
EFA 2009 Küresel İzleme Raporu 

Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim 

EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar 

EFA 2009 Raporu’na göre; iyi bir yönetişim ile okula kayıt oranları artabilir, eğitimdeki 

eşitsizlikler azaltılabilir. Ancak, yönetişim reformuna güncel yaklaşımlar eşitliğe yeterli 

ağırlığın verilmesi konusunda başarısız olmaktadır. 

(Sf:1) 

Dengesiz beslenme 5 yaş altındaki her 3 çocuktan birinin öğrenme becerilerini olumsuz 

etkilemektedir. Bu durum özellikle Sahra Çölü’nün güneyi ve güney Asya’da evrensel 

ilköğretimi gerçekleştirme sürecinde hedeflere erişimi engellemektedir.  

Fakir ve zengin ailelerin çocukları arasında büyük eşitsizlikler bulunmaktadır. Zengin 

ailelerin çocukları fakir aile çocuklarıyla karşılaştırıldığında okul öncesi eğitim programlarına 

5 kat daha fazla katılmaktadır. 

2006 yılı verilerine göre Dünya’da %55’ini kızların oluşturduğu 75 milyon çocuk okul 

dışındadır. Bunların yaklaşık yarısı ise Sahra Çölü’nün güneyindedir. Bugünkü duruma 

bakıldığında 2015 yılında hâlâ okul dışı çocukların olacağı tahmin edilmektedir. 

Fakir ailelerde, kırsal kesimlerde, gecekondu mahallelerinde yaşayan ve diğer dezavantajlı 

gruplar kaliteli eğitime ulaşmak konusunda engellerle karşılaşmaktadır. Varlıklı ailelerin 

çocukları pek çok ülkede evrensel ilköğretime şimdiden ulaşmış iken, fakir ailelerin 

çocuklarının daha uzun bir yolu bulunmaktadır. 

Hükümetler eğitim politikalarını belirlerken genç ve yetişkinlerin öğrenme ihtiyaçlarına 

öncelik vermelidir.  

Dünya yetişkin nüfusunun yaklaşık %16’sını oluşturan 776 milyon kişi temel okuryazarlık 

becerilerinden yoksundur. Bu sayının yaklaşık üçte ikisini ise kadınlar oluşturmaktadır. 

Güncel yaklaşımların bu şekilde devam etmesi durumunda ise 2015’te 700 milyonu aşkın 

yetişkin temel okuryazarlık becerilerinden yoksun kalacaktır. 

Dünya çapında özellikle gelişmiş ülkelerde, Karayipler ve Pasifik’te liseye kaydolan genç 

kızların sayısı erkeklerden daha fazladır.  

Okullarda özellikle kız çocuklarının ilerleyişi öğretmen davranışları ve cinsiyet-yanlı ders 

kitapları ile olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu okul tabanlı faktörler sosyal ve ekonomik 

diğer faktörlerle birleşerek farklı cinsler arasında okul performansını olumsuz yönde 

etkilemektedir. 

(Sf:2) 

2009 EFA Raporu; eğitimdeki ilerlemeye engel olan gelir düzeyi, cinsiyet, etnik köken ve 

yaşanılan bölge gibi derin ve ısrarcı dezavantajları aydınlatmaktadır.  Eğitimdeki eşitsizlik; 



güç, refah ve fırsat eşitsizliği ile bağlantılıdır. Çocukların cinsiyeti, doğdukları ailenin refah 

düzeyi, dilleri ve renkleri eğitim olanaklarından faydalanmalarını engellememelidir. 

Hükümetler ve bağışta bulunanlar eğitimde fırsat eşitliğine ulaşılabilmesi için sivil toplum ve 

yerel hareketlerle birlikte değişim için çalışmalıdır. 

Eğitimde uç noktalardaki eşitsizlikler toplumda geniş farklılıklara yol açmaktadır. Bu 

eşitsizliklerin üstesinden gelinmesi için hükümetlerin etkin liderliği ve iyi bir yönetişim 

gereklidir. Yönetişim, eğitimle ilgili prosesler, politikalar ve kurumsal düzenlemeleri ifade 

etmektedir. Bir başka deyişle yönetişim finans, yönetim ve düzenleme gibi ulusal ve yerel 

yönetimlerin sorumluluklarını ifade etmektedir. Yönetişim kuralları, ulusal finans veya millî 

eğitim bakanlığından sınıfa ve topluma kadar verilen kararları taahhüt etmektedir. İyi 

yönetişim tecrübeleri ötekileştirilen gruplara daha kapsamlı bir eğitim sunulmasını 

sağlayabilir. Kötü yönetişim ise daha kötü sonuçlar yaratabilir. 

