursa 411

412 eskişehir %	4,8 %	3,2 %	6,2 %	0,5 %	0,3 %	0,7 %	5,0 %	3,3 %	7,8 %	6,3 %	4,6 %	7,3 %	10,3 %	6,7 %	15,8 - - - %	5,8 %	4,4 %	7,0 %	1,7 %	0,9 %	2,5 %	6,2 %	4,9 %	8,3 %	7,0 %	5,6 %	7,8 %	10,4 %	7,9 %	13,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 eskişehir 412

413 bilecik %	7,1 %	5,8 %	8,2 %	0,5 %	0,1 %	0,9 %	6,3 %	4,9 %	8,1 %	9,7 %	8,7 %	10,5 %	7,4 %	4,6 %	9,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	6,8 %	4,1 %	9,2 %	4,0 %	3,5 %	4,5 %	2,9 %	1,5 %	4,6 %	8,6 %	5,1 %	11,4 %	10,6 %	7,4 %	12,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 bilecik 413

421 kocaeli %	9,4 %	6,1 %	12,2 %	0,9 %	0,3 %	1,4 %	13,4 %	9,1 %	18,1 %	9,3 %	5,5 %	11,8 %	13,6 %	8,7 %	24,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	10,1 %	7,0 %	12,8 %	4,7 %	2,8 %	6,5 %	12,7 %	9,1 %	16,3 %	9,7 %	6,3 %	12,0 %	15,0 %	10,3 %	24,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 kocaeli 421

422 sakarya %	7,8 %	4,7 %	10,4 %	0,7 %	0,4 %	1,0 %	11,5 %	7,1 %	16,6 %	8,2 %	4,8 %	10,5 %	8,3 %	3,6 %	15,3 - - - %	8,8 %	6,4 %	10,7 %	3,4 %	2,5 %	4,3 %	9,5 %	6,8 %	12,3 %	9,7 %	7,4 %	11,3 %	11,9 %	6,4 %	19,2 %	3,3 %	11,1 %	0,0 sakarya 422

423 düzce %	8,8 %	5,4 %	11,6 %	1,7 %	0,4 %	2,7 %	13,0 %	7,3 %	19,6 %	9,5 %	5,9 %	11,9 %	10,3 %	7,7 %	14,6 - - - %	10,3 %	7,5 %	12,5 %	13,7 %	9,8 %	17,0 %	4,0 %	3,1 %	4,9 %	11,4 %	8,8 %	13,1 %	10,5 %	7,3 %	15,9 - - - düzce 423

424 bolu %	5,2 %	4,1 %	6,0 %	0,5 %	0,1 %	0,9 %	5,2 %	4,9 %	5,8 %	6,7 %	5,5 %	7,4 %	5,4 %	3,6 %	6,9 - - - %	5,2 %	4,2 %	6,0 %	0,9 %	0,5 %	1,2 %	4,4 %	3,8 %	5,4 %	6,7 %	5,8 %	7,2 %	6,4 %	5,6 %	7,3 - - - bolu 424

425 yalova %	8,2 %	5,8 %	10,3 %	0,7 %	0,2 %	1,1 %	8,4 %	6,0 %	11,1 %	10,6 %	7,6 %	13,0 %	17,0 %	12,8 %	23,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	9,3 %	6,9 %	11,5 %	0,3 %	0,0 %	0,7 %	6,0 %	5,0 %	7,0 %	14,3 %	10,5 %	17,3 %	14,1 %	12,2 %	16,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 yalova 425

500 batı anadolu %	7,4 %	5,1 %	9,6 %	0,4 %	0,1 %	0,6 %	8,5 %	6,2 %	11,2 %	9,0 %	5,8 %	11,1 %	7,9 %	5,2 %	13,1 %	1,9 %	2,1 %	1,8 %	8,5 %	6,3 %	10,6 %	4,8 %	3,6 %	5,9 %	8,7 %	6,8 %	11,0 %	9,4 %	6,6 %	11,3 %	10,1 %	7,3 %	14,9 %	2,0 %	2,4 %	1,8 batı anadolu 500

510 ankara %	7,6 %	5,4 %	9,7 %	0,3 %	0,1 %	0,5 %	8,7 %	6,4 %	11,5 %	9,1 %	6,1 %	11,1 %	8,7 %	5,8 %	14,2 %	1,9 %	2,4 %	1,7 %	8,5 %	6,5 %	10,5 %	4,4 %	3,4 %	5,4 %	9,2 %	7,3 %	11,4 %	9,2 %	6,4 %	11,2 %	10,2 %	8,3 %	13,5 %	2,1 %	2,6 %	1,7 ankara 510

521 konya %	7,4 %	4,8 %	9,7 %	0,6 %	0,2 %	0,9 %	8,3 %	6,2 %	10,8 %	8,9 %	5,0 %	11,2 %	7,6 %	4,8 %	12,8 %	1,8 %	0,0 %	3,1 %	8,7 %	6,1 %	11,0 %	6,3 %	4,8 %	7,5 %	7,6 %	5,5 %	9,8 %	10,0 %	7,1 %	11,8 %	10,2 %	6,7 %	16,3 %	1,7 %	0,0 %	2,8 konya 521

522 karaman %	5,1 %	3,1 %	7,0 %	0,3 %	0,2 %	0,4 %	6,1 %	3,5 %	8,8 %	7,6 %	4,9 %	9,7 %	5,2 %	3,4 %	7,5 - - - %	6,6 %	3,8 %	9,2 %	2,8 %	1,3 %	4,3 %	7,5 %	3,7 %	11,2 %	8,3 %	6,0 %	10,1 %	6,9 %	4,0 %	10,8 - - - karaman 522

600 akdeniz %	8,5 %	5,9 %	10,8 %	0,5 %	0,3 %	0,8 %	10,2 %	7,2 %	13,6 %	9,7 %	6,8 %	11,5 %	12,4 %	9,5 %	15,8 %	0,5 %	1,7 %	0,0 %	9,7 %	7,0 %	12,1 %	4,8 %	3,5 %	6,1 %	10,6 %	7,6 %	13,8 %	10,3 %	7,7 %	12,0 %	13,2 %	8,4 %	18,4 %	1,6 %	1,5 %	1,6 akdeniz 600

611 antalya %	8,0 %	5,5 %	10,5 %	0,7 %	0,3 %	1,1 %	10,0 %	7,0 %	13,4 %	9,5 %	6,5 %	11,7 %	7,4 %	5,2 %	9,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	8,9 %	6,4 %	11,2 %	0,7 %	0,4 %	1,1 %	11,6 %	8,4 %	14,9 %	9,6 %	7,0 %	11,5 %	10,6 %	7,1 %	14,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 antalya 611

612 ısparta %	4,6 %	2,7 %	6,4 %	0,4 %	0,3 %	0,5 %	4,3 %	3,1 %	5,9 %	7,3 %	3,9 %	10,0 %	8,3 %	7,3 %	9,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	6,2 %	4,2 %	7,9 %	1,3 %	1,1 %	1,6 %	5,9 %	3,7 %	8,5 %	8,2 %	5,6 %	10,2 %	14,1 %	12,0 %	16,1 %	3,8 %	0,0 %	4,2 ısparta 612

613 burdur %	5,1 %	3,3 %	6,8 %	0,3 %	0,2 %	0,5 %	5,5 %	3,5 %	8,1 %	6,9 %	4,9 %	8,5 %	10,1 %	8,4 %	11,3 %	0,0 - %	0,0 %	6,5 %	5,2 %	7,8 %	2,1 %	2,4 %	1,8 %	5,0 %	3,7 %	6,7 %	9,1 %	8,0 %	9,9 %	10,0 %	6,4 %	12,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 burdur 613

621 adana %	10,0 %	7,7 %	12,1 %	0,4 %	0,2 %	0,6 %	15,8 %	12,8 %	19,3 %	12,1 %	8,9 %	13,7 %	14,1 %	12,6 %	15,7 - - - %	11,5 %	9,0 %	13,8 %	9,2 %	7,6 %	10,9 %	11,5 %	8,9 %	14,4 %	12,0 %	9,4 %	13,3 %	17,3 %	11,6 %	23,1 %	2,0 %	0,0 %	2,4 adana 621

622 mersin %	8,2 %	5,5 %	10,7 %	0,5 %	0,2 %	0,8 %	7,4 %	4,6 %	10,6 %	8,4 %	6,0 %	10,0 %	14,6 %	11,2 %	17,6 %	1,2 %	2,2 %	0,0 %	8,7 %	6,3 %	10,9 %	3,7 %	2,7 %	4,8 %	10,2 %	7,0 %	13,4 %	9,0 %	7,2 %	10,3 %	12,8 %	7,9 %	16,8 %	1,5 %	2,8 %	0,0 mersin 622

631 hatay %	8,9 %	6,3 %	11,2 %	0,5 %	0,5 %	0,6 %	11,5 %	7,5 %	15,5 %	8,9 %	7,7 %	9,7 %	12,0 %	7,8 %	17,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	11,1 %	7,4 %	14,2 %	9,7 %	6,1 %	13,1 %	10,4 %	6,7 %	14,0 %	12,0 %	8,9 %	14,0 %	15,0 %	9,6 %	20,8 - - - hatay 631

632 kahramanmaraş %	9,7 %	6,4 %	12,2 %	0,6 %	0,1 %	1,1 %	10,3 %	6,1 %	14,0 %	10,9 %	7,8 %	12,5 %	15,2 %	11,7 %	20,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	10,6 %	7,0 %	13,4 %	1,3 %	0,6 %	2,1 %	12,5 %	8,4 %	16,0 %	11,3 %	8,2 %	13,0 %	10,9 %	6,3 %	17,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 kahramanmaraş 632

633 osmaniye %	6,2 %	4,4 %	7,9 %	0,4 %	0,3 %	0,5 %	6,4 %	5,6 %	7,4 %	8,6 %	4,7 %	10,7 %	9,2 %	6,3 %	15,5 - - - %	7,4 %	4,9 %	9,5 %	7,7 %	5,6 %	10,1 %	5,8 %	4,4 %	7,2 %	7,7 %	4,2 %	9,7 %	14,9 %	8,8 %	25,4 - - - osmaniye 633

700 orta anadolu %	7,4 %	4,9 %	9,5 %	0,8 %	0,4 %	1,1 %	8,3 %	5,8 %	11,3 %	9,1 %	6,1 %	11,0 %	10,6 %	7,1 %	14,1 %	2,6 %	2,1 %	2,7 %	9,2 %	6,4 %	11,5 %	3,8 %	2,7 %	4,9 %	9,2 %	6,7 %	12,0 %	10,6 %	7,3 %	12,6 %	14,1 %	10,1 %	18,3 %	2,3 %	1,4 %	2,6 orta anadolu 700

711 kırıkkale %	7,3 %	5,5 %	8,7 %	0,7 %	0,4 %	0,9 %	7,5 %	5,5 %	9,9 %	9,6 %	7,7 %	10,7 %	17,1 %	13,5 %	22,6 - - - %	7,3 %	5,1 %	9,1 %	5,5 %	4,3 %	6,6 %	5,2 %	4,3 %	6,3 %	8,4 %	4,7 %	10,6 %	18,9 %	18,9 %	19,0 - - - kırıkkale 711

712 aksaray %	7,1 %	4,5 %	9,5 %	0,3 %	0,2 %	0,3 %	10,8 %	6,5 %	16,0 %	5,7 %	3,3 %	6,9 %	10,9 %	6,7 %	15,6 - - - %	8,3 %	5,5 %	10,7 %	7,8 %	5,9 %	9,8 %	8,8 %	4,7 %	13,2 %	5,7 %	4,2 %	6,5 %	17,7 %	11,5 %	25,9 - - - aksaray 712

713 niğde %	6,9 %	5,2 %	8,4 %	1,5 %	1,4 %	1,6 %	7,1 %	5,4 %	9,1 %	8,2 %	6,8 %	9,2 %	10,8 %	6,0 %	16,1 - - - %	9,6 %	6,6 %	12,4 %	7,1 %	6,7 %	7,5 %	8,1 %	6,0 %	10,7 %	11,2 %	6,9 %	14,0 %	11,7 %	7,4 %	16,7 - - - niğde 713

714 nevşehir %	5,9 %	4,2 %	7,6 %	0,2 %	0,1 %	0,3 %	6,1 %	4,9 %	7,6 %	8,0 %	5,7 %	9,3 %	11,0 %	7,4 %	16,3 - - - %	8,8 %	6,1 %	11,5 %	0,3 %	0,1 %	0,5 %	8,7 %	5,8 %	12,5 %	11,7 %	8,4 %	13,7 %	14,7 %	12,6 %	17,5 - - - nevşehir 714

715 kırşehir %	5,4 %	4,3 %	6,3 %	0,5 %	0,3 %	0,8 %	3,7 %	3,2 %	4,3 %	10,2 %	9,1 %	10,9 %	9,5 %	7,7 %	10,6 - - - %	7,1 %	5,2 %	8,8 %	1,0 %	0,8 %	1,2 %	5,4 %	4,3 %	6,9 %	11,1 %	9,0 %	12,4 %	15,5 %	8,1 %	20,7 %	14,3 %	20,0 %	11,1 kırşehir 715

721 kayseri %	8,0 %	5,5 %	10,3 %	0,9 %	0,3 %	1,5 %	10,3 %	7,4 %	13,8 %	9,0 %	5,4 %	11,1 %	7,1 %	6,0 %	8,4 %	3,2 %	2,9 %	3,3 %	9,9 %	7,2 %	12,4 %	2,4 %	1,5 %	3,3 %	11,7 %	9,0 %	14,9 %	11,1 %	7,2 %	13,4 %	11,2 %	8,1 %	14,8 %	2,1 %	0,0 %	2,7 kayseri 721

722 sivas %	8,4 %	5,3 %	11,1 %	1,1 %	1,0 %	1,3 %	7,5 %	4,4 %	10,7 %	11,8 %	8,0 %	14,2 %	11,8 %	7,4 %	15,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	10,4 %	7,4 %	12,9 %	2,4 %	1,6 %	3,1 %	10,7 %	7,1 %	14,5 %	12,2 %	9,4 %	14,0 %	14,0 %	10,6 %	17,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 sivas 722

723 yozgat %	6,7 %	3,3 %	9,3 %	0,5 %	0,3 %	0,7 %	5,9 %	3,4 %	8,0 %	8,7 %	4,1 %	12,0 %	13,9 %	7,8 %	17,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	8,3 %	5,2 %	10,7 %	7,0 %	3,9 %	10,1 %	1,1 %	0,7 %	1,4 %	10,3 %	6,9 %	12,8 %	17,1 %	10,3 %	22,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 yozgat 723
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800 batı karadeniz %	6,7 %	4,5 %	8,6 %	0,5 %	0,3 %	0,8 %	8,2 %	6,2 %	10,6 %	8,0 %	4,9 %	9,9 %	9,6 %	5,9 %	12,3 %	1,9 %	3,6 %	1,4 %	7,9 %	5,4 %	10,0 %	5,4 %	4,4 %	6,5 %	6,5 %	5,0 %	8,2 %	9,2 %	5,8 %	11,4 %	11,2 %	7,1 %	14,3 %	2,4 %	5,1 %	1,7 batı karadeniz 800

811 zonguldak %	6,2 %	4,4 %	7,8 %	0,4 %	0,2 %	0,6 %	9,2 %	7,4 %	11,7 %	7,2 %	4,2 %	8,8 %	6,1 %	4,5 %	8,0 %	1,3 %	0,0 %	1,8 %	6,6 %	4,8 %	8,2 %	4,0 %	3,8 %	4,2 %	6,1 %	4,6 %	8,1 %	7,4 %	5,0 %	8,8 %	12,1 %	7,9 %	16,8 %	3,8 %	5,3 %	3,3 zonguldak 811

812 karabük %	5,4 %	3,4 %	7,2 %	0,7 %	0,0 %	1,4 %	4,9 %	4,2 %	5,9 %	8,6 %	5,6 %	10,6 %	6,5 %	2,3 %	9,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	7,4 %	5,2 %	9,4 %	6,0 %	5,0 %	7,1 %	1,9 %	1,6 %	2,3 %	10,7 %	7,9 %	12,6 %	8,2 %	3,5 %	11,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 karabük 812

813 bartın %	6,7 %	3,8 %	9,1 %	0,3 %	0,1 %	0,5 %	7,0 %	7,0 %	7,1 %	7,8 %	3,4 %	10,9 %	12,5 %	10,2 %	13,3 - - - %	8,6 %	6,0 %	10,9 %	6,8 %	7,2 %	6,3 %	0,9 %	0,6 %	1,3 %	10,3 %	7,2 %	12,4 %	20,9 %	14,8 %	24,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 bartın 813

821 kastamonu %	3,9 %	2,5 %	5,0 %	0,5 %	0,7 %	0,2 %	5,2 %	4,4 %	6,3 %	4,4 %	2,3 %	5,7 %	7,0 %	3,7 %	8,1 - - - %	5,5 %	3,1 %	7,3 %	0,2 %	0,0 %	0,5 %	8,4 %	7,0 %	10,4 %	5,8 %	2,7 %	7,8 %	9,2 %	4,0 %	11,3 - - - kastamonu 821

822 çankırı %	6,5 %	3,9 %	8,4 %	0,5 %	0,4 %	0,6 %	5,5 %	5,2 %	5,9 %	8,5 %	4,8 %	10,6 %	12,2 %	7,1 %	16,3 - - - %	8,4 %	5,2 %	10,7 %	0,7 %	0,4 %	0,9 %	7,3 %	7,4 %	7,1 %	11,2 %	6,8 %	13,8 %	11,6 %	6,3 %	15,8 - - - çankırı 822

