
1 

 

Bölgede Eğitim 

 

Diyarbakır, Şemdinli ve Hakkari’de 

“2022: Geriye Doğru İlerleyen Eğitim” 

 

  

   

 DİERG Raporu 

   

 Diyarbakır Eğitimi İzleme ve Reform Girişimi 

DİERG 

www.dierg.org 

 Nisan 2022, Diyarbakır 

http://www.dierg.org/


2 

 

 

 

 

İzleme ve raporlama 

 

 

 

Bölgede Eğitim 

Diyarbakır, Hakkari ve Şemdinli’de 

“2022: Geriye Doğru İlerleyen Eğitim” 

 

  

 

Telif Hakkı: Tüm hakları saklıdır. Bu eser kaynak gösterilmek suretiyle ticari amaçlar 

dışında her türlü boyut ve formatta taşınabilir, bastırılabilir, dağıtılabilir, içeriği kullanılabilir. 

  

  

  

İletişim: diergiletisim@gmail.com 

 

 

Görsel: Diyarbakır tren garı kavşağı/11 Nisan 2022 

 

mailto:diergiletisim@gmail.com


3 

 

 

Tablo dizini                                                                                                                   4 

I. Giriş                                                                                                                           5 

I.1 Verilerle bölge, Diyarbakır ve bölge dışında eğitim          7 

I.2 Karşılaştırmalar: PISA ve TIMMS’de Bölge         10 

II. Diyarbakır’da eğitime dair tespit ve öneriler                                                15 

II.1 Diyarbakır’da okul öncesi eğitimine dair tespit ve öneriler       16 

II.2 Diyarbakır’da özel gereksinimli birey eğitimine dair tespit ve öneriler        18 

           II.2.1 Diyarbakır’da BİLSEM eğitimine dair tespit ve öneriler                20 

                      II.2.2.Diyarbakır’da özel eğitime dair tespit ve öneriler        21 

II.2.3.Diyarbakır’da kaynaştırma eğitimine dair tespit ve öneriler      23 

II. 3 Diyarbakır’da Temel eğitime dair tespit ve öneriler                                    24 

II. 4 Diyarbakır’da eğitime dair tespit ve öneriler                                               26 

III- Şemzinan/Şemdinli’de eğitime dair tespit ve öneriler                                            29 

IV- Colemêrg/Hakkari’de eğitime dair tespit ve öneriler                                              34 

V- Genele dair tespit ve öneriler                                                                                  37 

Kaynakça                                                                                                                     39 

 

  

  

 



4 

 

Tablo dizini 

Tablo 1-Diyarbakır merkez ve çevre ilçeleri, bölgede bazı il ve ilçelere ve bölge dışı il ve 

ilçelere ait okul, derslik, öğretmen, öğrenci ve derslik başına düşen öğrenci sayıları 

Tablo 2-DPT’nin İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması  

Tablo 3-Bölge ve sınıflara göre TIMMS’e katılım sayıları ve oran 

Tablo 4-Kuzeydoğu, Güneydoğu ve Ortadoğu Anadolu ile Singapur ve Türkiye ortalamaları 

(TIMMS Ortalaması 500) 

Tablo 5-Bölgelere göre PISA sonuçları 

Tablo 6-Türkiye, döneminde en yüksek skoru almış Batı Karadeniz, Batı Marmara, Doğu 

Marmara Bölgeleri ile Kuzeydoğu, Güneydoğu ve Ortadoğu Anadolu Bölgelerinin 

Singapur’la arasındaki puan farkı 

Tablo 7-Kuzeydoğu, Güneydoğu ve Ortadoğu Anadolu’nun Türkiye’de sınıf ve branşta 

döneminde en yüksek skoru almış bölgelerle (Batı Karadeniz Batı Marmara Doğu Marmara) 

arasındaki puan farkı 

Tablo 8-PISA 2018’de Kuzeydoğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu 

bölgelerinin puanlarının OECD, Türkiye ve Batı Anadolu’dan farkları 

Tablo 9-(A) ve (B) TIMMS 2015 ve 2019 ile PISA 2012, 2015 ve 2018 verilerine göre en 

yüksek puanı almış ülkelerin Kuzeydoğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Ortadoğu 

Anadolu bölgeleri puanları farkları 30’a bölünerek elde edilen sonuçlar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

I.GİRİŞ 

Bir devlet okulunda çalışan öğretmenler kendi çocuklarının eğitimi için özel 
okulu tercih ediyorsa (ki, bu; diğer çocuklardan daha seçkin hale getirici ve 
akademik yönden ayrışmayı sağlayıcı olabilir); o devlet okulu olanaksızlıklar, 
huzursuzluklar, çözümsüzlükler yüzünden iyi yönetilemiyor; dinamik ve 
öğrenen bir okul kültürü oluşturamıyor, her bir öğrenci ile gerektiği gibi 
ilgilenilmiyor ve sınıflarda ders anlatılmıyor olabilir mi? 

Özel okul çalışanı öğretmenler kendi çocuklarını çalıştığı okula kaydetmeleri 
için baskı, telkin vb durumla karşılaşıyor olabilir mi?  

LGS, YKS, YÖK Atlası, YÖK Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu, PISA, TIMMS, 
TUİK İllerde Yaşam Endeksi’nin geriye dönük sonuçlarına göre Diyarbakır ve bölge eğitimde 
problemlere sahiptir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu içeren bölgemiz örgün ve yaygın 
eğitimde diğer bölgelerin gerisindedir. Sonuncu olmak, geride olmak önemli değildir; önemli 
olan diğer bölgeler ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasında kapanmayan büyük 
bir farkın olması ve bunun dile bile getirilmemesidir. 

                                                                        “Ölçtüm kaldın, değerlendirdim geçtin..!” 

Bölgemiz, eğer şimdi başlanırsa kısa sürede Batı Marmara Bölgesi’nin eğitimdeki başarı 

ortalamasına erişebilir. Diyarbakır’ın eğitimdeki sorunlarının tespiti, nedenlerinin analiz 

edilmesi ve çözüm yöntemlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu sorunlar sürekli, denetimli, 

esnek, şeffaf yöntemlerle, gönüllülükle ve işbirliği ile giderilebilir. 

Diyarbakır merkez ve çevre ilçelerdeki il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin her 

kademesinde sorumluluk almaya aday yeterlik ve inisiyatif sahibi 

öğretmenlerimiz mevcuttur. Buna rağmen, on yıllardır kanıksanan olumsuz 

eğitim süreçleri ve sonuçları ya mevcut yöneticilerin ya da il dışından 

görevlendirilen yöneticilerin performansıdır. Bu yönetişim tercihi devam ettikçe 

kentimizdeki (ve bölgemizdeki) sorunların tespiti, nedeni ve çözümü için henüz 

erken olduğunu düşündürmektedir. 

Statik yönetimsel yapıya sahip devlet okulları; sayısı artan, gelişen, büyüyen, kurumsallaşan 

ve güçlenen özel okullarla rekabet etmek bir tarafa; zaman içerisinde öğrencisini, 

öğretmenini yani enerjisini ve birikimini de bu okullara tam ya da yarı zamanlı teslim etmiştir, 

etmektedir. 

Öğrencisi asıl ikametinden farklı bir bölgedeki okula devam eden ebeveynin 

okula katkısı nedeniyle öğrencisi kalabalıklaşan o okula nazaran aynı 

bölgedeki ya da farklı bölgelerdeki diğer okullar zamanla daha dezavantajlı 

duruma geliyor. Hatta bazı okullarda veli talebi ve katkısı ile “özel sınıflar” 

oluşturuluyor. Böylece, daha düşük ekonomik gelire sahip bölgelerdeki 
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okulların kadrolu ve deneyimli öğretmen sayısı, güvenliği, temizlik, akademik 

başarı yönünden giderilemeyen sorun haline geliyor. 

Neredeyse her ebeveyn ya zorunlu ya da bilinçli olarak devlet okulunu tercih etmektedir. 

Eğitimin her bileşeninin ortak amacı öğrenci ve öğretmenin başarılı, üretken ve mutlu 

olmasını sağlamaktır. Ancak günümüzde çoğu devlet okulunda öğrenci, öğretmen ve 

ebeveyn hayal kırıklığına uğramaktadır. Mevcut yaşantı eğitim bileşenlerinin eğitim 

ortamlarından amaçladığı ideali ve heyecanı erozyona uğratmış; örgün eğitime devam 

ederek edinilecek kısa ve uzun vadeli çıktıları minimum düzeye çekmiştir. 

Bölgede eğitimde ağırlıklı ve belirleyici yer tutan özel okulların, meslek edindiren kurumların 
ve üniversitelerin nicel ve nitel değerlendirmesine; kente katkısı ve etkisine bu ilk raporda 
ayrıntılı yer verilmemiştir. 

Diyarbakır Eğitimi İzleme ve Reform Girişimi, bölgemizde süregiden ve gün geçtikçe 
derinleşen, sayısı artan bazı sorunlarımızı alan araştırması ile tespit ederek hazırladığı bu 
raporu toplumun dikkatine sunmaktadır. 

Her yıl periyodik yayımlanacak bu ilk rapor eleştirilere, önerilere açıktır. Gönüllü 
araştırmacılar bölgesel kapsamda olması planlanan bir sonraki raporun araştırma, 

değerlendirme ve yapılandırma süreçlerinde yer alabilir. 
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I.1 Verilerle bölge, Diyarbakır ve bölge dışında eğitim 

Tablo 1-Diyarbakır merkez ve çevre ilçeleri, bölgede bazı il ve ilçelere ve bölge dışı il ve 

ilçelere ait okul, derslik, öğretmen, öğrenci ve derslik başına düşen öğrenci sayıları 

İlçe adı İlk ve 

orta 

Genel 

orta-

öğretim 

Mesleki 

ve teknik 

Derslik Öğretmen Öğrenci Derslik başına 

öğrenci sayısı 

Diyarbakır 28 31 23 18589 26177 470099 25.2 

Bağlar 45 25 21 2139 3917 94771 44,3 

Bismil 35 27 25 1246 1920 33363 26.7 

Çermik 21 28 18 641 769 13693 21.4 

Çınar 112 4 1 455 964 20327 44.7 

Çüngüş 21 0 47 163 163 2976 18.2 

Dicle 26 32 25 330 484 10969 33,2 

Eğil 32 36 38 208 346 6750 32,4 

Ergani 26 29 23 1375 2219 36157 26,3 

Hani 31 30 0 283 335 9163 32,4 

Hazro 16 0 32 219 313 4652 21,2 

Kayapınar 33 36 21 1840 5500 97000 52.7 

Kulp 24 31 29 405 523 8113 20,0 

Kocaköy 21 26 26 220 324 3824 17,4 

Lice 35 42 55 206 280 5893 28,6 

Silvan 24 31 25 952 1472 24675 25,9 

Sur 119 5 6 847 1381 30251 35,7 

Yenişehir 18 18 16 509 566 10650 20,1 

Siverek 36 38 45 2797 4257 90000 32,2 

Ahlat  22 32 49 416 691 10426 25,1 

Hakkari 31 36 30 2698 4535 68096 25.2 

Şemdinli 36 25 30 304 619 10153 33,4 

Pervari 44 54 22 400 593 10855 27.11 

Zara 18 18 15 142 288 3754 26,4 

Patnos 25 25 25 1350 1992 34791 25,7 

Isparta 15 20 15 4480 6816 81110 18,1 

Gönen 13 22 10 100 126 1156 11,6 

Keşan 20 18 17 705 949 13211 18.7 

Şavşat 18 20 15 78 122 1353 17,3 

Boğazlıyan 28 12 9 405 355 5481 13,5 

Ortaca  18 15 10 514 542 8849 17.2 
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Tablo 1’deki veriler il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri web sayfalarından alınmıştır. Kademe 

ayrımı belirtilmediği için ilçedeki toplam öğrenci sayısı toplam derslik sayısına bölünmüştür. 

