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Gaziantepli Öğretim Üyeleri Baltalimanı Grubu 1986-2013 döneminde 269 toplantı gerçekleştirerek Türkiye de kesintisiz devam eden 

toplantı dizisi olma özelliğini taşımaktadır. Misyonu Gaziantepli hemşerilik temelinde bilim, sanat, kültür, iş ve siyaset başta olmak üzere 

yaşamın her alanında entelektüel birikimleri paylaşabilmektir. Toplantılarımızda ülkemizin yetiştirdiği çok değerli bilim, siyaset, sanat, yönetim 

insanlarının tarihe şahitlik eden konuşmalarını dinledik ve arşivledik. Gelecek nesiller ve araştırmacılar açısından önemli bir arşiv niteliğini 

taşımakta olan WEB sitemiz giderek daha çok sayıda ziyaretçi tarafından izlenmektedir. 

 2012 yılının eylül ayında gerçekleştirdiğimiz 264. toplantı konuşmacımız sayın Abbas Güçlü’nün çarpıcı bir biçimde ortaya koyduğu 

gerçek,  2012 yılı LYS Üniversite Giriş Sınavında Gaziantep ili öğrencilerinin başarısız sonuçlar almış olmalarıdır. Sayın Abbas Güçlünün 

Baltalimanı Toplantımız da yaptığı konuşmadan bahsederek ertesi gün basındaki köşesinde konuya yer vermesi Türkiye genelinde önemli bir 

yankı buldu.   

 Grubumuz öğretim üyeleri çeşitli platformlarda Gaziantep’e yakışmayan eğitim başarısızlığının ivedilikle ele alınması ve çözüm üretilmesi 

konusunda çalışmalar yapmışlardır. Sonuç olarak bu çabalarımız  il düzeyinde Valilik, Büyük Şehir Belediyesi, Sanayi ve Ticaret Odaları, 

Üniversite ve Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıkları düzeyinde çeşitli çalışmaların başlatılmasına vesile olmuştur. 

 Grubumuz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Uğur Dai başkanlığında Y.Doç. Dr. Şevket Sayılgan ve Y.Doç. Dr. Levent Eldeniz tarafından 

yapılan sunumlar ve toplantılarımızdaki tartışma çıktıları değerlendirilerek durum saptaması yapıldı. Çözüm önerilerini içeren özet raporumuz 

hazırlanmış olup bilim kimliğimize uygun somut bir çıktı olarak tüm ilgili tarafların dikkatine sunulmuştur.  

Özet Raporu hazırlamış olmalarından dolayı değerli hocalarımıza teşekkürlerimizi sunmayı borç biliyoruz. 

 

 
  



2012 LYS Üniversite Giriş Sınavlarındaki 
Gaziantep İlinin Başarısızlığı Bağlamında 

Eğitim Sorunlarına Yönelik Çözüm Önerileri 
 
 
 
2012 LYS Sonuçları ve Gaziantep’te Eğitim Sorunları 
 
2012 Üniversiteye Giriş Sınavının sonuçlarının 

açıklanmasından kısa bir süre sonra 21 Eylül 2012’de Gaziantepli 
Öğretim Üyeleri Grubu olarak gazeteci yazar Abbas Güçlü’yü 
Baltalimanı’n da misafir ettik. Eğitim sorunlarının ve çözümlerinin 
tartışılacağı bu toplantıda Abbas Güçlü bazılarımızın farkında olduğu 
ama birçoğumuzun henüz bilmediği bir gerçeği yüzümüze vurdu. 
Gaziantep TM Puanına göre 76. il, TS puanına göre 81. il, MF 
puanına göre ise 61. il olmuştu. Tabii burada en çarpıcı olan TS 
puanı ortalamasında alınan sonunculuktu. Toplantıya katılan 
öğretim üyelerinden birçoğu Gaziantep’te eğitime yapılan 
yatırımlardan bahsederek bu gerçeği kabullenmek istemediler. 
Büyük bir kısım ise başarısızlığın arkasında Gaziantep’in çevre 
illerinden aldığı göçün etkisinin olduğunu savundu. TÜİK’in açıkladığı 
rakamlara göre Gaziantep’in nüfusu 2008-2011 yılları arasında her 
sene yaklaşık 50.000 kişi artmış. Bu artışın yüzde atmışını göç ile 
gelenler oluşturuyor. Buna dayanarak Gaziantep’in eğitim 
sorunlarını araştırırken, göçün önemli değişkenlerden biri olduğu 
söylenebilir ancak problemin tek sorumlusu olduğu iddia edilemez. 