823 sinop %	4,4 %	3,2 %	5,5 %	0,2 %	0,1 %	0,4 %	4,4 %	3,8 %	5,2 %	6,5 %	5,3 %	7,3 %	6,5 %	2,6 %	7,9 %	0,0 - %	0,0 %	5,6 %	4,0 %	7,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	5,3 %	5,1 %	5,7 %	7,7 %	5,4 %	9,2 %	8,7 %	5,4 %	10,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 sinop 823

831 samsun %	8,1 %	5,6 %	10,5 %	0,7 %	0,3 %	1,0 %	11,0 %	7,6 %	15,3 %	8,3 %	5,5 %	10,3 %	10,7 %	6,7 %	14,4 %	1,4 %	7,1 %	0,0 %	8,9 %	6,4 %	11,1 %	9,6 %	7,7 %	11,4 %	8,2 %	6,3 %	10,4 %	9,1 %	6,0 %	11,3 %	9,5 %	5,9 %	12,9 %	0,8 %	3,4 %	0,0 samsun 831

832 tokat %	7,9 %	5,4 %	9,9 %	0,6 %	0,2 %	0,9 %	8,2 %	6,5 %	10,2 %	9,8 %	6,3 %	11,9 %	12,0 %	8,0 %	14,3 %	7,5 %	13,3 %	5,8 %	9,4 %	5,9 %	12,2 %	5,9 %	5,1 %	6,8 %	6,8 %	5,5 %	8,2 %	11,4 %	5,9 %	14,8 %	14,5 %	9,3 %	17,8 %	1,3 %	8,3 %	0,0 tokat 832

833 çorum %	6,2 %	4,0 %	8,0 %	0,5 %	0,2 %	0,8 %	5,9 %	4,9 %	6,8 %	8,1 %	4,1 %	10,6 %	11,9 %	6,8 %	16,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	7,4 %	5,3 %	9,2 %	8,2 %	6,4 %	9,9 %	4,3 %	3,0 %	5,7 %	9,3 %	6,5 %	11,0 %	11,5 %	9,7 %	13,2 %	11,5 %	15,4 %	10,3 çorum 833

834 amasya %	5,9 %	3,5 %	8,0 %	0,4 %	0,1 %	0,7 %	4,5 %	3,0 %	6,0 %	8,5 %	5,3 %	10,9 %	8,0 %	3,9 %	11,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	7,4 %	4,3 %	10,0 %	1,5 %	1,2 %	1,9 %	5,7 %	4,1 %	7,3 %	9,7 %	5,7 %	12,8 %	11,1 %	5,5 %	14,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 amasya 834

900 doğu karadeniz %	6,7 %	4,3 %	8,8 %	0,6 %	0,3 %	0,9 %	6,5 %	4,5 %	8,8 %	8,7 %	5,6 %	11,0 %	10,2 %	7,0 %	12,5 %	4,3 %	3,3 %	4,8 %	8,1 %	5,7 %	10,1 %	1,3 %	0,9 %	1,6 %	7,7 %	5,9 %	9,7 %	9,8 %	6,9 %	11,9 %	13,3 %	10,0 %	15,7 %	3,3 %	0,8 %	4,5 doğu karadeniz 900

901 trabzon %	6,7 %	4,0 %	9,0 %	0,7 %	0,4 %	1,1 %	5,7 %	4,0 %	7,7 %	9,5 %	5,2 %	12,6 %	8,9 %	7,8 %	9,9 %	5,4 %	0,0 %	6,0 %	7,7 %	5,0 %	10,0 %	1,4 %	0,7 %	2,1 %	7,4 %	5,4 %	9,5 %	9,8 %	6,0 %	12,6 %	10,3 %	7,7 %	12,7 %	3,9 %	0,0 %	4,3 trabzon 901

902 ordu %	6,2 %	4,3 %	7,8 %	0,4 %	0,3 %	0,4 %	7,0 %	5,2 %	9,1 %	7,4 %	5,1 %	8,9 %	9,1 %	5,1 %	11,5 %	3,5 %	4,5 %	0,0 %	7,8 %	6,1 %	9,4 %	0,8 %	0,8 %	0,8 %	8,8 %	7,4 %	10,5 %	8,7 %	6,3 %	10,4 %	12,9 %	11,5 %	13,8 %	0,8 %	1,2 %	0,0 ordu 902

903 giresun %	6,2 %	3,6 %	8,3 %	0,4 %	0,3 %	0,5 %	6,1 %	3,9 %	8,6 %	7,7 %	4,7 %	9,9 %	11,2 %	6,1 %	14,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	7,8 %	5,6 %	9,7 %	1,2 %	0,7 %	1,6 %	6,0 %	4,0 %	8,2 %	9,3 %	7,5 %	10,7 %	15,1 %	10,1 %	18,3 %	9,1 %	0,0 %	15,8 giresun 903

904 rize %	8,5 %	5,5 %	11,1 %	1,4 %	0,3 %	2,3 %	8,2 %	4,9 %	12,0 %	10,5 %	7,2 %	12,9 %	13,8 %	10,2 %	16,9 - - - %	9,6 %	7,1 %	11,7 %	2,2 %	1,6 %	2,8 %	8,7 %	6,4 %	11,1 %	12,0 %	9,3 %	13,9 %	14,2 %	11,1 %	16,4 - - - rize 904

905 artvin %	7,6 %	5,8 %	9,2 %	0,3 %	0,1 %	0,4 %	7,7 %	6,6 %	9,2 %	9,6 %	7,2 %	11,5 %	7,9 %	6,2 %	8,8 - - - %	8,7 %	5,3 %	11,6 %	0,9 %	0,9 %	1,0 %	8,3 %	6,0 %	11,3 %	10,4 %	6,2 %	13,6 %	15,3 %	8,4 %	19,6 - - - artvin 905

906 gümüşhane %	5,5 %	3,4 %	7,2 %	0,4 %	0,0 %	0,7 %	4,3 %	2,0 %	6,3 %	8,1 %	5,4 %	10,2 %	6,0 %	2,7 %	8,2 - - - %	7,3 %	5,4 %	8,8 %	0,6 %	0,8 %	0,4 %	3,7 %	2,7 %	4,6 %	10,0 %	7,3 %	12,1 %	17,3 %	12,6 %	20,9 - - - gümüşhane 906

A00 k.doğu anadolu %	10,0 %	6,2 %	12,6 %	1,0 %	0,8 %	1,2 %	11,5 %	7,9 %	14,1 %	10,9 %	5,4 %	14,5 %	15,4 %	9,1 %	19,2 %	2,7 %	0,0 %	2,9 %	11,0 %	7,1 %	13,8 %	5,4 %	4,5 %	6,0 %	11,9 %	7,5 %	15,2 %	11,0 %	6,8 %	13,8 %	18,4 %	12,1 %	22,6 %	2,4 %	9,1 %	1,0 k.doğu anadolu A00

A11 erzurum %	9,7 %	5,8 %	12,3 %	1,0 %	0,7 %	1,3 %	12,3 %	8,4 %	15,2 %	10,5 %	4,8 %	13,8 %	14,9 %	8,7 %	18,8 %	3,0 - %	3,0 %	10,2 %	6,6 %	12,6 %	2,7 %	5,1 %	1,0 %	11,4 %	6,9 %	14,8 %	11,0 %	5,7 %	13,8 %	17,6 %	11,5 %	21,9 %	0,0 - %	0,0 erzurum A11

A12 erzincan %	6,9 %	4,7 %	8,5 %	0,7 %	0,4 %	1,0 %	7,6 %	4,7 %	10,4 %	8,9 %	6,8 %	10,1 %	12,3 %	8,7 %	18,6 %	2,2 %	0,0 %	2,7 %	8,8 %	6,3 %	10,7 %	4,6 %	3,8 %	5,3 %	7,4 %	3,1 %	11,4 %	10,5 %	8,3 %	11,7 %	17,0 %	13,9 %	22,5 %	4,8 %	9,1 %	2,5 erzincan A12

A13 bayburt %	5,5 %	2,3 %	7,4 %	0,1 %	0,3 %	0,0 %	6,2 %	3,0 %	8,1 %	6,0 %	1,5 %	8,6 %	11,4 %	5,7 %	15,6 - - - %	8,2 %	2,9 %	11,6 %	1,4 %	1,3 %	1,5 %	5,6 %	3,1 %	7,3 %	11,0 %	2,7 %	15,6 %	16,0 %	5,2 %	25,1 - - - bayburt A13

A21 ağrı %	9,8 %	4,7 %	12,3 %	1,3 %	1,1 %	1,3 %	9,9 %	6,3 %	11,7 %	12,7 %	3,5 %	18,4 %	17,9 %	7,6 %	20,5 - - - %	12,2 %	5,6 %	15,7 %	16,2 %	6,4 %	23,1 %	10,9 %	5,0 %	13,7 %	11,2 %	5,4 %	15,2 %	16,7 %	9,8 %	18,9 - - - ağrı A21

A22 kars %	14,1 %	10,6 %	17,0 %	1,3 %	1,7 %	1,0 %	13,4 %	9,7 %	16,6 %	12,8 %	8,3 %	16,3 %	23,4 %	19,3 %	24,2 - - - %	13,7 %	10,2 %	16,7 %	1,4 %	1,2 %	1,6 %	16,4 %	12,7 %	19,8 %	11,5 %	8,3 %	14,0 %	27,5 %	19,8 %	29,4 - - - kars A22

A23 ığdır %	12,4 %	7,5 %	16,8 %	0,5 %	0,4 %	0,6 %	14,7 %	10,1 %	19,0 %	15,1 %	5,2 %	23,3 %	14,7 %	11,5 %	18,1 - - - %	12,0 %	8,2 %	15,4 %	2,3 %	1,8 %	2,7 %	15,0 %	9,7 %	20,0 %	9,8 %	7,0 %	12,3 %	20,4 %	15,2 %	26,2 - - - ığdır A23

A24 ardahan %	9,3 %	6,0 %	12,0 %	2,5 %	2,0 %	2,9 %	9,7 %	6,5 %	12,4 %	11,3 %	6,7 %	15,8 %	3,6 %	5,0 %	3,3 - - - %	11,9 %	8,6 %	14,9 %	15,3 %	16,9 %	14,1 %	9,1 %	5,3 %	12,8 %	13,0 %	9,7 %	16,4 %	20,4 %	10,3 %	22,5 - - - ardahan A24

B00 o.doğu anadolu %	9,7 %	6,1 %	12,1 %	0,9 %	0,5 %	1,1 %	10,5 %	6,8 %	13,1 %	11,2 %	6,3 %	14,3 %	13,8 %	9,2 %	17,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	11,5 %	7,7 %	14,1 %	8,0 %	5,1 %	10,0 %	11,3 %	7,4 %	13,9 %	12,0 %	8,1 %	14,6 %	17,2 %	11,9 %	21,2 %	1,6 %	2,3 %	1,4 o.doğu anadolu B00

B11 malatya %	8,7 %	5,9 %	11,0 %	0,7 %	0,3 %	0,9 %	8,6 %	5,9 %	11,4 %	11,7 %	8,9 %	13,2 %	12,6 %	6,6 %	18,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	10,5 %	7,9 %	12,7 %	4,5 %	2,6 %	6,0 %	10,3 %	7,4 %	13,2 %	12,0 %	10,4 %	12,8 %	17,0 %	12,6 %	21,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 malatya B11

B12 elazığ %	8,5 %	5,9 %	10,5 %	0,3 %	0,1 %	0,4 %	10,3 %	7,3 %	12,9 %	8,0 %	4,9 %	9,8 %	9,9 %	7,5 %	12,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	10,2 %	7,1 %	12,6 %	5,7 %	5,0 %	6,2 %	10,1 %	7,2 %	12,6 %	11,3 %	6,8 %	14,1 %	15,5 %	11,2 %	20,2 %	4,3 %	7,1 %	3,6 elazığ B12

B13 bingöl %	5,4 %	4,3 %	6,2 %	1,8 %	1,7 %	1,8 %	2,9 %	3,7 %	2,4 %	10,6 %	6,1 %	14,8 %	10,7 %	3,5 %	18,5 - - - %	8,5 %	5,2 %	10,7 %	11,4 %	4,1 %	16,3 %	7,4 %	4,5 %	8,9 %	7,8 %	5,7 %	9,9 %	12,2 %	7,8 %	16,1 - - - bingöl B13

B14 tunceli %	5,8 %	2,8 %	8,7 %	0,6 %	0,4 %	0,9 %	8,0 %	4,1 %	12,3 %	6,4 %	1,9 %	8,8 - - - - - - %	6,2 %	4,1 %	8,1 %	1,0 %	0,6 %	1,5 %	8,3 %	5,0 %	11,6 %	8,3 %	7,3 %	8,8 - - - - - - tunceli B14

B21 van %	12,4 %	8,0 %	14,9 %	1,2 %	0,5 %	1,4 %	13,5 %	8,5 %	16,2 %	14,4 %	8,2 %	18,2 %	18,7 %	15,1 %	23,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	13,6 %	8,9 %	16,3 %	8,7 %	5,3 %	10,5 %	14,1 %	9,0 %	16,8 %	14,4 %	9,4 %	17,5 %	15,2 %	12,2 %	18,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 van B21

B22 muş %	8,0 %	3,6 %	10,0 %	1,9 %	1,3 %	2,2 %	5,9 %	3,9 %	6,7 %	10,9 %	3,7 %	14,6 %	14,4 %	7,6 %	16,1 - - - %	11,5 %	6,0 %	14,3 %	1,3 %	0,9 %	1,5 %	7,9 %	4,7 %	9,3 %	12,7 %	6,8 %	16,3 %	26,7 %	12,5 %	30,8 - - - muş B22

B23 bitlis %	10,6 %	4,6 %	13,5 %	0,7 %	0,5 %	0,8 %	10,2 %	4,6 %	12,2 %	14,3 %	4,6 %	21,1 %	16,3 %	13,7 %	17,4 - - - %	12,1 %	6,3 %	15,0 %	1,6 %	1,0 %	2,0 %	14,6 %	6,3 %	17,1 %	13,1 %	6,4 %	17,9 %	16,6 %	16,8 %	16,5 - - - bitlis B23

B24 hakkari %	13,0 %	7,9 %	16,1 %	0,3 %	0,0 %	0,5 %	16,1 %	10,1 %	19,0 %	7,0 %	4,9 %	10,4 %	14,6 %	11,9 %	15,5 - - - %	14,3 %	10,0 %	17,1 %	52,6 %	42,1 %	57,6 %	11,6 %	7,6 %	13,7 %	9,4 %	8,5 %	10,8 %	15,8 %	9,4 %	18,3 - - - hakkari B24

C00 g.doğu anadolu %	11,5 %	6,3 %	14,9 %	0,6 %	0,3 %	0,7 %	13,3 %	7,2 %	17,0 %	10,7 %	6,4 %	14,0 %	12,0 %	7,6 %	16,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	13,7 %	8,7 %	17,1 %	13,6 %	7,5 %	18,4 %	14,4 %	9,0 %	17,6 %	11,6 %	8,1 %	14,5 %	14,6 %	9,7 %	19,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 g.doğu anadolu C00

C11 gaziantep %	11,3 %	7,2 %	14,6 %	0,2 %	0,2 %	0,1 %	14,6 %	9,2 %	18,4 %	8,2 %	5,3 %	10,5 %	10,2 %	7,3 %	15,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	12,9 %	8,8 %	16,1 %	8,6 %	5,5 %	11,4 %	15,3 %	10,3 %	18,8 %	9,2 %	7,1 %	11,0 %	11,4 %	9,1 %	15,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 gaziantep C11

C12 adıyaman %	10,2 %	5,4 %	14,1 %	0,6 %	0,5 %	0,7 %	11,0 %	6,0 %	15,0 %	12,9 %	5,9 %	18,6 %	10,2 %	7,0 %	14,2 - - - %	12,1 %	7,7 %	15,6 %	12,5 %	7,6 %	17,0 %	10,6 %	7,0 %	13,3 %	14,5 %	8,3 %	19,3 %	14,7 %	10,0 %	20,1 %	0,0 - %	0,0 adıyaman C12

C13 kilis %	8,3 %	4,5 %	12,0 %	1,7 %	0,6 %	3,1 %	10,4 %	8,6 %	12,2 %	10,1 %	4,5 %	14,8 %	17,2 %	16,1 %	18,2 - - - %	9,9 %	7,1 %	12,6 %	2,8 %	2,0 %	4,0 %	11,5 %	5,6 %	16,3 %	12,2 %	9,6 %	14,3 %	13,3 %	10,4 %	15,5 - - - kilis C13

C21 şanlıurfa %	13,4 %	6,8 %	17,0 %	0,9 %	0,4 %	1,3 %	15,4 %	6,5 %	19,2 %	12,6 %	8,7 %	15,5 %	14,4 %	9,5 %	19,7 - - - %	15,1 %	8,8 %	18,6 %	11,9 %	5,6 %	16,2 %	16,0 %	8,9 %	19,0 %	13,5 %	9,4 %	16,9 %	17,1 %	9,3 %	24,2 - - - şanlıurfa C21

C22 diyarbakır %	12,3 %	6,5 %	16,3 %	0,4 %	0,2 %	0,4 %	14,0 %	7,5 %	18,2 %	10,7 %	4,9 %	15,1 %	13,2 %	7,4 %	17,8 - - - %	15,3 %	9,9 %	19,0 %	17,9 %	11,8 %	22,2 %	16,2 %	10,3 %	20,1 %	9,6 %	6,3 %	12,2 %	18,4 %	14,6 %	21,4 - - - diyarbakır C22

C31 mardin %	8,6 %	4,4 %	11,2 %	0,4 %	0,3 %	0,5 %	9,1 %	3,9 %	11,8 %	9,6 %	7,1 %	11,8 %	13,3 %	5,1 %	16,3 - - - %	10,6 %	5,4 %	13,8 %	38,6 %	17,2 %	54,7 %	7,1 %	3,2 %	9,2 %	11,2 %	6,8 %	15,3 %	14,4 %	5,9 %	17,7 - - - mardin C31