Bu nedenle okul öncesi, ilk, orta ve liselerde derslik başına düşen öğrenci sayısını 

yansıtmamaktadır ancak karşılaştırma yapmaya olanak vermektedir.. Diyarbakır’daki bu 

yüksek ortalama İmam Hatip okullarındaki çok az öğrenci sayısı nedeniyle düşük olabilir; 

yani İmam Hatip okullarına devam eden öğrenci sayıları hesaba katılmadığında diğer 

okullarda daha kalabalık sınıf mevcutları olabilir. Diyarbakır’daki ilk ve ortaokullarda sınıf 

mevcudunun 40 ya da 50’den az olmayan derslikler temel problemlerdendir. Büyük öğrenci 

sayısına sahip olması yüzünden bazı okullarda ikili eğitim yapılmakta ve iyileştirme 

gayretlerini zedelemektedir. 

Bu sayılara göre Diyarbakır’da okul, derslik ve öğretmen sayısı artırılmalıdır. Önceki yıllarda 

öğrencisi iyi eğitim alsın diye köylerden, ilçelerden kent merkezlerine taşınan ya da çocukları 

için kent merkezinde ev kiralayan ebeveynler günümüzde bölgemizi terk etmekle karşı 

karşıyadır. Tablonun alt kısmındaki il ve ilçelere bakıldığında bölgesel eşitsizlik 

kanıtlamaktadır. Tablo 2 ise Devlet Planlama Teşkilatı’nın İllerin ve Bölgelerin Sosyo-

Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması’na göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge kentlerinin 

sıralamadaki yeri ve aldıkları skor diğer birkaç kent ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Tablo 

2’nin Tablo 1’deki verilerle paralellik göstermektedir. Bölgenin sosyo-ekonomik gelişmişliği 

ölçüsünde eğitim yaşantısı devam etmektedir. Tablo 2’de Gaziantep hariç bölge kentlerinin 

negatif değerde olduğu dikkat çekmektedir.  
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Tablo 2-DPT’nin İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması  

 

 

 

Ortadoğu   Anadolu 

2017 

Sıra        Skor 

2011 

Sıra       Skor 

2003 

Sıra          Skor 

1996 

Sıra          Skor 

 Malatya 
44         -0,113  42     -0,0785 39   -0,22627 38   -0,17955 

 Elâzığ 
42         -0,061  39     -0,0103 33   -0,02459  34   -0,10130 

 Bingöl 
71         -1,208  72     -1,1920 73   -1,06075  71   -1,12469 

 Tunceli 59         -0,439  58     -0,3892 48   -0,40003 60   -0,69492  

 Van 
77         -1,452  75     -1,3783 70   -1,09297 67   -0,95546  

 Muş 
79         -1,704  81     -1,7329 76   -1,43956 76   -1,24467  

 Bitlis 
76         -1,428 76     -1,4003 74   -1,15736 71   -1,05695  

 Hakkâri 
78         -1,518  80     -1,6961 72   -1,13956 70   -1,05363  

 Şırnak 81         -1,788  78     -1,4605 73   -1,13979 75   -1,22452  

Güneydoğu Anadolu 

 Diyarbakır  68         -1,074  67     -1,0014 58   -0,66993 57    -0,61446  

 Gaziantep  30          0,250  30       0,2678 19    0,46176 25      0,19995  

 Şanlıurfa  73          -1,350  73     -1,2801 63   -0,83157 59      0,65759  

 Batman 72          -1,324  70     -1,1203 65   -0,90456 65     -0,86940  

 Adıyaman  66          -0,926  66     -0,9602 60   -0,77647 61     -0,75285  

 Siirt 75          -1,405  77     -1,4166 68   -1,00644 68     -0,97085  

 Mardin  74          -1,396  74     -1,3591 67   -0,98944 66     -0,91608  

 Kilis 62          -0,570  63     -0,5733   

Kuzeydoğu Anadolu 

 Kars 69          -1,125  68    -1,0923 62   -0,81944 62   -0,75467 

 Ardahan  67          -0,983  71    -1,1384 69   -1,07324 72   -1,05751  

 Iğdır  70          -1,179  69    -1,1184 64   -0,89094 69   -0,98002  

 Ağrı 80           1,752  79    -1,6366 75   -1,28116 74   -1,13453  

 Erzurum 61          -0,531  59    -0,4327 55   -0,53285 56   -0,55065  

 Gümüşhane  64          -0,623  62    -0,4814 66   -0,92501 63   -0,78338  

 Bayburt  65          -0,629  64    -0,5946 61   -0,80176 64   -0,79858  

 Artvin 49          -0,235  44    -0,1046 41   -0,26018 46   -0,36154  

Dogu Marmara 

 Bilecik 
19         0,556  27    0,3634 17     0,50429 17     0,47494  

 Kocaeli 4           1,787  4      1,6592 4       1,94329 4       1,74564  

 Bolu 13          0,760  11    0,6394 13     0,60860 28      0,14719 

 Yalova 12          0,796  13    0,6263   

 Bursa 
6           1,336  6      1,3740 5       1,67890 5        1,56168  

 Eskişehir 
7           1,278  7      1,1671 6       1,10368 6        1,01024  

 Sakarya 
11         0,832  18    0,5641 22     0,40405 27      0,15478  

 Düzce 
34         0,200  35    0,1056   

İstanbul 1           4,051  1      4,5154 1       4,80772 1       4,87902  

Ankara  2           2,718  2      2,8384 2       3,31483 2       3,32447  

İzmir  3           1,926  3      1,9715 3       2,52410 3       2,70798  

https://ipfs.io/ipfs/QmQP99yW82xNKPxXLroxj1rMYMGF6Grwjj2o4svsdmGh7S/out/A/Malatya.html
https://ipfs.io/ipfs/QmQP99yW82xNKPxXLroxj1rMYMGF6Grwjj2o4svsdmGh7S/out/A/El%C3%A2z%C4%B1%C4%9F_(il).html
https://ipfs.io/ipfs/QmQP99yW82xNKPxXLroxj1rMYMGF6Grwjj2o4svsdmGh7S/out/A/Bing%C3%B6l_(il).html
https://ipfs.io/ipfs/QmQP99yW82xNKPxXLroxj1rMYMGF6Grwjj2o4svsdmGh7S/out/A/Van.html
https://ipfs.io/ipfs/QmQP99yW82xNKPxXLroxj1rMYMGF6Grwjj2o4svsdmGh7S/out/A/Mu%C5%9F_(il).html
https://ipfs.io/ipfs/QmQP99yW82xNKPxXLroxj1rMYMGF6Grwjj2o4svsdmGh7S/out/A/Bitlis_(il).html
https://ipfs.io/ipfs/QmQP99yW82xNKPxXLroxj1rMYMGF6Grwjj2o4svsdmGh7S/out/A/Hakk%C3%A2ri_(il).html
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bilecik_(il)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bursa_alt_b%C3%B6lgesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Eski%C5%9Fehir
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sakarya
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCzce_(il)
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I.2 Karşılaştırmalar: PISA ve TIMMS’de Bölge 

Bölgemizin eğitim sorununun diğer bölgeler ve ülkeler arsındaki yerini irdelemek için 

uluslararası sınav verilerine dikkatleri çevirmek gerekmektedir. 

Aşağıda Tablo 3-9’da yer alan veriler şu ön çıkarımlara izin verir: 

 Bölge, Türkiye’deki bölgeler arasında sadece en geride değildir, aynı zamanda diğer 

bölgelerle arasındaki fark büyüktür ve tarihseldir. 

 Veriler, bölgenin kendi içindeki eğitim eşitsizliğinin de varlığının, yapısallığının, 

kronikliğinin, derinliğinin ve yaşantıya etkisinin güçlü ipuçlarını vermektedir.   

 Diyarbakır ve bölgede derin bir kriz olarak eğitim süreçleri; her biri yapılandırıcı, 

yönlendirici, itiraz edebilici ve baskı kurabilici etken olmalarına rağmen eğitimin 

bileşenleri, bölgenin siyasi temsilcileri ve siyasileri, bürokrasisi, meslek odaları, sivil 

toplum ve aktivist gibi dinamikler bu problem alanına ilgi göstermemektedir.  

Tablo 3-9’da yer alan verilere göre fen, matematikte ve okuma becerisinde Türkiye 

ortalaması OECD ortalamasından 21, 35 ve 24 puan gerideyken; Batı Marmara bölgesi 

OECD ortalamasından fen, matematikte ve okuma becerisinde sırasıyla 0, -11.6 (ileride) ve 

19 puan geridedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi OECD ortalamasından 58.4, 65.4 ve 76 

puan geridedir. Bölge ortalaması ise Batı Marmara bölgesinden 65.5, 91.2 ve 60.6 puan 

geridedir. 

PISA puanlarında ‘30 birimlik’ fark yaklaşık ‘bir yıllık öğrenmeye’ yani ‘bir okul yılına‘ karşılık 

gelmektedir. Yani bölge Batı Marmara’dan fende 2, matematikte 3 ve okuma becerisinde 2 

yıl geridedir. Pratik olarak bu şu anlama gelmektedir: Okul yılı farkı dikkate alındığında bölge 

ortalamasına göre; bölgedeki çoğu 11. sınıf öğrencisine John Steinbeck’in Fareler ve 

İnsanlar romanını okuması önerilebilirken, Batı Marmara Bölgesindeki çoğu 11. sınıf 

öğrencisine Gustave Flaubert’in Madam Bovary romanı önerilebilir. 

Bu nedenle, bölgemizde eğitimdeki sorun alanları belirlenmeli ve acil müdahale edilmelidir. 

Okuduğunu anlama ile öğrencilerin ve ebeveynlerinin anadilinde eğitimden yoksunluğu, ve 

sosyo-ekonomik yapıları arasındaki ilişki ortaya konmalıdır. Öğrenme ve öğretme stratejileri 

gözden geçirilmelidir. 

Not: Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi (Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Erzurum, Gümüşhane, 

Bayburt ve Artvin), Güneydoğu Anadolu Bölgesi (Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman, 

Adıyaman, Siirt, Mardin ve Kilis) ve Ortadoğu Anadolu Bölgesi (Malatya, Elâzığ, Bingöl, 

Tunceli, Van, Muş, Bitlis, Hakkâri). Bu raporda bölge ile bu üç bölgede yer alan 

(Gümüşhane, Bayburt ve Artvin hariç) iller kastedilmektedir. 

