






Ö⁄RENME
GERÇEKLEŞMİYOR!Türkiye eğitim sistemi, sistemdeki değişiklik ve 

iyileştirmelere rağmen, öğrencilere yaşam becerileri 
kazandırmada yetersiz kalıyor.
Uluslararası testlere göre, 15 yaşındakilerin
önemli bir bölümü temel becerilerden yoksun. 

Kaynaklar: OECD PISA 2009 Sonuçları, ERG PISA 2009 Sonuçlarına İlişkin Değerlendirme (Ocak 2011).

Yeni Meclis’ten ve Hükümet’ten eğitim sistemi içinde
“öğrenme”nin ne kadar gerçekleştiğini nesnel verilerle

sürekli izlemelerini ve öğretmenleri ve müfredatı güçlendirerek

“yaşam becerileri kazandırma” odaklı bir eğitim
sistemi kurgulamalarını talep ediyoruz.

E⁄‹T‹M
SİSTEMİNDE

* 15 yaşında olup öğrenci olmadıkları için PISA sınavına girmeyenler (% 35) ve PISA sınavında 2. düzeyin altında kalan öğrencilerin (% 25) toplamı.

ÖĞRENMEYİ VE YAŞAM BECERİLERİNİ ÖLÇEN ULUSLARARASI PISA TESTLERİNDE,
TÜRKİYE’NİN ALDIĞI PUANLAR OECD ORTALAMASINDAN ÇOK DAHA DÜŞÜK.

2006 TÜRKİYE 424 OECD 500
2009 TÜRKİYE 454 OECD 500

PUANLARDAKİ ARTIŞA RAĞMEN
ULUSLARARASI SIRALAMA DEĞİŞMEDİ.

2006 29/30
2009 32/34

15 YAŞINDAK‹ ÇOCUKLAR ARASINDA
BAS‹T PROBLEMLER‹ ÇÖZEMEYENLER

ÇO⁄UNLUKTA!

BAS‹T MATEMAT‹KSEL 
PROBLEMLER‹ 
ÇÖZEB‹LENLER

BAS‹T MATEMAT‹KSEL 
PROBLEMLER‹

ÇÖZEMEYENLER

BAS‹T MATEMAT‹KSEL 
PROBLEMLER‹

ÇÖZEMEYENLER

Basit matematiksel
problem örneği
(PISA 2009 testinde,
2. düzeye eşdeğer)

Genişlik: 400 cm

Yü
ks

ek
lik

: 2
52

 cm

Çözüm
Yükseklik: 252÷14= 18 cm

Üstteki şekil 14 basamaklı ve 
toplam yüksekliği 252 cm olan 
bir merdiveni göstermektedir. 
14 basamağın her birinin
yüksekliği nedir?

ÖĞRENM
E



Sosyoekonomik köken bakımından en alt %20’lik dilim

Türkiye, sosyoekonomik
kökenin öğrenci başarısını
en çok etkilediği 
3 OECD ülkesinden biri. 

Kaynaklar: ERG Eğitimde Eşitlik Raporu 2009, OECD PISA 2009 Sonuçları. 

Yeni Meclis’ten ve Hükümet’ten, eğitimin kalitesini her okul ve birey için güçlendirerek, 
dezavantajlılara özel destekler sağlayarak ve sınav sistemlerini gözden geçirerek,

“dezavantajı giderme”yi amaç edinen
eşitlikçi bir eğitim sistemi talep ediyoruz. 

E⁄‹T‹M SİSTEMİ GENÇLERİ
KAYBEDİYOR!Eğitim, toplumsal eşitsizlikleri

gidermenin en doğru aracı.
Ancak Türkiye’de eğitim, fırsat eşitliği 
sağlayamıyor, eşitsizlikleri yeniden üretiyor.

EŞİTLİKÇİ 
DEĞİL!