C32 batman %	12,1 %	7,0 %	15,4 %	0,6 %	0,3 %	0,8 %	12,9 %	7,0 %	16,7 %	14,7 %	10,2 %	17,7 %	8,5 %	5,5 %	13,0 - - - %	15,0 %	9,6 %	18,7 %	0,3 %	0,1 %	0,4 %	17,0 %	11,1 %	20,8 %	15,3 %	8,8 %	19,7 %	8,0 %	6,4 %	10,5 - - - batman C32

C33 şırnak %	12,5 %	7,8 %	15,0 %	0,2 %	0,0 %	0,3 %	14,1 %	7,4 %	17,2 %	11,0 %	9,5 %	12,2 %	20,4 %	17,9 %	20,6 - - - %	15,1 %	11,4 %	17,2 %	29,2 %	13,5 %	38,6 %	14,2 %	9,5 %	16,5 %	13,3 %	13,9 %	12,7 %	19,7 %	9,9 %	21,1 - - - şırnak C33

C34 siirt %	9,5 %	4,6 %	12,0 %	0,9 %	0,5 %	1,2 %	12,0 %	7,1 %	14,2 %	10,3 %	3,8 %	14,2 %	4,8 %	0,0 %	6,4 - - - %	11,9 %	6,6 %	14,6 %	8,7 %	5,5 %	10,7 %	13,7 %	7,9 %	16,4 %	11,3 %	5,7 %	14,6 %	6,8 %	5,4 %	7,5 - - - siirt C34
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800 batı karadeniz %	6,7 %	4,5 %	8,6 %	0,5 %	0,3 %	0,8 %	8,2 %	6,2 %	10,6 %	8,0 %	4,9 %	9,9 %	9,6 %	5,9 %	12,3 %	1,9 %	3,6 %	1,4 %	7,9 %	5,4 %	10,0 %	5,4 %	4,4 %	6,5 %	6,5 %	5,0 %	8,2 %	9,2 %	5,8 %	11,4 %	11,2 %	7,1 %	14,3 %	2,4 %	5,1 %	1,7 batı karadeniz 800

811 zonguldak %	6,2 %	4,4 %	7,8 %	0,4 %	0,2 %	0,6 %	9,2 %	7,4 %	11,7 %	7,2 %	4,2 %	8,8 %	6,1 %	4,5 %	8,0 %	1,3 %	0,0 %	1,8 %	6,6 %	4,8 %	8,2 %	4,0 %	3,8 %	4,2 %	6,1 %	4,6 %	8,1 %	7,4 %	5,0 %	8,8 %	12,1 %	7,9 %	16,8 %	3,8 %	5,3 %	3,3 zonguldak 811

812 karabük %	5,4 %	3,4 %	7,2 %	0,7 %	0,0 %	1,4 %	4,9 %	4,2 %	5,9 %	8,6 %	5,6 %	10,6 %	6,5 %	2,3 %	9,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	7,4 %	5,2 %	9,4 %	6,0 %	5,0 %	7,1 %	1,9 %	1,6 %	2,3 %	10,7 %	7,9 %	12,6 %	8,2 %	3,5 %	11,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 karabük 812

813 bartın %	6,7 %	3,8 %	9,1 %	0,3 %	0,1 %	0,5 %	7,0 %	7,0 %	7,1 %	7,8 %	3,4 %	10,9 %	12,5 %	10,2 %	13,3 - - - %	8,6 %	6,0 %	10,9 %	6,8 %	7,2 %	6,3 %	0,9 %	0,6 %	1,3 %	10,3 %	7,2 %	12,4 %	20,9 %	14,8 %	24,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 bartın 813

821 kastamonu %	3,9 %	2,5 %	5,0 %	0,5 %	0,7 %	0,2 %	5,2 %	4,4 %	6,3 %	4,4 %	2,3 %	5,7 %	7,0 %	3,7 %	8,1 - - - %	5,5 %	3,1 %	7,3 %	0,2 %	0,0 %	0,5 %	8,4 %	7,0 %	10,4 %	5,8 %	2,7 %	7,8 %	9,2 %	4,0 %	11,3 - - - kastamonu 821

822 çankırı %	6,5 %	3,9 %	8,4 %	0,5 %	0,4 %	0,6 %	5,5 %	5,2 %	5,9 %	8,5 %	4,8 %	10,6 %	12,2 %	7,1 %	16,3 - - - %	8,4 %	5,2 %	10,7 %	0,7 %	0,4 %	0,9 %	7,3 %	7,4 %	7,1 %	11,2 %	6,8 %	13,8 %	11,6 %	6,3 %	15,8 - - - çankırı 822

823 sinop %	4,4 %	3,2 %	5,5 %	0,2 %	0,1 %	0,4 %	4,4 %	3,8 %	5,2 %	6,5 %	5,3 %	7,3 %	6,5 %	2,6 %	7,9 %	0,0 - %	0,0 %	5,6 %	4,0 %	7,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	5,3 %	5,1 %	5,7 %	7,7 %	5,4 %	9,2 %	8,7 %	5,4 %	10,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 sinop 823

831 samsun %	8,1 %	5,6 %	10,5 %	0,7 %	0,3 %	1,0 %	11,0 %	7,6 %	15,3 %	8,3 %	5,5 %	10,3 %	10,7 %	6,7 %	14,4 %	1,4 %	7,1 %	0,0 %	8,9 %	6,4 %	11,1 %	9,6 %	7,7 %	11,4 %	8,2 %	6,3 %	10,4 %	9,1 %	6,0 %	11,3 %	9,5 %	5,9 %	12,9 %	0,8 %	3,4 %	0,0 samsun 831

832 tokat %	7,9 %	5,4 %	9,9 %	0,6 %	0,2 %	0,9 %	8,2 %	6,5 %	10,2 %	9,8 %	6,3 %	11,9 %	12,0 %	8,0 %	14,3 %	7,5 %	13,3 %	5,8 %	9,4 %	5,9 %	12,2 %	5,9 %	5,1 %	6,8 %	6,8 %	5,5 %	8,2 %	11,4 %	5,9 %	14,8 %	14,5 %	9,3 %	17,8 %	1,3 %	8,3 %	0,0 tokat 832

833 çorum %	6,2 %	4,0 %	8,0 %	0,5 %	0,2 %	0,8 %	5,9 %	4,9 %	6,8 %	8,1 %	4,1 %	10,6 %	11,9 %	6,8 %	16,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	7,4 %	5,3 %	9,2 %	8,2 %	6,4 %	9,9 %	4,3 %	3,0 %	5,7 %	9,3 %	6,5 %	11,0 %	11,5 %	9,7 %	13,2 %	11,5 %	15,4 %	10,3 çorum 833

834 amasya %	5,9 %	3,5 %	8,0 %	0,4 %	0,1 %	0,7 %	4,5 %	3,0 %	6,0 %	8,5 %	5,3 %	10,9 %	8,0 %	3,9 %	11,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	7,4 %	4,3 %	10,0 %	1,5 %	1,2 %	1,9 %	5,7 %	4,1 %	7,3 %	9,7 %	5,7 %	12,8 %	11,1 %	5,5 %	14,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 amasya 834

900 doğu karadeniz %	6,7 %	4,3 %	8,8 %	0,6 %	0,3 %	0,9 %	6,5 %	4,5 %	8,8 %	8,7 %	5,6 %	11,0 %	10,2 %	7,0 %	12,5 %	4,3 %	3,3 %	4,8 %	8,1 %	5,7 %	10,1 %	1,3 %	0,9 %	1,6 %	7,7 %	5,9 %	9,7 %	9,8 %	6,9 %	11,9 %	13,3 %	10,0 %	15,7 %	3,3 %	0,8 %	4,5 doğu karadeniz 900

901 trabzon %	6,7 %	4,0 %	9,0 %	0,7 %	0,4 %	1,1 %	5,7 %	4,0 %	7,7 %	9,5 %	5,2 %	12,6 %	8,9 %	7,8 %	9,9 %	5,4 %	0,0 %	6,0 %	7,7 %	5,0 %	10,0 %	1,4 %	0,7 %	2,1 %	7,4 %	5,4 %	9,5 %	9,8 %	6,0 %	12,6 %	10,3 %	7,7 %	12,7 %	3,9 %	0,0 %	4,3 trabzon 901

902 ordu %	6,2 %	4,3 %	7,8 %	0,4 %	0,3 %	0,4 %	7,0 %	5,2 %	9,1 %	7,4 %	5,1 %	8,9 %	9,1 %	5,1 %	11,5 %	3,5 %	4,5 %	0,0 %	7,8 %	6,1 %	9,4 %	0,8 %	0,8 %	0,8 %	8,8 %	7,4 %	10,5 %	8,7 %	6,3 %	10,4 %	12,9 %	11,5 %	13,8 %	0,8 %	1,2 %	0,0 ordu 902

903 giresun %	6,2 %	3,6 %	8,3 %	0,4 %	0,3 %	0,5 %	6,1 %	3,9 %	8,6 %	7,7 %	4,7 %	9,9 %	11,2 %	6,1 %	14,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	7,8 %	5,6 %	9,7 %	1,2 %	0,7 %	1,6 %	6,0 %	4,0 %	8,2 %	9,3 %	7,5 %	10,7 %	15,1 %	10,1 %	18,3 %	9,1 %	0,0 %	15,8 giresun 903

904 rize %	8,5 %	5,5 %	11,1 %	1,4 %	0,3 %	2,3 %	8,2 %	4,9 %	12,0 %	10,5 %	7,2 %	12,9 %	13,8 %	10,2 %	16,9 - - - %	9,6 %	7,1 %	11,7 %	2,2 %	1,6 %	2,8 %	8,7 %	6,4 %	11,1 %	12,0 %	9,3 %	13,9 %	14,2 %	11,1 %	16,4 - - - rize 904

905 artvin %	7,6 %	5,8 %	9,2 %	0,3 %	0,1 %	0,4 %	7,7 %	6,6 %	9,2 %	9,6 %	7,2 %	11,5 %	7,9 %	6,2 %	8,8 - - - %	8,7 %	5,3 %	11,6 %	0,9 %	0,9 %	1,0 %	8,3 %	6,0 %	11,3 %	10,4 %	6,2 %	13,6 %	15,3 %	8,4 %	19,6 - - - artvin 905

906 gümüşhane %	5,5 %	3,4 %	7,2 %	0,4 %	0,0 %	0,7 %	4,3 %	2,0 %	6,3 %	8,1 %	5,4 %	10,2 %	6,0 %	2,7 %	8,2 - - - %	7,3 %	5,4 %	8,8 %	0,6 %	0,8 %	0,4 %	3,7 %	2,7 %	4,6 %	10,0 %	7,3 %	12,1 %	17,3 %	12,6 %	20,9 - - - gümüşhane 906

A00 k.doğu anadolu %	10,0 %	6,2 %	12,6 %	1,0 %	0,8 %	1,2 %	11,5 %	7,9 %	14,1 %	10,9 %	5,4 %	14,5 %	15,4 %	9,1 %	19,2 %	2,7 %	0,0 %	2,9 %	11,0 %	7,1 %	13,8 %	5,4 %	4,5 %	6,0 %	11,9 %	7,5 %	15,2 %	11,0 %	6,8 %	13,8 %	18,4 %	12,1 %	22,6 %	2,4 %	9,1 %	1,0 k.doğu anadolu A00

A11 erzurum %	9,7 %	5,8 %	12,3 %	1,0 %	0,7 %	1,3 %	12,3 %	8,4 %	15,2 %	10,5 %	4,8 %	13,8 %	14,9 %	8,7 %	18,8 %	3,0 - %	3,0 %	10,2 %	6,6 %	12,6 %	2,7 %	5,1 %	1,0 %	11,4 %	6,9 %	14,8 %	11,0 %	5,7 %	13,8 %	17,6 %	11,5 %	21,9 %	0,0 - %	0,0 erzurum A11

A12 erzincan %	6,9 %	4,7 %	8,5 %	0,7 %	0,4 %	1,0 %	7,6 %	4,7 %	10,4 %	8,9 %	6,8 %	10,1 %	12,3 %	8,7 %	18,6 %	2,2 %	0,0 %	2,7 %	8,8 %	6,3 %	10,7 %	4,6 %	3,8 %	5,3 %	7,4 %	3,1 %	11,4 %	10,5 %	8,3 %	11,7 %	17,0 %	13,9 %	22,5 %	4,8 %	9,1 %	2,5 erzincan A12

A13 bayburt %	5,5 %	2,3 %	7,4 %	0,1 %	0,3 %	0,0 %	6,2 %	3,0 %	8,1 %	6,0 %	1,5 %	8,6 %	11,4 %	5,7 %	15,6 - - - %	8,2 %	2,9 %	11,6 %	1,4 %	1,3 %	1,5 %	5,6 %	3,1 %	7,3 %	11,0 %	2,7 %	15,6 %	16,0 %	5,2 %	25,1 - - - bayburt A13

A21 ağrı %	9,8 %	4,7 %	12,3 %	1,3 %	1,1 %	1,3 %	9,9 %	6,3 %	11,7 %	12,7 %	3,5 %	18,4 %	17,9 %	7,6 %	20,5 - - - %	12,2 %	5,6 %	15,7 %	16,2 %	6,4 %	23,1 %	10,9 %	5,0 %	13,7 %	11,2 %	5,4 %	15,2 %	16,7 %	9,8 %	18,9 - - - ağrı A21

A22 kars %	14,1 %	10,6 %	17,0 %	1,3 %	1,7 %	1,0 %	13,4 %	9,7 %	16,6 %	12,8 %	8,3 %	16,3 %	23,4 %	19,3 %	24,2 - - - %	13,7 %	10,2 %	16,7 %	1,4 %	1,2 %	1,6 %	16,4 %	12,7 %	19,8 %	11,5 %	8,3 %	14,0 %	27,5 %	19,8 %	29,4 - - - kars A22

A23 ığdır %	12,4 %	7,5 %	16,8 %	0,5 %	0,4 %	0,6 %	14,7 %	10,1 %	19,0 %	15,1 %	5,2 %	23,3 %	14,7 %	11,5 %	18,1 - - - %	12,0 %	8,2 %	15,4 %	2,3 %	1,8 %	2,7 %	15,0 %	9,7 %	20,0 %	9,8 %	7,0 %	12,3 %	20,4 %	15,2 %	26,2 - - - ığdır A23

A24 ardahan %	9,3 %	6,0 %	12,0 %	2,5 %	2,0 %	2,9 %	9,7 %	6,5 %	12,4 %	11,3 %	6,7 %	15,8 %	3,6 %	5,0 %	3,3 - - - %	11,9 %	8,6 %	14,9 %	15,3 %	16,9 %	14,1 %	9,1 %	5,3 %	12,8 %	13,0 %	9,7 %	16,4 %	20,4 %	10,3 %	22,5 - - - ardahan A24

B00 o.doğu anadolu %	9,7 %	6,1 %	12,1 %	0,9 %	0,5 %	1,1 %	10,5 %	6,8 %	13,1 %	11,2 %	6,3 %	14,3 %	13,8 %	9,2 %	17,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	11,5 %	7,7 %	14,1 %	8,0 %	5,1 %	10,0 %	11,3 %	7,4 %	13,9 %	12,0 %	8,1 %	14,6 %	17,2 %	11,9 %	21,2 %	1,6 %	2,3 %	1,4 o.doğu anadolu B00

B11 malatya %	8,7 %	5,9 %	11,0 %	0,7 %	0,3 %	0,9 %	8,6 %	5,9 %	11,4 %	11,7 %	8,9 %	13,2 %	12,6 %	6,6 %	18,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	10,5 %	7,9 %	12,7 %	4,5 %	2,6 %	6,0 %	10,3 %	7,4 %	13,2 %	12,0 %	10,4 %	12,8 %	17,0 %	12,6 %	21,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 malatya B11

B12 elazığ %	8,5 %	5,9 %	10,5 %	0,3 %	0,1 %	0,4 %	10,3 %	7,3 %	12,9 %	8,0 %	4,9 %	9,8 %	9,9 %	7,5 %	12,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	10,2 %	7,1 %	12,6 %	5,7 %	5,0 %	6,2 %	10,1 %	7,2 %	12,6 %	11,3 %	6,8 %	14,1 %	15,5 %	11,2 %	20,2 %	4,3 %	7,1 %	3,6 elazığ B12

B13 bingöl %	5,4 %	4,3 %	6,2 %	1,8 %	1,7 %	1,8 %	2,9 %	3,7 %	2,4 %	10,6 %	6,1 %	14,8 %	10,7 %	3,5 %	18,5 - - - %	8,5 %	5,2 %	10,7 %	11,4 %	4,1 %	16,3 %	7,4 %	4,5 %	8,9 %	7,8 %	5,7 %	9,9 %	12,2 %	7,8 %	16,1 - - - bingöl B13

B14 tunceli %	5,8 %	2,8 %	8,7 %	0,6 %	0,4 %	0,9 %	8,0 %	4,1 %	12,3 %	6,4 %	1,9 %	8,8 - - - - - - %	6,2 %	4,1 %	8,1 %	1,0 %	0,6 %	1,5 %	8,3 %	5,0 %	11,6 %	8,3 %	7,3 %	8,8 - - - - - - tunceli B14

B21 van %	12,4 %	8,0 %	14,9 %	1,2 %	0,5 %	1,4 %	13,5 %	8,5 %	16,2 %	14,4 %	8,2 %	18,2 %	18,7 %	15,1 %	23,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	13,6 %	8,9 %	16,3 %	8,7 %	5,3 %	10,5 %	14,1 %	9,0 %	16,8 %	14,4 %	9,4 %	17,5 %	15,2 %	12,2 %	18,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 van B21