Türkiye, TIMSS uygulamalarında ilk kez ölçek orta noktası olan 500 puanın anlamlı ölçüde 

üzerinde performans göstermiştir. 

https://ipfs.io/ipfs/QmQP99yW82xNKPxXLroxj1rMYMGF6Grwjj2o4svsdmGh7S/out/A/Malatya.html
https://ipfs.io/ipfs/QmQP99yW82xNKPxXLroxj1rMYMGF6Grwjj2o4svsdmGh7S/out/A/El%C3%A2z%C4%B1%C4%9F_(il).html
https://ipfs.io/ipfs/QmQP99yW82xNKPxXLroxj1rMYMGF6Grwjj2o4svsdmGh7S/out/A/Bing%C3%B6l_(il).html
https://ipfs.io/ipfs/QmQP99yW82xNKPxXLroxj1rMYMGF6Grwjj2o4svsdmGh7S/out/A/Van.html
https://ipfs.io/ipfs/QmQP99yW82xNKPxXLroxj1rMYMGF6Grwjj2o4svsdmGh7S/out/A/Mu%C5%9F_(il).html
https://ipfs.io/ipfs/QmQP99yW82xNKPxXLroxj1rMYMGF6Grwjj2o4svsdmGh7S/out/A/Bitlis_(il).html
https://ipfs.io/ipfs/QmQP99yW82xNKPxXLroxj1rMYMGF6Grwjj2o4svsdmGh7S/out/A/Hakk%C3%A2ri_(il).html
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Tablo 3-Bölge ve sınıflara göre TIMMS’e katılım sayıları ve oranları 

 4. Sınıf  

Öğrenci sayısı 

4. Sınıf Öğrenci 

Oranı 

8. Sınıf  

Öğrenci sayısı 

8. Sınıf  

Öğrenci Oranı 

Türkiye 4.028 100 4077 100 

Doğu Marmara 326 8,1 342 8,4 

Güneydoğu Anadolu 721 17,9 762 18,7 

Ortadoğu Anadolu 234 5,8 232 5,7 

Kuzeydoğu Anadolu 189 4,7 212 5,2 

Tablo 4-Kuzeydoğu, Güneydoğu ve Ortadoğu Anadolu ile Singapur ve Türkiye ortalamaları 

(TIMMS Ortalaması 500) 

TIMMS   

2015    2019      

4. SINIF 

MAT 

4. SINIF 

FEN  

8. SINIF 

MAT 

8. SINIF 

FEN 

4. SINIF 

MAT 

4. SINIF 

FEN 

8. SINIF 

MAT 

8.SINIF 

FEN   

Singapur 618 590 621 597 625 595 616 608   

Türkiye 483 487 458 493 523 526 496 515   

Batı 

Karadeniz 

530 524 493 525 510,5 524,5 489,9 511,0 
  

Batı 

Marmara 

514 518 493 526 514,3 530,6 495,6 526,2 
  

Doğu 

Marmara 

510 509 456 496 560,3 562,9 511,0 529,8 
  

Kuzeydoğu 

Anadolu 

459 457 465 502 477,2 475,8 461,5 479,1 
  

Güneydoğu 

Anadolu 

437 438 436 468 495,6 497,4 480,8 499,0 
  

Ortadoğu 

Anadolu 

473 470 416 456 486,4 492,5 476,0 496,5 
  

İstanbul 497 498 468 501 540,0 544,7 500,5 520,8  

Akdeniz 489 489 487 520 519,0 523,8 497,7 517,0  

Doğu 

Karadeniz 

500 500 460 495 547,2 549,5 505,5 528,1 
 

Orta 

Anadolu 

501 497 487 520 544,3 550,5 490,5 514,1 
 

Ege 519 515 461 499 551,0 555,9 504,6 526,0  

Batı 

Anadolu 

519 510 469 505 548,1 555,2 504,9 526,5 
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Tablo 5-Bölgelere göre PISA sonuçları 

                                        2018                      2015                     2012 

 Fen  Matematik  Okuma  Fen  Mat  Okuma  Fen  Mat  Okuma 

OECD 489 489 487 493 490 493 501 494 496 

Türkiye 468 454 466 425 420 428 463 448 475 

Batı Anadolu 489 500,6 468 436 441 432 478 486 460 

Batı 

Marmara  

481,9 479,4 469,7 448 458 431 492 490 479 

Ege 488,3 481,6 475,5 443 446 442 475 493 465 

Doğu 

Marmara  

473,8 471,2 452,4 438 436 433 488 494 473 

İstanbul  

 

481,2 479,9 465,6 436 443 430 468 486 456 

Akdeniz  

 

468,3 469,8 462,5 434 437 429 462 473 446 

Orta Anadolu  479,5 483,2 467,5 420 427 422 423 503 471 

Batı 

Karadeniz  

445,4 442,5 424,4 416 414 411 456 461 428 

Doğu 

Karadeniz  

460,5 452,1 438 413 404 399 465 478 443 

Kuzeydoğu 437,2 430,8 425,9 414 406 409 449 459 437 

Güneydoğu 430,6 423,6 411 387 390 385 412 423 397 

Ortadoğu 423,5 409,4 407,4 382 384 370 423 434 395 
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Tablo 6-Türkiye, döneminde en yüksek skoru almış Batı Karadeniz, Batı Marmara, Doğu 

Marmara Bölgeleri ile Kuzeydoğu, Güneydoğu ve Ortadoğu Anadolu Bölgelerinin 

Singapur’la arasındaki puan farkı 

 

 

2015 (Singapur)                              2019 (Singapur)                      

4. SINIF 

MAT 

4. SINIF 

FEN  

8. SINIF 

MAT 

8. SINIF 

FEN 

4. SINIF 

MAT 

4. SINIF 

FEN 

8. SINIF 

MAT 

8.SINI

F FEN 

 

Türkiye 135 103 163 104 102 69 120 93  

Batı 

Karadeniz 

88 66        

Batı 

Marmara 

  128 71      

Doğu 

Marmara 

    64.7 32.1 105 78.2  

Kuzeydoğu 

Anadolu 

159 133 156 95 147.8 119.2 154.5 128. 9  

Güneydoğu 

Anadolu 

181 152 185 129 129.4 97.6 135.2 109  

Ortadoğu 

Anadolu 

145 120 205 141 138.6 12.5 140 111.5  

Tablo 7-Kuzeydoğu, Güneydoğu ve Ortadoğu Anadolu’nun Türkiye’de sınıf ve branşta 

döneminde en yüksek skoru almış bölgelerle (Batı Karadeniz Batı Marmara Doğu Marmara) 

arasındaki puan farkı 

 

 

2015 (Bölgeye göre)                              2019 (Bölgeye göre)                      

4. SINIF 

MAT 

4. SINIF 

FEN  

8. SINIF 

MAT 

8. SINIF 

FEN 

4. SINIF 

MAT 

4.SINIF 

FEN 

8. SINIF 

MAT 

8.SINI

F FEN 

 

Kuzeydoğu 

Anadolu 

71 67 28 24 83.1 87.1 49.5 50.7  

Güneydoğu 

Anadolu 

93 86 57 58 64.7 65.5 30.2 30. 8  

Ortadoğu 

Anadolu 

57 54 77 70 73. 9 70.4 35 33.3  
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Tablo 8-PISA 2018’de Kuzeydoğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu 

bölgelerinin puanlarının OECD, Türkiye ve Batı Anadolu’dan farkları 

 2018 

OECD  

Türkiye 

 

 

Batı Anadolu 

Fen  Mat  Okuma  

Türkiye 21 35 21 Fen  Mat  Okuma  

Batı Anadolu 0 -11.6 19 -21 -46.6 -2 Fen  Mat  Okuma  

Ege 0.7 7.4 11.5 -20.3 -27.6 -9.5 0.7 19.6 -7.5 

Kuzeydoğu 51.8 58.2 61.1 30.8 23.2 40.1 51.8 69.8 42.1 

Güneydoğu 58.4 65.4 76 37.4 30.4 55 58.4 77 57 

Ortadoğu 65.5 79.6 79.6 44.5 44.6 58.6 65.5 91.2 60,6 

Tablo 9-A ve B-TIMMS 2015 ve 2019 ile PISA 2012, 2015 ve 2018 verilerine göre en yüksek 

puanı almış ülkelerin Kuzeydoğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu 

bölgeleri puanları farkları 30’a bölünerek elde edilen sonuçlar  

A 

TIMMS 

2015 (Singapur)                                    2019 (Singapur)                      

4. 

SINIF 

MAT 

4. 

SINIF 

FEN 

8. 

SINIF 

MAT  

8. SINIF 

FEN 

4. 

SINIF 

MAT 

4. SINIF 

FEN 

8. SINIF 

MAT  

8.SINIF 

FEN 

 

Türkiye 4.5 3.4 5.4 3.5 3.4 2.3 4 3.1  

Kuzeydoğu 5.3 4.4 5.2 3.2 4. 9 4 5.2 4.3  

Güneydoğu 6. 0 5.1 6.2 4.3 4.3 3.3 4.5 3.6  

Ortadoğu 4. 8 4 6. 8 4.7 4.6 4.2 4.7 3.7  

 

B 

PISA 

2018 (B-S-J-Z)                   2015 (Singapur)                     2012 (B-S-J-Z) 

Fen Matema

tik  

Okum

a  

Fen  Mat  Okuma  Fen  Mat  Okuma 

Türkiye 4.07 4.57 2.97 4.37 4.8 3.57 3.9 5.5 3.17 

Kuzeydoğu 5.09 5.34 4.30 4.73 5.27 4.2 4.37 5.13 4.43 

Güneydoğu 5.3 5.58 4.8 5.63 5.8 5.0 5.6 6.33 5.77 

Ortadoğu 5.55 6.05 4.92 5.8 6 5.5 5.6 6.33 5.83 

Not: YÖK’ün 2018 yılından itibaren her yıl yayınladığı ‘Üniversite İzleme ve Değerlendirme’ 

raporlarına göre bölge üniversitelerinin motivasyonu artırılmalıdır.. 
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“2022: Geriye Doğru İlerleyen Eğitim” 
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Diyarbakır’da Okul Öncesi Eğitimine dair Tespit ve Öneriler 

 

II.1-Diyarbakır’da Okul Öncesi Eğitimine dair tespit ve öneriler 

IV.1.1 Ebeveynlerin sosyoekonomik durumu ve eğitim düzeyi arasındaki fark sınıflarda belli 

olmaktadır. Ebeveynin eğitim düzeyi çocuğun hazır bulunuşluğunu etkilemektedir. 

Ebeveynlerin doğumundan itibaren öğrencisiyle ilgisinde meydana gelecek iyileşme 

öğrencinin akademik hayatını da değiştirecek, başarılı ve mutlu bir hayat sürmesinde etken 

olacaktır. Bu nedenle, ebeveynlere temel eğitimler düzenli olarak verilmelidir. 

II.1.2 Sosyoekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerdeki okullara devam eden çocuklar birçok 

kavram becerisine sahip olmayabilmektedir. 

II.1.3 Anadili ve/veya babadili Türkçe olmayan öğrenciler için anaokulundan itibaren çokdilli 

eğitime geçilebilir. 

II.1.4 Öğretmenler eğitime başlanılan ilk zamanlarda çoğu öğrencinin dikkatini çekmek için 

yüksek sesle konuşmak zorunda kalmaktadır. Evde sürekli bağırılan çocuk okulda da 

kendisine bağırılmazsa tepki vermemekte, normal ses tonunu ciddiye almamaktadır. 

II.1.5 Eğitim ortamlarına katılan bir öğrencinin dinleme becerisi düzeyi aile içinde 

edindiklerini yansıtmaktadır. Dinleme becerisi ebeveyn ilgisi ile orantılıdır. Çoğu öğrencinin 

dinleme becerisi çok zayıftır. Bu durum evde çocukla sağlıklı iletişim kurulamamasından 

kaynaklı da olabilir. Dinleme becerisi dinlediğini ve okuduğunu anlama ile yazılı ve sözlü 

anlatma becerisini de geliştireceğinden oldukça önemlidir. Dinleme becerisinin zayıf olduğu 

durumlarda bir öğrenci diğerini dinlememektedir ve bazen hep bir ağızdan konuşulan 

zamanlar olmaktadır. 