Veliler çocuklarını
iyi okullarda

okutmak istiyor

Sınav
sistemlerinde 

rekabet artıyor

 Sınav başarısında
sosyoekonomik

kökenin etkisi artıyor

Okullar
sosyoekonomik kökene 

göre ayrışıyor

Okullar arası 
kalite farkı 

yoğunlaşıyor

Yükseköğretime
erişim oranı

%0,43

Yükseköğretime
erişim oranı

%28,04

En iyi durumdaki
okullara erişim olasılığı

%7,4

En iyi durumdaki
okullara erişim olasılığı

%63,6

PISA okuma
testinde alınan puan

421

PISA okuma 
testinde alınan puan

514Yükseköğretime erişim oranı

En iyi durumdaki okullara erişim olasılığı

PISA okuma testinde alınan puan

Sosyoekonomik köken bakımından en üst %20’lik dilim

BAŞARI UÇURUMU

EŞİTLİK



ORTAÖĞRETİM
SİSTEMİ

GENÇLERİ
KAYBEDİYOR!

Her yıl binlerce genç ortaöğretimi diplomasız terk ediyor. 
Ortaöğretim çağındaki gençlerin üçte biri ne okuyor
ne de çalışıyor. Gençlerin ihtiyaçlarına yanıt veremeyen 
ortaöğretim sistemi yüzünden, Türkiye nesillerini kaybediyor.

Kaynaklar: MEB tarafından sağlanan veriler, ERG Eğitim İzleme Raporu 2009, OECD Doing Better for Children 2009, Nüfusbilim Derneği Türkiye Gençlerde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Araştırması 2007.

Yeni Meclis'ten ve Hükümet'ten, ortaöğretimi gençlerin
gereksinimleri bağlamında yeniden değerlendirmelerini,

esnek, eşitlikçi ve kaliteli bir ortaöğretim
sistemini hayata geçirmelerini talep ediyoruz.

15-19 yaş arasındaki gençlere soruldu: 
Boş vakitlerinizi nasıl geçiriyorsunuz?

SEÇİLİ OECD ÜLKELERİNDE "NE ÖĞRENCİ NE DE ÇALIŞAN” 
KONUMUNDAKİ 15-19 YAŞ ARASI GENÇLER
Türkiye için 2008, diğer ülkeler için 2006 verisi

RESMİ VE ÖRGÜN 
ORTAÖĞRETİM

ANADOLU VE 
FEN LİSELERİ

GENEL 
LİSELER

MESLEKİ VE 
TEKNİK LİSELER

İMAM-HATİP 
LİSELERİ

KIZLAR %7,3
ERKEKLER %14,8

KIZLAR %11,8
ERKEKLER %22,6 KIZLAR %10,7

ERKEKLER %16,3

KIZLAR %0,2

ERKEKLER %0,4

Ortaöğretimde okulu terk,
bölgeler arasında fark göstermiyor.
Ortaöğretimde okulu terk,
bölgeler arasında fark göstermiyor.

FARKLI OKUL TÜRLERİNE GÖRE OKULU TERK ORANI (2008-2009)FARKLI OKUL TÜRLERİNE GÖRE OKULU TERK ORANI (2008-2009)

Ortaöğretimde okulu terk,
TÜRKİYE’NİN SORUNU!
Ortaöğretimde okulu terk,
TÜRKİYE’NİN SORUNU!

F‹NLAND‹YA
K›zlar %2
Erkekler %4

OECD-28
K›zlar %9
Erkekler %8

TÜRK‹YE
K›zlar %40
Erkekler %25

% 75 Alışveriş merkez-
lerine giderek!

2008-2009 öğretim yılında 
360.000 genç liseleri 
diplomasız terk etti. 
Yani okulların açık olduğu

her gün 
2000
öğrenci
okulu
terk etti. 

KIZLAR %6,0
ERKEKLER %11,4

ORTAÖĞRETİM



E⁄‹T‹M ‹Ç‹N AYRILAN 
KAMU KAYNAKLARI 

HALA
YETERL‹
DE⁄‹L!

Eşitlikçi ve kaliteli bir eğitim sistemi için
kamu kaynaklarının eğitime yönlendirilmesi şart.
Son yıllardaki artışa rağmen, özellikle genç nüfusumuz 
hesaba katıldığında, Türkiye’de eğitime ayrılan
kamu kaynakları yeterli değil.