(Overview Sf:6) 

Tablo 2.4’te UNICEF bölgelerine göre Dünya’da normalden düşük doğum kilosu ile orta ve 

şiddetli gelişme geriliği oranları görülmektedir. 2007 verilerine göre, Türkiye’nin de içinde 

bulunduğu Orta ve Doğu Avrupa bölgesi yeşil ile gösterilmekte olup Türkiye’de gelişme 

geriliği %10’un üzerinde, düşük doğum kilosu oranı ise %15’in üzerinde gösterilmektedir. 

 

(Sf:47) 

Tablo 2.5’te 1999-2006 yılları arasında okul öncesi eğitime brüt kayıt oranları ifade 

edilmektedir. Buna göre Türkiye’de 1999’dan 2006 yılına kadar yaklaşık %10’luk bir artış 

gözlenmiştir. 

 

 

 



  

 

(Sf:53) 

Tablo 2.12’de 2006 yılı okul dışı çocuk oranları cinsiyet farkına göre verilmiştir. Buna göre 

Türkiye’de okul dışı erkek öğrencilerin oranının kız öğrencilerden yaklaşık %20 daha az 

olduğu görülmektedir. 

 

(Sf:65) 

Tablo 2.5’te 2006 yılı verilerine göre okul dışı çocuk sayısı 500.000’den fazla olan çeşitli 

ülkelerde 2015 yılı tahmini rakamları yer almaktadır. 2004-2007 yılları toplam ilköğretim 

kayıt oranlarına (TNER=Total primary net enrolment ratio) göre Türkiye’de 2015 yılı tahmini 

rakamları ile geçmiş yıllara ait rakamlar neredeyse aynıdır.  



 

(Sf:66) 

Tablo 2.24’te ekonomik nedenlerle okula devam konusunda dezavantajlı öğrencin oranları yer 

almaktadır. Endeks değeri azaldıkça dezavantajın arttığı belirtilmektedir. Türkiye’de 

tablodaki kırmızı çizginin gerisinde kalmıştır. 

 

(Sf:80) 

Yaşanılan ülkenin resmî dili dışındaki dillerin konuşulduğu evlerden gelen çocuklar eğitimde 

dezavantajlı duruma düşmektedir. Örneğin Türkiye’de Türkçe konuşanlarla 



karşılaştırıldığında Arapça ve Kürtçe konuşanlar ortaöğrenimde en az bir sınıfı tamamlama 

yönünden daha düşük oranlara sahiptir. 

(Sf:89)  

1985-1994 yıllarında yetişkin okuryazarlığı konusunda önemli ilerlemeler kaydetmiş Cezayir, 

Çin, Mısır, Hindistan, Endonezya, İran ve Türkiye gibi ülkelerde ilerleme daha az umut 

vericidir. 

(Sf:94) 

Tablo 2.30’da 2000-2006 yılları arasında 15 yaş üstü okuryazar olmayan yetişkin oranları 

ülkesel dağılımı verilmiştir. Buna göre Türkiye’de okuryazar olmayan yetişkinlerin sayısı 

yaklaşık 6.3 milyondur. 

 

(Sf:94) 

Tablo 2.31’de brüt ilköğretime kayıt oranlarında cinsiyet eşitsizliği açısından 1999-2006 

yılları arasındaki değişim görülmektedir. Buna göre Türkiye’de bahsi geçen yıllarda olumlu 

ilerleme görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(Sf:99) 

Tablo 2.39’da PİSA 2006 verilerine göre bilimsel okuryazarlıkta düşük performanslı öğrenci 

oranları verilmiştir. Tabloda öğrenciler 1. seviyede veya altında, 2. ile 4. seviye arasında ve 5. 

seviyede veya üstü olmak üzere 3 farklı seviyeye ayrılmıştır. Türkiye’de 1. seviyede veya 

altında olan öğrenci oranı %40’ın üzerindedir. Gelişmiş ülkelerde bu oran çok daha düşüktür. 

 



(Sf:110) 

Tablo 2.40’ta farklı ülkelerde ilköğretimde öğrenme başarısı farklılıkları verilmiştir. 

Öğrencilerin skor performansına göre uluslararası öğrenme değerlendirmesi grafiğinde 

Türkiye %45’e yakın bir orana sahiptir. Gelişmiş ülkelerde ise en yüksek oran %60’ın 

üstünde bir değerle Japonya’da ve gelişmekte olan ülkelerden en yüksek değer Kore’de olup, 

%65’in üstündedir. 