B22 muş %	8,0 %	3,6 %	10,0 %	1,9 %	1,3 %	2,2 %	5,9 %	3,9 %	6,7 %	10,9 %	3,7 %	14,6 %	14,4 %	7,6 %	16,1 - - - %	11,5 %	6,0 %	14,3 %	1,3 %	0,9 %	1,5 %	7,9 %	4,7 %	9,3 %	12,7 %	6,8 %	16,3 %	26,7 %	12,5 %	30,8 - - - muş B22

B23 bitlis %	10,6 %	4,6 %	13,5 %	0,7 %	0,5 %	0,8 %	10,2 %	4,6 %	12,2 %	14,3 %	4,6 %	21,1 %	16,3 %	13,7 %	17,4 - - - %	12,1 %	6,3 %	15,0 %	1,6 %	1,0 %	2,0 %	14,6 %	6,3 %	17,1 %	13,1 %	6,4 %	17,9 %	16,6 %	16,8 %	16,5 - - - bitlis B23

B24 hakkari %	13,0 %	7,9 %	16,1 %	0,3 %	0,0 %	0,5 %	16,1 %	10,1 %	19,0 %	7,0 %	4,9 %	10,4 %	14,6 %	11,9 %	15,5 - - - %	14,3 %	10,0 %	17,1 %	52,6 %	42,1 %	57,6 %	11,6 %	7,6 %	13,7 %	9,4 %	8,5 %	10,8 %	15,8 %	9,4 %	18,3 - - - hakkari B24

C00 g.doğu anadolu %	11,5 %	6,3 %	14,9 %	0,6 %	0,3 %	0,7 %	13,3 %	7,2 %	17,0 %	10,7 %	6,4 %	14,0 %	12,0 %	7,6 %	16,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	13,7 %	8,7 %	17,1 %	13,6 %	7,5 %	18,4 %	14,4 %	9,0 %	17,6 %	11,6 %	8,1 %	14,5 %	14,6 %	9,7 %	19,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 g.doğu anadolu C00

C11 gaziantep %	11,3 %	7,2 %	14,6 %	0,2 %	0,2 %	0,1 %	14,6 %	9,2 %	18,4 %	8,2 %	5,3 %	10,5 %	10,2 %	7,3 %	15,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	12,9 %	8,8 %	16,1 %	8,6 %	5,5 %	11,4 %	15,3 %	10,3 %	18,8 %	9,2 %	7,1 %	11,0 %	11,4 %	9,1 %	15,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 gaziantep C11

C12 adıyaman %	10,2 %	5,4 %	14,1 %	0,6 %	0,5 %	0,7 %	11,0 %	6,0 %	15,0 %	12,9 %	5,9 %	18,6 %	10,2 %	7,0 %	14,2 - - - %	12,1 %	7,7 %	15,6 %	12,5 %	7,6 %	17,0 %	10,6 %	7,0 %	13,3 %	14,5 %	8,3 %	19,3 %	14,7 %	10,0 %	20,1 %	0,0 - %	0,0 adıyaman C12

C13 kilis %	8,3 %	4,5 %	12,0 %	1,7 %	0,6 %	3,1 %	10,4 %	8,6 %	12,2 %	10,1 %	4,5 %	14,8 %	17,2 %	16,1 %	18,2 - - - %	9,9 %	7,1 %	12,6 %	2,8 %	2,0 %	4,0 %	11,5 %	5,6 %	16,3 %	12,2 %	9,6 %	14,3 %	13,3 %	10,4 %	15,5 - - - kilis C13

C21 şanlıurfa %	13,4 %	6,8 %	17,0 %	0,9 %	0,4 %	1,3 %	15,4 %	6,5 %	19,2 %	12,6 %	8,7 %	15,5 %	14,4 %	9,5 %	19,7 - - - %	15,1 %	8,8 %	18,6 %	11,9 %	5,6 %	16,2 %	16,0 %	8,9 %	19,0 %	13,5 %	9,4 %	16,9 %	17,1 %	9,3 %	24,2 - - - şanlıurfa C21

C22 diyarbakır %	12,3 %	6,5 %	16,3 %	0,4 %	0,2 %	0,4 %	14,0 %	7,5 %	18,2 %	10,7 %	4,9 %	15,1 %	13,2 %	7,4 %	17,8 - - - %	15,3 %	9,9 %	19,0 %	17,9 %	11,8 %	22,2 %	16,2 %	10,3 %	20,1 %	9,6 %	6,3 %	12,2 %	18,4 %	14,6 %	21,4 - - - diyarbakır C22

C31 mardin %	8,6 %	4,4 %	11,2 %	0,4 %	0,3 %	0,5 %	9,1 %	3,9 %	11,8 %	9,6 %	7,1 %	11,8 %	13,3 %	5,1 %	16,3 - - - %	10,6 %	5,4 %	13,8 %	38,6 %	17,2 %	54,7 %	7,1 %	3,2 %	9,2 %	11,2 %	6,8 %	15,3 %	14,4 %	5,9 %	17,7 - - - mardin C31

C32 batman %	12,1 %	7,0 %	15,4 %	0,6 %	0,3 %	0,8 %	12,9 %	7,0 %	16,7 %	14,7 %	10,2 %	17,7 %	8,5 %	5,5 %	13,0 - - - %	15,0 %	9,6 %	18,7 %	0,3 %	0,1 %	0,4 %	17,0 %	11,1 %	20,8 %	15,3 %	8,8 %	19,7 %	8,0 %	6,4 %	10,5 - - - batman C32

C33 şırnak %	12,5 %	7,8 %	15,0 %	0,2 %	0,0 %	0,3 %	14,1 %	7,4 %	17,2 %	11,0 %	9,5 %	12,2 %	20,4 %	17,9 %	20,6 - - - %	15,1 %	11,4 %	17,2 %	29,2 %	13,5 %	38,6 %	14,2 %	9,5 %	16,5 %	13,3 %	13,9 %	12,7 %	19,7 %	9,9 %	21,1 - - - şırnak C33

C34 siirt %	9,5 %	4,6 %	12,0 %	0,9 %	0,5 %	1,2 %	12,0 %	7,1 %	14,2 %	10,3 %	3,8 %	14,2 %	4,8 %	0,0 %	6,4 - - - %	11,9 %	6,6 %	14,6 %	8,7 %	5,5 %	10,7 %	13,7 %	7,9 %	16,4 %	11,3 %	5,7 %	14,6 %	6,8 %	5,4 %	7,5 - - - siirt C34
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d. eğitimin içeriği

tablo d1: ders saatlerinin ders türlerine dağılımı
ilköğretim

2009-
2010

2010-2011

dil becerileri ve edebiyat %	26,3 %	25,6

matematik %	13,3 %	13,6

fen bilimleri %	8,3 %	10,2

sosyal bilimler ve felsefe %	12,5 %	11,1

yabancı dil %	7,5 %	7,7

din bilgisi %	4,2 %	4,3

güzel sanatlar ve spor %	14,6 %	16,2

rehberlik etkinlikleri %	3,3 %	1,3

mesleki ve teknik dersler %	0,0 %	0,0

diğer %	3,3 %	9,6

seçmeli dersler %	6,7 %	0,4

genel liseler anadolu liseleri
fen liseleri

2009-2010

2010-
2011

2009-2010

2010-
2011

fen 
bilimleri 

alanı

türkçe-
matematik 

alanı

sosyal 
bilimler 

alanı

yabancı 
dil 

alanı

fen 
bilimleri 

alanı

türkçe-
matematik 

alanı

sosyal 
bilimler 

alanı

yabancı 
dil 

alanı

2009-
2010

2010-
2011

dil becerileri ve edebiyat %	16,7 %	25,8 %	25,8 %	22,5 %	16,7 %	13,5 %	20,9 %	20,9 %	18,2 %	14,3 %	13,9 %	13,7

matematik %	21,7 %	21,7 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	17,6 %	17,6 %	4,1 %	4,1 %	4,3 %	18,8 %	17,1

fen bilimleri %	25,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	20,3 %	4,1 %	4,1 %	4,1 %	4,3 %	29,2 %	30,8

sosyal bilimler ve felsefe %	10,0 %	15,0 %	31,7 %	10,0 %	10,0 %	8,1 %	12,2 %	25,7 %	8,1 %	8,6 %	6,9 %	8,9

yabancı dil %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	32,5 %	7,5 %	18,9 %	18,9 %	18,9 %	35,1 %	18,6 %	11,8 %	16,4

din bilgisi %	3,3 %	3,3 %	3,3 %	3,3 %	3,3 %	2,7 %	2,7 %	2,7 %	2,7 %	2,9 %	2,8 %	2,7

güzel sanatlar ve spor %	4,2 %	4,2 %	4,2 %	4,2 %	10,0 %	3,4 %	3,4 %	3,4 %	3,4 %	8,6 %	3,5 %	5,5

rehberlik etkinlikleri %	3,3 %	3,3 %	3,3 %	3,3 %	3,3 %	2,7 %	2,7 %	2,7 %	2,7 %	2,9 %	2,8 %	2,7

mesleki ve teknik dersler %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0

diğer %	3,3 %	3,3 %	3,3 %	3,3 %	2,5 %	2,7 %	2,7 %	2,7 %	2,7 %	2,1 %	2,8 %	1,4

seçmeli dersler %	7,5 %	13,3 %	13,3 %	10,8 %	36,7 %	10,1 %	14,9 %	14,9 %	18,9 %	33,6 %	7,6 %	0,7

mesleki ve teknik liseler imam-hatip liseleri

anadolu teknik 
lisesi

teknik lise
anadolu meslek 

lisesi
meslek lisesi imam-hatip lisesi

anadolu imam-
hatip lisesi

2009- 
2010

2010- 
2011

2009-
2010

2010-
2011

2009-
2010

2010- 
2011

2009- 
2010

2010-
2011

2009-
2010

2010-
2011

2009-
2010

2010-
2011

dil becerileri ve edebiyat %	11,6 %	11,9 %	12,1 %	12,6 %	10,5 %	12,8 %	12,0 %	14,1 %	18,1 %	12,5 %	16,5 %	12,5

matematik %	15,1 %	3,6 %	15,8 %	3,8 %	3,5 %	3,8 %	4,0 %	4,2 %	3,8 %	3,8 %	3,4 %	3,8

fen bilimleri %	17,4 %	3,6 %	18,2 %	3,8 %	3,5 %	3,8 %	4,0 %	4,2 %	3,8 %	3,8 %	3,4 %	3,8

sosyal bilimler ve felsefe %	7,0 %	7,7 %	7,3 %	8,2 %	7 %	8,3 %	8,0 %	9,2 %	6,3 %	8,1 %	5,7 %	8,1

yabancı dil %	12,8 %	10,7 %	3,6 %	5,7 %	12,8 %	11,5 %	4,0 %	4,9 %	3,8 %	5,0 %	11,4 %	9,4

din bilgisi %	2,3 %	2,4 %	2,4 %	2,5 %	2,3 %	2,6 %	2,7 %	2,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0

güzel sanatlar ve spor %	2,9 %	4,2 %	3,0 %	4,4 %	2,9 %	4,5 %	3,3 %	4,9 %	3,1 %	3,1 %	2,8 %	3,1

rehberlik etkinlikleri %	2,3 %	2,4 %	2,4 %	2,5 %	2,3 %	2,6 %	2,7 %	2,8 %	2,5 %	2,5 %	2,3 %	2,5

mesleki ve teknik dersler %	26,2 %	29,2 %	32,7 %	30,8 %	39,5 %	35,9 %	45,3 %	42,8 %	36,3 %	38,1 %	32,4 %	33,8

diğer %	2,3 %	1,2 %	2,4 %	1,3 %	2,3 %	1,3 %	2,7 %	1,4 %	2,5 %	1,3 %	2,3 %	1,3

seçmeli dersler %	0,0 %	23,2 %	0,0 %	24,5 %	13,4 %	12,8 %	11,3 %	8,5 %	20 %	21,9 %	19,9 %	21,9
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tablo d2: türkiye’de ortaöğretimde öğrencilerin okul türlerine dağılımı (%)
 2004-2005  2005-2006  2006-2007  2007-2008  2008-2009  2009-2010  2010-2011 
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 g
en
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a1 

akademik seçici 
liseler

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

 
a2 

anadolu öğretmen 
liseleri 

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

 
a3 

genel liseler 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

 
a4 

 özel liseler 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

 
a5 

 açık lise 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

 a genel ortaöğretim 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

 m
es
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ki

 v
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aö

ğr
et
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b1 

mesleki ve teknik 
liseler 

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

 
b2 

imam hatip liseleri 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

 
b3 

özel eğitim meslek 
liseleri 

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

 
b4 

özel meslek liseleri 0,04 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04 0,03 0,02 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04

 
b5 

açık meslek lisesi 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

b
mesleki ve teknik 
ortaöğretim

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
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tablo d3: illerde öğrencilerin ortaöğretimde okul türlerine dağılımı