KAMU HARCAMALARI VE GSYH’YE ORANI

SEÇ‹L‹ ÜLKELERDE 25 YAŞ ALTI NÜFUS VE EĞİTİME AYRILAN KAMU KAYNAKLARI

0-24 yaş arası nüfusun tüm nüfusa oranı                 Kamu eğitim harcamalarının GSYH’ye oranı (2007)
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Ülkenin zenginliğinden 
eğitimin aldığı pay

%14’ü kadar

%24

Türkiye’de devlet, ilköğretimde
öğrenci başına, kişi
başına düşen gelirin
para harcıyor.
Bu oran
Polonya’da

Kaynaklar: Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, World Population Database, ERG Eğitim İzleme Raporu 2009, Unesco Global Education Digest 2009.

*  Kamu eğitim harcamaları (2010 fiyatlarıyla) Kamu kesimi toplam eğitim harcamalarının GSYH’ye oranı

Yeni Meclis'ten ve Hükümet'ten kamu eğitim harcamalarının
GSYH'ye oranını 2014'e kadar kademeli olarak gelişmiş ülkeler düzeyine,

% 6'ya çıkarmasını ve bu harcamaların verimlilik ve
etkililik düzeyinin artırılmasını talep ediyoruz.

İLKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ BAŞINA KAMU HARCAMASI 
KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GSYH’NİN %’si OLARAK
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İlköğretimde öğrenci başına kamu harcaması, kişi başına düşen GSYH’nin %’si olarak

%6

%6

%4

%3

%2
GELİŞMİŞ 
ÜLKELER

2006
31.828 milyon TL*

2007
34.853 milyon TL*

2008
36.508 milyon TL*

2009
40.849 milyon TL*

2010
43.561 milyon TL*

2011
45.264 milyon TL*
Başlangıç Ödeneği

2012
46.755 milyon TL*

Ödenek Teklifi

2013
48.352 milyon TL*

Ödenek Teklifi

%3,1 %3,2 %3,4
%4,0 %4,0 %4,0 %3,9 %3,8

KAM
U

KAYNAKLARI



Eğitim hakkı yalnızca eğitime erişim ile sınırlı 
tutulamaz. Eğitim hakkı ancak, ifade 
özgürlüğünden her türlü şiddetten korunmaya, 
oyun hakkından ayrımcılığa uğramamaya kadar 
tüm çocuk haklarının eğitim süreç ve
ortamlarında yaşama geçmesiyle gerçekleşebilir.

Yeni Meclis’ten ve Hükümet’ten eğitim hakkının ne kadar gerçekleştiğiyle ilgili kapsamlı veri 
toplayıp düzenli bir şekilde kamuoyuyla paylaşmalarını ve bu veri temelinden hareketle,

her çocuğun eğitim hakkının gerçekleşmesi için 
mevzuat ve uygulama düzeyinde etkili önlemler 
almalarını talep ediyoruz. 

E⁄‹T‹MDE HAKLAR
GERÇEKLEŞİYOR MU?

Okulumuzda
yeni öğrenci kulüpleri

açılmadan önce bizim fikirlerimiz
dikkate alındı.

Arkadaşlarımdan, 
öğretmenlerimden ve okuldaki 

hizmetlilerden asla şiddet 
görmedim.

Ders aralarında
bahçede yeşilliklerin içinde

oynamak için sabırsızlanıyoruz. 

Türkiye’de birçok çocuk ve yetişkin bu 
sözleri söyleyemiyor. Bunlardan birinin bile 
gerçekleşmemesi, çocukların eğitim süreç 
ve ortamlarındaki haklarının ihlal edildiği 

anlamına geliyor. 

EĞİTİM
DE 

HAKLAR

Rehber öğretmeni, kızımın 
dinlenmesinin ve oyun 

oynamasının gelişimi ve başarısı 
için önemli olduğunu söylüyor.

Zihinsel engeli
olan oğlum arkadaşlarıyla

aynı sınıfta ve kaliteli eğitim 
görüyor. 

Okulda
ne öğrencilere ne velilere

temizlik, tamirat ya da su taşıma
gibi işler yaptırılmıyor.

Kayıt gününde
cebimizden

bir kuruş çıkmadı.



 

 

 

81 il için ayrı ayrı hazırlanmış il temel eğitim göstergeleri kartları, eğitime katılım, 

okulu terk, öğretmenler, derslik ve bilgisayar başına düşen öğrenci, sınıf tekrarı 

gibi birçok gösterge ve veriyi bölge ve Türkiye ortalamasıyla karşılaştırmalı olarak 

sunuyor. 

