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4+4+4 Education System in The Case of Konya  
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ÖZET
Kamu kurumlarının veya irketlerin çıkarı adına, do rulukla ve açıkça, basına ve

halka de eri olan ve onları ilgilendiren konularda anında ve do ru enformasyon sa lamak
olarak tanımlanan halkla ili kiler; günümüzde kurulu ların olmazsa olmazları arasında yer
almaktadır. Özellikle kamu kurulu ları kamuyu bilgilendirme modeli çerçevesinde, almı
oldukları kararları halka aktarmada, onları bilgilendirmede ve ikna etmede halkla ili kilerden

yo un ekilde yararlanmaktadırlar.
Bu çalı mada Ülkemizdeki halkla ili kiler uygulamalarının boyutunu ve

i levselli ini ara tırmak amacıyla, T.C. Milli E itim Bakanlı ı’nın 2012 2013 e itim ö retim
yılının ba ında uygulamaya koydu u 4+4+4 e itim sistemi, kamuyu bilgilendirme modeli

çerçevesinde incelenmi tir. Saha ara tırması yönteminin kullanıldı ı bu ara tırmada T.C. Milli
E itim Bakanlı ı’nın yaptı ı çalı maların hedef kitleler üzerindeki etki düzeyleri Konya

örne inde seçilen 462 ki iden elde edilen verilerle ortaya konulmu tur. Ara tırma sonuçlarına
göre; katılımcıların büyük ço unlu u Türkiye’nin e itim sistemini ba arısız bulmakta ve yeni

e itim sistemi hakkında yeterince bilgilendirilmediklerine inanmaktadırlar.
•
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Public relations, described as to provide information rightly and instantly for the
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press and public on behalf of public instutions or companies about the subjects they are
interested in or valuable for them, is one of the sine qua non of the organizations today.
Especially with in the framework of public information model, public instutions benefit

intensively from the public relations to transfer the decisons taken, to inform and to convice
the public.

In this study, education system 4+4+4 put in practice in the education year of 2012
2013 by Turkish Ministry of Education , was examined in the framework of public information
model to investigate the functionality and application dimensions in our country. In the rese
arch used field survey method, the effect levels of practices of Turkish Ministry of Education on
target groups were put forward by data obtained from 462 people selected from the case of

Konya. According the results of research, the majority of the participants found Turkish Edu
cation System failed and believed that they were not informed sufficently about the new educa

tion system.
•
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Public relations, target group, public information, public information model, 4+4+4
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Toplumbilim açısından sosyalle me, toplumun de erler sisteminin ve
ideallerinin bireye aktarılarak, özellikle sosyal hayatta oynayaca ı “rollerin”
ona ö retilmesi süreci olarak tanımlanmaktadır (Memduho lu, 2008:138).
Sosyalle me yoluyla, birey içerisinde bulunmu oldu u toplumun normlarını
ö renerek onlara uyar ve böylelikle sosyal düzen sa lanır. nsanın
sosyalle mesinde birçok kurum ve kurallar bulunmaktadır ki; e itim kurumları
bunların en ba ında gelmektedir.

lkel insanın korunması, avlanması ve ya amını idame ettirebilmesi için
ça ına uygun e itim, günümüz modern insanında ekil ve içerik de i tirerek
duraksamadan, daha da yo unla arak sistem halinde devam etmektedir. Ancak
bu sistemin, ça ın ve artların gereklili i gibi do al nedenlerle veya siyasi ve
ideolojik nedenlerle zaman zaman revize edilmesi söz konusu olmaktadır. Her
ne sebeple olursa olsun de i tirilen sistemin halka benimsetilmesi, aksamadan
yürütülebilmesi ise ancak onun yeterli düzeyde tanıtılması ile mümkün
olabilmektedir. Bu amaçla, yapılan halkla ili kiler etkinliklerine bilimsel açıdan
yakla ıldı ında farklı modeller çerçevesinde ele alınıp de erlendirilmesi
gerekmektedir.

Bilimsel çalı malarda model kavramı gerçekli in temsiline ili kin bir yapıyı
ifade etmektedir. nsan zihninin gerçekli in tümünü bir bütün olarak
kavrayamayı ı nedeniyle gerçekli i birbiriyle yakından ili kili, aralarında
nedensellik ba ı olabilecek parçalara ayırıp anlama yoluna gidilmektedir. Bu
ba lamda modeller, gerçekli i olu turmakta ve konuyu basitle tirme özelli i
ta ımaktadır (Varol 2002:56).

Ayrıca model kavramı “de erler kümesini” ve halkla ili kiler bölümünün
veya bireysel halkla ili kiler uygulayıcısının bütün programları veya bazı
durumlarda özel program veya kampanyaları uygulamadaki yakla ımlarını
karakterize eden bir davranı biçimini tanımlamak için kullanılmaktadır
(Geçikli 2008:23).

Halkla ili kilerde de di er bilimlerde oldu u gibi modeller geli tirilmi tir.
Bu modellerin en etkili olanı Grunig ve Hunt tarafından geli tirilmi olan dörtlü
halkla ili kiler modelidir. Bunlar (Gruning ve Hunt 1984:21);

Basın Ajansı/Tanıtım,
Kamuyu Bilgilendirme,
ki Yönlü Asimetrik,
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ki Yönlü Simetrik modeldir.
Gruning ve Hunt bu dört modeli halkla ili kiler tarihindeki evreler olarak

tanımlamı lardır. Böylece hem halkla ili kilerin tarihini hem de bu günkü
halkla ili kiler pratiklerini anlamaya yardımcı olaca ını belirtmi lerdir.

Basın Ajansı modeli 1830 yılına rastlamaktadır. “Tanıtımın kötüsü yoktur”
diyen P.T.Barnum bu modelin en ünlü temsilcisidir (Sezgin 2007: 17). Basın
Ajansı Model’inde halkla ili kiler uygulayıcıları organizasyon veya onun
bilinen ürünüyle ilgilenirler. Bu modelin uygulayıcılarının sloganı “her tanıtım
iyi tanıtımdır.” Bu modelde ileti im tek yönlüdür. Amaç propagandadır (Banks
1996:11). Barnum’un bilinen popüler uygulamaları arasında Jumbo adında fil,
Fiji’li denizkızı ve ya lı hizmetçi Helt olayı vardır (Okay ve Okay 2007:116 130)

ki Yönlü Asimetrik Modelde, ileti im göndericiden alıcıya, alıcıdan
göndericiye gelen geri bildirimlerle iki yönlüdür fakat ileti imin gücü
göndericinin kabul etmesi için alıcıyı ikna etme niyetine ve alıcının gönderici
organizasyonu desteklemesine ba lıdır (Pelteko lu 2004:97). Organizasyonlar
alıcıdan dönen feedbacklere cevap vermeyebilirler.

ki Yönlü Simetrik Modelde, uygulayıcılar organizasyon ile hedef kitle
arasında ortak zemin yakalamayı amaçlamaktadır. Diyaloga dayanan bu
modelde yönetimin aldı ı feed back ten etkilenmesi ve politikasına yön
vermesi söz konusudur (Pelteko lu 2004:97)

Grunig ve Hunt’ın ortaya koydukları dört halkla ili kiler modelinden biride
“kamuyu bilgilendirme modeli”dir. Bu model 1900’lerden yakla ık 1920’li
yıllara dek oldukça yaygın bir ekilde uygulanmı tır. Bu modelde esas amaç
kamunun bilgilendirilmesidir. Daha çok hükümet birimlerince ve bilimsel
örgütlerce yaygın bir ekilde kullanılmaktadır (Gruning, 2005:328).

Kamuyu bilgilendirme modelinde amaç, ikna etmek de il, bilginin
yayılmasıdır. Halkla ili kiler uzmanı kurum içerisinde bir gazeteci
konumundadır ve kamuya organizasyonla ilgili bilgileri yansız ve gerçek olarak
aktarır. Bu modelde ileti im organizasyondan kamuya olarak tek yönlüdür,
genellikle dinlemeden çok, organizasyonun konu ması olarak görülmektedir
(Gruning ve Hunt 1984:22)

Tarihi süreç içerisinde bakıldı ında kamuyu bilgilendirme modelinin en
büyük temsilcisi Ivy Lee olarak görülmektedir. Hukuk Fakültesi mezunu olan
Lee, gazeteci olarak i e ba lamı , daha sonra danı man olarak devam etmi tir.
Ivy Lee’ye göre halkla ili kiler “kısaca kamu kurumları ve irket çıkarı adına,
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do rulukla ve açıkça (saklısı gizlisi olmadan), basına ve halka de eri olan ve
onları ilgilendiren konularda anında ve do ru enformasyon sa lamaktır
(Erdo an 2006:58). Ivy Lee’nin en bilinen uygulamaları Antrasit Kömür Grevi,
Pennsylvania Demiryolları, Colorado Kömür Grevi olaylarıdır. Ivy Lee
i letmelerin saklanacak bir yönlerinin bulunmadı ını, tersine açıklı ın,
bilgilerin do ru olarak aktarılmasının daha yararlı oldu unu, bunun için hiçbir
zorlayıcı baskı yöntemine ba vurmaksızın, etkin haberle meyi sa lamak ve
halkın ve basının güvenini kazanmanın önemli oldu unu savunmaktadır
(Tortop 2001:72).