bö
lg

e 
/ 

il
 k

od
u

bölge / il

2005-2006 2009-2010 2010-2011

mesleki 
ve teknik 

ortaöğretim

akademik 
seçici liseler

mesleki 
ve teknik 

ortaöğretim

resmi ve 
özel mesleki 

ve teknik 
liseler

imam-hatip 
liseleri

akademik 
seçici liseler

mesleki 
ve teknik 

ortaöğretim

resmi ve 
özel mesleki 

ve teknik 
liseler

imam-hatip 
liseleri

b a1+a2 b b1+b4 b2 a1+a2 b b1+b4 b2

0 türkiye %	36,3 %	12,2 %	42,9 %	33,9 %	4,7 %	17,9 %	43,6 %	33,6 %	5,0

100 istanbul %	36,7 %	10,6 %	36,1 %	28,6 %	2,5 %	11,2 %	40,9 %	31,2 %	4,2

200 batı marmara %	43,1 %	13,8 %	43,1 %	32,9 %	7,5 %	30,9 %	49,8 %	43,0 %	3,8

211 tekirdağ %	45,0 %	9,7 %	30,1 %	19,7 %	7,6 %	27,3 %	49,8 %	44,0 %	2,1

212 edirne %	43,0 %	17,0 %	57,5 %	48,2 %	7,6 %	35,7 %	51,9 %	47,2 %	2,2

213 kırklareli %	44,1 %	12,0 %	32,7 %	21,5 %	7,6 %	34,8 %	53,4 %	47,8 %	3,0

221 balıkesir %	40,7 %	15,4 %	40,8 %	30,4 %	7,5 %	32,0 %	48,0 %	39,2 %	5,7

222 çanakkale %	44,7 %	16,6 %	57,6 %	46,9 %	6,8 %	28,3 %	49,6 %	43,4 %	3,9

300 ege %	40,7 %	13,3 %	40,4 %	33,8 %	3,1 %	24,2 %	49,9 %	41,7 %	3,8

301 izmir %	37,7 %	11,6 %	40,0 %	33,5 %	2,8 %	19,7 %	47,5 %	39,1 %	2,0

321 aydın %	39,8 %	13,8 %	39,2 %	32,1 %	2,6 %	27,9 %	47,6 %	42,3 %	2,6

322 denizli %	41,2 %	10,5 %	44,5 %	40,9 %	3,0 %	25,4 %	52,2 %	44,7 %	4,6

323 muğla %	39,1 %	15,0 %	56,3 %	49,6 %	5,8 %	35,2 %	43,3 %	38,4 %	2,4

331 manisa %	43,9 %	22,7 %	45,7 %	41,2 %	2,3 %	23,9 %	54,9 %	45,9 %	5,1

332 afyonk. %	50,9 %	17,3 %	46,0 %	38,2 %	5,3 %	26,4 %	59,6 %	49,3 %	8,2

333 kütahya %	44,1 %	13,4 %	61,5 %	53,2 %	5,5 %	27,3 %	56,2 %	42,1 %	10,8

334 uşak %	43,9 %	6,1 %	20,5 %	12,0 %	3,7 %	31,5 %	45,4 %	38,3 %	4,7

400 doğu marmara %	49,2 %	13,6 %	53,6 %	43,6 %	5,3 %	17,3 %	54,9 %	42,5 %	4,9

411 bursa %	50,5 %	16,2 %	47,9 %	31,1 %	11,6 %	13,7 %	56,5 %	44,5 %	4,9

412 eskişehir %	44,2 %	18,7 %	58,7 %	51,7 %	5,7 %	21,5 %	50,4 %	41,7 %	3,2

413 bilecik %	54,3 %	10,6 %	39,0 %	24,4 %	7,6 %	29,7 %	59,4 %	51,3 %	6,3

421 kocaeli %	44,2 %	14,2 %	41,3 %	30,0 %	7,4 %	15,7 %	51,4 %	37,2 %	4,9

422 sakarya %	53,6 %	15,7 %	61,5 %	50,3 %	7,7 %	17,0 %	57,9 %	44,0 %	4,7

423 düzce %	52,2 %	20,4 %	47,6 %	40,4 %	5,9 %	23,2 %	57,5 %	43,2 %	7,4

424 bolu %	55,7 %	11,1 %	56,2 %	45,9 %	4,7 %	22,8 %	60,1 %	48,1 %	8,0

425 yalova %	51,8 %	22,9 %	49,8 %	44,4 %	3,6 %	32,0 %	52,3 %	42,4 %	3,8

500 batı anadolu %	34,4 %	16,0 %	48,5 %	40,3 %	5,4 %	17,7 %	43,3 %	32,9 %	5,1

510 ankara %	33,6 %	20,9 %	63,1 %	52,8 %	7,0 %	17,2 %	40,3 %	32,2 %	2,9

521 konya %	37,5 %	13,6 %	44,2 %	34,5 %	6,4 %	18,0 %	51,5 %	35,4 %	10,5

522 karaman %	28,2 %	16,4 %	48,3 %	41,3 %	4,5 %	24,9 %	38,5 %	28,3 %	6,3

600 akdeniz %	30,7 %	11,7 %	35,5 %	26,1 %	4,2 %	18,7 %	41,0 %	31,9 %	4,4

611 antalya %	33,8 %	6,4 %	24,4 %	14,1 %	3,2 %	14,5 %	40,6 %	32,5 %	3,0

612 ısparta %	41,0 %	16,1 %	55,7 %	43,6 %	6,9 %	30,2 %	52,3 %	42,3 %	6,3

613 burdur %	34,1 %	23,6 %	52,4 %	48,6 %	2,0 %	30,2 %	48,6 %	40,2 %	6,7

621 adana %	30,6 %	10,3 %	32,1 %	21,4 %	5,3 %	18,3 %	37,2 %	28,6 %	2,6

622 mersin %	28,4 %	19,7 %	47,4 %	36,2 %	6,7 %	20,5 %	39,6 %	30,1 %	3,9

631 hatay %	25,4 %	14,2 %	42,0 %	28,7 %	6,9 %	20,2 %	39,9 %	32,0 %	4,8

632 k.maraş %	35,0 %	18,8 %	50,0 %	42,2 %	3,1 %	11,2 %	45,3 %	32,5 %	9,7

633 osmaniye %	25,4 %	8,1 %	28,0 %	20,8 %	3,5 %	26,4 %	45,5 %	36,1 %	6,0

700 orta anadolu %	36,0 %	8,9 %	41,8 %	33,2 %	3,8 %	20,4 %	46,9 %	36,1 %	7,1

711 kırıkkale %	33,4 %	17,7 %	59,9 %	46,8 %	10,5 %	27,5 %	52,1 %	42,4 %	3,5

712 aksaray %	33,1 %	16,4 %	54,4 %	45,9 %	6,1 %	24,0 %	41,4 %	29,4 %	8,3

713 niğde %	41,8 %	6,2 %	28,9 %	18,8 %	5,4 %	23,9 %	51,5 %	40,5 %	7,8

714 nevşehir %	38,5 %	12,8 %	37,1 %	29,8 %	4,4 %	18,4 %	50,9 %	40,4 %	9,1

715 kırşehir %	27,9 %	14,1 %	32,3 %	24,3 %	5,9 %	22,6 %	45,6 %	40,5 %	4,1

721 kayseri %	36,7 %	25,4 %	51,3 %	42,7 %	5,1 %	15,6 %	42,1 %	31,1 %	6,0

722 sivas %	33,9 %	6,3 %	40,8 %	31,8 %	3,9 %	16,1 %	46,7 %	34,0 %	9,3

723 yozgat %	40,3 %	13,8 %	45,3 %	38,2 %	1,8 %	30,5 %	56,4 %	45,7 %	9,2
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tablo d3 (devam)

bö
lg

e 
/ 

il
 k

od
u

bölge / il

2005-2006 2009-2010 2010-2011

mesleki 
ve teknik 

ortaöğretim

akademik 
seçici liseler

mesleki 
ve teknik 

ortaöğretim

resmi ve 
özel mesleki 

ve teknik 
liseler

imam-hatip 
liseleri

akademik 
seçici liseler

mesleki 
ve teknik 

ortaöğretim

resmi ve 
özel mesleki 

ve teknik 
liseler

imam-hatip 
liseleri

b a1+a2 b b1+b4 b2 a1+a2 b b1+b4 b2

800 batı karadeniz %	41,4 %	15,8 %	44,7 %	35,2 %	6,4 %	23,7 %	50,5 %	39,3 %	7,0

811 zonguldak %	44,7 %	10,1 %	45,6 %	33,3 %	9,5 %	23,0 %	49,2 %	38,6 %	5,6

812 karabük %	42,8 %	26,1 %	47,7 %	39,3 %	5,8 %	37,8 %	49,8 %	40,0 %	6,3

813 bartın %	57,2 %	19,9 %	37,9 %	28,2 %	6,0 %	27,3 %	62,9 %	53,2 %	6,1

821 kastamonu %	46,3 %	11,4 %	30,4 %	23,8 %	4,8 %	20,3 %	54,0 %	42,4 %	9,0

822 çankırı %	53,9 %	19,0 %	54,5 %	42,8 %	9,4 %	21,8 %	63,3 %	51,8 %	6,9

823 sinop %	43,7 %	13,7 %	41,2 %	31,1 %	5,7 %	23,6 %	48,1 %	38,3 %	7,4

831 samsun %	37,9 %	17,5 %	49,9 %	41,7 %	3,5 %	22,4 %	45,4 %	33,6 %	6,9

832 tokat %	40,1 %	23,3 %	50,4 %	45,9 %	2,9 %	23,4 %	53,7 %	42,3 %	7,8

833 çorum %	33,8 %	21,8 %	42,4 %	38,2 %	3,6 %	25,5 %	47,1 %	36,3 %	7,1

834 amasya %	41,6 %	20,6 %	57,2 %	49,4 %	5,9 %	21,3 %	57,5 %	45,8 %	7,3

900 doğu karadeniz %	45,2 %	12,3 %	46,4 %	34,8 %	6,4 %	18,2 %	55,1 %	40,5 %	8,2

901 trabzon %	38,8 %	13,0 %	50,8 %	38,5 %	4,5 %	15,0 %	52,5 %	37,4 %	6,4

902 ordu %	47,0 %	10,8 %	49,9 %	35,5 %	9,7 %	20,1 %	54,3 %	40,7 %	9,2

903 giresun %	47,1 %	20,1 %	55,2 %	42,5 %	9,6 %	20,5 %	60,1 %	46,0 %	10,7

904 rize %	45,1 %	9,1 %	35,2 %	22,1 %	5,6 %	17,7 %	55,6 %	35,9 %	8,7

905 artvin %	60,7 %	16,9 %	53,6 %	45,5 %	4,8 %	19,4 %	56,2 %	47,8 %	6,6

906 gümüşhane %	49,3 %	5,8 %	24,3 %	18,0 %	3,5 %	21,1 %	56,8 %	45,9 %	7,1

A00 k.doğu anadolu %	28,9 %	15,6 %	43,9 %	35,1 %	5,3 %	19,4 %	39,3 %	27,8 %	6,9

A11 erzurum %	30,9 %	15,6 %	38,0 %	29,7 %	3,5 %	17,1 %	41,5 %	27,7 %	7,0

A12 erzincan %	38,9 %	17,4 %	41,9 %	37,6 %	2,2 %	25,7 %	47,0 %	34,9 %	6,8

A13 bayburt %	28,0 %	11,1 %	56,5 %	43,0 %	9,6 %	27,6 %	47,0 %	29,0 %	12,2

A21 ağrı %	26,3 %	18,7 %	49,1 %	39,5 %	8,6 %	24,4 %	34,6 %	22,9 %	7,9

A22 kars %	22,7 %	15,3 %	50,9 %	40,2 %	7,7 %	10,7 %	31,3 %	23,9 %	5,3

A23 ığdır %	22,4 %	14,6 %	52,4 %	40,4 %	8,5 %	16,7 %	33,0 %	24,8 %	5,9

A24 ardahan %	24,3 %	15,5 %	42,1 %	33,8 %	5,6 %	21,2 %	48,1 %	43,9 %	3,5

B00 o.doğu anadolu %	25,1 %	11,7 %	43,2 %	32,2 %	6,0 %	15,2 %	36,2 %	24,8 %	5,9

B11 malatya %	23,8 %	14,9 %	56,2 %	37,4 %	8,6 %	13,2 %	35,7 %	22,7 %	5,8

B12 elazığ %	22,7 %	12,8 %	56,9 %	44,5 %	4,3 %	15,6 %	31,4 %	20,8 %	5,4

B13 bingöl %	23,9 %	13,9 %	45,0 %	34,6 %	6,4 %	20,3 %	39,9 %	25,1 %	7,5

B14 tunceli %	45,7 %	11,5 %	34,9 %	26,6 %	3,6 %	26,9 %	22,7 %	18,5 %	0,0

B21 van %	22,9 %	21,3 %	49,5 %	40,4 %	7,1 %	14,2 %	32,9 %	23,7 %	5,0

B22 muş %	28,4 %	13,0 %	45,9 %	34,2 %	8,7 %	12,9 %	59,4 %	45,1 %	9,8

B23 bitlis %	33,6 %	7,0 %	29,8 %	20,4 %	6,0 %	15,6 %	40,6 %	29,4 %	7,3

B24 hakkari %	24,2 %	5,2 %	29,7 %	23,4 %	3,0 %	18,3 %	31,0 %	19,7 %	5,1

C00 g.doğu anadolu %	21,4 %	15,4 %	45,9 %	37,0 %	5,0 %	14,3 %	28,0 %	19,3 %	4,3

C11 gaziantep %	23,0 %	18,6 %	49,2 %	44,4 %	1,9 %	14,2 %	28,2 %	20,2 %	3,7

C12 adıyaman %	21,9 %	12,8 %	52,1 %	41,7 %	7,5 %	16,2 %	32,0 %	21,1 %	7,7

C13 kilis %	44,4 %	14,1 %	51,4 %	38,0 %	6,0 %	19,6 %	56,7 %	47,7 %	6,3

C21 şanlıurfa %	23,1 %	24,8 %	21,5 %	17,9 %	0,0 %	13,5 %	30,0 %	20,7 %	5,9

C22 diyarbakır %	14,1 %	22,7 %	45,0 %	38,7 %	4,3 %	12,0 %	24,2 %	14,8 %	3,1

C31 mardin %	20,7 %	9,8 %	28,5 %	20,8 %	4,1 %	23,0 %	26,9 %	20,2 %	3,5

C32 batman %	14,0 %	14,3 %	48,7 %	39,7 %	4,0 %	7,7 %	20,3 %	11,9 %	3,5

C33 şırnak %	36,0 %	17,0 %	55,1 %	45,2 %	8,2 %	11,8 %	29,8 %	23,7 %	3,2

C34 siirt %	33,6 %	17,5 %	47,6 %	38,4 %	5,2 %	19,3 %	32,4 %	24,1 %	3,5
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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
bilgisayar başına düşen 

öğrenci sayısı

ilköğretim genel ortaöğretim
mesleki ve teknik 

ortaöğretim
ilköğretim ortaöğretim

2005-
2006

2009-
2010

2010-
2011

2005-
2006

2009-
2010

2010-
2011

2005-
2006

2009-
2010

2010-
2011

2010 2010

0 türkiye 	35					 	32					 	31					 33 31 31 29 36 38 91 77

100 istanbul 	53					 	46					 	45					 34 34 35 	44					 	52					 51 77 58

200 batı marmara 	25					 	23					 	23					 26 26 24 27 31 33 63 79

211 tekirdağ 34 28 28 28 26 25 31 37 40 55 92

212 edirne 21 20 20 25 21 19 28 31 32 37 58

213 kırklareli 21 22 21 24 26 25 30 33 36 64 66

221 balıkesir 26 24 23 27 27 26 27 30 33 88 101

222 çanakkale 21 20 19 25 21 21 19 26 27 71 57

300 ege 	29					 	26					 	25					 28 26 26 28 34 36 85 74

301 izmir 38 32 31 31 29 30 36 42 45 73 55

321 aydın 25 23 22 25 23 23 24 32 34 97 99

322 denizli 26 24 24 27 23 25 24 33 36 82 110

323 muğla 23 21 21 27 27 26 24 30 31 60 93

331 manisa 28 25 24 28 25 25 28 32 33 176 135

332 afyonkarahisar 24 22 22 23 22 21 23 29 30 87 85

333 kütahya 23 21 20 23 20 20 24 28 28 102 77

334 uşak 25 22 21 26 25 26 27 32 32 78 59

400 doğu marmara 	34					 	30					 	29					 32 28 27 35 39 40 73 69

411 bursa 42 38 36 34 32 32 42 45 46 158 85

412 eskişehir 29 25 25 33 26 23 28 36 37 56 97

413 bilecik 25 21 21 18 17 15 16 22 24 15 20

421 kocaeli 35 29 29 32 27 28 40 41 42 78 59

422 sakarya 31 28 27 31 25 25 42 43 42 63 117

423 düzce 22 21 20 29 27 27 30 34 37 65 69

424 bolu 24 21 21 27 26 26 23 27 29 28 36

425 yalova 26 25 23 33 31 23 25 32 33 68 75

500 batı anadolu 	36					 	32					 	32					 32 30 30 29 36 39 81 87

510 ankara 39 36 35 34 32 32 32 36 39 70 84

521 konya 32 28 28 30 27 28 24 36 39 110 99

522 karaman 25 21 21 19 21 20 21 33 36 131 73

600 akdeniz 	35					 	31					 	31					 36 33 32 26 38 39 112 111

611 antalya 32 28 27 30 30 30 27 33 34 134 103

612 ısparta 18 18 18 22 20 19 16 24 25 21 66

613 burdur 18 16 16 25 19 19 18 25 29 31 88

621 adana 46 39 38 47 37 36 32 48 49 158 127

622 mersin 34 31 30 34 34 32 24 37 36 148 109

631 hatay 36 33 32 37 36 37 28 51 48 254 127

632 kahramanmaraş 39 36 35 40 35 36 27 37 39 104 124

633 osmaniye 36 33 33 33 34 31 26 54 46 78 102

700 orta anadolu 	26					 	23					 	23					 31 25 26 22 30 31 75 71

711 kırıkkale 26 23 22 30 20 22 27 31 32 81 80

712 aksaray 25 22 22 26 26 28 22 35 40 91 47

713 niğde 26 23 22 29 20 22 20 33 31 347 137

714 nevşehir 23 20 19 22 17 21 20 27 27 50 68

715 kırşehir 24 22 21 31 26 23 23 33 30 56 52

721 kayseri 31 29 28 35 29 30 25 32 35 77 68

722 sivas 24 22 21 37 30 28 23 32 35 57 72

723 yozgat 23 19 19 22 22 21 18 23 23 77 94
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tablo e1 (devam)

bölge 
/ il 

kodu
bölge / il

derslik başına düşen öğrenci sayısı
bilgisayar başına düşen 

öğrenci sayısı

ilköğretim genel ortaöğretim
mesleki ve teknik 

ortaöğretim
ilköğretim ortaöğretim

2005-
2006

2009-
2010

2010-
2011

2005-
2006

2009-
2010

2010-
2011

2005-
2006

2009-
2010

2010-
2011

2010 2010

800 batı karadeniz 	25					 	23					 	22					 29 24 24 24 30 33 87 78

811 zonguldak 26 25 24 26 24 24 28 39 36 81 47

812 karabük 31 23 22 27 18 18 22 26 27 59 47

813 bartın 19 19 18 20 28 23 20 27 28 39 95

821 kastamonu 21 21 21 23 20 20 19 26 28 51 70

822 çankırı 19 18 18 23 18 19 18 22 22 105 85

823 sinop 19 18 18 23 19 21 18 22 24 45 36

831 samsun 31 27 26 35 29 29 31 34 38 95 110

832 tokat 22 21 20 33 24 24 26 32 36 199 75

833 çorum 26 24 23 30 26 24 19 29 31 167 105

834 amasya 23 20 20 28 20 19 25 32 35 80 118

900 doğu karadeniz 	24					 	22					 	21					 28 24 23 22 28 28 75 105

901 trabzon 24 21 21 30 28 27 19 27 28 80 78

902 ordu 27 26 25 31 27 27 26 32 32 102 114

903 giresun 24 23 22 27 24 19 24 25 26 64 116

904 rize 23 20 20 25 16 18 22 28 30 48 127

905 artvin 18 17 16 17 21 20 25 25 25 55 100

906 gümüşhane 18 17 17 27 21 19 24 34 24 140 654

A00 kuzeydoğu anadolu 	31					 	28					 	28					 31 27 28 20 29 31 80 71

A11 erzurum 30 27 26 27 24 25 21 31 32 78 68

A12 erzincan 21 19 18 24 20 21 19 27 29 62 52

A13 bayburt 19 16 15 30 19 22 16 21 23 97 240

A21 ağrı 45 43 43 36 35 34 18 29 31 136 63

A22 kars 28 25 23 34 31 33 20 34 36 53 66

A23 ığdır 39 31 30 44 43 39 28 36 43 107 88

A24 ardahan 19 17 17 25 26 25 20 23 24 28 325

B00 ortadoğu anadolu 	38					 	34					 	34					 41 34 34 23 34 34 121 72

B11 malatya 32 27 26 38 30 30 19 34 37 234 81

B12 elazığ 34 30 31 46 37 37 25 35 33 75 117

B13 bingöl 31 28 28 33 30 33 20 38 46 85 57

B14 tunceli 18 15 15 19 16 13 20 20 22 45 9

B21 van 52 45 45 39 40 40 28 27 32 183 123

B22 muş 38 35 37 46 35 32 27 32 30 189 134

B23 bitlis 35 30 30 34 27 27 26 31 35 54 67

B24 hakkari 47 40 38 56 49 54 32 37 39 118 40

C00 güneydoğu anadolu 	50					 	44					 	44					 49 47 48 25 37 38 161 89

C11 gaziantep 53 46 45 47 49 49 31 39 41 218 133

C12 adıyaman 38 33 36 56 44 46 23 41 40 50 105

C13 kilis 28 25 25 24 24 26 24 36 39 89 459

C21 şanlıurfa 63 53 53 37 42 44 23 35 39 308 181

C22 diyarbakır 52 44 44 55 52 56 24 36 34 165 49

C31 mardin 50 43 42 55 50 45 22 27 32 109 102

C32 batman 47 44 44 43 63 57 25 51 54 470 175

C33 şırnak 50 44 40 36 39 41 21 32 34 123 195

C34 siirt 35 32 32 33 27 30 24 48 36 178 24
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tablo e2: özel donanımlı öğrenme ortamları
2010
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e 
/ 
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 k
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u

bölge / il

okul başına 
düşen ortalama 

bilgisayar sayısı

okul başına 
düşen ortalama 

fen laboratuvarı 
sayısı

okul başına düşen 
kütüphane sayısı

okul başına düşen 
ortalama dil 
laboratuvarı

ortaöğretim okulu 
başına düşen bilim 

laboratuvarı sayısı ortaöğretim 
okulu başına 
düşen meslek 
laboratuvarı

il
kö

ğr
et

im

or
ta

öğ
re

ti
m

il
kö

ğr
et

im
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re
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m
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ğr
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ta