II.1.6 Bağımsız anaokulları, meslek liselerindeki uygulama anasınıfları ve ilk ve ortaokulların 

bünyesinde oluşturulan anasınıfları arasında eşitsizlikler vardır. İlk ve ortaokulların 

bünyesindeki anasınıflarında ders destek materyali sıkıntısı çekilmektedir. 

II.1.7 Okul öncesi dönemdeki çocukların özbakım becerisi henüz gelişmekte olduğu için 

çoğu durumda (mont giymesi, tuvalete gitmesi gibi) destek gerekmektedir. Dersliklerde 

yardımcı personele gereksinim ciddi bir eksikliktir. Anasınıflarında ebeveynlerden toplanan 

aidatlarla yardımcı personel istihdam edilebilmektedir. 

II.1.8 Farklı ortamlarda bulunma ve çevre incelemesi de çocuğun gelişimini etkilemektedir. 

Okul içinde bile öğrenciler farklı ortamlara (kütüphane, öğretmenler odası, kantin, derslikler, 

okul yöneticilerinin odalarına) götürülüp gözlem yapmaları sağlanabilir. 
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II.1.9 Bağımsız okullardaki ya da bir okul bünyesinde açılmış okul öncesi sınıflar kalabalıktır. 
Küçük sınıflarda en az 30 öğrenci bulunmaktadır ve bazı okullarda ikili eğitim yapılmaktadır. 
Bakanlık sınıf mevcudu üst sınırını gözden geçirebilir ve ya üst sınır sayılarının geçersiz 
olduğunu belirterek mevzuatı güncelleyebilir ya da mevcut üst sınırlara uyulmasını ve gerekli 
çalışmalara başlanmasını tüm birimlerine tekrar anımsatabilir. 

II.1.10 Diyarbakır okul öncesi okullaşmada yetersizdir. Okul ya da derslik yapımı için alan 
bulunabilir. Bazı tek katlı anaokullarına ikinci katı çıkılabilir ya da yıkıp iki katlı bina inşa 
edilebilir. Parkların uygun yerlerine güvenli, sağlam, konforlu ve modern konteyner derslikler 
yapmak bile sorunun çözümünde ara basamak olarak değerlendirilebilir.  Okul inşası devam 
ederken bazı okul türlerinin sınıf mevcutları yeniden planlanarak açığa çıkacak derslikler 
geçici anasınıfı olarak değerlendirilebilir. 

II.1.11 Bir okul çevresinde okul öncesi dönemde 600 öğrenci varsa örneğin bir okulun 
kapasitesi 200 ise kalan 400 öğrencinin ebeveyni çaresiz kalmaktadır. Okul kaydı 
yapamayan ebeveyn okul yönetimine baskı kurabilmektedir. Bazı okullardaki ana sınıflarının 
ebeveynlerce neden tercih edilmediği üzerine çalışma yapılmalıdır.  

II.1.12 Okul öncesi, sınıf ve branş öğretmenleri öğrenciyi sahiplenmeli, öğrenciye 
yorulduğunu belli etmemeli, çağcıl dille ve yaklaşımla iletişim kurabilmelidir.  

II.1.13 Atölye temelli anaokulları yaygınlaşmalıdır.  
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Diyarbakır’da Özel Gereksinimli Birey Eğitimine dair 

 Tespit ve Öneriler 

   

II.2.1. Diyarbakır’da Bilim Sanat Merkezi Okullarına dair tespit ve öneriler 

II.2.1.1 Diyarbakır’da Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) okulu sayısı hızla 9’a çıkmıştır. Bu sayı 
gereksinimleri de beraberinde getirmiştir.  

II.2.1.2 BİLSEM öğrencisi bazı durumlarda başarısızlık duygusunu ve vurgusunu 

BİLSEM’de görebilmektedir. Bu durumda ebeveyn olumsuz tepki verebilmektedir. Öğrencisi 

BİLSEM’e katılan ebeveynlere de süreçler hakkında bilgilendirici çalışmalar yapılabilmelidir.  

II.2.1.3 BİLSEM okullarının yöneticileri BİLSEM kapsamındaki branşlardan seçilmelidir. 

II.2.1.4 Öğrenciler uzun okul gününden sonra Bilsem’e yorgun gelmektedir. Günde 12 derse 

katılmak ve BİLSEM’e gelmeden önce yemek yiyememe ihtimali öğrenciyi zorlamaktadır.  

II.2.1.5 BİLSEM öğrencisi BİLSEM’de çok daha fazla vakit geçirmelidir. 

II.2.1.6 Sadece BİLSEM okullarında değil diğer okul türlerinde de öğretmen proje önerisi 

hazırlama ve kabul alma baskısı altındadır. Bu baskı bazı okullarda mobinge neden olmakta 

ya da mobinge dönüşme potansiyeli barındırmaktadır. Bir okul, ilçe ya da ildeki proje önerisi 

sayısı ya da kabul edilen proje önerisi sayısının reklam aracı ya da kıyas konusu, itibar 

haline gelmesi niteliğe zarar vermektedir. Böylece öğretmen motivasyonu ve kurumsal 

aidiyet zedelenebilmektedir. Bir lise sisteme yaklaşık 300 proje önerisi girebilmekte ancak 

hiçbiri kabul görmeyebilmektedir. Toplamda yılda yüzbinlerce proje önerisi girişi yapılması 

durdurulmalıdır ve bu sayılar proje önerisi hazırlama konusunun yanlış anlaşıldığına işaret 

etmektedir. Proje önerisi sayısına değil niteliğe yoğunlaşılabilir.  

II.2.1.7 Okul türüne bakılmaksızın her okulun en fazla bir ya da birkaç proje önerisi sunması 

okul içinde projelerin ön değerlendirilmesinde de katılımcılığı, hakkaniyeti ve demokrasiyi 

artırabilir.  

II.2.1.8 Projelerde nitelikten çok niceliğe önem verilmektedir. Bu yaklaşımın olumsuz 

sonuçlarına dair örnekler mevcuttur. Yüzlerce proje önerisi sunun bazı ilçelerin bir projesi 

bile kabul edilmeyebilmektedir. Proje önerisi hazırlama odaklı eğitim enerji ve zamanın 

olumsuz kullanılmasına neden olmaktadır.  

II.2.1.9 Bazı özel okullar BİLSEM okullarını rakip görmekte, sorgulayıcı öğrenci istemekte 

ve ebeveyne ‘biz zaten BİLSEM gibiyiz, BİLSEM’e başvurmanız gerekmiyor’ 

diyebilmektedirler.  
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II.2.1.10 BİLSEM’e kabul sistemi değişmiştir. Eski sistemde testörler BİLSEM 

öğretmenleriydi, testör teste katılan öğrencinin ismini bilmemekteydi ve testörlüğün oldukça 

pasif bir işlevi vardı. Ancak, yeni sistemde öğrenciler kendi sınıflarında kendi sınıf 

öğretmenleri tarafından sınava alınacaktır. Yeni sistemle Bakanlık tüm öğrencilerin BİLSEM 

kabul sınavına girmesini amaçlamakta olabilir.  Bir öğretmenin kendi öğrencisinin sınavını 

yapması yanlış müdahalelere neden olabilir. BİLSEM öğretmenlerinin testörlüğüne geri 

dönülmesi ya da öğrencilerin büyük salonlarda sınava alınması önerilebilir.  

II.2.1.11 BİLSEM’e gelen bir öğrencinin zaman içerisinde sadece gözleme dayalı 

değerlendirmesi yapılmaktadır ancak gelişimi ölçülememektedir. BİLSEM’in öğrenciye ve 

öğrencinin BİLSEM’e kattıkları ölçülebilmeli ve kayıt altına alınabilmelidir.  

II.2.1.12 BİLSEM’lerde öğretmenlerce multidisipliner bağlamli etkinlikler planlanmakta ve 

hazırlığı da yoğun zaman ve emek gerektirmektedir. Ancak yöneticiler çabuk başarı 

beklemektedir.  Bu yaklaşım BİLSEM’lerin varoluş nedenlerine aykırıdır.  
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II.2.2 Diyarbakır’da Özel Eğitim’e dair tespit ve öneriler 

II.2.2.1 sınıf öğrencisi RAM’a yönlendirilmeden önce öğretmen tarafından dikkatle ve özenle 

takip edilmelidir; öğrencinin öğrenmeye tepkisizliğinin, sınıfa uyum sağlayamamasının 

birçok farklı nedeni olabilir. RAM’a yönlendirmelerde okuldaki öğretmenlerin öğrenciyi ortak 

değerlendirmesi ile karar verilebilir.  

II.2.2.2 RAM’larda öğrencinin değerlendirilmesi kimi zaman 15 dakika gibi bir süre içinde 

yapılmaktadır. Tanı süresi ne olursa olsun, özel gereksinimli birey için hastane ve RAM’larda 

dikkatli değerlendirme yapılmadığında yetersiz ya da yanlış tanı riski artmaktadır. Böylece 

öğretmenin sınıfa katılan öğrencinin farkına varması, sağlıklı yönlendirmesi zaman 

almaktadır. Tanıya öğretmen itiraz ettiğinde başlayan yeni tanı süreci yaklaşık üç ay 

sürmektedir. Bu üç ay boyunca öğrenci ve ebeveyn okula alışmakta ve yeni tanıdan sonra 

öğrencinin okuldan ayrılması gerektiğinde sadece öğrenci değil, ebeveyn de 

zorlanmaktadır. Yeni tanı aha ağır bir durumu işaret ettiğinde ebeveynin bunu kabullenmesi 

de zor olmaktadır. Bu durumda öğretmenin sorumluluğu daha fazla artmaktadır. 

II.2.2.3 Özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler için diğer öğrencilere ilkokuldan itibaren 

bilgilendirme yapılması gerekmektedir. Genel eğitimde özel gereksinimli bireylerin bilinmesi, 

tanınması ve iletişimde doğru tutum edinilmesine yönelik ders içerikleri bulunmamaktadır. 

Bundan dolayı özel gereksinimli bireylere yönelik toplumsal hassasiyet de yeterli dereceye 

ulaşmamaktadır. İlkokulda her bir sınıfın (en azından 3. ve 4. sınıf) Hayat bilgisi dersinin bir 

ünitesi özel gereksinimli bireylere ayrılması birçok eksiği ve yanlışı giderebilir. Farkındalık 

artırıcı ve doğru tutumu benimsetici daha detaylı bilgilendirmeye ortaokulun 5. ve liselerin 9. 

sınıflarında seçmeli ders olarak yer verilebilir. 

II.2.2.4 Özel gereksinimli çocukların her birinin özelliği birbirinden farklı olabildiği için grup 

etkinlikleri yapılamamaktadır ancak bireysel etkinlik için de öğretmen sayısı yetersiz 

kalmaktadır. Bu nedenle, bireysel çalışmaların sayısını artırmak için özel eğitim alanında 

öğrenim gören lise, önlisans ve lisans öğrencileri stajyer olarak sınıflara katılabilir. 