Bu modeli 1900’lerin ba ında hükümet ajansları kamuya bilgi vermek için
kullanmaya ba lamı tır. Organizasyon veya ki i hakkında olumlu, dürüst ve
do ru enformasyon da ılımına odaklanır. Bu modeli bu günde daha çok devlet,
sivil toplum örgütleri ve ticari örgütler kullanmaktadır (Erdo an 2006:187).

Kamu kurulu ları halkın aydınlatılması kararlarının açıklanması bunun
yanında ça ımızda karma ık bir yapıya ula an yönetim aygıtının yol açtı ı
tanıma bilime eksikli ini gidermek için yönetilene bilgi aktarması
gerekmektedir. Yönetim bir yandan halkın kendi üstünde kurdu u denetimin
gereklerini yerine getirirken öte yandan halkın kendisi ile hem fikir olmalarını
sa layacaktır. Bu ise ancak tanıtma ile mümkün olabilmektedir. Yönetim
tanıtma görevi aracılı ıyla kararlarıyla etkilemi oldu u baskı ve çıkar
kümelerine gerçe i açıklamaya çalı maktadır. Yönetimin iç i leyi i, i lemlerin
nasıl yapıldı ı, bu i lemlerin neler oldu u kamuya açık ve öz biçimde
anlatılmalıdır. Bu durum ise kurumun halk nezdindeki me ruiyetini
sa lamla tırmada önemli bir araç olacaktır (Kazancı, 1982: 41 42).

Flieger ve Sohl’a göre bu modelde gazetecilerle ili ki oldukça önemlidir.
Halkla ili kiler çalı anının bu yönde ki bilgilendirici faaliyetleri, çalı tı ı
kurulu un yararına olacaktır. Kurulu lar kendileri hakkında bilgi vermedikleri
zaman, gazeteciler zaman zaman gerçekleri de il, etraftan duyduklarını
yazacaklardır. Bu durum da kurulu için olumsuz sonuçlar do uracaktır.
Burada kurulu un amacı bir “cam ev” ( effaf) olmak ve olumlu olumsuz
konularda basını bilgilendirmek olmalıdır. Kurulu un lehine olmasa dahi,
medyalara kesin do ruyu söylemek, bu modelde kurumun felsefesi
sayılmaktadır (aktaran Okay ve Okay 2007:147).

Kamuyu bilgilendirme modeli çerçevesinde kullanılan halkla ili kiler ortam
ve araçları basın açıklamaları, bro ür, bildiri, rehber kitap, fact pack, video ve
sergilerle çe itli faaliyetler olarak sıralanabilmektedir. Günümüzdeki yaygın



370 • TÜRK YAT ARA TIRMALARI DERG S

uygulamalara baktı ımızda ise; günlük hava durumunu ileten televizyon ve
radyo programları, yasamaya ili kin gerçekle tirilen yeni bir düzenlemenin
hükümet sözcüsü tarafından kamuoyuna aktarılarak bilgilendirilmesi, kar
amacı gütmeyen herhangi bir kurulu un/derne in üyelerini bir konu hakkında
bilgilendirmeye yönelik yaptı ı açıklamalar eklinde görülebilmektedir (Tarhan
2008:132.)

Bu çerçevede Milli E itim Bakanlı ının yeni e itim sistemi ile ilgili kamuyu
bilgilendirip bilgilendirmedi i, yeni e itim sistemini kamuya tanıtıp
tanıtmadı ı ele alınıp incelenecektir.

Ülkemizde 30 Mart 2012 tarihinde kabul edilen 6287 Sayılı Kanunla
“ lkö retim ve E itim Kanunu’nda” (http://www.resmigazete.gov.tr) bazı
radikal de i ikliklere gidilmi tir. Ancak getirilen de i iklikler hem e itim
çalı anlarının hem de velilerin ele tirisine sebep olmu , uzun süren
tartı malarla gündemde kalmı tır.

Sorunun a ılması hususunda hükümet ve T.C. Milli E itim Bakanlı ı hedef
kitleleri bilgilendirme çalı malarına giri mi lerdir. Ancak yapılan bilgilendirme
çalı malarının ne düzeyde gerçekle tirilebildi i, hedef kitlelerin yapılmı
çalı malardan ne derece etkilendi i net olarak bilinmemektedir. Bilgilendirme
çalı malarının hedef kitleler üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla, söz
konusu çalı malar, kamuyu bilgilendirme modeli çerçevesinde çalı mamız
kapsamında ele alınıp incelenmekte ve çalı mamızın kapsamını
olu turmaktadır.

Çalı mamız iki bölümden olu maktadır. Birinci bölümde 4+4+4 E itim
Sistemi ve MEB’in yeni sistemi tanıtma çalı maları hakkında bilgiler verilmekte;
kinci bölümde ise Konya ölçe inde yapılan alan ara tırması sonuçlarına yer
verilmektedir.

Çalı mamız, 6287 Sayılı Kanunun kamuyu bilgilendirme modeli
çerçevesinde Konya ölçe inde konuyu ara tıran ilk çalı ma olması nedeniyle
önemlilik arz etmektedir.

Çalı mamızda literatür taramasıyla ortaya konulan bilimsel veriler alan
ara tırması yöntemiyle desteklenmeye çalı ılmı tır.

1. 4+4+4 E T M S STEM

“12 Yıllık Zorunlu E itim” ya da kamuoyunda bilinen adıyla “4+4+4 E itim
Sistemi”, Elli bir senedir ülkemizde uygulanan lkö retim ve E itim
kanununda köklü de i ikli e giderek ilkö retime ba lama ya ından ilkö retim
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ve ortaö retim kurumlarının fiziki mekânlarının ayrılmasına kadar de i ik
konularda yenilikler getiren 6287 Sayılı Kanun 30 Mart 2012 tarihinde kabul
edilmi olup, 11 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlü e
girmi tir.

Bu Kanun ile mecburi ilkö retim ça ı 6 13 ya arası çocuklara indirgenmi ,
dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli zorunlu ve farklı
programlar arasında tercihe imkan veren ortaokullar ve imam hatip
ortaokullarından olu mu , ortaokullar ile imam hatip okullarında lise e itimini
destekleyecek ekilde ö rencilerin yetenek, geli im ve tercihlerine göre seçimlik
dersler olu turulmu , ortaokul ve liselerde Kur’an ı Kerim ve Hz.
Peygamberimizin Hayatı, iste e ba lı seçmeli ders olarak konulmu tur.

6287 sayılı Kanun ile yapılan e itimdeki yeni düzenlemenin iki temel amacı
hedefledi i ifade edilmektedir. Bunlardan birisi toplumun ortalama e itim
süresini yükseltmek; di eri ise e itim sisteminin bireylerin ilgi, ihtiyaç ve
yeteneklerinin gerektirdi i yönlendirmeyi mümkün kılacak ekilde
düzenlenmesidir.

Milli E itim Bakanlı ı, ülkemiz nüfusunun ancak yüzde 28’inin lise
mezunu oldu unu, oysa geli mi ve geli mekte olan ülkelerin nüfuslarının
e itim durumlarına bakıldı ında en az yüzde doksanının veya yüzde yüzünün
lise ve üniversite mezunu oldu unu belirtmektedir. Geli mekte olan ülkemizin
e itim düzeyini geli mi ülkeler seviyesine çıkartmak için bununla ilgili
tedbirler aldıklarını; ortaya çıkan bu durumun yasa de i ikli ine neden gerek
duyuldu unu açıkça gösterdi ini ifade etmektedir (Yazarı Yok, 2012:9).

Ayrıca bu yasa de i ikli i ile e itim sisteminin demokratikle tirilmesi ve
esnekle tirilmesinin de amaçlandı ı, de i ik kademelerde olu turulacak
seçimlik derslerle tüm vatanda ların ve ö rencilerin e itim beklentileri ile
sosyal ve kültürel taleplerinin kar ılanaca ı, ö rencilerin sporda, sanatta veya
ba ka bir alanda yetenek sahibi ise veya bu alanların birinde kendini
geli tirmek istiyorsa 5. sınıftan itibaren bu imkanın tanındı ı belirtilmektedir.

Bu düzenleme ile 8 yıllık kesintisiz zorunlu e itim yerine, 12 yıllık zorunlu
kademeli e itime geçilerek, 12 yıllık süre üç kademeye ayrılmı tır. Birinci
kademede 4 yıl süreli ilkokul (1.2.3. ve 4. sınıf), ikinci kademe 4 yıl süreli
ortaokul (5.6.7. ve 8. sınıf) ve üçüncü kademe 4 yıl süreli lise (9.10.11. ve 12.
sınıf) olarak düzenlenmi tir. Yeni yapıda hedeflenen esnek program anlayı ı ve
çocukların geli im özelliklerinin esas alındı ı ilk dört, çocu un okula alı tı ı ve
temel becerileri kazandı ı evre olarak; ikinci dört, çocu un yeteneklerinin
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sınandı ı ve geli tirildi i evre olarak; üçüncü dört ise çocu un yetenek, geli im
ve tercihleri do rultusunda genel e itim veya mesleki ve teknik e itim alaca ı
evre olarak planlanmı tır.