öğ
re

ti
m

biyoloji fizik kimya

0 türkiye 3,5 	4,2					 0,35 0,12 0,35 1,78 0,02 0,05 0,20 0,26 0,22 0,23

100 istanbul 15,3 	6,4					 0,95 0,09 0,81 1,64 0,03 0,07 0,28 0,39 0,35 0,38

200 batı marmara 4,6 	3,0					 0,63 0,10 0,52 1,76 0,02 0,06 0,19 0,29 0,22 0,18

211 tekirdağ 8,7 	3,1					 0,83 0,09 0,70 1,83 0,01 0,03 0,21 0,31 0,28 0,28

212 edirne 6,8 	3,8					 0,61 0,10 0,59 1,82 0,01 0,12 0,22 0,32 0,25 0,19

213 kırklareli 4,1 	3,8					 0,75 0,15 0,34 2,41 0,01 0,02 0,11 0,28 0,25 0,06

221 balıkesir 2,8 	2,2					 0,52 0,11 0,47 1,68 0,03 0,03 0,18 0,30 0,20 0,13

222 çanakkale 3,5 	3,1					 0,63 0,08 0,56 1,59 0,02 0,11 0,21 0,24 0,18 0,23

300 ege 3,6 	4,2					 0,52 0,13 0,42 1,71 0,01 0,03 0,19 0,26 0,21 0,28

301 izmir 6,2 	7,5					 0,58 0,11 0,46 1,91 0,02 0,02 0,17 0,22 0,23 0,26

321 aydın 2,7 	2,9					 0,56 0,16 0,44 1,64 0,01 0,02 0,17 0,26 0,13 0,19

322 denizli 3,9 	2,7					 0,55 0,16 0,39 1,51 0,01 0,01 0,24 0,35 0,26 0,28

323 muğla 4,1 	2,3					 0,53 0,09 0,46 1,58 0,03 0,08 0,22 0,36 0,24 0,49

331 manisa 1,5 	1,7					 0,44 0,14 0,34 1,81 0,00 0,03 0,18 0,25 0,22 0,42

332 afyonkarahisar 2,6 	2,2					 0,38 0,17 0,37 1,55 0,00 0,06 0,19 0,23 0,17 0,17

333 kütahya 2,0 	3,2					 0,56 0,15 0,47 1,86 0,01 0,04 0,20 0,25 0,24 0,19

334 uşak 3,0 	4,8					 0,63 0,09 0,51 1,33 0,01 0,00 0,18 0,25 0,16 0,11

400 doğu marmara 5,8 	3,9					 0,72 0,11 0,68 1,67 0,05 0,04 0,22 0,29 0,27 0,38

411 bursa 3,5 	3,5					 0,72 0,10 0,69 1,74 0,02 0,04 0,19 0,28 0,26 0,37

412 eskişehir 6,2 	2,6					 0,77 0,13 0,70 1,54 0,02 0,06 0,29 0,35 0,28 0,35

413 bilecik 18,5 	11,3					 0,66 0,25 0,73 1,42 0,79 0,06 0,14 0,22 0,22 0,47

421 kocaeli 7,4 	4,6					 0,90 0,06 0,82 1,62 0,02 0,04 0,25 0,30 0,37 0,60

422 sakarya 4,8 	2,7					 0,54 0,07 0,57 1,71 0,00 0,04 0,14 0,25 0,18 0,26

423 düzce 3,7 	5,6					 0,56 0,15 0,53 1,62 0,01 0,04 0,30 0,32 0,26 0,26

424 bolu 12,0 	2,2					 0,82 0,17 0,67 1,86 0,00 0,00 0,25 0,29 0,29 0,19

425 yalova 5,4 	1,0					 0,94 0,12 0,79 1,94 0,03 0,06 0,27 0,21 0,27 0,18

500 batı anadolu 5,5 	3,5					 0,60 0,13 0,54 1,59 0,01 0,07 0,25 0,32 0,29 0,20

510 ankara 8,7 	3,8					 0,79 0,12 0,67 1,69 0,03 0,07 0,28 0,35 0,33 0,22

521 konya 2,9 	3,0					 0,46 0,14 0,46 1,47 0,00 0,05 0,18 0,26 0,22 0,17

522 karaman 1,5 	4,3					 0,39 0,14 0,25 1,33 0,01 0,16 0,27 0,39 0,27 0,05

600 akdeniz 3,2 	3,4					 0,46 0,11 0,41 1,54 0,02 0,07 0,26 0,32 0,28 0,29

611 antalya 3,0 	2,9					 0,62 0,11 0,55 1,40 0,03 0,16 0,34 0,35 0,31 0,27

612 ısparta 10,0 	3,4					 0,67 0,21 0,51 1,56 0,01 0,07 0,21 0,32 0,23 0,30

613 burdur 6,0 	2,4					 0,59 0,13 0,59 1,41 0,03 0,04 0,19 0,31 0,23 0,21

621 adana 2,8 	3,6					 0,41 0,10 0,43 1,63 0,02 0,05 0,25 0,31 0,28 0,26

622 mersin 3,0 	3,7					 0,61 0,07 0,52 1,63 0,03 0,02 0,29 0,34 0,32 0,40

631 hatay 1,5 	3,5					 0,44 0,10 0,34 1,57 0,00 0,12 0,22 0,31 0,28 0,24

632 kahramanmaraş 2,3 	3,4					 0,22 0,12 0,24 1,42 0,01 0,03 0,21 0,25 0,19 0,23

633 osmaniye 4,3 	3,8					 0,40 0,14 0,29 1,76 0,01 0,08 0,29 0,32 0,28 0,38

700 orta anadolu 3,1 	3,7					 0,48 0,15 0,39 1,60 0,01 0,04 0,21 0,26 0,22 0,21

711 kırıkkale 3,9 	3,5					 0,71 0,11 0,62 1,26 0,01 0,04 0,17 0,30 0,32 0,49

712 aksaray 2,4 	6,0					 0,43 0,14 0,29 1,93 0,00 0,00 0,17 0,17 0,16 0,29

713 niğde 0,7 	2,1					 0,64 0,17 0,39 1,38 0,00 0,02 0,15 0,17 0,15 0,15

714 nevşehir 4,6 	3,7					 0,68 0,12 0,58 1,37 0,01 0,04 0,19 0,33 0,25 0,17

715 kırşehir 4,7 	4,6					 0,84 0,08 0,69 1,52 0,06 0,02 0,18 0,24 0,26 0,12

721 kayseri 4,3 	4,3					 0,53 0,17 0,51 1,51 0,01 0,05 0,23 0,29 0,26 0,25

722 sivas 2,8 	4,4					 0,29 0,19 0,30 1,39 0,00 0,13 0,29 0,36 0,24 0,16

723 yozgat 2,2 	1,7					 0,37 0,15 0,22 2,72 0,00 0,03 0,17 0,20 0,12 0,14



e¤itim izleme raporu 2010 155

tablo e2 (devam)
2010
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e 
/ 
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 k

od
u

bölge / il

okul başına 
düşen ortalama 

bilgisayar sayısı

okul başına 
düşen ortalama 

fen laboratuvarı 
sayısı

okul başına düşen 
kütüphane sayısı

okul başına düşen 
ortalama dil 
laboratuvarı

ortaöğretim okulu 
başına düşen bilim 

laboratuvarı sayısı ortaöğretim 
okulu başına 
düşen meslek 
laboratuvarı

il
kö

ğr
et

im
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ta

öğ
re
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m

il
kö

ğr
et
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re
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m
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ta

öğ
re

ti
m

biyoloji fizik kimya

800 batı karadeniz 2,2 	3,5					 0,38 0,16 0,36 1,47 0,01 0,04 0,21 0,26 0,21 0,27

811 zonguldak 2,9 	4,3					 0,42 0,15 0,45 1,65 0,01 0,05 0,15 0,18 0,14 0,22

812 karabük 5,8 	5,6					 0,74 0,12 0,68 1,50 0,01 0,02 0,17 0,33 0,24 0,12

813 bartın 5,2 	2,8					 0,65 0,29 0,53 1,55 0,00 0,06 0,21 0,29 0,24 0,41

821 kastamonu 2,8 	2,3					 0,38 0,14 0,41 1,33 0,01 0,01 0,15 0,26 0,11 0,25

822 çankırı 1,7 	1,9					 0,46 0,12 0,35 1,34 0,00 0,02 0,21 0,21 0,21 0,19

823 sinop 3,2 	3,8					 0,40 0,14 0,36 1,46 0,03 0,00 0,18 0,21 0,19 0,19

831 samsun 2,1 	3,9					 0,31 0,14 0,29 1,45 0,01 0,04 0,26 0,32 0,28 0,22

832 tokat 0,9 	4,5					 0,34 0,17 0,38 1,48 0,01 0,02 0,19 0,23 0,17 0,24

833 çorum 1,0 	2,9					 0,35 0,20 0,33 1,36 0,01 0,08 0,26 0,29 0,25 0,71

834 amasya 2,5 	2,0					 0,52 0,21 0,37 1,62 0,00 0,04 0,21 0,25 0,22 0,19

900 doğu karadeniz 3,2 	2,6					 0,52 0,16 0,52 1,45 0,01 0,04 0,24 0,29 0,22 0,40

901 trabzon 3,5 	3,7					 0,60 0,17 0,67 1,38 0,01 0,04 0,27 0,36 0,31 0,69

902 ordu 2,7 	2,9					 0,39 0,13 0,40 1,53 0,01 0,03 0,18 0,18 0,21 0,22

903 giresun 3,3 	2,1					 0,51 0,18 0,46 1,49 0,00 0,05 0,27 0,35 0,19 0,48

904 rize 6,9 	2,0					 0,87 0,17 0,77 1,42 0,04 0,06 0,18 0,28 0,18 0,17

905 artvin 3,2 	2,2					 0,62 0,21 0,58 1,48 0,01 0,02 0,16 0,19 0,09 0,40

906 gümüşhane 0,8 	0,2					 0,32 0,07 0,33 1,40 0,01 0,07 0,43 0,39 0,32 0,18

A00 kuzeydoğu anadolu 2,0 	4,4					 0,19 0,19 0,20 1,46 0,01 0,09 0,24 0,28 0,26 0,21

A11 erzurum 1,8 	4,5					 0,17 0,22 0,17 1,39 0,01 0,10 0,33 0,36 0,34 0,20

A12 erzincan 2,7 	3,6					 0,42 0,12 0,42 1,68 0,00 0,02 0,21 0,27 0,23 0,33

A13 bayburt 1,0 	1,1					 0,27 0,06 0,30 1,33 0,02 0,06 0,25 0,31 0,31 0,19

A21 ağrı 1,5 	6,3					 0,11 0,26 0,14 1,50 0,01 0,24 0,19 0,22 0,22 0,11

A22 kars 2,4 	5,2					 0,16 0,24 0,20 1,37 0,01 0,05 0,19 0,22 0,22 0,30

A23 ığdır 2,1 	5,2					 0,34 0,23 0,31 1,47 0,00 0,09 0,18 0,32 0,23 0,14

A24 ardahan 3,4 	0,9					 0,19 0,08 0,18 1,60 0,01 0,00 0,13 0,17 0,08 0,21

B00 ortadoğu anadolu 1,8 	5,2					 0,24 0,12 0,24 1,66 0,01 0,05 0,22 0,28 0,25 0,13

B11 malatya 0,8 	5,1					 0,36 0,12 0,30 1,41 0,01 0,05 0,19 0,32 0,28 0,19

B12 elazığ 3,2 	3,2					 0,40 0,16 0,35 1,58 0,00 0,13 0,26 0,37 0,30 0,09

B13 bingöl 1,7 	7,0					 0,26 0,15 0,22 1,48 0,01 0,03 0,26 0,32 0,32 0,09

B14 tunceli 3,7 	16,3					 0,73 0,08 0,68 1,60 0,03 0,08 0,17 0,29 0,29 0,00

B21 van 1,5 	3,2					 0,20 0,08 0,22 1,69 0,01 0,01 0,29 0,30 0,28 0,21

B22 muş 1,1 	2,1					 0,11 0,09 0,16 2,30 0,00 0,02 0,13 0,23 0,13 0,08

B23 bitlis 3,1 	3,5					 0,20 0,20 0,21 1,89 0,01 0,08 0,20 0,20 0,22 0,04

B24 hakkari 1,4 	13,4					 0,16 0,09 0,16 2,13 0,01 0,00 0,18 0,03 0,06 0,06

C00 güneydoğu anadolu 1,8 	6,0					 0,02 0,15 0,22 1,71 0,05 0,07 0,26 0,32 0,26 0,17

C11 gaziantep 2,5 	3,8					 0,52 0,08 0,29 1,97 0,01 0,13 0,38 0,44 0,40 0,17

C12 adıyaman 3,4 	3,6					 0,20 0,23 0,17 1,67 0,01 0,07 0,19 0,21 0,20 0,07

C13 kilis 2,1 	0,9					 0,30 0,19 0,24 1,75 0,00 0,05 0,14 0,38 0,19 0,24

C21 şanlıurfa 1,0 	3,2					 0,16 0,17 0,19 1,66 0,01 0,07 0,25 0,31 0,23 0,26

C22 diyarbakır 1,8 	13,9					 0,21 0,14 0,21 1,58 0,01 0,05 0,24 0,32 0,26 0,04

C31 mardin 2,2 	4,4					 0,17 0,20 0,21 1,60 0,01 0,07 0,24 0,29 0,24 0,29

C32 batman 0,6 	4,2					 0,22 0,18 0,19 1,38 0,01 0,08 0,35 0,40 0,33 0,25

C33 şırnak 2,9 	2,1					 0,35 0,09 0,40 2,14 0,01 0,02 0,13 0,15 0,13 0,11

C34 siirt 1,2 	14,4					 0,01 0,14 0,22 1,91 0,00 0,05 0,26 0,26 0,24 0,12
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f. eğitimin çıktıları

tablo f1: eğitim sisteminden erken ayrılma

bölge 
/ il 

kodu
bölge / il

15-19 yaş arasında olup ilköğretim diploması olmayanlar
20-24 yaş arasında olup ortaöğretim 

diploması olmayanlar

2008 2009 2008 2009
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0 türkiye %	13,3 %	9,1 %	18,0 %	17,0 %	12,0 %	8,4 %	15,8 %	16,8 %	51,1 %	42,8 %	57,9 %	50,0 %	42,9 %	56,0

100 istanbul %	9,0 %	6,9 %	11,5 %	22,7 %	8,3 %	6,6 %	10,1 %	14,7 %	44,4 %	38,7 %	49,5 %	43,6 %	40,7 %	46,1

210
edirne, tekirdağ, 
kırklareli

%	5,0 %	4,7 %	5,2 %	13,9 %	4,1 %	2,9 %	5,7 %	11,2 %	34,4 %	31,5 %	37,1 %	30,2 %	25,2 %	35,2

220 balıkesir, çanakkale %	3,9 %	3,4 %	4,4 %	22,4 %	3,1 %	3,3 %	2,9 %	20,4 %	43,8 %	36,9 %	50,3 %	43,2 %	40,6 %	45,5

310 izmir %	6,0 %	5,5 %	6,6 %	13,1 %	7,8 %	7,2 %	8,3 %	25,4 %	38,0 %	35,0 %	40,9 %	38,0 %	35,8 %	40,1

320 denizli, aydın, muğla %	5,9 %	4,8 %	7,2 %	14,2 %	3,7 %	2,9 %	4,5 %	19,7 %	47,5 %	44,2 %	50,5 %	49,4 %	46,0 %	52,5

330
manisa, afyon, kütahya, 
uşak

%	6,2 %	4,9 %	7,7 %	21,9 %	7,2 %	5,5 %	9,0 %	23,8 %	58,2 %	48,8 %	66,7 %	58,3 %	48,6 %	66,2

410 bursa, eskişehir, bilecik %	6,3 %	3,3 %	9,7 %	24,1 %	5,7 %	3,8 %	7,6 %	29,5 %	41,9 %	37,3 %	45,8 %	41,3 %	35,4 %	46,5

420
kocaeli, sakarya, düzce, 
bolu, yalova

%	5,5 %	3,5 %	7,8 %	21,7 %	4,1 %	2,1 %	6,1 %	22,3 %	46,8 %	39,6 %	52,8 %	45,9 %	38,5 %	51,7

510 ankara %	1,9 %	2,0 %	1,7 %	19,7 %	2,2 %	2,1 %	2,4 %	20,1 %	28,5 %	25,3 %	31,4 %	27,9 %	25,0 %	30,2

520 konya, karaman %	3,9 %	3,6 %	4,2 %	30,3 %	2,3 %	2,8 %	1,8 %	22,8 %	58,4 %	55,6 %	60,9 %	52,1 %	46,8 %	56,9

610 antalya, ısparta, burdur %	4,3 %	3,5 %	5,2 %	11,6 %	5,1 %	3,8 %	6,7 %	21,3 %	48,6 %	41,3 %	54,6 %	42,8 %	34,9 %	49,8

620 adana, mersin %	15,1 %	10,7 %	20,1 %	12,8 %	14,7 %	10,7 %	19,2 %	13,9 %	51,2 %	42,4 %	57,9 %	49,9 %	43,7 %	55,0