 
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden edinilebilecek 

rakamlara göre Gaziantep’te Milli Eğitime bağlı, 742 adet okul var. 
Bu okullarda 454.078 öğrenci eğitim görüyor. Toplam derslik sayısı 

10038 ve öğretmen sayısı 15222. Gaziantep’te ilköğretimde derslik 
başına düşen öğrenci sayısı 45 iken, ortaöğretimde bu sayı 51’e 
çıkıyor. Mesleki ve Teknik Eğitim okullarında ise derslik başına 
ortalama 41 öğrenci düşmekte. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Çelik’in bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalara göre derslik 
başına düşen öğrenci sayısına ilişkin rakamlar, ilçelerde 20 kişi iken, 
Gaziantep’in merkez mahallelerinde bu sayı, 70-80 öğrenciyi 
buluyor. Bu rakamlardan da anlaşılabileceği gibi, Gaziantep’te nüfus 
artışına bağlı olarak bir okullaşma problemi var. Mevcut okullar 
talebe yeterli gelmediği gibi, kalabalık sınıflar da eğitim kalitesinin 
düşmesinde önemli rol oynuyor.  

 
Gaziantep Durum Tespiti 
 

  TÜRKİYE GAZİANTEP 
ÜLKE 

SIRASI 

Yıllık Nüfus Artış Oranı Binde15,9 Binde 28,1 11 

İlköğretim de Öğretmen Başına Öğrenci 
Sayısı 

21 28 77 

Yüz bin kişi başına hastane Yatak Sayısı 262 198 56 

Kişi başına Elektrik tüketim (kwh) 2162 2329 18 

Bin kişi başına otomobil sayısı 102 75 48 

İşsizlik oranı 9,1 17,4 23 

Kişi başına ihracat 1408 $ 1786$ 5 

Tablo 1. Gaziantep İline ilişkin sosyo-ekonomik veriler. 

 

 Gaziantep ili ekonomik ve sosyal yapısı ile Türkiye’nin en 
önemli motor güç niteliğindeki illerinden biridir. 

 Ekonomik ve sosyal verilere bakıldığında Gaziantep ili sosyal 
performansının ekonomik performansı kadar başarılı olmadığı 



görülmektedir.  Tüketim performansına yönelik örneğin kişi başı 
elektrik tüketimi, bin kişi başına düşen otomobil sayısı göstergeleri 
Türkiye ortalamasının üzerinde başarı grafiği sergilemektedir. Ancak 
kişi başına öğretmen, hastane sayıları açısından ise Türkiye 
ortalamalarının altında bir seviyede olduğu görülmektedir.  

 

Yıllar Nüfus 

2008 1612223 

2009 1653670 

2010 1700763 

2011 1753596 

2012 1799558 
Tablo 2. Gaziantep İlinin 2008-2012 yılları arasındaki toplam nüfusu. 
 

 Gaziantep’in bulunduğu coğrafi konumu ve bölge ülkeleri ile 
Türkiye’nin dış ticaretinin gelişmesi bölgede hızlı bir sanayileşme ve 
buna bağlı toplumsal bir değişmenin hızlı bir ivme içinde 
yaşanmasını beraberinde getirmiştir. 

 

Okul/Kurum Sayısı 742 

 Derslik Sayısı 10.038 

 Öğrenci Sayısı 454.078 

 Öğretmen Sayısı 15.222 

Tablo 3. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullara ilişkin güncel 
veriler. 
 

 Girişimci bir ruhun il düzeyinde hâkim olması ekonomik 
büyüme ve gelişmeyi sosyal gelişmenin önüne geçirerek uzun 
dönemli, alt yapısı güçlü ve kalıcı bir yapı oluşturma yönündeki en 
önemli riski oluşturmaktadır.  

 Bu riskin en belirgin göstergelerinden biri Üniversite giriş 
sınavındaki il başarı sıralamasındaki yeri olarak söylenebilir. 

 
Gaziantep İli Eğitim Yapısı İle İlgili Sorunlar 
 

 Gaziantep’in Türkiye genelinde eğitim açısından geri noktada 
olması, özellikle kız çocuklarının okullaşma oranlarının ve 
ortaöğretim okullaşma oranlarının düşüklüğü, 

 Üniversite mezunlarının iş bulamama sorununun artarak 
devam etmesi, 

 Hızlı sanayileşme ile oluşan servet birikiminin entelektüel 
düzeyde paralel bir gelişim sağlamamış olması, 

 Kentte gelir dağılımı bozukluğunun sosyal hayatta da etkisini 
gösteriyor olması,  

 Kentin ekonomik aktivitesinin artması ile birlikte kısa sürede 
iyi gelir sahibi olma isteği genç nüfus için üniversite okumayı, 
entelektüel birikim sağlamayı cazip olmaktan çıkarıyor olması. 