2. T.C. M LL E T M BAKANLI I NIN 4+4+4 S STEM N TANITMA
ÇALI MALARI

11 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlü e giren 4+4+4
e itim sistemi (6287 Sayılı Kanun), e itimde birçok ilkleri de beraberinde
getirmi tir. Bu durum ise yeniliklerin hedef kitlelere (e itimcilere ve halka)
anlatılmasını gerekli kılmı tır. Muhalefetin yüksek perdeden itirazları ve
ele tirileri arasında Bakanlıkça bir taraftan ele tirilere cevaplar verilirken bir
taraftan da, konu ile ilgili bilgilendirme çalı malarına giri ilmi tir.

Kamuoyunun ve hedef kitlelerin bilgilendirilmesi amacıyla yazılı, basılı,
görsel ve i itsel ileti im araçlarının kullanılması tercih edilmi ; ayrıca e itim
yöneticilerinin bilgilendirilmesi amacıyla da çe itli yüz yüze toplantılar
tertiplenmi tir.

Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Milli E itim Bakanı Ömer Dinçer,
3 Eylül 2012 tarihinde CNN Türk’te ki “E risi Do rusu Özel” programına; 4
Eylül 2012 tarihinde NTV’deki “NTV’ye Sorun” programına; 10 Eylül 2012
tarihindeki TRT Haber “Neler Oluyor” programına; 13 Eylül 2012 tarihinde
Ülke TV “Ankara Gündemi Özel” programına; 14 Eylül 2012 tarihinde ATV
“Ana Haber” programına; 16 Eylül 2012 tarihinde Kanal 7 “Ba kent Kulisi”
programına; 21 Eylül 2012 tarihinde TGRT “TGRT Haber” programına, TRT 1
“Politik Açılım” programına konuk olarak katılmı tır (http://www.meb.gov.tr).
Ba bakan Recep Tayyip Erdo an ise, 2012 2013 E itim Ö retim Yılı ve Toplu
Açılı Töreninde konuyu açıklayıcı bilgiler vermi tir (http://www.meb.gov.tr).

Yazılı basına yönelik ise basın açıklaması yapılarak, konuyu açıklayıcı
toplantılar tertiplenmi , bizzat bakan Dinçer’in kendisi gazetecilerle bir araya
gelerek zorunlu e itimle ilgili soruları yanıtlamı tır
(http://www.bigb.meb.gov.tr).

Basılı malzemeler olarak hedef kitlelerin bilgilendirilmesi amacıyla kitaplar
hazırlanmı tır. Özellikle konu ile ilgili olu abilecek tüm soruların ön görüldü ü
ve cevaplandırıldı ı “12 Yıl Zorunlu E itim Sorular – Cevaplar” kitapçı ı
bunların en önemlilerinin ba ında gelmektedir. Bu kitapçık hazırlanarak hem
internet ortamında yayınlanmı hem de hedef kitlelere elden ula tırılmaya
çalı ılmı tır.
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nternet ortamında ise, ö retmenlere uzaktan e itim seminerleri verilirken;
bilgilendirici dokümanlarda yayınlanmı tır. Ayrıca seçmeli derslerle ilgili
tanıtım filmlerinin de yayınlanması yoluna gidilmi tir.

Ancak bu çalı malar yeterli gelmeyip halkın/hedef kitlenin anlamadı ı ya
da anlayamadı ı bir takım sorunların devam etmesini engelleyememi tir.
Halkın konu hakkındaki bilgisinin yeterli düzeye ula ması ve serzeni inin sona
ermesi ise ancak kamunun yeterli düzeyde bilgilendirilmesi ile mümkün
görünmektedir.

3. YÖNTEM

3.1. ARA TIRMANIN UYGULANMASI VE ÖRNEKLEM

T.C. Milli E itim Bakanlı ı 2012 – 2013 E itim Ö retim yılında uygulamaya
koydu u 4+4+4 e itim sistemini hedef kitlelere tanıtmak amacıyla kitle ileti im
araçlarından ve halkla ili kiler ortamlarından yararlanmı tır. Kamuyu
bilgilendirme amaçlı yapılan tanıtıcı ve bilgilendirici çalı maların hedef kitleler
üzerinde ne derece etkili oldu unu ortaya koymak amacıyla Konya da ikamet
eden farklı demografik özelliklerdeki ki ilerle bir saha ara tırması
gerçekle tirilmi tir. Ara tırmada örneklemin belirlenmesinde basit rastlantısal
amaçlı örneklem esas alınmı tır. Anket, Konya da ikamet eden 15 ya ve
üzerinde ankete katılmayı kabul eden herkesle yapılmı tır. Saha ara tırmasına
esas olan veriler 510 ki i ile yüz yüze anket tekni i ile elde edilmi tir. Bu
anketlerin ön incelemelerinin sonucunda 462 anket analize tabi tutulmu tur.

3.2. VER TOPLAMA ARAÇLARI

Milli E itim Bakanlı ı nın yeni e itim sistemini halka anlatma çabalarının
kamuyu bilgilendirme modeli çerçevesinde incelemesi amacıyla 2 bölümden
olu an anket formu hazırlanmı tır. Anketin ilk bölümünde Milli E itim
Bakanlı ı nın yaptı ı bilgilendirme çalı malarının halk üzerinde ne düzeyde
etkili oldu unu ve konu hakkında bilgilenmenin hangi kaynaklardan
yapıldı ını belirlemek amaçlı çoktan seçmeli sorular yer almaktadır.

Anketin ikinci bölümü ise; katılımcıların e itim düzeyi, ailesinin aylık
ortalama geliri, çocu unun olup olmadı ı, medeni durumu, ya ı ve cinsiyeti
gibi sosyo demografik özelliklerini ortaya koyacak sorulardan olu turulmu tur.

Olu turulan anket formu sahada uygulanmadan önce iki ayrı uzmana
yüzey geçerlili i için inceletilmi ve onların önerileri do rultusunda gerekli
düzenlemelere tabi tutulmu tur. Ayrıca anket formunun anla ılırlı ının
gözlemlenmesi ve sahada kar ıla abilece i di er sorunları önceden görebilme
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açısından 30 ki i üzerinde pre teste (ön teste) tabi tutulmu ve son kontroller
yapıldıktan sonra da uygulamaya hazır hale getirilmi tir.

3.3.VER LER N ANAL Z VE KULLANILAN TESTLER

Alan ara tırması 15 30 Aralık 2012 tarihleri arasında Konya da ya ayan
insanlarla yüz yüze görü me yoluyla gerçekle tirilmi tir. Elde edilen veriler,
SPSS 15.0 istatistik programı kullanılarak elektronik ortamda i lenmi tir.

Verilerin analizinde sırasıyla; ankete katılanların demografik özellikleriyle
Milli E itim Bakanlı ı nın yeni sistemi tanıtma çalı malarının halk tarafından
nasıl ve ne düzeyde anla ıldı ını ortaya koymak amacıyla frekans analizi;
Katılımcıların demografik özellikleriyle bilgilendirme çalı malarına farklı bakı
açıralarını ortaya koymak amacıyla da ki kare analizi yapılmı tır. Pearsan Chi
square p=0.05’e e it ve daha küçük olanlar de erlendirilmeye tabi tutulmu tur.

4.BULGULAR VE YORUM

4.1 Katılımcıların Bazı Özellikleri

Ara tırmaya katılanların (N=462) cinsiyet bakımından yüzde 64.9’u erkek,
yüzde 35.1’i kadındır. Elde edilen bu oranlar cinsiyet bakımından
kar ıla tırmanın yapılabilece i bir düzeydedir.

Medeni duruma göre ise, katılımcıların yüzde 67.7’si evli, yüzde 29.2’si
bekar ve yüzde 3.0’ü duldur.

Ya da ılımı verileri kategorisinde, katılımcıların yüzde 16.0’sı 15 25 ya
aralı ında, yüzde 32.9’u 26 35 ya aralı ında, yüzde 28.4’ü 36 45 ya aralı ında,
yüzde 18.2’si 46 55 ya aralı ında, yüzde 4.1’i 56 65 ya aralı ında ve yüzde
0,4 ü de 66 ve üzeri ya grubunda yer almaktadır.

E itim durumu açısından bakıldı ında katılımcıların yüzde 0.4’ü okur
yazar olduklarını ifade ederken; yüzde 11.5’i ilkokul, yüzde 22.3’ü lise, yüzde
53.2’si üniversite ve yüzde 12.6’sı da lisansüstü e itimli olduklarını
belirtmi lerdir. Ortaya çıkan oranlar katılımcılar arasında lise ve üniversite
e itimi almı ki ilerin a ırlıklı oldu unu göstermektedir.

Ara tırma sorularındaki cevaplarda katılımcıların ailelerinin aylık toplam
gelirlerine ili kin betimleyici istatistik sonuçlarına bakıldı ında, en dü ük 739
TL ve altı, en yüksek 1501 2500 TL arası gelire sahip oldukları göze
çarpmaktadır. Aylık gelir kategorilendirildi inde ise; katılımcıların yüzde 6.1’i
739 TL ve altı, yüzde 18.4’ü 740 1500 TL arası, yüzde 31.6’sı 1501 2500 TL arası
ve yüzde 21.4’ü 2501 3500 TL arası, yüzde 10.2’si 3501 4500 TL arası ve yüzde
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12.3’ünün de 4501 TL ve üzerinde gelire sahip oldukları görülmektedir. Ortaya
çıkan bu sonuçlar katılımcıların ço unlu unun orta gelir gurubuna sahip ki iler
oldu unu ifade etmektedir.