Kartlar Türkiye İstatistik Kurumu'nun istatistiki bölge birimleri sınıflandırması 

(İBBS) dikkate alınarak sıralanmıştır. İl kartlarına erişmek için lütfen ilgili ilin 

üzerine tıklayınız. 

İSTANBUL  BURDUR  RİZE  

TEKİRDAĞ ADANA  ARTVİN  

EDİRNE  MERSİN GÜMÜŞHANE 

KIRKLARELİ HATAY ERZURUM  

BALIKESİR  KAHRAMANMARAŞ  ERZİNCAN  

ÇANAKKALE  OSMANİYE  BAYBURT  

İZMİR KIRIKKALE AĞRI  

AYDIN AKSARAY KARS 

DENİZLİ NİĞDE IĞDIR 

MUĞLA  NEVŞEHİR ARDAHAN  

MANİSA  KIRŞEHİR  MALATYA  

AFYONKARAHİSAR  KAYSERİ  ELAZIĞ 

KÜTAHYA SİVAS BİNGÖL  

UŞAK  YOZGAT  TUNCELİ 

BURSA  ZONGULDAK  VAN 

ESKİŞEHİR  KARABÜK MUŞ 

BİLECİK BARTIN BİTLİS 

KOCAELİ KASTAMONU  HAKKARİ 

SAKARYA  ÇANKIRI  GAZİANTEP 

DÜZCE  SİNOP  ADIYAMAN  

BOLU  SAMSUN  KİLİS  

YALOVA  TOKAT  ŞANLIURFA  

ANKARA  ÇORUM  DİYARBAKIR 

KONYA  AMASYA  MARDİN 

KARAMAN  TRABZON  BATMAN 

ANTALYA  ORDU  ŞIRNAK  

ISPARTA  GİRESUN  SİİRT  

 

http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/100_Istanbul_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/613_Burdur_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/904_Rize_AS_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/211_Tekirdag_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/621_Adana_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/905_Artvin_AS_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/212_Edirne_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/622_Mersin_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/906_Gumushane_AS_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/213_Kirklareli_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/631_Hatay_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/A11_Erzurum_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/221_Balikesir_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/632_Kahramanmaras_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/A12_Erzincan_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/222_Canakkale_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/633_Osmaniye_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/A13_Bayburt_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/301_Izmir_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/711_Kirikkale_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/A21_Agri_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/321_Aydin_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/712_Aksaray_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/A22_Kars_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/322_Denizli_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/713_Nigde_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/A23_Igdir_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/323_Mugla_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/714_Nevsehir_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/A24_Ardahan_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/331_Manisa_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/715_Kirsehir_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/B11_Malatya_AS_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/332_Afyonkarahisar_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/721_Kayseri_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/B12_Elazig_AS_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/333_Kutahya_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/722_Sivas_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/B13_Bingol_AS_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/334_Usak_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/723_Yozgat_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/B14_Tunceli_AS_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/411_Bursa_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/811_Zonguldak_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/B21_Van_AS_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/412_Eskisehir_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/812_Karabuk_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/B22_Mus_AS_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/413_Bilecik_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/813_Bartin_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/B23_Bitlis_AS_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/421_Kocaeli_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/821_Kastamonu_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/B24_Hakkari_AS_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/422_Sakarya_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/822_Cankiri_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/C11_Gaziantep_AS_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/423_Duzce_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/823_Sinop_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/C12_Adiyaman_AS_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/424_Bolu_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/831_Samsun_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/C13_Kilis_AS_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/425_Yalova_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/832_Tokat_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/C21_Sanliurfa_AS_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/510_Ankara_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/833_Corum_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/C22_Diyarbakir_AS_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/521_Konya_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/834_Amasya_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/C31_Mardin_AS_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/522_Karaman_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/901_Trabzon_AS_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/C32_Batman_AS_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/611_Antalya_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/902_Ordu_AS_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/C33_Sirnak_AS_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/612_Isparta_CT_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/903_Giresun_AS_AS.pdf
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/pdf/C34_Siirt_AS_AS.pdf