630 hatay, k.maraş, osmaniye %	16,2 %	10,4 %	21,8 %	13,9 %	15,5 %	10,5 %	20,6 %	10,9 %	59,8 %	52,4 %	65,4 %	62,3 %	49,8 %	72,6

710
nevşehir, aksaray, niğde, 
kırıkkale, kırşehir

%	9,1 %	6,1 %	12,1 %	23,7 %	7,0 %	7,1 %	6,9 %	19,5 %	59,4 %	51,9 %	65,4 %	56,7 %	49,2 %	63,9

720 kayseri, sivas, yozgat %	4,8 %	4,6 %	5,0 %	33,5 %	4,6 %	3,0 %	6,0 %	21,9 %	53,3 %	45,9 %	59,2 %	49,7 %	47,0 %	52,2

810
zonguldak, karabük, 
bartın

%	2,8 %	2,5 %	3,1 %	27,1 %	2,9 %	2,9 %	2,8 %	16,1 %	49,1 %	37,2 %	59,9 %	48,3 %	34,9 %	60,4

820
kastamonu, çankırı, 
sinop

%	6,6 %	2,8 %	10,5 %	35,0 %	8,7 %	4,6 %	13,1 %	21,4 %	58,6 %	50,5 %	64,9 %	51,9 %	44,7 %	57,4

830
samsun, tokat, çorum, 
amasya

%	6,1 %	5,6 %	6,5 %	15,7 %	6,7 %	5,0 %	8,4 %	28,5 %	56,8 %	46,2 %	64,2 %	57,7 %	50,2 %	62,7

900
trabzon, ordu, giresun, 
rize, artvin, gümüşhane

%	2,9 %	2,2 %	3,6 %	45,4 %	3,1 %	3,1 %	3,0 %	25,9 %	43,8 %	32,9 %	52,6 %	44,4 %	37,8 %	50,1

A10
erzurum, erzincan, 
bayburt

%	16,8 %	7,4 %	25,2 %	15,1 %	14,4 %	7,4 %	21,5 %	17,7 %	49,7 %	32,1 %	62,8 %	51,4 %	31,6 %	65,1

A20 kars, ağrı, ığdır, ardahan %	43,7 %	28,5 %	55,5 %	12,1 %	38,8 %	22,4 %	54,5 %	9,0 %	78,5 %	62,3 %	87,7 %	77,6 %	67,1 %	84,6

B10
malatya, elazığ, bingöl, 
tunceli

%	8,5 %	5,0 %	12,2 %	29,5 %	10,2 %	7,3 %	13,2 %	27,2 %	52,9 %	41,3 %	61,8 %	54,6 %	40,8 %	65,5

B20 van, muş, bitlis, hakkari %	41,5 %	27,1 %	55,3 %	14,2 %	37,3 %	23,2 %	52,8 %	17,1 %	71,4 %	51,4 %	84,7 %	71,6 %	54,5 %	84,1

C10
gaziantep, adıyaman, 
kilis

%	30,0 %	20,8 %	41,9 %	12,3 %	21,2 %	16,2 %	26,9 %	16,5 %	74,8 %	65,1 %	82,2 %	66,6 %	54,7 %	77,5

C20 diyarbakır, şanlıurfa %	47,3 %	32,4 %	63,3 %	14,8 %	40,3 %	26,8 %	55,0 %	13,6 %	78,4 %	66,1 %	86,7 %	75,7 %	64,6 %	84,6

C30
siirt, mardin, batman, 
şırnak

%	35,2 %	18,1 %	53,1 %	19,2 %	28,7 %	16,0 %	41,9 %	19,7 %	74,8 %	55,0 %	86,3 %	73,6 %	58,9 %	83,6
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tablo f2: eğitim durumuna göre işgücüne katılım ve işsizlik
kent kadın kent erkek

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

okuryazar 
olmayanlar

işgücüne katılım 
oranı (%)

5,1 5,4 5,7 6,2 33,0 34,0 35,1 33,0

işsizlik oranı (%) 7,6 9,3 11,9 10,1 21,8 20,8 27,3 22,4

lise altı 
eğitimliler

işgücüne katılım 
oranı (%)

12,8 13,2 14,6 16,5 67,5 67,4 67,3 67,8

işsizlik oranı (%) 14,4 16,7 20,5 18,3 11,6 12,9 17,0 14,0

genel lise 
mezunları 

işgücüne katılım 
oranı (%)

28,0 28,9 29,6 29,7 63,4 64,6 66,8 66,2

işsizlik oranı (%) 22,7 20,3 27,2 25,4 11,0 11,9 15,6 13,1

mesleki veye 
teknik lise 
mezunları

işgücüne katılım 
oranı (%)

35,2 37,3 38,3 39,2 79,7 79,8 80,4 80,7

işsizlik oranı (%) 21,2 21,1 26,6 23,5 9,8 9,1 13,2 10,9

yükseköğretim 
mezunları

işgücüne katılım 
oranı (%)

69,2 69,8 70,4 70,9 82,2 82,3 82,7 83,8

işsizlik oranı (%) 13,6 13,8 15,7 15,5 7,4 8,0 9,7 8,1

kır kadın kır erkek

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

okuryazar 
olmayanlar

işgücüne katılım 
oranı (%)

24,5 24,4 24,8 26,6 40,3 37,9 38,8 40,1

işsizlik oranı (%) 0,4 0,8 0,8 0,6 5,6 8,7 9,7 7,5

lise altı 
eğitimliler

işgücüne katılım 
oranı (%)

34,9 35,2 37,4 39,3 71,9 72,7 72,6 71,9

işsizlik oranı (%) 2,4 2,7 3,8 3,1 8,0 8,3 10,6 8,6

genel lise 
mezunları 

işgücüne katılım 
oranı (%)

30,6 30,7 35,2 34,6 71,6 73,5 79,2 76,1

işsizlik oranı (%) 19,2 22,4 21,7 22,6 11,3 11,4 13,4 11,0

mesleki veye 
teknik lise 
mezunları

işgücüne katılım 
oranı (%)

44,4 45,0 44,7 43,6 84,1 82,2 83,6 83,0

işsizlik oranı (%) 19,0 17,8 21,8 17,0 9,5 9,5 10,6 9,3

yükseköğretim 
mezunları

işgücüne katılım 
oranı (%)

72,0 72,1 74,9 71,9 85,7 85,6 86,3 88,0

işsizlik oranı (%) 16,5 19,3 21,8 20,1 7,4 8,8 9,0 7,5
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tablo f3: eğitim düzeyi ve meslek
2008 2009

toplam kadın erkek toplam kadın erkek

okuryazar 
olmayanlar

kanun yapıcılar, üst düzey yöneticiler ve 
müdürler %	0,3 %	0,0 %	0,5 %	0,7 %	0,0 %	1,1

profesyonel meslek mensupları %	0,1 %	0,3 %	0,0 %	0,2 %	0,0 %	0,3

yardımcı profesyonel meslek mensupları %	0,3 %	0,5 %	0,2 %	0,7 %	0,7 %	0,7

büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar %	0,5 %	0,2 %	0,8 %	0,4 %	0,4 %	0,4

hizmet ve satış elemanları %	8,5 %	6,0 %	10,5 %	11,9 %	10,1 %	12,9

nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık 
ve su ürünleri çalışanları %	4,3 %	3,2 %	5,2 %	3,0 %	3,1 %	2,9

sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar %	15,7 %	15,9 %	15,5 %	16,9 %	11,7 %	20,0

tesis ve makine operatörleri ve montajcıları %	7,3 %	7,0 %	7,6 %	8,0 %	5,6 %	9,4

nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar %	63,0 %	67,0 %	59,7 %	58,3 %	68,4 %	52,5

okuryazar 
olup bir okul 
bitirmemiş 
olanlar

kanun yapıcılar, üst düzey yöneticiler ve 
müdürler %	0,7 %	0,0 %	1,0 %	1,0 %	0,0 %	1,4

profesyonel meslek mensupları %	0,2 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0

yardımcı profesyonel meslek mensupları %	0,8 %	1,3 %	0,6 %	1,5 %	2,9 %	1,0

büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar %	1,0 %	1,9 %	0,6 %	1,1 %	2,1 %	0,7

hizmet ve satış elemanları %	13,6 %	11,8 %	14,4 %	16,1 %	14,4 %	16,7

nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık 
ve su ürünleri çalışanları %	2,6 %	3,0 %	2,4 %	1,6 %	0,9 %	1,8

sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar %	25,8 %	17,5 %	29,5 %	27,1 %	19,8 %	30,0

tesis ve makine operatörleri ve montajcıları %	16,7 %	20,7 %	14,9 %	13,3 %	17,8 %	11,5

nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar %	38,6 %	43,5 %	36,4 %	38,3 %	42,1 %	36,8

ilkokul 
mezunları

kanun yapıcılar, üst düzey yöneticiler ve 
müdürler %	1,6 %	0,2 %	1,8 %	2,0 %	0,3 %	2,3

profesyonel meslek mensupları %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0

yardımcı profesyonel meslek mensupları %	2,8 %	3,8 %	2,7 %	2,5 %	3,4 %	2,3

büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar %	2,5 %	3,1 %	2,4 %	2,9 %	3,4 %	2,8

hizmet ve satış elemanları %	14,3 %	21,8 %	13,1 %	15,0 %	21,0 %	14,0

nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık 
ve su ürünleri çalışanları %	1,9 %	1,3 %	2,0 %	1,7 %	1,2 %	1,8

sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar %	26,5 %	12,5 %	28,9 %	24,8 %	13,6 %	26,7

tesis ve makine operatörleri ve montajcıları %	23,4 %	14,1 %	25,0 %	22,7 %	13,6 %	24,3

nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar %	26,9 %	43,2 %	24,2 %	28,4 %	43,5 %	25,8

ilköğretim 
mezunları

kanun yapıcılar, üst düzey yöneticiler ve 
müdürler %	1,8 %	0,8 %	2,0 %	2,0 %	1,0 %	2,2

profesyonel meslek mensupları %	0,2 %	0,2 %	0,1 %	0,1 %	0,2 %	0,1

yardımcı profesyonel meslek mensupları %	5,0 %	5,8 %	4,8 %	4,4 %	5,6 %	4,2

büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar %	6,2 %	11,1 %	5,4 %	6,7 %	13,3 %	5,5

hizmet ve satış elemanları %	21,1 %	26,5 %	20,2 %	23,0 %	26,8 %	22,4

nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık 
ve su ürünleri çalışanları %	0,9 %	0,6 %	0,9 %	0,7 %	0,3 %	0,8

sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar %	25,3 %	11,7 %	27,5 %	24,4 %	14,1 %	26,2

tesis ve makine operatörleri ve montajcıları %	20,4 %	17,1 %	21,0 %	18,2 %	13,3 %	19,1

nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar %	19,2 %	26,1 %	18,0 %	20,5 %	25,5 %	19,6
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tablo f3 (devam)
2008 2009

toplam kadın erkek toplam kadın erkek

genel lise 
mezunları

kanun yapıcılar, üst düzey yöneticiler ve 
müdürler %	3,9 %	2,7 %	4,4 %	6,2 %	3,4 %	7,2

profesyonel meslek mensupları %	1,7 %	0,7 %	2,1 %	0,5 %	0,5 %	0,5

yardımcı profesyonel meslek mensupları %	13,0 %	15,0 %	12,3 %	12,6 %	13,9 %	12,1

büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar %	23,9 %	41,7 %	17,5 %	22,9 %	40,4 %	16,9

hizmet ve satış elemanları %	25,8 %	24,3 %	26,4 %	26,5 %	25,8 %	26,8

nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık 
ve su ürünleri çalışanları %	0,3 %	0,1 %	0,4 %	0,4 %	0,2 %	0,4

sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar %	9,7 %	3,9 %	11,7 %	9,3 %	4,0 %	11,2

tesis ve makine operatörleri ve montajcıları %	10,5 %	4,2 %	12,8 %	10,6 %	4,5 %	12,7

nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar %	11,1 %	7,3 %	12,5 %	11,0 %	7,3 %	12,2

mesleki veya 
teknik lise 
mezunları

kanun yapıcılar, üst düzey yöneticiler ve 
müdürler %	3,1 %	1,6 %	3,5 %	3,9 %	2,0 %	4,4

profesyonel meslek mensupları %	1,4 %	0,5 %	1,6 %	0,9 %	1,4 %	0,7

yardımcı profesyonel meslek mensupları %	22,0 %	34,2 %	18,7 %	20,7 %	33,0 %	17,5

büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar %	16,3 %	31,1 %	12,4 %	17,7 %	34,6 %	13,2

hizmet ve satış elemanları %	16,9 %	15,5 %	17,2 %	17,0 %	16,1 %	17,2

nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık 
ve su ürünleri çalışanları %	0,4 %	0,0 %	0,5 %	0,3 %	0,1 %	0,3

sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar %	17,1 %	4,5 %	20,5 %	16,5 %	3,1 %	20,1

tesis ve makine operatörleri ve montajcıları %	13,7 %	5,4 %	15,9 %	12,5 %	3,4 %	14,9

nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar %	9,2 %	7,3 %	9,7 %	10,6 %	6,3 %	11,7

yükseköğretim 
mezunları

kanun yapıcılar, üst düzey yöneticiler ve 
müdürler %	12,1 %	8,1 %	14,5 %	14,5 %	8,4 %	18,3

profesyonel meslek mensupları %	41,3 %	46,8 %	37,9 %	42,2 %	49,0 %	37,8

yardımcı profesyonel meslek mensupları %	20,1 %	21,8 %	19,0 %	16,9 %	18,3 %	15,9

büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar %	15,2 %	19,7 %	12,4 %	14,7 %	20,0 %	11,4

hizmet ve satış elemanları %	7,1 %	2,7 %	9,8 %	7,5 %	3,0 %	10,3

nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık 
ve su ürünleri çalışanları %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0

sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar %	2,1 %	0,4 %	3,1 %	2,1 %	0,4 %	3,2

tesis ve makine operatörleri ve montajcıları %	1,3 %	0,3 %	2,0 %	1,2 %	0,2 %	1,8

nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar %	0,8 %	0,3 %	1,1 %	1,0 %	0,6 %	1,2

tüm

kanun yapıcılar, üst düzey yöneticiler ve 
müdürler %	4,4 %	3,6 %	4,6 %	5,7 %	4,2 %	6,2

profesyonel meslek mensupları %	9,4 %	17,1 %	7,1 %	10,1 %	19,5 %	7,3

yardımcı profesyonel meslek mensupları %	10,8 %	15,9 %	9,3 %	9,9 %	14,5 %	8,5

büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar %	10,6 %	19,4 %	8,0 %	10,8 %	19,9 %	8,0

hizmet ve satış elemanları %	15,7 %	14,3 %	16,1 %	16,3 %	14,3 %	16,9

nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık 
ve su ürünleri çalışanları %	1,0 %	0,5 %	1,1 %	0,8 %	0,4 %	0,9

sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar %	17,3 %	6,0 %	20,6 %	16,2 %	6,0 %	19,3

tesis ve makine operatörleri ve montajcıları %	14,7 %	6,8 %	17,0 %	13,6 %	5,8 %	15,9

nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar %	16,2 %	16,5 %	16,1 %	16,6 %	15,6 %	16,9
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tablo f4: eğitim düzeyi ve ücretler
2008

toplam kadın erkek kadın / 
erkek

kadın / 
erkek

saatlik 
ücret aylık ücret saatlik 

ücret aylık ücret saatlik 
ücret aylık ücret saatlik 

ücret aylık ücret

okuryazar 
olmayanlar

ortalama 2,16 441,08 2,08 371,10 2,22 497,12 0,938 0,746

ortanca 1,89 440,00 1,85 400,00 1,92 485,00 0,960 0,825

okuryazar olup bir 
okul bitirmeyenler

ortalama 2,25 493,32 2,09 433,55 2,32 519,63 0,901 0,834

ortanca 2,01 500,00 1,92 450,00 2,06 500,00 0,933 0,900

ilkokul mezunları
ortalama 3,00 663,27 2,46 476,25 3,09 694,64 0,795 0,686

ortanca 2,56 600,00 2,31 500,00 2,64 600,00 0,873 0,833

ilköğretim mezunları
ortalama 2,91 644,17 2,43 502,37 2,99 667,53 0,814 0,753

ortanca 2,40 550,00 2,21 500,00 2,50 600,00 0,885 0,833

genel lise mezunları
ortalama 3,96 823,99 3,62 727,42 4,08 858,61 0,887 0,847

ortanca 3,13 700,00 2,88 600,00 3,23 750,00 0,893 0,800

mesleki veya teknik 
lise mezunları

ortalama 4,06 839,90 3,81 736,63 4,13 867,40 0,924 0,849

ortanca 3,25 700,00 3,00 600,00 3,37 750,00 0,891 0,800

yükseköğretim 
mezunları

ortalama 8,18 1.468,78 7,61 1.320,54 8,52 1.559,40 0,894 0,847

ortanca 7,18 1.300,00 6,92 1.200,00 7,21 1.390,00 0,960 0,863

tüm
ortalama 4,33 872,92 4,60 851,03 4,25 879,37 1,082 0,968

ortanca 3,06 700,00 3,08 610,00 3,03 700,00 1,016 0,871

2009

toplam kadın erkek kadın / 
erkek

kadın / 
erkek

saatlik 
ücret

aylık 
ücret

saatlik 
ücret

aylık 
ücret

saatlik 
ücret

aylık 
ücret

saatlik 
ücret

aylık 
ücret

okuryazar 
olmayanlar

ortalama 2,35 488,90 2,33 408,10 2,36 536,02 0,989 0,761

ortanca 2,20 500,00 2,06 400,00 2,26 500,00 0,913 0,800

okuryazar olup bir 
okul bitirmeyenler

ortalama 2,35 526,33 2,21 472,18 2,40 547,58 0,922 0,862

ortanca 2,16 510,00 2,10 500,00 2,27 550,00 0,926 0,909

ilkokul mezunları
ortalama 3,23 710,90 2,66 506,97 3,32 746,27 0,800 0,679

ortanca 2,82 600,00 2,54 540,00 2,88 650,00 0,880 0,831

ilköğretim mezunları
ortalama 3,06 677,00 2,44 518,36 3,17 705,00 0,771 0,735

ortanca 2,64 600,00 2,31 520,00 2,68 600,00 0,862 0,867

genel lise mezunları
ortalama 4,33 900,35 3,94 772,30 4,47 943,93 0,882 0,818

ortanca 3,37 750,00 3,08 650,00 3,46 800,00 0,889 0,813

mesleki veya teknik 
lise mezunları

ortalama 4,43 911,13 4,14 807,63 4,51 938,61 0,919 0,860

ortanca 3,57 790,00 3,37 700,00 3,61 800,00 0,933 0,875

yükseköğretim 
mezunları

ortalama 9,64 1.722,09 9,13 1.559,53 9,96 1.825,75 0,917 0,854

ortanca 8,08 1.500,00 7,50 1.350,00 8,65 1.500,00 0,867 0,900

tüm
ortalama 4,93 986,78 5,44 991,82 4,78 985,25 1,138 1,007

ortanca 3,30 750,00 3,37 700,00 3,30 750,00 1,021 0,933
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açıklamalar

a. yönetişim ve finansman

a1: eğitim hizmetlerine ayrılan kamu kaynakları
2006-2010	yılları	için	sayılar	Muhasebat	Genel	Müdürlüğü’nün	internet	sitesinde	(www.

muhasebat.gov.tr)	yer	alan	Genel	Yönetim	Bütçe	Uygulama	Sonuçları	incelenerek	bulundu.	