Ara tırmaya katılanların çocuk sahibi olup olmadıklarına ili kin veriye
ula mak için yöneltilen soruya verilen cevaplardan, katılımcıların yüzde
66.7 sinin çocuk sahibi oldu u, yüzde 33.3 ünün de çocuk sahibi olmadıkları
sonucuna ula ılmaktadır.

4.2. Katılımcıların Türkiye nin E itim Sistemi Hakkındaki Dü ünceleri

“Türkiye’nin e itim sistemi hakkında dü ünceniz nedir?” eklindeki soruya
ara tırmaya katılanların yüzde 67.7 si ba arısız, yüzde 21.4 ü ba arılı, yüzde
10.8 i ise fikrim yok cevabını vermi lerdir. Ortaya çıkan bu durum katılımcıların
büyük ço unlu unun geçmi ten günümüze kadar uygulanan e itim sistemini
ba arısız bulduklarını göstermektedir.

4+4+4 Yeni E itim Sisteminin gereklili i hakkındaki dü ünceleri belirlemek
amacıyla “4+4+4 yeni e itim sistemi sizce gerekli miydi?” sorusu deneklere
yöneltilmi tir. Soruları cevaplandıran katılımcıların yüzde 40.5 i “Gerekliydi
ama planlama yapılarak yapılmalıydı” derken, yüzde 25.8 i “Hayır gereksizdi
neye hizmet etti i belli de il”, yüzde 14.3 ü “Evet çok gerekliydi adaleti
sa ladı” cevabını vermi tir. Bu sonuçlara göre katılımcıların ço unlu unun yeni
e itim sistemini gerekli gördü ü; ancak planlama ve zamanlamaya dikkat
edilmedi i dü üncesini ta ıdıkları anla ılmaktadır.

Yeni e itim sisteminin toplum tarafından algılanma eklini ortaya koymak
amacıyla “4+4+4 E itim Sistemi Sizce Toplumda En Fazla Neyi
Gerçekle tirmeyi Amaçlıyor?” eklinde bir soru yöneltildi inde ara tırmaya
katılanların yüzde 30.5 i 4+4+4 E itim Sisteminin toplumda e itimli genç
nüfusu arttırmayı amaçladı ını belirtirken, yüzde 29.7 si “Toplumun ortalama
e itim süresini yükseltmeyi”, yüzde 18.4 ü “Dindar bir nesil yeti tirmeyi”,
yüzde 18.2 si “ nsanları oyalamayı”, yüzde 3.2 si de “Ekonomiyi
canlandırmayı” amaçladı ını belirtmektedir. Ortaya çıkan veriler toplumun
ço unlu unun yeni e itim sisteminin toplumda e itimli genç nüfusu arttırmayı
ve toplumun ortalama e itim süresini yükseltmeyi amaçladı ını dü ündü ünü
göstermektedir.

Yeni e itim sistemi hakkında toplumun bilgi düzeyini ortaya koymak
amacıyla “4+4+4 E itim Sistemi Hakkında Bilgi Düzeyiniz Nedir?” sorusu
katılımcılara yöneltildi inde ara tırmaya katılanların yüzde 74.5 i yeni e itim
sistemi hakkında kısmen bilgisinin oldu unu belirtirken, yüzde 16.2 si çok
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bilgisi oldu unu, yüzde 9.3 üde bilgisinin olmadı ını ifade etmi tir. Bu
sonuçlara göre katılımcıların yüzde 90.7 sinin de i ik düzeylerde yeni e itim
sistemi hakkında bilgi sahibi oldukları görülmektedir.

4.3. Yeni E itim Sistemi Bilgilendirme Çalı maları Hakkındaki Algılar

Bakanlı ın yeni e itim sistemini tanıtmaya yönelik yapmı oldu u
bilgilendirme çalı malarının halk üzerindeki yeterlilik boyutunu ortaya koymak
amacıyla “Yeni E itim Sistemi Hakkında Yeterince Bilgilendirildi inize
nanıyor musunuz?” Sorusu yöneltildi inde ara tırmaya katılarak sorulara
cevap veren katılımcıların yüzde 47.0 si yeni e itim sistemi hakkında yeterince
bilgilendirilmediklerine inanırken, yüzde 39.4 ü kısmen bilgilendirildiklerine,
yüzde 13.6 sıda bilgilendirildiklerine inanmaktadır. Bu verilere göre
katılımcıların yarısından fazlasının yeni e itim sistemi hakkında yeterince
bilgilendirilmediklerine inandıkları ortaya çıkmaktadır.

Vatanda ların yeni e itim sistemi hakkındaki bilgiyi en fazla nereden
aldıklarını belirlemek amaçlı “Yeni E itim Sistemi Hakkında Bilgi Edinmek çin
En Çok Yararlandı ınız Araç ve Ortamlar Nelerdir?” sorusu yöneltildi inde;
ara tırmaya katılanların yüzde 82.0 si yeni e itim sistemi hakkında bilgi
edinmek için gazete, tv, internet gibi kitle ileti im araçlarını kullandıklarını
ifade ederlerken, yüzde 5.8 i MEB in bilgilendirici araçlarından, yüzde 5.8 i
tanıdı ım ö retmenlerden, yüzde 3.7 si i yerindeki ve çevremdeki
arkada larımdan, yüzde 2.2 si okul yönetiminden, yüzde 0.4 ü ise üniversite
ö rencilerinden bilgilendiklerini belirtmektedirler. Bu veriler, halkın büyük
ço unlu unun yeni e itim sistemi hakkında bilgi almak için kitle ileti im
araçlarına, çok az kesimin ise MEB in bilgilendirici araçlarına yöneldi ini
göstermektedir.

Milli E itim Bakanlı ı nın yeni e itim sistemi hakkındaki bilgilendirme
çalı malarının halk tarafından yeterli bulunup bulunmadı ının belirlenmesi
amacıyla “MEB in 4+4+4 E itim Sistemi Hakkındaki Bilgilendirme Çalı maları
Sizce Yeterli midir?” sorusu yöneltildi inde ilgili soruya cevap veren
katılımcıların yüzde 53.2 si yetersiz, yüzde 19.5 i hiç yeterli de il, yüzde 12.8 i
yeterli, yüzde 10.8 i fikrim yok ve yüzde 3.7 si de çok yeterli cevabını
vermi lerdir. Buna göre katılımcıların yüzde 72.7 gibi büyük ço unlu u MEB in
4+4+4 e itim sistemi hakkındaki bilgilendirme çalı malarını yetersiz
bulmaktadırlar.

Bakanlı ın yeni e itim sistemini mevcut tanıtma çalı malarının yanında
daha ne gibi çalı malar yapması gerekti i ile ilgili görü leri almak amacıyla
“Yeni E itim Sisteminin Tanıtılması ile lgili Ne Yapılmalıdır?” sorusu
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yöneltilmi tir. lgili soruya cevap veren katılımcıların yüzde 36.4 ü
Bilgilendirici TV ve radyo programları yaptırılmalıdır, yüzde 26.6 sı
Bilgilendirici kitap, bro ür vb. araçlar da ıtılmalıdır, yüzde 13.4 ü Ba bakan ve
Milli E itim Bakanı ulusa sesleni ile yeni sistemi anlatmalıdır, yüzde 11.5 i
Bilgilendirici toplantılar düzenlenmelidir, yüzde 6.1 i Bilgilendirici videolar
hazırlatıp internet ortamında yayılmalıdır, yüzde 6.1 i ise Çe itli sanatçıların rol
aldı ı tanıtım filmleri hazırlanmalı cevabını vermi tir. Bu sonuçlara göre Milli
E itim Bakanlı ı yeni e itim sistemini tanıtmak amacıyla Televizyon, radyo gibi
görsel i itsel araçlardan ve kitap, bro ür gibi basılı araçlardan daha fazla
yararlanmalıdır sonucu ortaya çıkmaktadır.

Vatanda ların yeni e itim sistemi hakkında bilgi almak için kitle ileti im
araçlarından en fazla hangisini kullandıklarını belirlemek amacıyla “Yeni
E itim Sistemi Hakkında Bilgi Almak çin Kitle leti im Araçlarından En Fazla
Hangisini Kullanmaktasınız? sorusu yöneltilmi tir. Bu soruya cevap veren
katılımcıların büyük ço unlu u olan yüzde 56.9 u televizyonu, yüzde 35.3 ü de
interneti, yüzde 6.5 i gazeteyi, yüzde 0.9 u radyoyu, yüzde 0.4 ü de dergiyi
kullandıklarını ifade etmi lerdir. Ortaya çıkan sonuçlar yüzde 92.3 oranında
televizyon ve internet gibi kitle ileti im araçlarının yo un ekilde bilgilenme
aracı olarak kullanıldı ını göstermektedir.

4.4. Türkiye nin E itim Sistemi Hakkında ki Dü üncelerle 4+4+4 E itim
Sisteminin Gereklili i Arasındaki li ki

Tablo 1 Türkiye nin E itim Sistemi Hakkında Kanaat Sahip Olanların 4+4+4
E itim Sisteminin Gereklili i hakkındaki dü ünceleri

4+4+4 e itim sistemi sizce gereklimi?