 

(Sf:112) 

(Tablo 2.40 Devam) 

 

(Sf:113) 

Aşağıdaki tabloda 1999-2006 yılları arasında gayri safi millî hâsıladan eğitim kamu giderleri 

harcamaları yüzdesindeki değişim verilmiştir. Türkiye’de bu oran %1’in çok altındadır. 



 

(Sf:135) 

Aşağıdaki tabloda ise 2005 yılı verilerine göre ilköğretimde birey başına kamu harcamaları 

dağılımı bulunmaktadır. Türkiye’de bu oran 1000 dolar civarındadır. 

 

(Sf:137) 

Tablo 1’de EFA Kalkınma Endeksi ve bileşenleri bulunmakta olup, Türkiye 0.909 ile toplam 

129 ülke içinde orta kalkınma endeksine skoruna sahip ülkeler arasında 78. sırada yer 

almaktadır. 

 

 



(Sf:248-249) 

Tablo 2’de EFA Kalkınma Endeksi sıralamasının yanı sıra diğer bileşenlerindeki ülke 

sıralamaları da detaylı olarak belirtilmektedir. Türkiye’nin ilkokul yaşında olup ilk veya 

ortaöğretime kayıtlı olan çocuk sıralaması 87, yetişkin okuryazarlık sıralaması 82 olarak ifade 

edilmektedir. Cinsiyet eşitliği açısından sıralamada 102. ve 5. sınıfa kadar devam etme oranı 

sıralamasında 50. olarak yer almaktadır. 

 

(Sf:250) 

Tablo 1’de Türkiye’nin 2006 yılı toplan nüfusu 73.922 milyon olarak belirtilmektedir. 

 

 

(Sf:260) 

Tabloda 2006 yılı verilerine göre Türkiye’de kişi başına düşen millî gelir 5.400 dolar olarak 

ifade edilmektedir. 



 

 

(Sf:261) 

Tablo 2’de yetişkin ve geçlerde okuryazarlık oranları bulunmaktadır. Türkiye’de 2000-2006 

yılları arası yetişkin okuryazarlık oranı %88, kadınlarda bu oran %80’dir. Okuryazar 

olmayanların sayısı ise 6.285 milyon olarak belirtilmiş olup bu sayının %83’ünü kadınlar 

oluşturmaktadır. 

 

 

(Sf:268) 

Tablo 2’de 15-24 yaş arasındaki gençlerde okuryazarlık oranları yer almaktadır. Türkiye’de 

2000-2006 yılları arasında toplam okuryazarlık oranı %96 olup, okuryazar olmayanların 

sayısı 507.000 ve bu sayının %78’ini genç kızlar oluşturmaktadır. 



 

 

(Sf:269) 

Tablo 3A’da erken çocukluk dönemi bakım ve eğitim verileri bulunmaktadır. Buna göre 

Türkiye’de 2005-2010 yılları arasında tahmini yeni doğan ölüm oranı %28, 5 yaş altı ölüm 

oranı %32 olarak ifade edilmiştir. 1999-2006 yılları arasında normalden düşük kiloda doğum 

oranı %16’dır. 

 

 

(Sf:276) 

Tablo 3A’da çeşitli bulaşıcı hastalıklara karşı 1 yaş çocuklarının bağışıklık oranları 

bulunmaktadır.  Tüm bu hastalıklara karşı Türkiye’de bağışıklık oranlarına bakılacak olursa; 

Tüberküloz’a karşı %88, Difteri, Boğmaca, Tetanoz ve Poliovirüslere karşı  %90, Kızamık 

için %98, Hepatit B için %82’dır. 



 

 

(Sf:277) 

Tablo 3B’de erken çocukluk dönemi eğitim verileri bulunmaktadır. 2006 yılı verilerine göre 

Türkiye’de 3-5 yaş aralığındaki çocuklarda okul öncesi eğitime katılım 550.000 kişi olup bu 

sayının %48’i kız çocuklarından oluşmaktadır.  

 

 

(Sf:284) 

Tablo 4’te ilköğretime erişim oranları yer almaktadır. Tabloya göre Türkiye’de zorunlu eğitim 

yaş aralığı 6-14 olup, ücretsiz eğitim garantisi bulunmaktadır. 2006 yılı verilerine göre yeni 

başlayan öğrenci sayısı 1.311 milyondur. 



 

 

(Sf:292) 

Tablo 4’e göre ilköğretimden lise sona kadar okulda geçirilen ortalama toplam süre 11 yıl 

olarak belirtilmektedir. 