II.2.2.5 Yeterli sayıda özel eğitim dersliği bulunmamaktadır. Mevcut kimi derslikler de küçük 

alan, bulunduğu kat gibi nedenlerle özel eğitime uygun değildir. Dersliği okulun üst katında 

yer alan ve tekerlekli sandalye kullanan özel gereksinimli bireyler ve ebeveynleri güçlük 

yaşamaktadır. Bazı okullarda ise mevcut özel eğitim sınıfı ikiye bölünerek bağımsız bir özel 

eğitim sınıfı daha oluşturulması planlanmaktadır, bu yerinde bir karar değildir.  

II.2.2.6 İlk ve ortaokullarda olduğu gibi liselerde de özel eğitim öğretmenlerine görev 

verilebilir. 

II.2.2.7 Özel gereksinimli bireylere ders verecek branş öğretmenleri özel eğitimle ilgili destek 

eğitimi alabilmelidir.  
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II.2.2.8 Okul bünyesinde açılmış özel eğitim sınıflarında destekleyici kitap, malzeme ve 

yardımcı ders materyali eksiği vardır. 

II.2.2.9 Okul içi ve dışında özel eğitim bireylerine yönelik sosyal, kültürel ve sprotif olanak 

ve faaliyetler yetersizdir 

II.2.2.10 RAM, BEP verdiği öğrencinin ailesi mutlaka psikiyatr ve nörolog desteği 

alabilmelidir. Öğrenci eğitim yaşantısını uzman desteği ile sürdürmelidir. 

II.2.2.1 Özel öğretim sınıfı en fazla 8 öğrenci olmalıyken il ya da ilçe milli eğitim müdürlükleri 

kontenjanın üzerinde öğrenciyi kayıt için yönlendirebilmektedir. Öğretmen kontenjan 

aşımına neden olan öğrenciyi kabul etmezse sorun yaşayabilmektedir. Bazı devlet okulları 

özel eğitim sınıfı açmadığı için özel eğitim sınıfı olan okullara kontenjanı aşan başvuru 

yapılmaktadır ve sorunların kaynaklarından biri de budur. Bu nedenle her okulda özel eğitim 

sınıfı açılması gerekmektedir. 

II.2.2.11 Özel eğitim konusunda il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde, okullarda görev yapan 

hemen her idarecinin, servis şoförünün özel eğitim alanına ait mevzuat ve yönetmeliğe dair 

bilgisinin artırılması gerekmektedir.  

II.2.2.12 Özel eğitimin eğitimde bir yük olduğunun hissettirilmesine son verilmelidir. 

II.2.2.13 İl, ilçe ve köy okulları, özel gereksinimli birey ayrımı yapılmaksızın, sınıf içi ve sınıf 

dışında akran zorbalığına çok sık rastlanmaktadır. Şiddet öğrenciler arasında iletişim dili 

olmayı sürdürmekte, doğal karşılanmaktadır. Buna karşın, hem öğrencilere hem de 

ebeveynlere yönlendirme ve rehberlik mutlaka sağlanmalıdır. 

II.2.2.14 Öğretmenin ebeveyn baskısından kurtarılması gerekmektedir. Özel eğitim 

otoritenin net olmasını ve kararlılığı gerektirmektedir ancak ebeveyn bu yaklaşımı bazen 

fark etmeyebilmekte ve bu da yanlış anlaşılmalara neden olmaktadır. Öğretmene ebeveynin 

tepkisini öğrenci de benimseyebilmekte, böylece öğretmen ve öğrenci arasındaki güven ve 

işbirliği zedelenmektedir. 

II.2.2.15 Özel rehabilitasyon merkezleri ebeveynlere öğrencisini kısa sürede 

‘iyileştirebileceği’ konusunda etkileyebilmektedir. Gerçekçi olmayan bu gibi bilgiler yüzünden 

ebeveynler devlet okullarından yersiz, yanlış beklentilere girebilmektedir. 

II.2.2.17 Özel gereksinimli öğrencilerin özel okullarda yer almasının teşvik edilebilir. 

II.2.2.18 Özel eğitim uzmanı olmayanların ücretli öğretmen olarak çalışmalarının önüne 

geçilmelidir.  

II.2.2.19 Eğitim fakültelerinde özel eğitim bölümünde verilen teorik bilginin yanında onu 

tamamlayıcı uygulama alanları ve çalışmalar artırılabilir. 
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II.2.2.20 Eğitim fakültelerinin özel eğitim bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin staj 

süreleri gerekli beceri ve deneyimi edinmeleri için artırılabilir. 

II.2.2.21 İş uygulama okulları yeterli düzeye erişebilir. 

II.2.2.22  Kamu kurum ve kuruluşlarının özellikle bedensel engelli bireylere yönelik fiziki 

koşulları iyileştirilebilir. 

II.2.2.23 Milli Eğitim Bakanlığı özel gereksinimli bireye sahip ailelerin bilgi ve deneyimini 

artırmayı amaçlayan çalışmalara ağırlık verebilir. 

II.2.2.24 Özel gereksinimli çocuğuna gelir kaynağı olarak bakan bazı aileler çocuğunun 

gelişimi iyiye gittiğinde gelirin kesileceği endişesi yaşamaktadır. 

II.2.2.25 Ebeveyn, öğretmen ve okul yönetimi arasındaki işbirliğini sağlamakta güçlükler 

yaşanmaktadır. 

II.2.2.26 Düşük sosyo-ekonomik düzeye sahip ebeveynler özel gereksinimli çocuğunun 

temel ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalabilmektedir. 

II.2.2.27 Özel eğitim öğrencilerinin servis hizmetinden yeterince faydalanamamaktadır. 

II.2.2.28 Bazı servisler, yakıt maliyetini öne sürerek ya da güzergah uzaklığını ya da 

güzergah dışılığını iddia ederek öğrenciyi evinden almayabilmektedir. Böylece bazı 

ebeveynler çocuğunu her gün kendisi okula getirmek zorunda kalmaktadır. 

II.2.2.29 Her serviste yardımcı personel (servis personeli, gölge personel) bulunmasına 

özen gösterilebilir. 

II.2.2.30 Bazı okullarda destek odası olarak açılan derslikler zamanla farklı amaçlar için 

kullanılmaya başlanmıştır ve tekrar amacına uygun hale getirilip kullanıma açılabilir. 
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II.2.3 Diyarbakır’da Kaynaştırma Eğitimine dair tespit ve öneriler 

II.2.3.1 Kalabalık sınıf ortamlarındaki özel gereksinimli (kaynaştırma) öğrenciler uyum 

sağlama, eğitimden yeterli düzeyde faydalanma güçlüğü yaşamaktadır. 

II.2.3.2 Kalabalık sınıflarda kaynaştırma, bütünleştirme başarısı öğretmenin deneyimine, 

bilincine ve birikimine de bağlıdır. 

II.2.3.3 Okullardaki kaynaştırma öğrencileri için verilen destek eğitimi önemsenmeli, ciddiye 

alınmalı ve bu ders mutlaka özel eğitim öğretmeni tarafından verilmelidir. Eğer alan 

öğretmeni okulda bulunmuyorsa, dışarıdan alan öğretmeni görevlendirmesi ile bu dersler 

yürütülmelidir. Haftanın belirli gün ve saatlerinde kaynaştırma öğrencisinin bulunduğu okula 

gelen uzman öğretmen, öğrenciyi dersten alabilir ve okulun destek odasında önceden 

hazırlamış olduğu plana uygun olarak çalışmalarını yürütebilir.  

II.2.3.4 Kaynaştırma öğrencilerinin de olduğu sınıfta ders veren sınıf ya da branş 

öğretmenlerinin özel eğitim hakkında bilgileri ve tutumlarının yeterli düzeye gelmesi 

gerekmektedir. 
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Diyarbakır’da Temel Eğitim’e dair Tespit ve Öneriler 

 

II.3 Diyarbakır’da Temel Eğitim’e dair tespit ve öneriler 

II.3.1 Diyarbakır’da sınıflar kalabalıktır, çoğu okulda ikili eğitim yapılmaktadır. Bu sorunun 

ne zaman sona ereceği ile ilgili kamuoyuna açıklama yapılmamaktadır. 

II.3.2 İlk ve ortaokulda eğitim bütünlüğünün sağlanması, sınıfların tek sistem üzerinde 

düzenlenmesi gerekmektedir. Bazı ilk ve orta okullarda sınıflar, her ikisi de ayrıştırıcı yöntem 

olmak üzere; akademik seviyeye göre değil, ebeveynlerin ekonomik seviyesine ve 

mesleğine uygun oluşturulmakta ve bu tür sınıflara da uygun öğretmen görevlendirmeleri 

yapılmaktadır. Ayrıca, bazı sınıflarda müfredat erken tamamlanarak üst sınıfın müfredatının 

anlatımına geçilmektedir. Bu gibi yaşantıların sürdüğü okullar eğitimdeki eşitsizliğe katkı 

yapan ve meşrulaştıran faktörlerdendir. Bu nedenle, yoksul ve ebeveyn ilgisinden yoksun 

bir öğrencinin günümüz devlet okullarından mezun olarak devletin en üst kademesine 

yükselme şansı azalmaktadır. Bu eşitsizliğin önüne geçmek için ilk ve ortaokullarda özel ya 

da ayrıcalıklı sınıflara izin verilmemelidir. 

II.3.3 Öğretmenlerin en çok yakındığı konu kalabalık sınıf mevcutları ile sınıfta kalmanın ve 
devamsızlığın güçleştirilmiş olmasıdır. Bakanlık bu uygulamalardan geri adım 
atmamaktadır. Bakanlığın sınıf tekrarında geri adım atmamasının bir nedeni de sınıfta 
kalmanın getireceği ekonomik yüktür. Ancak sınıf tekrarı yapmayan bir öğrenci ebeveyni de 
ilgisiz ise akademik yaşamında kapasitesinin ve yeteneklerinin gerektirdiği performansı 
gösterememekte, yitip gitmektedir.  

II.3.4 Bir ilkokul öğrencisi okuduğunu anlama ve matematik kazanımlarını yeterince 
edinememişse bunun tespiti 3. sınıfta “İlkokullarda Yetiştirme Programı’ kapsamında 
uygulanan testlerle belirlenmektedir. Bu değerlendirme için 3. sınıf gecikilmiş dönemdir. Bu 
testlerin 1. sınıfta ve 2. dönemin son aylarında yapılması önerilmektedir. Kazanımlarda 
yeterli düzeyde olmayan öğrenci bir kereye mahsus sınıf tekrarı yapabilmelidir.  

II.3.5 Ortaokul ve lise öğretmenlerinin ders verdiği sınıflarda okuma, yazma ve matematiksel 

işlemlerde güçlük çeken öğrencilerin varlığı ve oranı gündemden düşmemektedir. Okuma 

yazma bilmemeye nazaran okuduğunu anlamama daha sık karşılaşılan bir sorundur. Bu 

nedenle, ilkokuldan mezun olacak öğrencinin okuma, yazma ve matematik becerisi 

güçlendirilmelidir. Okuma, yazma yokluğu ya da güçlüğü çeken öğrencilerin mezun olmadan 

belirlenerek, geri kalmasının nedenleri, eksikliklerini gidermek için yapılan çalışmalar 

detaylandırılarak öğretmenler kurul kararı ile mezuniyeti onaylanmalı; bu bilgi ebeveyne ve 

adrese dayalı olarak kaydolacağı ortaokula iletilmelidir. 