Evet çok
gerekliydi
adaleti
sa ladı

Gereksizdi
neye
hizmet
etti i belli
de il

Gerekliydi
ama
planlama
yapılarak
yapılmalıydı

Gerekliydi
ama imdi
zamanı
de ildi

Gereksizdi
eski
sistem
daha
iyiydi

Bu
sistem
hakkında
fikrim
yok

Tü
rk
iy
e
ni
n
e
iti
m
si
st
em
i

ha
kk
ın
da
ki
dü

ün
ce
ni
z

Ba arılı 47 4 37 0 5 6
47,5 4,0% 37,4% ,0% 5,1% 6,1

Ba arısız 14 109 134 8 30 18
4,5% 34,8 42,8% 2,6% 9,6% 5,8

Fikrim
Yok

5 6 16 0 3 20

% 10,0 % 12,0 % 32,0 % 0,0 % 6,0 % 40,0

X2=192.124; df=10; p<0,05
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Türkiye nin e itim sistemini ba arılı bulanların yüzde 47.5 i yeni e itim
sisteminin gerekli oldu unu adaleti sa ladı ını, yüzde 37.4 ü gerekliydi ama
planlama yapılarak yapılmalıydı derken, yüzde 6.1 i fikri olmadı ını, yüzde
5.1 i gereksizdi eski sistem daha iyiydi, yüzde 4,0 ü ise gereksizdi neye hizmet
etti i belli de il cevabını vermektedirler.

Ba arısız bulanların ise yüzde 42.8 i yeni e itim sisteminin gerekliydi ama
planlama yapılarak yapılmalıydı derken, yüzde 34.8 i hayır gereksizdi neye
hizmet etti inin belli olmadı ını, yüzde 9.6 sı gereksizdi eski sistem daha iyiydi,
yüzde 5.8 i fikri olmadı ını, yüzde 4.5 i gerekli oldu unu adaleti sa ladı ını,
yüzde 2.6 lık kesim ise gerekliydi ama imdi zamanı olmadı ını
belirtmektedirler.

Türkiye nin e itim sistemi hakkında fikrinin olmadı ını belirtenlerin yüzde
40.0 ı 4+4+4 e itim sistem hakkında da fikrinin olmadı ını belirtirken, yüzde
32.0 si gerekliydi ama planlama yapılarak yapılmalıydı, yüzde 12.0 si gereksizdi
neye hizmet etti i belli de il, yüzde 10.0 u çok gerekliydi adaleti sa ladı, yüzde
6.0 sı da gereksizdi eski sistem daha iyiydi cevabını vermi lerdir.

Bu verilere göre Türkiye nin e itim sistemini ba arılı bulanların büyük
ço unlu u yeni e itim sisteminin gerekli oldu unu, adaleti sa ladı ını ve
ancak planlama yapılarak yapılması gerekti ini dü ünürken; ba arısız
bulanların ve fikrinin olmadı ını belirtenlerin ço unlu unun da yeni e itim
sisteminin gerekli oldu unu ama planlama yapılarak yapılması gerekti ini
dü ündükleri görülmektedirler.

Ortaya çıkan tüm bu veriler Türkiye de ki e itim sisteminin planlanarak
yenilenmesi gerekti i görü ünün toplumun büyük ço unlu u tarafından kabul
edildi ini göstermektedir.

Katılımcıların 4+4+4 e itim sisteminin toplumda en fazla neyi
gerçekle tirmeyi amaçladı ına yönelik algılarıyla, Türkiye nin e itim sistemi
hakkında ki dü üncelerinin çaprazlaması alındı ında (X2=33.419; df=8; p<0,05);
Türkiye nin e itim sistemini ba arılı bulanların yüzde 40.4 ü yeni e itim
sisteminin toplumda ortalama e itim süresini yükseltmeyi amaçladı ını, yüzde
16.2 si dindar bir nesil yeti tirmeyi, yüzde 36.4 ü e itimli genç nüfusu
arttırmayı, yüzde 7.0 lık kesim ise farklı nedenleri oldu unu belirtmi lerdir.

Ba arısız bulanların ise yüzde 26.8 i yeni e itim sisteminin toplumda
ortalama e itim süresini yükseltmeyi amaçladı ını, yüzde 19.8 i dindar bir nesil
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yeti tirmeyi, yüzde 25.9 u e itimli genç nüfusu arttırmayı, yüzde 23.6 lık kesim
ise insanları oyalamayı amaçladı ını belirtmektedirler.

Bu verilere göre ba arısız bulanların önemli bir kesimi yeni e itim
sisteminin insanları oyalama amacını ta ıdı ını dü ünmektedirler.

Türkiye nin e itim sistemi hakkında ki dü ünce ile 4+4+4 e itim sistemi
hakkındaki bilgi düzeyi arasındaki ili kiye bakıldı ında (Bakınız Tablo 2);

Tablo 2 E itim sistemi hakkındaki dü ünce ile e itim sistemi hakkındaki bilgi düzeyi

4+4+4 e itim sistemi hakkında bilgi düzeyiniz nedir?

Çok bilgim var Kısmen bilgim var Bilgim yok

Tü
rk
iy
e
ni
n
e
iti
m

si
st
em
ih
ak
kı
nd
ak
i

dü
ün
ce
ni
z?

Ba arılı 25 66 8

25,3% 66,7% 8,1%

Ba arısız 49 243 21

15,7% 77,6% 6,7%

Fikrim yok 1 35 14

2,0% 70,0% 28,0%

X2=33.831; df=10; p<0,05

Türkiye nin e itim sistemini ba arılı bulanların yüzde 66.7 sinin yeni e itim
sistemi hakkında kısmen bilgisi bulunurken, yüzde 25.3 ünün çok bilgisi
oldu u, yüzde 8.1 inin ise bilgisinin olmadı ı görülmektedir.

Ba arısız bulanların ise yüzde 77.6 sı yeni e itim sistemi hakkında kısmen
bilgi sahibiyken, yüzde 15.7 sinin çok bilgisinin oldu unu, yüzde 6.7 si ise
bilgisinin olmadı ını belirtmektedirler.

Türkiye nin e itim sistemi hakkında fikrinin olmadı ını beyan edenlerin
yüzde 70.0 i ise kısmen bilgisinin oldu unu ifade etmi lerdir.

Bu verilere göre Türkiye nin e itim sistemi hakkında hangi dü ünceye
sahip olursa olsun her türden katılımcının ço unlu unun yeni e itim sistemi
hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmadıkları, kısmen bilgi sahibi oldukları
ortaya çıkmaktadır.

Türkiye nin e itim sistemi hakkında ki dü ünce ile yeni e itim sistemi
hakkında yeterli düzeyde bilgilendirilmeye yönelik ili kiye bakıldı ında
(Bakınız Tablo 3);
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Tablo 3 E itim sistemi hakkında ki dü ünce ile yeni e itim sisteminin
tanıtılmasına yönelik ba arı inancı

Yeni e itim sistemi hakkında yeterince bilgilendirildi inize

inanıyor musunuz?

Evet inanıyorum Kısmen
inanıyorum

nanmıyorum Total

Tü
rk
iy
e
ni
n
e
iti
m
si
st
em
i

ha
kk
ın
da
ki
dü

ün
ce
ni
z?

Ba arılı 40 46 13 99

40,4% 46,5% 13,1% 100,0%

Ba arısız 21 112 180 313

6,7% 35,8% 57,5% 100,0%

Fikrim yok 2 24 24 50

4,0% 48,0% 48,0% 100,0%

X2=101.216; df=4; p<0,05

Türkiye nin e itim sistemini ba arılı bulanların yüzde 46.5 i yeni e itim
sistemi hakkında kısmen bilgilendirildi ine inanırken, yüzde 40.4 ü yeterince
bilgilendirildi ine inandı ını, yüzde 13.1 i ise yeterince bilgilendirildi ine
inanmadı ını ifade etmektedirler.

Ba arısız bulanların ise yüzde 57.5 i yeni e itim sistemi hakkında yeterince
bilgilendirildi ine inanmadı ını, yüzde 35.8 i kısmen inandı ını, yüzde 6.7 si ise
yeterince bilgilendirildi ine inandı ını belirtmektedirler.

Fikri olmayanların yüzde 48.0 i yeni e itim sistemi hakkında
bilgilendirildi ine kısmen inanırken, yüzde 48.0 ı ise inanmadı ını ifade
etmi lerdir.

Bu verilere göre Türkiye nin e itim sistemini ba arılı bulanların büyük
ço unlu u çe itli düzeylerde yeni e itim sistemi hakkında bilgilendirildiklerine
inanırken; ba arısız bulan ve fikrim yok diyen katılımcıların yarısına yakını yeni
e itim sistemi hakkında yeterince bilgilendirilmediklerine inandıkları ortaya
çıkmaktadır.

Türkiye nin e itim sistemi hakkında ki dü ünce ile yeni e itim sistemi
hakkında bilgilenme amaçlı en çok yararlanılan araç ve ortamlar arasındaki
ili kiye bakıldı ında (X2=28.109; df=10; p<0,05); Türkiye nin e itim sistemini
ba arılı bulanların yüzde 78.8 i, ba arısız bulanların yüzde 84.3 ü yeni e itim
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sistemi hakkında bilgi edinmek için gazete, TV, internet gibi kitle ileti im
araçlarından yararlandı ını belirtmi lerdir.

Bu verilere göre Türkiye nin e itim sistemini ba arılı bulan, ba arısız bulan
ve konu hakkında fikri olmayan katılımcıların önemli kısmı yeni e itim
sistemin hakkında bilgi almak için gazete, TV, internet gibi kitle ileti im
araçlarından yararlandı ını gözlenmektedir.