 

 

 

(Sf:293) 

Tablo 5’te ilköğretime katılım oranları bulunmaktadır. 2006 yılı verilerine göre Türkiye’de 6-

11 yaş aralığında 8.438 milyon okul çağında çocuk bulunmaktadır. 7.950 milyon çocuk ise 

ilköğretime kayıtlı olup bunların %48’i kız çocuklarıdır. 



 

 

(Sf:300) 

Tablo 6’da ilköğretimde sınıf tekrarı oranları bulunmaktadır. Türkiye’de ilköğretim süresi 6 

yıl ve en yüksek sınıf tekrar oranı ortalama 3.7 ile 1. sınıfta görülmektedir. Tüm sınıflarda 

toplam tekrar eden öğrenci oranı %2.9’dur. 

 

 

 

(Sf:308) 

(Tablo 7 Devam) 

 

 

 



 

 

Tablo 7’de ilköğretimde okuldan ayrılma verileri de bulunmaktadır. 2004 yılı verilerine göre 

Türkiye’de okuldan ayrılmanın en fazla görüldüğü sınıf %2.9 ile ilköğretim 5. sınıf olarak 

ifade edilmektedir. (Y=2004) 

 

 

(Sf:316) 

Tablo 7’nin devamında ilköğretimi tamamlama oranları bulunmaktadır. Türkiye’de 2004 yılı 

verilerine göre 5. sınıfa kadar devam etme oranı %97’dir. 

 

 

 

 



 

 

(Sf:317) 

Tablo 8’de ortaöğretime katılım oranları bulunmaktadır. 2004 yılı verilerine göre Türkiye’de 

bu oran %92’dir. 12-16 yaş aralığındaki okul çocuğu sayısı 6.851 milyon olup, 5.388 milyon 

çocuk ortaöğrenime kayıtlıdır. 

 

 

 

(Sf:324) 

Tablo 9A’da lise eğitimine katılım oranları bulunmaktadır. 2006 yılı verilerine göre 

Türkiye’de liseye toplam kayıtlı öğrenci sayısı 2.343 milyon olup bunların %42’sini kız 

çocukları oluşturmaktadır. 



 

 

(Sf:332) 

Tablo 9A’da 2006 yılı verilerine göre Türkiye’de toplam 19.000 yabancı uyruklu öğrenci 

bulunmakta ve bunların %32’sini kız çocukları oluşturmaktadır. 

 

 

 

(Sf:333) 

Tablo 9B’de 2006 yılı verilerine göre lise eğitiminde öğrencilerin farklı çalışma alanlarına 

göre dağılımı verilmiştir. Türkiye’de %47.4 ile bu dağılımda en yüksek orana sahip alan 

sosyal bilimler, iş ve hukuktur. En düşük oranları ise %3.5 ile tarım ve hizmet sektörü 

almaktadır. 



 

 

(Sf:340) 

Tablo 9B’nin devamında kız çocuklarının tercih edilen bilimsel alanlardaki yüzde oranları 

verilmiştir. En yüksek oranı %61 ile sağlık ve %53 ile eğitim alanları oluşturmaktadır. 

 

 

 

(Sf:341) 

Tablo 10A’da okul öncesi eğitimde öğretmen oranları verilmiştir. Buna göre Türkiye’de 2006 

yılı öğrenci/öğretmen oranı 26’dır. 

 

 



 

 

(Sf:348) 

Tablo 10B’ye göre Türkiye’de üst ortaöğretimde öğrenci/öğretmen oranları 17’dir. 

 

 

(Sf:357) 

Tablo 11’de gayri safi millî hâsıladan eğitim harcamalarına Türkiye’de ayrılan miktarın %4 

olduğu ifade edilmektedir. 

 

 

 



 

 

(Sf:364) 

Tablo 12’de EFA ilk 5 hedefi yönünden ülke değerlendirmeleri bulunmaktadır. 

 

 

(Sf:372) 

(Tablo 12 Devam) 

 

 

 



 

 

(Sf:373) 

Tablo 13’te EFA 6. hedefi yönünden ülke değerlendirmeleri bulunmaktadır. 

 

 

(Sf:380) 

Tablo 4’te eğitim yardımları bulunmakta olup, Türkiye’nin 2006 yılı toplam eğitim yardımı 

107 milyon dolar, temel eğitime toplamda aktarılan 2 milyon dolar, temel eğitime aktarılan 

direk yardım miktarı ise 1 milyon dolardır. 

 

 



 

 

(Sf:398) 

Kaynak 

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu 

 http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001776/177683e.pdf 

 

 

 