II.3.6 Ortaokula geçen ve temel öğrenme eksiği olan öğrenciler için açılan destek eğitim 

sınıflarına branş öğretmenleri yerine sınıf öğretmenlerinin görevlendirilmesi, 
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II.3.7 İlkokullarda ders desteği kurslara izin verilmemelidir. 

II.3.8 İlkokullarda BİLSEM sınavına hazırlık özel derslerine izin verilmemelidir. 

II.3.8 Özel eğitim gerektiren çocuklar için erken tanı ve bağımlılıkla mücadelede ebeveyn 

bilgilendirmesi düzenli ve ebeveyne ulaşmayı deneyecek yöntemlerle yapılmalıdır. 

II.3.9 Devlet okullarında müzik, beden eğitimi, resim ve seçmeli dersler müfredata uygun 

işlenmelidir ve mümkünse bu dersleri branş öğretmenleri verebilmelidir. Olanaksızlık ve alan 

yokluğu gerekçe gösterilerek bu dersler ya yapılmamaktadır ya da nadiren yapılmaktadır. 

Bazı öğretmenler de bu derslerde sınav odaklı çalışma yapmaktadır. 

II.3.10 İlkokullarda spor alanları tekrar düzenlenebilir. 

II.3.11 İlkokullarda fen laboratuarları kurularak öğretmenlere laboratuar kullanımı ve 

deneyler hakkında eğitim verilebilir. 

II.3.12 Okul öncesi ve temel eğitimde kadrolu öğretmen açığı bir kerede kapatılarak ücretli 

öğretmenliğe son verilebilir. 

II.3.13 Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin akademik, sportif, sosyal düzey ve gelişimlerinin 

tespiti eğitim yılı başı ve sonunda bir kurul tarafından belgelenebilir. 
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Diyarbakır’da Eğitime dair Tespit ve Öneriler 

 

II.4 Diyarbakır’da eğitime dair tespit ve öneriler 

II.4.1 Bölgenin eğitimde Batı Marmara bölgesinin başarı ortalamasını yakalayıncaya kadar 

öğretmenlerimizden bölge dışına tayin istememeye, bölge dışında görev yapan 

öğretmenlerimizi de bölgeye tekrar dönmeye davet ediyoruz. 

II.4.2 Bölgede yaşayan ve yaşamayan bölge kökenli her bir bireyimizi dikkatlerini ve 

enerjilerini bölgeye vermeye, eğitimin yapısal ve ağır sorunlarının giderilmesi için inisiyatif 

almaya davet ediyoruz. 

II.4.3 Devlet okullarında çalışan öğretmenlerin okul ve sınıf içindeki motivasyonlarının 

düzeyi belirlenerek okulu ve öğrencileri için mesleğin gerektirdiği performansı 

gösterebilmesi amacıyla tamamlayıcı destek sağlanabilir. 

II.4.4 Eğitimde devlet okullarında iyileşme sağlanamamasının, özel okullara kayıt 

gerekçelerinin, eğitimde istenilen verimi alamama kaynaklı kenti ve bölgeyi terk etme 

nedenlerinden biri kalabalık sınıflardır. Yeni okul ve derslik yapılması için alan sıkıntısı 

aşılabilir. Bunu aşamayan il ve ilçe milli eğitim görevlileri bu durumun nedenlerini 

kamuoyuna açıklayabilmelidir. Çözüm önerisi olan, destek olmak isteyen bireylerimiz bunu 

kamuoyuna duyurmalıdır. 

II.4.5 Pandemi kaynaklı akademik bilgi eksiğini gidermek için hafta sonu kursları 

düzenlenebilir.  

II.4.6 Diyarbakır’da “hibrit eğitim” adı altında aynı ya da farklı okul türleri aynı okul binasında 

eğitime devam etmektedir. Bu yerinde bir kavramsallaştırma değildir ve bu uygulama uygun 

değildir. Gerekli okullaşmanın ne zaman sağlanacağı kamuoyuna ilan edilmelidir. 

II.4.7 Diyarbakır’da kademeler arasında örgün eğitime devam eden öğrenci sayısı 

azalmakta ve özellikle liseye devam eden öğrenci sayısında belirgin azalma olmaktadır. 

Ortaokul ve liseye geçişlerde örgün eğitime devam eden öğrenci sayısının artırılması 

gerekmektedir. 

II.4.8 Okul temizliği ve okul güvenliği sorunlarını gidermek için istihdam sağlanabilir. 

II.4.9 Yaşayan Diller ve Lehçeler dersi için ek öğretmen ihtiyacı belirdiyse kamuoyuna bilgi 

verilebilir. 
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II.4.10 Seçmeli derslerden en az birinin yeteneğe, ilgiye göre tercih edilmesi tavsiye 

edilebilir. 

II.4.11 Bazı etüt merkezleri özellikle 8.ve 12. sınıf öğrencileri için kurs açmaktan 

kaçınmaktadır. 

II.4.12 Trafik şube ve zabıta birimleri servis araçlarını kontrollerle ve gözlemle doluluk 

oranını, trafikte yer alma uygunluğunu, trafikteki seyrini ve öğrenciyi alıp bırakırken 

güvenliğe uygun davranıldığını sıkı denetim altına alabilmelidir. Her öğrenci servis aracında 

en az bir gönüllü öğretmenin bulunmasına izin verilebilir. Mevzuat bu açıdan yeniden 

düzenlenebilir. 

II.4.13 Kütüphanelere kitap sağlanmalıdır. 

II.4.14 Çok amaçlı salonlar yapılmalıdır. 

II.4.15 Okul bodrum katlarındaki atıl alanlar spor odaları olarak düzenlenebilir. 

II.4.16 Akıllı tahtalar standart olarak her bir derslikte olmalıdır. 

II.4.17 Velilerin sınıf disiplini ve ödevlere müdahalesi engellenmelidir. 

II.4.18 Ücretli öğretmen alımına sınırlama getirilmelidir. 

II.4.19 Taşımalı eğitimde servis ihaleleri il ya da ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yapılmalıdır. 

II.4.20 Okul servisleri denetimleri için MEM, yerel yönetim, trafik müdürlüğü, esnaf odası ve 

STK gibi temsilcilerden oluşacak birim tarafından yapılması ve aracın kapasitesi üzerinde 

öğrenci taşınmamasına dikkat gösterilmelidir. 

II.4.21 Taşımalı eğitimle okula gelen öğrencilerin tespiti, servis şoförünün kimlik kontrolü gibi 

işlemler nöbetçi olsun veya olmasın öğretmenlerin sorumluluğuna verilmemelidir. 

II.4.22 Taşımalı eğitim hizmeti veren servislere öğrencilerden başka sivil yolcu 

alınmamalıdır. 

II.4.23 Formasyon sertifikası ve lisans öğrencilerinin okul stajlarında sorumlu öğretmen ve 

okul yönetimlerinin yönetmeliğe azami uygun davranmasının sağlanmalıdır. 

II.4.24 Öğretim elemanları staj okullarında sorumlu oldukları öğrencilerle gerektiği gibi 

ilgilenmelidir. 

II.4.25 Okul yöneticilerinin odalarında TV’lerde okul izleme dışındaki kullanım 

yasaklanmalıdır. 
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II.4.26 Devamsızlık girişleri her okulda yönetmeliğe uygun yapılmalı, devamsızlık sistemi 

müdahaleye kapalı tutulmalıdır. 

II.4.27 İmam Hatip liseleri ve Meslek liselerinde ders yükünden fazla öğretmen bulunması 

durumunda İl genelinde dağılım yeniden yapılmalıdır. 

II.4.28 MESEM öğrencisinin işyerine devam takibi yapılmalıdır. 

II.4.29 DYK ve evde eğitim görevlendirmeleri öğrenci devamlılığı, öğretmen katılımı takip 

edilmelidir. 

II.4.30 Okul yöneticileri DYK ve evde eğitim derslerinden muaf tutulmalıdır. 

II.4.31 Okul yöneticilerinin gelir kaybının önüne geçmek suretiyle (yani ek zam ile) ek dersten 

muaf tutulmalıdır. 

II.4.32 Okullara kayıtta kayıt sırasına göre öğrenci sınıfa ilave edilmeli ve öğrenci bu sınıftan 

kurul kararı dışında ayrılmamalıdır. 

II.4.33 Okul yöneticileri ve öğretmenden usulsüzlük talep edildiğine ve baskı kurulduğuna 

dair iddiaların dikkate alınmalıdır. 

II.4.34 Hangi DYK dersine ihtiyaç duyulduğu öğrenci tercihi sonucu belirlenmelidir. 

II.4.35 Özellikle meslek liselerinde bazı derslerin DYK kapsamı dışına çıkarılmasının neden 

olduğu öne sürülen öğrenci sosyalleşmeye ve okul spor takımlarına azalan ilginin doğruluğu 

belirlenebilmelidir. 
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III-Şemdinli’de eğitime dair tespit ve öneriler          

Okulumuza eş durumuyla gelen 15 yıllık bir öğretmen demişti ki, geldiğim okulda (batıda bir 

okul) her sene başında öğrencilerden 300 TL toplayıp tüm bir sene okulda denemeler, testler, 

sınavlar için kullanırdık, burada öğrenciler senelik 10 TL bile veremiyorlar okul için. Ayda 

bir genel değerlendirme toplantıları yaparlarmış ve herkes de katılırmış. Burada dönemde bir 

kez yapılan zorunlu veli toplantısı yapılıyor ama 30 veliden büyük bir efor sarf ederek 18-19 

veliyi ancak getirtebilmiştik biz. Bu, bayağı köklü bir sorundur. 

1. Okullaşma 

Şemdinli’de 33 ilkokul, 20 ortaokul, 1 anaokulu ve 5 lise olmak üzere toplamda temel 

eğitimde 54, ortaöğretimde 5 okul bulunmaktadır.  

Temel eğitimde (ilkokul, ortaokul) toplam derslik sayısı 251, öğrenci sayısı ise 7317’dir. 

Köy/mahalle nüfusuna göre değişmekle birlikte her sınıfta 15-35 öğrenci öğrenim 

görmektedir. Ortaokul sayısı ilkokula nazaran daha az olduğundan dolayı 5-8 arası 

şubelerde sınıflar daha kalabalıktır (takriben 27-35 arası). Tek anaokulda 4 derslik, 181 

öğrenci bulunmakta ve ikili eğitim uygulanmaktadır. Ana sınıfı bulunan okullarımız da 

bulunmaktadır. İlçede okullarda açılan toplam 53 ana sınıfı bulunmaktadır. Ayrıca temel 

eğitimde 2224 öğrenci taşımalı olarak eğitim görmektedir. 

Ortaöğretimde (lise) 84 derslik, 3210 öğrenci bulunmaktadır. Lise derslikleri oldukça 

kalabalıktır (derslik başına düşen öğrenci sayısı 38’dir) ve ikili öğretim yoktur. Liseye devam 

konusu ilçede diğer kademelere göre problemli sayılmaktadır. Köylerden gelen öğrencilere 

pansiyon imkânı sunulmaktadır. Pansiyonlarda konaklayan kız öğrenci sayısı 226, erkek 

öğrenci sayısı ise 336’dır. Pansiyonlarda kalamayacak olan ya da aile onayı alamayanlar 

liseye devam edemeyip eğitimini yarıda bırakabiliyor. Taşımalı eğitim gören ortaöğretim 

öğrenci sayısı 1519’dur. 

İlçede 9 okulda toplamda 11 özel eğitim sınıfı vardır. Öğrenci sayısı 21 kız, 39 erkek olmak 

üzere toplamda 60’tır. 