E itim sistemi hakkında ki dü ünce ile MEB in 4+4+4 e itim sistemi
hakkındaki bilgilendirme çalı malarının yeterli olup olmadı ı arasındaki ili ki
(Bakınız Tablo 4).

Tablo 4 Türkiye nin e itim sistemi hakkında ki dü üncelerle MEB in 4+4+4
e itim sistemiyle ilgili bilgilendirme çalı malarının yeterlilik düzeyi görü ü.

MEB in 4+4+4 e itim sistemi hakkındaki bilgilendirme çalı maları

sizce yeterli midir?

Tü
rk
iy
e
ni
n
e
iti
m
si
st
em
i

ha
kk
ın
da
ki
dü

ün
ce
ni
z?

Çok Yeterli Fikrim yok Yetersiz Hiç yeterli de il

Ba arılı 10 39 13 34 3

10,1% 39,4% 13,1% 34,3% 3,0%

Ba arısız 7 16 22 185 83

2,2% 5,1% 7,0% 59,1% 26,5%

Fikrim

yok
0 4 15 27 4

,0% 8,0% 30,0% 54,0% 8,0%

X2=140.321; df=8; p<0,05

Türkiye nin e itim sistemini ba arılı bulanların yüzde 39.4 i MEB in 4+4+4
e itim sistemi hakkındaki bilgilendirme çalı malarının yeterli oldu unu, yüzde
34.3 ü ise yetersiz oldu unu dü ünürken, ba arısız bulanların yüzde 59.1 gibi
önemli ço unlu u yetersiz oldu unu, fikri olmayan katılımcıların yüzde 54.0 de
yetersiz oldu unu belirtmi lerdir.

Bu verilere göre Türkiye nin e itim sistemini hangi düzeyde bulursa bulsun
tüm katılımcıların önemli kısmı MEB in 4+4+4 e itim sistemi hakkındaki
bilgilendirme çalı malarının yetersiz bulmaktadırlar.
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4.5. Yeni E itim Sisteminin Gereklili i ile Bu Sistem Hakkındaki Bilgi
Düzeyi

4+4+4 yeni e itim sisteminin gereklili i ile sistem hakkındaki bilgi düzeyi
ili kisi (Bakınız Tablo 5).

Tablo 5 4+4+4 Yeni E itim Sistemi Gereklili i ile 4+4+4 E itim Sistemi Hakkında
bilgi düzeyi

4+4+4 e itim sistemi hakkındaki bilgi
düzeyiniz nedir?

4+
4+
4
ye
ni
e
iti
m
si
st
em
is
iz
ce
ge
re
kl
im
i?

Çok bilgim
var

Kısmen bilgim
var

Bilgim yok

Evet çok gerekliydi adaleti sa ladı 17 44 5
25,8% 66,7% 7,6%

Hayır gereksizdi neye hizmet
etti i belli de il

23 89 7

19,3% 74,8% 5,9%
Gerekliydi ama planlama
yapılarak yapılmalıydı

28 153 6

15,0% 81,8% 3,2%
Gerekliydi ama imdi zamanı 0 6 2

,0% 75,0% 25,0%
Gereksizdi eski sistem daha iyiydi 7 28 3

18,4% 73,7% 7,9%
Bu sistem hakkında fikrim yok 0 24 20

,0% 54,5% 45,5%
X2=90.526; df=10; p<0,05

4+4+4 E itim sistemi için “evet gerekliydi adaleti sa ladı” diyenlerin yüzde
66.7 si, “hayır gereksizdi neye hizmet etti i belli de il” diyenlerin yüzde 74.8 i,
“gerekliydi ama planlama yapılarak yapılmalıydı” diyenlerin yüzde 81.8 i,
“gereksizdi eski sistem daha iyidi” diyenlerin yüzde 75.0 i, “gereksizdi eski
sistem daha iyiydi” diyenlerin yüzde 73.7 si, “bu sistem hakkında fikrim yok
diyenlerin yüzde 54 ü kısmen bilgisinin oldu unu belirtmi lerdir. Bu
veriler sonucunda e itim sisteminin hem gerekli oldu unu hem de gereksiz
oldu unu dü ünen katılımcıların önemli kısmının kısmen bilgisinin oldu u
görülmektedir.
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Yeni e itim sisteminin gereklili i ile e itim sistemi hakkındaki
bilgilendirme çalı malarının yeterlili i arasındaki ili kide (X2=107.608; df=20;
p<0,05); 4+4+4 E itim sistemi için “evet gerekliydi adaleti sa ladı” diyenlerin
yüzde 34.8 i yetersizdir derken yüzde 33.3 ü yeterli, “hayır gereksizdi neye
hizmet etti i belli de il” diyenlerin yüzde 63.0 ü yetersiz, “gerekliydi ama
planlama yapılarak yapılmalıydı” diyenlerin yüzde 56.0 sı yetersiz, “gerekliydi
ama imdi zamanı de il” diyenlerin yüzde 50.0 si yetersiz, “gereksizdi eski
sistem daha iyiydi” diyenlerin yüzde 50.0 si yetersizi, “bu sistem hakkında
fikrim yok diyenlerin yüzde 45.5 i yetersiz oldu unu belirtmi lerdir. Bu veriler
sonucunda e itim sisteminin hem gerekli oldu unu hem de gereksiz oldu unu
dü ünen katılımcıların önemli kısmının e itim sistemi ile ilgili bilgilendirme
çalı malarının yetersiz oldu u görü ünde oldu u görülmektedir.

4.6. 4+4+4 E itim Sisteminin Toplumdaki Algısı ile MEB in 4+4+4 E itim
Sistemi Hakkındaki Bilgilendirme Çalı maları Arasındaki li ki

Yeni e itim sisteminin katılımcılara göre toplumda en fazla gerçekle tirmek
istedi i amacı ile MEB in yeni sistem hakkında halkı bilgilendirme çalı maları
arasındaki ili kiye bakıldı ında (Bakınız Tablo 6);

Tablo 6 4+4+4 E itim Sisteminin Toplumda En Fazla Gerçekle tirmek istedi i
Amaç ile MEB in 4+4+4 E itim Sistemi Hakkındaki Bilgilendirme Çalı maları

MEB’in 4+4+4 e itim sistemi hakkındaki bilgilendirme

çalı maları sizce yeterli midir?

4+
4+
4
e
iti
m
si
st
em
is
iz
ce
to
pl
um
da
en
fa
zl
a

ne
yi
ge
rç
ek
le
tir
m
ey
ia
m
aç
lıy
or
?

Çok
yeterli

Yeterli
Fikrim
Yok

Yetersiz
Hiç
yeterli
de il

Toplumun ortalama e itim
süresini yükseltmeyi 8 21 12 80 16

5,8% 15,3% 8,8% 58,4% 11,7%

Dindar bir nesil yeti tirmeyi 4 8 6 44 23

4,7% 9,4% 7,1% 51,8% 27,1%
E itimli genç nüfusu artırmak 3 22 23 74 19

2,1% 15,6% 16,3% 52,5% 13,5%

nsanları oyalamak 2 4 8 41 29

2,4% 4,8% 9,5% 48,8% 34,5%

Ekonomiyi canlandırmak 0 4 1 7 3

,0% 26,7% 6,7% 46,7% 20,0%

X2=38.935; df=16; p<0,05
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4+4+4 E itim sisteminin toplumda en fazla toplumun ortalama e itim
süresini yükseltmeyi amaçladı ını belirten katılımcıların yüzde 58.4 ü; dindar
nesil yeti tirmeyi amaçladı ını belirten katılımcıların yüzde 51.8 i ; e itimli genç
nüfusu arttırmak diyenlerin yüzde 52.5 i ; insanları oyalamak diyenlerin yüzde
48.8 i ; ekonomiyi canlandırmak diyenlerin yüzde 46.7 si bilgilendirme
çalı malarının yetersiz oldu unu dü ünmektedirler.

Toplumda yeni e itim sisteminin amacını farklı bulan katılımcıların büyük
ço unlu unda bilgilendirme çalı malarının yetersiz oldu unu
dü ünmektedirler.

4.7. 4+4+4 E itim Sistemi Hakkındaki Bilgi Düzeyi ile Yeni E itim
Sistemi Hakkındaki Bilgilendirilme Düzeyi Arasındaki li ki

Tablo 7 4+4+4 E itim Sistemi Hakkındaki Bilgi Düzeyi ile Yeni E itim Sistemi
Hakkındaki Bilgilendirilme Düzeyi

Yeni e itim sistemi hakkında yeterince bilgilendirildi inize
inanıyor musunuz?

4+
4+
4
e
iti
m
si
st
em
ih
ak
kı
nd
a

bi
lg
id
üz
ey
in
iz
ne
di
r?