 Kentin çok büyük oranda niteliksiz ve kalifiye olmayan 
düzeyde göç alıyor olması ve artan bu nüfusun eğitime olan ilgisinin 
düşüklüğü. 

 

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 
 

İlköğretim 45 

Orta Öğretim 51 

Mesleki ve Teknik Eğitim 41 

Tablo 4. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda derslik başına 
düşen öğrenci sayıları. 

 

 Okul öncesi eğitimin kalitesi ve öğrenci miktarındaki azlık 
uzun soluklu bir eğitim altyapısının uygulanmasını etkilemektedir, 



 Ekonomik performansın olumlu etkisine odaklanan kent 
örgütlerinin ilin eğitim konusundaki yetersizliği konusunda yeterince 
farkındalık taşımaması, 

 Nüfus artışı ve göç düzeyi ile artan nüfusa göre okul ve 
öğretmen sayısındaki yetersizlikle birlikte yeterli sayıda ve kaliteli 
öğretmen eksikliği konusunda yaşanılan sorunların devam ediyor 
olması, 

 Göçle gelen nüfusun özellikle Türkçe dili konusunda yaşadığı 
sorunların halen devam ediyor olması. Çarpıcı gerçek Gaziantep 
ilinin Üniversite giriş sınavında son sırada, 81. olduğu puan türü 
Türkçe Sosyal. 

 
 

Gaziantep İli Eğitim Yapısı ile ilgili Çözüm Önerileri 
 

 Gaziantep ili ilgili eğitim sorunlarının çözümünde, 
yaklaşımların organize edilmesi amacıyla, Gaziantep Üniversitesi 
öncülüğünde Eğitim Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin 
kurulması gerekmektedir. Gaziantep Üniversitesi’nin akademik 
kadrosu ve alt yapısı böyle bir uygulama ve araştırma merkezinin 
işlevselliği yönünden yeterli olup, eğitim hususunda yapılan 
münferit çalışmaların bu merkezde toplanması ve vakıf 
üniversiteleri ile işbirliği içinde stratejilerin belirlenerek merkezden 
yürütülmesi konunun çözümüne önemli katkı sağlayacaktır. 

 İlin sosyal dokusunda homojen bir yapıyı oluşturabilmek 
adına belediye, valilik, ticaret odası ve sanayi odasının projeler 
geliştirmesi gerekmektedir. Türkçenin doğru kullanılması,            
spor aktivitelerin çoğaltılması, giriş sınavlarında ödüllendirme 
projelerinin yaygınlaştırılması, vb. 

 “Eğitim aileden başlamalı” temel ilkesine bağlı olarak aile 
geliştirme programları düzenlenmeli, sosyal ve toplumsal sorunlar 
üzerinden bilgilendirme seminer ve toplantıları düzenlenerek 
farkındalığın arttırılması gerekmektedir.  

 Üniversite Sanayi işbirliğine bağlı istihdam arttırıcı, ortak 
paydaş projelerinin sayısı artırılarak nitelikli eleman istihdamını 
arttırma fırsatları yaratılmalıdır.  

 Liseler arasında anlamlı bir rekabet yaratacak teşvik 
unsurları ile üniversite giriş sınavlarındaki başarıyı arttıracak 
motivasyonun sağlanmasına yönelik ortak çaba platformları 
oluşturulmalıdır.  

 Kentin iç göç gerçeğine kısa, orta ve uzun vadeli çözüm 
önerileri geliştirilirken bunun eğitim tarafının da planlanması (fiziki 
altyapı, teknik ekipman, sosyal çevrenin uygunlaştırılması vb.) ve 
hazırlıksız bir yapı ile karşılaşılmaması gerekmektedir. 

 Birkaç lisenin içinde bulunduğu eğitim kampüslerinin 
kurulması gerekmektedir. Bu sayede öğrenciler arasında kültürel, 
sosyal, sportif faaliyetlerle gelişimin ve rekabetin sağlanması, okul 
aile işbirliği, eğitimciler ve yöneticilerin denetimi gerçekleşecektir. 
Bu konunun yeni yapılanma sürecinde kentsel dönüşüm 
kapsamında değerlendirilmesi önemlidir.  

 Gaziantep’teki toplum ve kanaat önderlerinin yerel 
medyada, özellikle de yerel televizyonlarda halkın eğitime bakışını 
olumlu yönde değiştirmek amacıyla, eğitimin önemini vurgulama ile 
ilgili önderlik etmeleri yararlı olacaktır. 