Şemdinli’de özel okul, dershane bulunmamaktadır. 

2. İlçedeki Aktif Öğretmen Sirkülasyonu 

İlçeye ilk ataması yapılan öğretmenler sosyal açlık, aileden uzaklaşamama, korku ya da 

diğer nedenlerle kısa bir süre içerisinde özür durumu ile dönem arasında bile tayin isteyip 

gidebiliyordu. Öğrencilerin her sene hatta bazen her dönem öğretmenleri değişmekteydi ve 

başka bir öğretmenin gelme süresi, öğrencilerin motivasyonu derken eğitim-öğretim sekteye 

uğramaktaydı. Yarım bırakılan dönemler olduğu ya da özellikle köylerde öğrencilerin okula 

devamı sağlansın diye görevlendirildiğini düşündüren ücretli öğretmenin kalan dönemi sırf 

beden eğitimi dersiyle geçirdi görüldü. Ancak, bu aktif sirkülasyona ya da 
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öğretmensizleşmeye Ekim 2016 itibariyle engel olunmuştur. Artık öğretmenler Şemdinli’de 

4 (3+1) yılını atandığı kurumda tamamlamak durumundadır. İlk 3 yılının sözleşmeli olarak 

görevlendirilmesi tasvip edilmese bile, bu sürenin eğitim-öğretim için yararlı olmaması 

mümkün değildir. 4 yıl atanmama uygulamasının öğrencilerimizdeki sonuçlarını hemen 

görmek beklenmese de, bu uygulamanın faydalarını ilerleyen senelerde görülecektir.  

3. İlçe Konumunun Eğitim-Öğretime Olumsuz Yansımaları 

Şemdinli araç ile Hakkâri’ye 3 saat, Van’a 4,5-5 saat uzaklıkta bulunuyor. Hakkâri de Van’a 

4 saat uzaklıktadır. Öğrencilerin gerekli bir ders kaynağını temin etmesi çok zordur, bunun 

maddi yönünü bir tarafa bırakıyoruz çünkü Türkiye’de maddi zorluk belli bir kesimle sınırlı 

değildir. Öğrenciler gerekli ders materyallerini, kaynaklarını temin etme konusunda hızlı ya 

da doğru zamanlı olamıyor, gecikiyor ya da hiç alamıyor. İlçedeki kırtasiyeler de kitap 

bulundurmuyordu. Ama son 5 yılda kırtasiyeler ders kaynaklarını çok çeşitli olmasa da 

bulundurmaktadır ve artık ulaşım da kolaylaşmıştır (yolların düzeltilmesi, eskisi kadar kar 

yağmaması). Tüm bunlar yeni gelişmelerdir ve meyvelerini doğal olarak hemen 

veremeyecektir. Son birkaç yılda düzelmeler olduğunun birinci dereceden fark edilmesinin 

sebebi de temel eğitimini Şemdinli’de tamamlayarak daha sonra öğretmen olarak geri 

dönülmesidir. 2010 yılında lise son öğrencileri Van’a giden bir öğretmen aracılığıyla talep 

edilen kaynak kitaplar üniversite sınavına 2 ay kala öğrencilere ulaşmıştı.  

Sorununu bu şekilde münferit yollarla çözen sınavda başarılı olurken, çözemeyen de 

başarısız oldu. Artık okullar kaynak temin edebiliyor ama belli öğrencilere dağıtım yapılıyor. 

Deneme sınavı yapılması konusunda da ilerleme kaydedildi ve deneme sınavlarının düzenli 

yapılması da yenidir. Eğitim-öğretimde zirveyi gören şehirlerin deneme yapma sıklığı ve 

düzeninden haberdar olunsa da günümüzde o denli bir çalışma başlatılamamıştır. 

Öğrenciler test, deneme, soru bankası gibi ders kaynaklarına erişimde hâlâ zorlanmaktadır. 

Birbirine yakın olan yerleşim yerlerinin birçok konudaki interaktif paylaşımlarından mahrum 

kalmaktadır. 

4. Anadil Konusu 

Öğrencilerin neredeyse tamamı evlerinde yalnızca Kürdçe anadilini konuşarak 

büyümektedir. Kendisini bu dilde iyi ifade edebilen ve ifade gücünde hiçbir sorun 

bulunmayan öğrenciler okula gittiklerinde konuşama güçlüğü yaşayabilmektedir. Bu öğrenci 

profiline yeni nesil öğrencileri yarı yarıya dâhil edilemez çünkü onlar Türkçe konuşma 

konusunda daha çok deneyim sahibi ve Türkçeyle ilişkisi daha yaygındır ancak eğitim-

öğretimi geçmişten günümüze değerlendirmek gerektiğinden anadili ve eğitim dili arasındaki 

fark oldukça büyük eğitim-öğretim eksikliklerine yol açmaktadır. 

 

5. Branş Dışından Ücretli Öğretmen Görevlendirilmesi 
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İlçedeki birçok köyde atanan öğretmenler için kalacak yer ya da ulaşım sorunu hâlâ 

yaşanmaktadır. Genelde o öğretmenler ulaşım sağlayabilecekleri bir köye görevlendirilmek 

zorunda kalınmakta ya da öğrenciler taşımalı olarak büyük okullara getirilmektedir. Şimdiki 

sorun genel olarak bu olsa da eskiden bununla beraber köylere hiç atama yapılmaması 

problemi de vardı. Ücra kesimlerdeki öğrencilerin eğitim-öğretiminin aksamaması için 

mecburen köyde yaşayan biri (üniversitede herhangi bir bölüm okuyan) ya da orada 

köylülerden birinin evinde yaşayabilecek yerlilerden biri (yine üniversitede herhangi bir 

bölüm okuyan) görevlendirilebiliyordu. Eğitim fakültesi mezunu olmayan, deneyimi ve bilgisi 

bulunmayan bir görevlinin öğrenciler üzerindeki olumsuz tesirini anlatmak gerekmektedir. 

İstisnaların elbette mevcut olduğuna/olabileceğine inanarak; ücretli öğretmenlerin ders 

işlemediğini, derslere çok az yer verdiği bilinmektedir. Öğrenciler ya okuma yazmayı 

öğrenemeden ya da gerekli öğretim temelini alamadan ortaöğretime geçmektedir. 

6. Kaçakçılık Konusu 

Bundan birkaç yıl öncesine kadar ilçenin sınır kesimlerinde –izinli olarak- kaçak ticaret 

yapılıyordu ve iyi gelir elde ediliyordu. Bu da eğitim-öğretime verilen önemin azalma 

nedenlerinden biri olarak örnek teşkil edebilir.  

7. Dershane Eksikliği 

Şu an ilçede Halk Eğitimi Merkezi dışında mezunlara dershane hizmeti veren başka bir 

kurum yok ve bu kurum da sınırlı sayıda öğrenci alabiliyor. Öğrenciler dershaneye gitmek 

isterlerse Hakkâri’ye ama genel olarak Van’a gitmek zorunda kalmaktadır. Konaklama, 

yeme-içme ve dershane ücreti büyük masraflardır, bu sebeple de her öğrenci dershaneye 

gidememektedir. Gidemeyen öğrenciler ya evlerinde kendi başlarına çalışmaktadır ya da 

sınava hazırlanmaktan vazgeçerek eğitimini yarıda bırakmaktadır.  

Tüm bu problemlerin dışında iyi bir örnekten bahsedilebilir. Şemdinli İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü ve kaymakamlıkça edinilen gözlemler doğrultusunda ilçedeki sosyal açlığın ve 

öğrenci kapasitesinin farkında bireyler (öğretmenler) olarak kaymakamlığın da büyük 

desteğiyle spor, sanat ve müzik konulu bir gençlik projesi hazırlandı. İlgi duyan 

öğrenciler/gençler, ilgi duydukları birçok spor, sanat ve müzik branşlarında eğitim almakta 

ve ilde ya da bölgede düzenlenen müsabakalara gönderilmektedir. Şemdinli daha şimdiden 

(sadece birkaç ay içerisinde) çok hareketlendi ve satrançta iki il birinciliği, yine satrançta 

bölge birinciliği, kızlar futbol kategorisi bölge müsabakalarında ikinciliği, voleybolda küçükler 

kız takımımınn il birinciliği, il içi halk oyunları gençler kategorisinde düzenlemeli alanda il 

birinciliği, minikler kategorisinde ise düzenlemesiz alanda il üçüncülüğü, gençler arası şiir 

okuma yarışmasında il finallerinde il birinci ve ikinciliği, Mangala il birinciliği, Reversi il 

birinciliği, Pentago il üçüncülüğü dereceleri alınmıştır.  
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8. Öğretmen Kaynaklı Nedenler 

Şemdinli, öğretmenlerin ilk deneyimlerini yaşadığı bir yer ve ilk atamaları olduğundan dolayı 

da tecrübesizdirler. Bu da eğitim-öğretimin kalitesini olumsuz etkileyebilecek bir unsur. Bir 

diğeri de öğretmenlerde aidiyet duygusu yok; zaten gidecekleri düşüncesi onları işlerini daha 

etkili ve verimli yerine getirmelerinden alıkoyuyor. ‘Burada geçiciyim’ bakış açısı, değil bir 

fedakârlıkta bulunmalarına kendi görevlerini yerine getirmelerine bile engel olmaktadır. 

Hatta 3 yıl sonra kadroya geçen kimi öğretmenlerin davranışlarında değişim, okullarında 

sorun çıkarmaları ve büyük bir rahatlık çok fazla göze çarpmaktadır. Son yıllarında 

sınıf/kulüp istememe, okul görevlerinden muaf sayılma talebi ya da buna benzer şeyler çok 

yaygındır. ‘Dersimi işleyip çıkayım, ne olursa olsun’ düşüncesinin öğrencilere bir katkısı 

olmuyor ve okuldan koparıyor. Öğretmenin işi çokça fedakârlık yapmak da değildir ancak 

öğrencilerin girdiği sınavlardan aldıkları net ortalamalarında öğretmenin de payı vardır.  

9. Veli Kaynaklı Nedenler 

Bölgemizde “her şeyi devletten bekleme” anlayışı çok yaygındır. Aileler eğitime bütçe 

ayırmada çok isteksizdir. Çocuğuna bir test kitabı, okuma kitabı almanın kendisinin değil 

devletin görevi olduğuna inanmaktadır. Bunun sebepleri arasında; okul kitaplarının ücretsiz 

olması (genel bir sorun), ailelere çokça sosyal yardımlaşma vesilesiyle para verilmesi, 

okulun gerekliliği konusunda ebeveynlerin şüpheleri, kız çocuklarının okutulması konusunda 

hâlâ mevcut olumsuz bakış açısı ile eğitime de para harcamanın gerekliliğini ve normalliğini 

kabul etmemeleri sayılabilir. Bütçe ayırmamak büyük bir problem ama bunun yanında bir 

problem daha var ki o da çocuklarının ders ve devam durumlarını merak bile etmemeleri ve 

takip etmemeleri. Öğrenci bir seneyi velisinin hiçbir gözetimi ve kontrolü olmadan 

bitirebiliyor. “Seneyi nasıl bitirirse bitirsin…” Bu da bir gerçek ki öğrencisinin ders-devam 

durumunu takip etmeyen, okulda ne yaptığıyla ilgilenmeyen ve veli toplantılarına bile 

katılmayan veliler oldukça öğretmenlerin yapabilecekleri pek de bir şey yok. Burada bu şekil 

bir alışkanlık yok.  
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IV-Hakkari’de eğitime dair tespit ve öneriler   

“Hazırladığınızı duyduğum raporda benden de, küçük ama beni gerçekten etkileyen 

bir anektoda yer verirseniz ben çok mutlu olurum. Ücretli öğretmenliğimin ikinci 

yılında dışarıdan gelmiş bir öğretmenin hamileliği sebebiyle derslere giriyordum. 