Evet inanıyorum Kısmen inanıyorum nanmıyorum

Çok bilgim var 39 14 22

52,0% 18,7% 29,3%

Kısmen bilgim var 23 156 165

6,7% 45,3% 48,0%

Bilgim yok 1 12 30

2,3% 27,9% 69,8%

X2=26.828; df=10; p<0,05

4+4+4 E itim sistemi hakkındaki bilgi düzeyi ile yeni e itim sistemi
hakkında bilgilendirilmedi ine inananlar arasında anlamlı ili ki vardır (p< .05).
4+4+4 E itim Sistemi hakkında çok bilgisi oldu unu söyleyen katılımcıların
yüzde 29.3 ü, 4+4+4 E itim sistemi hakkında kısmen bilgisi oldu unu
söyleyenlerin yüzde 48.0 i, 4+4+4 E itim sistemi hakkında bilgisi olmadı ını
söyleyenlerinde yüzde 69.8 i yeni e itim sistemi hakkında yeterince
bilgilendirildi ine inanmamaktadırlar. Bu do rultuda, 4+4+4 e itim sistemi
hakkında bilgi düzeyi azaldıkça yeni e itim sistemi hakkında yeterince
bilgilendirilmedi ine inananların oranı da artmaktadır.
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4+4+4 E itim sistemi hakkındaki bilgi düzeyi ile 4+4+4 e itim sistemi
hakkında bilgi edinmek için yararlanılan araç ve ortamlar arasındaki ili kiye
bakıldı ında (Bakınız Tablo 8);

4+4+4 E itim Sistemi hakkındaki bilgi düzeyiyle, yeni e itim sistemi
hakkında bilgi edinmek için en çok yararlandıkları araç ve ortam tablosu
kar ıla tırıldı ında (p<.05) anlamlı ili kinin varlı ı görülmektedir. Buna göre
yeni e itim sistemi hakkında çok bilgisi oldu unu söyleyenlerin yüzde 1.3 ü,
yeni e itim sistemi hakkında kısmen bilgisi oldu unu söyleyenlerin yüzde
3.2 si, bilgim yok diyenlerin de yüzde 11.6 sı yeni e itim sistemi hakkında bilgi
edinmek için arkada larından yararlanmaktadırlar. Buna göre 4+4+4 e itim
sistemi hakkında bilgi düzeyi dü tükçe arkada gruplarından bilgi alma düzeyi
artmaktadır.

Tablo 8 4+4+4 E itim Sistemi Hakkındaki Bilgi Düzeyi ile Yeni E itim Sistemi
Hakkında Bilgi Edinmek çin Yararlanılan Araç ve Ortamlar

Yeni e itim sistemi hakkında bilgi edinmek için en çok

yararlandı ınız araç ve ortam nedir?

4+
4+
4
e
iti
m
si
st
em
ih
ak
kı
nd
a

bi
lg
id
üz
ey
in
iz
ne
di
r? K
itl
e
le
ti
im

A
ra
çl
ar
ı

Ç
ev
re
m
de

ki
A
rk
ad

a
la
r

M
EB

in
bi
lg
ile
nd

ir
ic
i

ar
aç
la
rı
nd

an

O
ku

lY
ön

et
im

Ü
ni
ve
rs
ite

Ö
re
nc
i

Ö
re
tm

en

Çok bilgim var 59 1 9 1 2 3

78,7% 1,3% 12,0% 1,3% 2,7% 4,0%

Kısmen bilgim var 288 11 15 8 0 22

83,7% 3,2% 4,4% 2,3% ,0% 6,4%

Bilgim yok 32 5 3 1 0 2

74,4% 11,6% 7,0% 2,3% ,0% 4,7%

X2=26.828; df=10; p<0,05

Ayrıca çoklu kar ıla tırma tablosuna bakıldı ında katılımcıların çok büyük
bir ço unlu u e itim sistemi ile ilgili bilgiyi gazete, TV, internet gibi kitle
ileti im araçlarından aldı ı gözlenmektedir. Bunun sebebi de Milli E itim
Bakanının katılmı oldu u haber programları olarak gösterilebilir.

Katılımcıların 4+4+4 e itim sistemi hakkındaki bilgi düzeyi ile MEB in
4+4+4 e itim sistemi hakkındaki bilgilendirme çalı malarının yeterlilik düzeyi
arasındaki ili kiyi ortaya koymak amacıyla kar ıla tırma tablosu
olu turuldu unda (Bakınız Tablo 9);
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Tablo 9 4+4+4 E itim Sistemi Hakkındaki Bilgi Düzeyi ile MEB in 4+4+4 E itim
Sistemi Hakkındaki Bilgilendirme Çalı malarının yeterlilik Düzeyi

MEB’in 4+4+4 e itim sistemi hakkındaki bilgilendirme

çalı maları sizce yeterli midir?

4+
4+
4
e
iti
m
si
st
em
ih
ak
kı
nd
a

bi
lg
id
üz
ey
in
iz
ne
di
r?

Çok yeterli Yeterli Fikrim yok Yetersiz
Hiç yeterli
de il

Çok bilgim var 9 20 2 29 15

12,0% 26,7% 2,7% 38,7% 20,0%

Kısmen bilgim var 7 38 34 203 62

2,0% 11,0% 9,9% 59,0% 18,0%

Bilgim yok 1 1 14 14 13

2,3% 2,3% 32,6% 32,6% 30,2%

X2=67.864; df=8; p<0,05

4+4+4 E itim sistemi hakkında çok bilgisi olan katılımcıların yüzde 38.7 si
bilgilendirme çalı malarının yetersiz oldu unu dü ünürken, yüzde 20.0 si hiç
yeterli olmadı ını; kısmen bilgisi olan katılımcıların yüzde 59.0 u bilgilendirme
çalı malarının yetersiz oldu unu, yüzde 18.0 i hiç yeterli olmadı ını; bilgim yok
diyen katılımcıların ise yüzde 32.6 sı bilgilendirme çalı malarının yetersiz
oldu unu, yüzde 30.2 si de hiç yeterli olmadı ını belirtmektedirler. Buna göre
e itim sistemi hakkında bilgi düzeyi ne olursa olsun tüm katılımcılarda
ço unluk MEB in yeni e itim sistemi hakkındaki bilgilendirme çalı malarını
yetersiz bulmaktadırlar.

4.8. Yeterince Bilgilendirildi ine nanma Düzeyi ile MEB in
Bilgilendirme Çalı malarının Yeterlilik Düzeyi Arasındaki li ki

Yeni e itim sistemi hakkında yeterince bilgilendirildi ine inanma düzeyi ile
MEB in 4+4+4 e itim sistemi hakkındaki bilgilendirme çalı malarının yeterlilik
düzeyi arasındaki ili kiyi ortaya koymak amacıyla kar ıla tırma tablosu
olu turuldu unda (Bakınız Tablo 10) anlamlı ili ki ortaya çıkmaktadır (p<.05).
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Tablo 10 Yeni E itim Sistemi Hakkındaki bilgilendirilme nancı ile MEB in
4+4+4 E itim Sistemi Hakkındaki Bilgilendirme Çalı maları

MEB’in 4+4+4 e itim sistemi hakkındaki bilgilendirme

çalı maları sizce yeterli midir?

Ye
ni
e
iti
m
si
st
em
ih
ak
kı
nd
a

ye
te
ri
nc
e
bi
lg
ile
nd
ir
ild
i
in
iz
e

in
an
ıy
or
m
us
un
uz
?

Çok
yeterli

Yeterli
Fikrim
yok

Yetersiz
Hiç
yeterli
de il

Evet inanıyorum 11 30 2 15 5
17,5% 47,6% 3,2% 23,8% 7,9%

Kısmen 2 27 35 110 8
1,1% 14,8% 19,2% 60,4% 4,4%

nanmıyorum 4 2 13 121 77
1,8% ,9% 6,0% 55,8% 35,5%

X2=208.523; df=8; p<0,05

Yeni e itim sistemi hakkında yeterince bilgilendirildi ine inananların
yüzde 47.6 sı, kısmen inananların yüzde 14.8 i, inanmayanların ise yüzde 0.9 u
MEB in 4+4+4 e itim sistemi hakkındaki bilgilendirme çalı malarını yeterli
bulmaktadır. Buna göre yeni e itim sistemi hakkında yeterince
bilgilendirildiklerine inanma düzeyi dü tükçe MEB in yeni e itim sistemi
hakkındaki bilgilendirme çalı malarının yeterli bulunma düzeyi de
dü mektedir denilebilir.

4.9. Katılımcıların Demografik De i kenleri le 4+4+4 E itim Sistemini
Algılama Arasındaki li ki

E itim düzeyi ile Türkiye nin geçmi ten beri var olan e itim sistemi
hakkında ki ili kiye bakıldı ında Türkiye nin e itim sistemini ba arılı ve
ba arısız bulanlarla e itim düzeyi arasında anlamlı ili kinin varlı ı
görülmektedir (p<.05) (X2=55.997; df=8; p<0,05). Katılımcıların e itim
düzeylerine göre Türkiye nin e itim sistemi hakkındaki dü üncelerine
bakıldı ında Okur yazarların yüzde 50.0 si Türkiye nin e itim sistemini ba arılı,
yüzde 50.0 sinin fikir sahibi olmadıklarını; ilk ö retimlilerin yüzde 41.5 inin
ba arılı, yüzde 32.1 inin ba arısız, yüzde 26.4 ünün fikrinin olmadı ını; Lise
e itimlilerin yüzde 28.2 sinin ba arılı, yüzde 58.3 ünün ba arısız, yüzde
13.6 sının fikrinin olmadı ını; Üniversite e itimlilerin yüzde 16.7 sinin ba arılı,
yüzde 76.8 inin ba arısız, yüzde 6.5 inin fikrinin olmadı ını; lisans üstü
e itimlilerin yüzde 10.3 ünün ba arılı, yüzde 81.0 inin ba arısız ve yüzde
8.6 sının da fikrinin olmadı ı görülmektedir.
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Ortaya çıkan verilerin genel olarak de erlendirilmesinde e itim seviyesiyle
ba arılı/ba arısız bulma arasında anlamlı ters ili kinin varlı ı dikkati
çekmektedir. Buna göre e itim seviyesi dü tükçe Türkiye nin e itim sistemini
ba arılı bulanların oranı artmakta, e itim seviyesi yükseldikçe de ba arısız
bulanların anlamlı bir ekilde arttı ı görülmektedir.