2011	yılı	harcaması,	Bütçe	ve	Mali	Kontrol	Genel	Müdürlüğü’nün	(www.bumko.gov.tr)	

internet	sitesinde	yer	alan	başlangıç	ödeneğinden	derlendi.	2012	ve	2013	yılına	ait	rakamlar	

2011	Bütçe	Gerekçesi’nde	(Maliye	Bakanlığı,	2010)	yer	alan	ödenek	tekliflerinden	derlendi.	

2011,	2012	ve	2013	yıllarında	mahalli	idarelerin	son	üç	yılda	yaptıkları	ortalama	eğitim	

harcamasının	aynı	şekilde	devam	edeceği	varsayıldı.

a2: eğitim hizmetlerine ayrılan kamu kaynaklarının dağılımı
Muhasebat	Genel	Müdürlüğü	internet	sitesinde	(www.muhasebat.gov.tr)	yer	alan	merkezi	

yönetim	ve	mahalli	idare	harcama	verileri	kullanılarak	hesaplanmıştır.	

a3: öğrenci başına düşen harcama
harcama	ve	ödenek	verileri	Muhasebat	Genel	Müdürlüğü	ve	Bütçe	ve	Mali	Kontrol	Genel	

Müdürlükleri’nin	internet	sitelerinden	alınmıştır.	Öğrenci	sayılarına	açıköğretim,	özel	eğitim	

ve	özel	öğretim	kurumlarında	eğitim	gören	öğrenciler,	bu	kurumların	ödenekleri	ilgili	

koddan	karşılanmadığı	için	dahil	edilmemiştir.	Öğrenci	sayıları	Türkiye Eğitim İstatistikleri,	
Milli Eğitim İstatistikleri	(MEB)	ve	Yükseköğretim İstatistikleri’nden	(ÖSYM)	alınmıştır.

a4: illerde öğrenci başına düşen harcama (merkezi yönetim)
harcama	verileri	Maliye	Bakanlığı’nın	Mayıs	2010’da	paylaştığı	verilerden	derlenmiştir.	İllere	

göre	öğrenci	sayıları,	MEB’in	Nisan	2010’da	paylaştığı	verilerden	derlenmiştir.	

a5: eğitim sisteminde özel okullar
Bu	hesaplamalar	için	kullanılan	öğrenci	ve	okul	sayıları	Türkiye Eğitim İstatistikleri	ve	Milli 
Eğitim İstatistikleri’nden	(MEB)	alınmıştır.	Okulöncesi	eğitim	için	özel	anaokulları	ve	özel	

okullar	bünyesindeki	anasınıfları	toplamları	kullanılmıştır.	İlköğretim	ve	ortaöğretimde	

açıköğretim	öğrenci	sayıları	hesaba	katılmamıştır.

a6: illerde özel okullar
Bu	hesaplamalar	için	MEB	tarafından	Nisan	2010’da	paylaşılan	veriler	kullanılmıştır.	

Okulöncesi	eğitim	için	özel	anaokulları	ve	özel	okullar	bünyesindeki	anasınıfları	

toplamları	kullanılmıştır.	İlköğretim	ve	ortaöğretimde	açıköğretim	öğrenci	sayıları	hesaba	

katılmamıştır.

b. öğrencilerin özellikleri ve eğitime katılım

b1: 0-19 yaş grubu nüfusun özellikleri
TÜİK	tarafından	gerçekleştirilen	hanehalkı	İşgücü	Anketi’nden	gelen	verilerden	

derlenmiştir.	

hanehalkı	İşgücü	Anketi	2009’un	soru	formunda	ve	anahtarında	yapılan	değişikliklerle	6	

yaşından	daha	küçük	çocukların	okula	devamına	ilişkin	soru	sorulmamaya	başlanmıştır.	Bu	

değişiklik,	2007	ve	2008	anket	sonuçları	için	de	değerlendirilmiş	ve	tablolar	revize	edilmiştir.	
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Bu	nedenle,	özellikle	2007	ve	2008	yıllarında	ilköğretime	katılım	alanında,	Eğitim	İzleme	

Göstergeleri	2009’da	sunulan	bulgulardan	farklı	bulgular	sunulmaktadır.	

b2: demografik durum
İl	nüfusları	Türkiye	İstatistik	Kurumu	internet	sitesinden	(www.tuik.gov.tr)	ve	yaş	grubu	

nüfus	istatistikleri	de	MEB	tarafından	sağlanan	verilerden	(Nisan	2011)	alınmıştır.

b3: türkiye net okullulaşma oranı trendleri
Veriler,	Türkiye Eğitim İstatistikleri	ve	Milli Eğitim İstatistikleri’nden	(MEB)	alınmıştır.	Net	

okullulaşma	oranları	her	kademedeki	teorik	yaş	grubundaki	öğrenci	sayısının	teorik	yaş	

grubundaki	toplam	çocuk	sayısına	bölünmesiyle	elde	edilir.

b4: ailevi özelliklere göre eğitime katılım (hanehalkı 
anketlerinden gelen verilerle)
TÜİK	tarafından	gerçekleştirilen	hanehalkı	İşgücü	Anketi’nden	elde	edilen	verilerden	

derlenmiştir.	

İlköğretime	katılım	oranı,	ilköğretime	devam	ettiği	beyan	edilen	çocuk	sayısının	6-14	

yaş	arasındaki	çocuk	sayısına	bölünmesiyle	bulunmuştur.	Bu	oran	hesaplanırken,	bu	yaş	

grubunda	olup	ilköğretimi	bitirmiş	çocuklar	ne	paya	ne	de	paydaya	dahil	edilmiştir.

Ortaöğretime	katılım	oranı,	liseye	devam	ettiği	beyan	edilen	çocuk	sayısının	15-19	yaş	

arasındaki	çocuk	sayısına	bölünmesiyle	bulunmuştur.	Bu	oran	hesaplanırken,	bu	yaş	

grubunda	olup	liseyi	bitirmiş	çocuklar	ne	paya	ne	de	paydaya	dahil	edilmiştir.

hanehalkı	İşgücü	Anketi	2009’un	soru	formunda	ve	anahtarında	yapılan	değişikliklerle	

6-14	yaş	grubundaki	çocukların	okula	devamına	ilişkin	daha	güvenilir	bulgulara	ulaşılmaya	

başlanmıştır.	Bu	değişiklik,	2007	ve	2008	anket	sonuçları	için	de	değerlendirilmiş	ve	tablolar	

revize	edilmiştir.	Bu	nedenle,	özellikle	2007	ve	2008	yıllarında	ilköğretime	katılım	alanında,	

Eğitim	İzleme	Göstergeleri	2009’da	sunulan	bulgulardan	farklı	bulgular	sunulmaktadır.	

b5: okulöncesi eğitime katılım
Bu	hesaplamalar	için	kullanılan	veriler	MEB	tarafından	sağlanmıştır	(Nisan	2011).	

Okullulaşma	oranları	ilgili	yaş	grubundaki	öğrenci	sayısının	o	yaş	grubundaki	toplam	çocuk	

sayısına	bölünmesiyle	bulunmuştur.	Kız/erkek	oranı,	aynı	kaynaktaki	toplam	kız	öğrenci	

sayısının	toplam	erkek	öğrenci	sayısına	bölünmesiyle	bulunmuştur.

b6: ilköğretime katılım
MEB	tarafından	sağlanan	verilerden	derlenmiştir	(Nisan	2011).	Devamsızlık	oranı,	2009-2010	

öğretim	yılında	20	gün	ve	daha	fazla	(özürlü	ve	özürsüz)	devamsızlık	yapan	öğrencilerin	

toplam	öğrenci	sayısına	bölünmesiyle	bulunmuştur.	2010-2011	öğretim	yılının	yalnızca	ilk	

yarıyılına	ait	veriler	Bakanlık	tarafından	paylaşıldığından,	bu	öğretim	yılı	için	devamsızlık	

oranı	10	gün	ve	daha	fazla	(özürlü	ve	özürsüz)	devamsızlık	yapan	öğrencilerin	toplam	

öğrenci	sayısına	bölünmesiyle	bulunmuştur.	Devamsızlık	oranları	hesaplanırken	açık	

ilköğretim	okulunda	okuyan	öğrenciler	hesaba	katılmamıştır.

b7: ortaöğretime katılım
MEB	tarafından	sağlanan	verilerden	derlenmiştir	(Nisan	2011).	Devamsızlık	oranı,	2009-2010	

öğretim	yılında	20	gün	ve	daha	fazla	(özürlü	ve	özürsüz)	devamsızlık	yapan	öğrencilerin	

toplam	öğrenci	sayısına	bölünmesiyle	bulunmuştur.	2010-2011	öğretim	yılının	yalnızca	ilk	
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yarıyılına	ait	veriler	Bakanlık	tarafından	paylaşıldığından,	bu	öğretim	yılı	için	devamsızlık	

oranı	10	gün	ve	daha	fazla	(özürlü	ve	özürsüz)	devamsızlık	yapan	öğrencilerin	toplam	

öğrenci	sayısına	bölünmesiyle	bulunmuştur.	Devamsızlık	oranları	hesaplanırken	açık	lise	ve	

açık	meslek	liseesinde	okuyan	öğrenciler	hesaba	katılmamıştır.

b8: ortaöğretimde okulu terk
MEB	tarafından	Nisan	2011’de	paylaşılan	veriler	kullanılmıştır.	her	lise	türündeki	ilişiği	

kesilmiş	öğrenci	sayısı	aynı	türdeki	toplam	öğrenci	sayısına	bölünmüştür.	Vefat	etmiş	ve	

yurt	dışına	çıkmış	öğrenciler	hesaba	katılmamıştır.

Tabloda	“%	0,0”	ilgili	ilde	ve	okul	türünde	okul	terk	eden	öğrenci	bulunmadığını,	“-“	ise	ilgili	

ilde	ve	okul	türünde	hiç	öğrenci	bulunmadığını	göstermektedir.

b9: engellilik ve özel eğitim programlarından yararlanan 
öğrenciler
MEB	tarafından	Nisan	2011’de	paylaşılan	veriler	kullanılmıştır.

c. öğretmenler ve öğrenme süreçleri

c1: ortalama yıllık ders saati
Bir	ders	saatinin	süresine	ilişkin	bilgi,	MEB	Ortaöğretim	Kurumları	Yönetmeliği,	MEB	Mesleki	

ve	Teknik	Eğitim	Yönetmeliği	ve	MEB	İlköğretim	Kurumları	Yönetmeliği’nden	ve	haftalık	

ders	sayıları	Talim	ve	Terbiye	Kurulu	Başkanlığı’ndan	internet	sitesinden	(ttkb.meb.gov.tr)	

alınmıştır.	Dört	sınıfın	bir	haftalık	ortalama	ders	saati	sayısı	hesaplanıp	36	ders	haftasıyla	

çarpılmıştır.	Çıkan	süre	gerçek	saat	biriminden	(60	dakikalık)	yazılmıştır.	Sosyal	bilimler	

liselerinin	ortalama	yıllık	ders	saati	2009-2010	için	hesaplanmamıştır.

c2: öğretmen başına düşen öğrenci
Bu	çalışma	için	yapılan	hesaplamalar.	2005-2006	için	veriler	Türkiye Eğitim İstatistikleri’nden	
(MEB)	alınmıştır.	Diğer	yıllar	için	Bakanlık	tarafından	Nisan	2011’de	paylaşılan	veriler	

kullanılmıştır.	Öğrenci	sayılarının	öğretmen	sayısına	bölünmesiyle	elde	edilmiştir.	

Açıköğretim	okullarında	okuyan	öğrenciler	hesaplara	dahil	edilmemiştir.

c3: öğretmenlerin özellikleri
her	ilde	resmi	ilköğretim	okullarında	çalışan	kadrolu	ve	sözleşmeli	öğretmenler	içinde	

sözleşmeli	öğretmenlerin	oranı	verilmiştir.	MEB	tarafından	Nisan	2011’de	paylaşılan	

verilerden	derlenmiştir.	

c4: rehber öğretmen başına düşen öğrenci sayısı
MEB	tarafından	Nisan	2011’de	paylaşılan	verilerden	derlenmiştir.	Özel	okullarda	görev	

yapan	öğretmenleri	ve	özel	okullarda	okuyan	öğrencileri	kapsamaz.

c5: okul dışı kaynaklara yönelim
TED	(2010)	ve	Milli Eğitim İstatistikleri’nden	(MEB)	alınmıştır.	

c6: ortaöğretimde sınıf tekrarı
MEB	tarafından	paylaşılan	veriler	(Nisan	2011).	her	okul	türünde	2009-2010	öğretim	yılı	

sonunda	sınıf	tekrarı	yapmasına	karar	verilen	öğrenci	sayısı,	toplam	öğrenci	sayısına	

bölünmüştür.	
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Tabloda	“%	0,0”	ilgili	ilde	ve	okul	türünde	sınıf	tekrarı	yapan	öğrenci	bulunmadığını,	“-“	ise	

ilgili	ilde	ve	okul	türünde	hiç	öğrenci	bulunmadığını	göstermektedir.

d. eğitimin içeriği

d1: yıllık ders saatlerinin ders türlerine dağılımı
haftalık	ders	saati	sayıları	Talim	ve	Terbiye	Kurulu	Başkanlığı’nın	(http://ttkb.meb.gov.tr)	

internet	sitesinden	alınmıştır.	

d2: türkiye’de ortaöğretimde öğrencilerin okul türlerine dağılımı
Türkiye Eğitim İstatistikleri, Milli Eğitim İstatistikleri	(MEB)	ve	MEB	tarafından	paylaşılan	

verilerden	(Nisan	2011)	derlenmiştir.

d3: illerde öğrencilerin ortaöğretimde okul türlerine dağılımı
Türkiye Eğitim İstatistikleri, Milli Eğitim İstatistikleri	(MEB)	ve	MEB	tarafından	paylaşılan	

verilerden	(Nisan	2011)	derlenmiştir.

e. öğrenme ortamları

e1: derslik ve bilgisayar başına düşen öğrenci sayısı
Derslik	başına	düşen	öğrenci	sayısının	hesaplanmasında	Türkiye Eğitim İstatistikleri	ve	Milli 
Eğitim İstatistikleri (MEB)	ve	MEB	tarafından	Nisan	2011’de	paylaşılan	veriler	kullanılmıştır.	

Bilgisayar	başına	düşen	öğrenci	sayısının	hesaplanmasında	MEB	tarafından	Nisan	2011’de	

paylaşılan	veriler	kullanılmıştır.	Bilgisayar	başına	düşen	öğrenci	sayıları	özel	okulları	

kapsamaz.		

e2: özel donanımlı öğrenme ortamları
MEB	tarafından	Nisan	2011’de	paylaşılan	veriler	kullanılmıştır.	Veriler	özel	okulları	

kapsamaz.		

f. eğitimin çıktıları

f1: eğitim sisteminden erken ayrılma
hanehalkı	İşgücü	Anketi	verilerinden	derlenmiştir.	Örneklemden	elde	edilen	sonuçların	tüm	

nüfus	için	yorumlanmasını	sağlayan	katsayılarda	değişiklik	yapıldığı	için	önceki	yıllara	(2007	

ve	2008)	ilişkin	veriler	güncellenmiştir.

f2: eğitim durumuna göre işgücüne katılım ve işsizlik
hanehalkı	İşgücü	Anketi	verilerinden	derlenmiştir.	

f3: eğitim durumuna göre meslek
hanehalkı	İşgücü	Anketi	verilerinden	derlenmiştir.	

f4: eğitim durumuna göre ücretler   
hanehalkı	İşgücü	Anketi	verilerinden	derlenmiştir.	Ücretler,	ilgili	yılın	cari	fiyatlarına	göre	

verilmiştir.	Saatlik	ücretler,	olabilecek	en	yüksek	haftalık	çalışma	süreleri	göz	önüne	alınarak	

yeniden	hesaplanmıştır.	
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