Girdiğim sınıflardan birinde kışın en soğuk günlerinde içeri girdiğimde sürekli sınıfın 

camının açık olduğunu görüyordum. Birkaç sefer denk gelince kızmıştım, hava bu 

kadar soğukken niye camı açık bırakıyorsunuz, diye. Çocuklar hocam biz kötü 

kokuyoruz sizden önceki kimya öğretmeni ben gelmeden pencereyi açık bırakın kötü 

kokunuzu duymak istemiyorum. Biz de siz de rahatsız olursunuz diye sürekli 

pencereyi açık bırakıyoruz, demişlerdi” 

Hakkari’de her branştan yaklaşık 600 öğretmene ihtiyacı vardır.  Hakkari merkezde ve 

Yüksekova’da 8, Çukurca’da 3, Şemdinli ve Derecik’te ise 1’er bağımsız anaokulunda 

toplamda 108 şubede yaklaşık 2100 öğrenci devam etmektedir. 23 anaokulu, 209 ilkokul, 

88 ortaokul ve 47 lisede toplam 68096 öğrenci vardır. Temel eğitimde toplam derslik sayısı 

1773 iken, orta öğretimde 912 derslik mevcuttur.  

1. Okul- Aile İşbirliğinden Kaynaklı Sorunlar 

Aile katılımı öğrencinin okul başarısına etki eden en önemli etmenlerden biridir. Hakkari’de 

aile katılımı çok pasif bir haldedir. Aileler öğrencilerinin evdeki çalışmalarından okulda 

yaptıklarına kadar çok fazla ilgi gösterememektedir. Ailelerin pasif durumda olmalarından 

kaynaklanan bazı olumsuz sonuçlar vardır. Bunlar arasında en önemlileri akademik 

başarısızlık ve davranış problemleri olarak karşımıza çıkmaktadır.  

2. Öğrencilerden Kaynaklı Sorunlar 

Hakkari’deki öğrencilerde rekabet duygusu çok azdır. Ders çalışma alışkanlıkları zayıftır. 

Sorumluluk duygusu çok fazla gelişmemiştir. Bunların sonucunda da başarısızlık kaçınılmaz 

hale gelmektedir. Normal şartlarda çalışan öğrenci diğer öğrencileri çalışmalarıyla akademik 

olarak yukarı çıkarması gerekirken Hakkari’de bu durumun tam tersi gerçekleşmektedir. 

Çalışmayan öğrencilerin çokluğundan kaynaklanan bu durum diğer öğrencileri de 

etkilemektedir. Öğrencilerden kaynaklanan başka önemli bir durum ise teknoloji bağımlılığı. 

Bu öğrencinin saatlerce telefonda zaman harcamasına sebep olmaktadır. Bu sorun 

pandemiden sonra çok daha fazla kendisini göstermiştir.  

3. Temel Eğitimden Kaynaklı Sorunlar 

Temel eğitimden liseye geçen öğrenciler akademik anlamda liseye çok hazır 

gelmemektedirler. Çok fazla öğrenci dört işlem bile bilmeden ortaokuldan mezun olmaktadır. 

Liseye geçtiklerinde akademik olarak seviyelerinin düşük olması lisede bocalamalarına 

sebep olmaktadır. Bunun sonucunda çoğu öğrenci okulu bırakmakta, sınıf tekrarları 

sonucunda eğitimine son verilmektedir. Liseyi bitiren öğrencilerin önemli kısmı da YKS 
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sınavlarında başarısız olmaktadırlar ve Hakkari Türkiye’de sürekli sınavlarda başarısız 

olmaktadır. 

4. Öğretmenlerin Aidiyet Duygusunun Az Olmasından Kaynaklı Sorunlar 

Hakkari’de çalışan öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu dışarıdan gelmektedir. İlk atamaları 

Hakkari olmaktadır. Gelen her öğretmenin ilk düşündüğü şey ise ‘buradan nasıl giderim?’ 

sorusu olmaktadır. Yani gelenlerin çoğunluğu buradaki öğrencilere bir şey vermek değil 

zorunlu hizmetlerini tamamlama ve sonrasında buradan kurtulma derdi taşımaktadırlar. 

Aidiyet duygusu taşımayan birinin yetiştirdiği öğrencilerden de olumlu gelişme beklenemez. 

5. Kitap Okuma Alışkanlığının Olmaması 

Kitap okuma alışkanlığı ilkokuldan hatta okul öncesi eğitimden kazandırılması gereken bir 

durumdur. Ailelerin genel anlamda kitap okumamaları ya da okuma yazma bilmemeleri 

öğrencilerde bu alışkanlığın oluşmasına engellerden biridir. Çoğu okulda kitap okuma 

saatleri olmasına rağmen bu alışkanlık gelişmemektedir. Sebeplerinden biri ailede kitap 

okuyan kimsenin olmamasıdır.  

6. Mahalli Yerleştirmelerden Kaynaklı Sorunlar 

Son dört yıldır puanla alınan çoğu okul puansız öğrenci almaya başlamıştır. Yeni sisteme 

göre okullar mahalle okuluna dönüştürülmüştür. Hakkari’de bu durumun getirdiği en önemli 

problem bir okulda aynı aşiretten ya da aynı köyden öğrencilerin sayısının fazla olması ve 

karşı aşiretten biri ile yapılan bir tartışma kısa sürede büyük kalabalıkların karıştığı kavgalara 

dönüşmesidir. Bu durum pandemiden sonra çok yaygın hale gelmiştir. Mahalli yerleştirme 

sonucu öğrenci alan hemen hemen her okulda benzer sorunlar ortaya çıkmaktadır. Okulların 

huzurunun kaçması hem öğrencileri hem de öğretmenleri olumsuz etkilemiştir. 

7. Mesleki Eğitim Okullarına Bakış Açısından Kaynaklı Sorunlar 

Mesleki eğitim veren okul ve kurumlar Hakkari’de pek bir şey bilmeyen öğrencilerin gideceği 

yerler olarak bilinmekte ve hiçbir veli öğrencisini bu okullara göndermemektedir. Bu yanlış 

anlayıştan dolayı Anadolu liselerinde yoğunluk çok fazla olmaktadır. Meslek liselerinde 

başarılı olabilecek öğrenciler Anadolu liselerinde akademik iyileşme göstermektedir.  Bunun 

sonucunda hem meslek liseleri hem de Anadolu liselerinde etkin eğitim öğretim faaliyetleri 

istenildiği gibi gerçekleşmemekte ve başarısızlığa sebep olmaktadır. 

Bu sebepler dışında ailelerin eğitim düzeyleri ve ekonomik koşulları, anadilinden farklı bir 

dilde eğitim hayatına başlamaları, okul öncesi eğitimin yaygınlaşmaması, ilin jeolojik 

konumundan kaynaklanan sorunlarda Hakkari’nin eğitimde ülke genelinde sonlarda 

olmasının en önemli sebeplerindendir.  
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Genele dair Tespit ve Öneriler 

 

V- Genele dair Tespit ve Öneriler 

V.1 Çocuklar en az 72 aylıkken ilkokula başlatılmalıdır.  

V.2 Devamsızlık sınıf tekrarı nedeni olmalıdır.   

V.3 Özel gereksinimli bireyi fark etme, hitap etme, eşlik etme, iletişim kurma, destek 

teknolojik araç ve gereçleri tanıma, kullanılmasına yardımcı olacak akademik bilgi, gözlem 

ve pratiği diğer öğrencilere yani “özel gereksinimsiz bireylere aktarmak için mevcut evrensel 

birikime “Özel Gereksinimsiz Topluma Destek Eğitimi” adı altında 

 İlkokulun 3. ve 4. sınıflarında Hayat Bilgisi dersinin bir ünitesinde yer verilebilir. 

 Kapsamlı bilgi ve destek becerisi ise ortaokullarda zorunlu ders yoluyla öğrencilere 

kazandırılabilir.  

 Bu derse örgün ve yaygın eğitimde süreklilik sağlanması için ortaöğretimde, meslek 

edindirme kursları, hayat boyu öğrenme ve üniversitelerde de en az bir dönemlik 

olmak üzere içeriği zenginleştirilerek bu derse yer verilebilir.  Eğitim Fakültelerinde 

verilen özel eğitim dersi üniversitelerin diğer birimlerinde de yerini alabilmelidir. 

Dahası, her kademede bu derse özel gereksinimli bireylerin sorunlarını tespit edici ve 

çözücü uygulayıcı içerikler de kazandırılabilir.  

V.4 Liselerde nitelikli okul ayrımı kaldırılmalıdır. 

V.5 Seçmeli ders tercihlerinin Eylül'de başlatılabilir. 

V.7 Ortaokullarda ders saatlerinin azaltılabilir. 

V.8 Ortaokul ve liselerde zümre odaları oluşturulabilir ve branş dersliği yapılabilir. 

V.9 Mevzuata göre bir öğrenci derse 5 kez geç kalırsa yarım gün yok sayılmaktadır. Bu da 

100 kez geç kalma hakkı vermektedir. Ancak yönetmelik geç kalmanın öğretmenler 

kurulunda görüşülmesini de önermektedir. Mevzuattaki madde öğretmenler kurulunu 

işlevsizleştirmektedir. Mevzuat yeniden düzenlenebilir. 

V.10 Meslek liseleri bir sistemin olmasını ve kararlılıkla uygulanmasını gerektiren okullardır. 

V.11 Dönem içinde öğretmen ataması yapılmamalıdır. Bir okulda öğretmen eğitim yılı 

başındaki ve sonundaki kurul toplantısına katılabilmelidir. 
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V.12 Okul yönetimi ve öğretmenler eğitime yoğunlaşmalıdır. Okulun fiziki ortamlarının, 

güvenliğinin eğitime uygun hale getirilmesi, gerekli çalışmaların yapılması okul yönetiminin 

sorumluluğunda olmamalıdır. Bunun için destek ekibi olarak ayrı bir birim oluşturulabilir 

(hastane müdürü ya da fakülte sekreterliği gibi) 

 V.13 İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul yönetimleri kantincilerin ve servisçilerin 

sorunları kadar öğretmen, öğrenci ve ebeveynlerin talepleriyle de ilgilenebilmelidir. 

V.14 Özel gereksinimli bireylere çalışma hayatında yeterli fırsat tanınmalıdır. 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Kaynakça 

http://diyarbakir.meb.gov.tr/                   

http://[.....].meb.gov.tr/  [il ya da ilçe adı] 

http://pisa.meb.gov.tr/eski%20dosyalar/wp-

content/uploads/2020/01/PISA_2018_Turkiye_On_Raporu.pdf 

http://pisa.meb.gov.tr/eski%20dosyalar/wp-content/uploads/2014/11/PISA2015_UlusalRapor.pdf 

https://pisa.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_12/23172540_pisa2012-ulusal-nihai-raporu.pdf 

http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_12/10173505_No15_TIMSS_2019_Turkiye_On_R

aporu_Guncel.pdf 

https://timss.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_03/07135609_TIMSS_2015_Ulusal_Rapor.pdf 
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