E itim durumu ile 4+4+4 E itim Sistemi Hakkındaki Bilgi Düzeyi
Arasındaki li kiye bakıldı ında (X2=27.464; df=8; p<0,05); Katılımcılardan
okur yazar olanların yüzde 100 ünün, ilk ö retimlilerin yüzde 71.7 sinin, Lise
mezunlarının yüzde 75.7 sinin, Üniversite mezunlarının yüzde 73.6 sının, lisans
üstü mezunlarının ise yüzde 77.6 sının kısmen bilgisinin oldu u görülmektedir.

Bu veriler ı ı ında e itim durumu ne olursa olsun katılımcıların
ço unlu unun e itim sistemi hakkında kısmen bilgisinin oldu u
görülmektedir.

E itim durumu ile MEB in 4+4+4 e itim sistemi hakkındaki bilgilendirme
çalı malarının yeterlilik düzeyi arasındaki ili kiyi ortaya koymak amacıyla
kar ıla tırma tablosuna bakıldı ında (X2=38.159; df=16; p<0,05); e itim
düzeyiyle bilgilendirme çalı malarının yeterli bulunması arasında anlamlı
farklılık vardır (p<.05). Okur yazar e itimlilerde yüzde 50.0 lik kesim; lk
ö retimlilerde yüzde 22.6 lık kesim; Lise e itimlilerde yüzde 17.5 lik kesim;
Üniversite e itimlilerde yüzde 10.2 lik kesim; Lisans üstü e itimlilerde yüzde
5.2 lik kesim MEB in 4+4+4 e itim sistemi hakkındaki bilgilendirme
çalı malarını yeterli bulmaktadırlar. Buna göre katılımcıların e itim seviyesi
yükseldikçe MEB in 4+4+4 e itim sistemi hakkındaki bilgilendirme
çalı malarını yeterli bulma düzeyi dü mektedir. Ortaya çıkan bu sonuçlar
toplumda e itim seviyesi dü ük insanların bilgilendirme çalı malarını yeterli
buldu unu, yüksek e itimlilerin ise mevcut durumu daha az düzeyde yeterli
buldu unu dolayısıyla daha yo un bilgilendirme çalı masına ihtiyaç
duyduklarını göstermektedir.

Ortalama aylık gelir ile Türkiye nin e itim sistemi hakkındaki dü ünceler
arasındaki ili kiyi ortaya koymak için kar ıla tırma tablosu olu turuldu unda
(X2=39.169; df=10; p<0,05); gelir seviyesi yükseldikçe E itim sistemini ba arısız
bulanların oranının arttı ı da görülmektedir. Buna göre aylık geliri 739 TL ve
altında gelire sahip olanların yüzde 53.6 sı, 740 1500 TL arası gelire sahip
olanların yüzde 56.5 i, 1501 2500 TL arası gelire sahip olanların yüzde 60.3 ü,
2501 3500 TL gelire sahip olanların yüzde 69.7 si, 3501 4500 TL gelire sahip
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olanların yüzde 91.5 i ve 4501 TL ve üzeri gelire sahip olanların da yüzde 87.7 si
Türkiye nin e itim sistemini ba arısız bulmaktadırlar.

Çocuk sahibi olan katılımcılarla çocuk sahibi olmayan katılımcıların e itim
sistemine bakı larında ise anlamlı bir farklılı a rastlanmamı tır (p>0.05). Bu
nedenle de erlendirmeye tabi tutulmamı tır.

SONUÇ VE ÖNER LER

nsanları e iten, yeti tiren, bilgilendiren ve sosyalle tiren bir kurum olan
e itim sistemi halk tarafından bilinmeyi gerektirir. Çünkü halk tarafından
bilindi i ölçüde ba arı oranı, uygulanabilirli i ve kurallarına uyulma da
artmaktadır. Bilinmesi ise onun tanıtılması, halka özümsetilmesi ile mümkün
olabilmektedir. Halk, e itim sistemini i ve arkada çevresinden ö renebildi i
gibi ili kide oldu u e itim kurumlarından (okullardan), kitle ileti im
araçlarından ve e itim sisteminin en ba ında olan Milli E itim Bakanlı ı ndan
ö renebilme ansına sahiptir. Bu kaynaklar içerisinde en güvenilir, en do ru
bilgilendirme kayna ı elbette Milli E itim Bakanlı ı olarak görülmektedir.

E itim sisteminin hem planlayıcısı hem yürütücüsü olan Milli E itim
Bakanlı ı yapmı oldu u de i iklikleri halka (hedef kitleye) anlatmak ve
yenilikler hakkında onları bilgi sahibi yapmak amacını ta ımaktadır. Bunu
yapabilmesinin temel artı ise, halkın anlayabilece i dille halkın ula abilece i
araç, ortam ve enstrümanları kullanmaktan geçmektedir. Halka ne kadar
inilebilirse, onlara ne kadar ula ılabilirse ba arı yüzdesi de o oranda artacaktır.
Ancak günümüz kamu kurulu larında temel problem gerçek manada çift yönlü
halkla ili kiler çalı malarının yapılamaması; daha çok kurum ve faaliyetlerinin
halka tanıtılması amacıyla kamuyu bilgilendirme amaçlı çalı maların yo unluk
kazanmasında yatmaktadır.

Bizde bu çalı mamızda 2012 yılında Milli E itim Bakanlı ı nın uygulamaya
koymu oldu u 4+4+4 E itim Sisteminin halka ne kadar anlatılabildi ini ortaya
koymaya çalı tık. Literatür taraması ve alan ara tırmasından olu an
çalı mamızın sonucunda u verilere ula ılmı tır:

Katılımcıların büyük ço unlu u geçmi ten günümüze kadar uygulanan
tüm e itim sistemini ba arısız bulmaktadırlar.

nsanlar 4+4+4 yeni e itim sistemini gerekli görmekle birlikte planlamaya
ve zamanlamaya dikkat edilmedi i dü üncesini ta ımaktadırlar.

Toplumun ço unlu u yeni e itim sisteminin e itimli genç nüfusu
arttırmayı ve toplumun ortalama e itim süresini yükseltmeyi amaçladı ını
dü ünmektedir.
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Toplumun büyük ço unlu u yeni e itim sistemi hakkında yeterince
bilgilendirilmediklerine inanmakta ve MEB’in bilgilendirme çalı malarını
yetersiz bulmaktadırlar.

Halkın büyük ço unlu u yeni e itim sistemi hakkındaki bilgiyi kitle
ileti im araçlarından almaktadır. Bu nedenle MEB, tanıtma çalı malarında tv,
radyo, internet, kitap, bro ür gibi araçlardan daha fazla yararlanmalıdır.

Türkiye nin e itim sistemini hem ba arılı bulanların hem de ba arısız
bulanların büyük ço unlu u yeni e itim sisteminin gerekli oldu unu, adaleti
sa ladı ını ama planlama yapılarak yapılması gerekti ini dü ünmektedirler.

Türkiye nin e itim sistemini ba arısız bulanların önemli bir kesimi yeni
e itim sisteminin insanları oyalama amacını ta ıdı ını dü ünmektedirler.

Türkiye nin yeni e itim sistemi toplumun ço unlu u tarafından tam
anlamıyla bilinmemektedir.

nsanların, yeni e itim sistemi hakkındaki bilgi düzeyleri azaldıkça,
yeterince bilgilendirilmediklerine olan inanç düzeyi artmaktadır.

nsanların yeni e itim sistemi hakkındaki bilgi düzeyleri dü tükçe,
arkada gruplarından bilgi alma düzeyleri artmaktadır.

Her türden katılımcılar, MEB in yeni e itim sistemi hakkındaki
bilgilendirme çalı malarını yetersiz bulmaktadırlar.

nsanlardaki e itim seviyesi dü tükçe Türkiye nin e itim sistemini ba arılı
bulanların oranı; yükseldikçe de ba arısız bulanların oranı artmaktadır.

nsanlardaki e itim seviyesi yükseldikçe, 4+4+4 e itim sistemi hakkındaki
bilgilendirme çalı malarını yeterli bulma düzeyi dü mektedir.

Gelir seviyesi yükseldikçe e itim sistemini ba arısız bulanların oranı, gelir
seviyesi dü tükçe de ba arılı bulanların oranı artmaktadır.

Öneriler; çalı mamızdan ortaya çıkan sonuçlara göre Milli E itim Bakanlı ı
yeni e itim sistemi 4+4+4 ü halka anlatma noktasında hem kitle ileti im
araçlarını hem de yazılı, basılı ve sözlü ileti im araçlarını daha yo un
kullanarak sistemi halka indirgemelidir. Devlet (kamu kurulu ları) halkı
bilgilendirme çerçevesinde yapaca ı çalı malarda halkı iyi analiz etmeli, onların
hangi araç ve ortamları daha fazla kullandıklarını, neleri daha fazla dikkate
alarak fikir olu turduklarını bilmesi gerekir. Çünkü bu durum yapılan tanıtımın
ba arı oranının yükselmesine neden olacaktır. © 
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