
Türkiye’de insani, toplumsal ve ekonomik 
gelişmeyi sürdürmenin, her çocuğa hakkı olan 
kaliteli eğitimi sunmakla mümkün olacağına 
inanıyoruz. 

Bu dosyada size, eğitim sisteminin öncelikli 
gördüğümüz ihtiyaçlarını ve çözüme yönelik 
önerilerimizi sunuyoruz. Ortaöğretim, 
Öğretmenler, Bütçe İhtiyacı ve Okulöncesi 
Eğitim konularındaki saptamalarımız ve 
önerilerimiz, eğitim politikaları alanında 
yaptığımız çok sayıda araştırma ve izleme 
çalışmasının bulgularına dayanıyor. 

Dosyada aynı zamanda, temsil ettiğiniz ilde 
eğitime ilişkin geçen yılın temel göstergeleri, 
bölge ve ülke ortalamasıyla karşılaştırmalı olarak 
yer alıyor. 

Milletvekilliğiniz boyunca eğitim sisteminin 
öncelikli ihtiyaçlarını gündemde tutarak, eğitim 
sistemimizin iyileşmesine katkıda bulunacağınızı 
ümit eder, bu süreçte Eğitim Reformu Girişimi 
(ERG) olarak işbirliğine hazır olduğumuzu 
bilmenizi isteriz.





gösteren öğrenci oranları da oldukça düşüktür. 
Öncelikle, ortaöğretimin niteliğini 
güçlendirmeye ve okullar arasındaki kalite 
farklarını azaltmaya odaklanmak gerekiyor. 
Ayrıca, eğitim sisteminin tamamen dışında 
kalan gençlerin oranını azaltacak ve bu gençlere 
aktif yaşama katılım olanakları sağlayacak 
politikalara da ihtiyaç var. Türkiye’de 15-19 
yaşlarındaki genç kadınların % 27’si, genç 
erkeklerinse % 15’i ne eğitim alıyor ne de 
çalışıyor. Bu oranların OECD ortalamasıysa % 7.
 
Ortaöğretime katamadığımız genç nüfusun 
yüksekliği, eğitimin düşük niteliği dolayısıyla 
temel becerileri kazandıramadığımız lise 
öğrencilerinin çokluğu ve üst düzeyde 
performans gösteren öğrenci sayısının 
yetersizliği, Türkiye’nin sürdürülebilir toplumsal 
ve ekonomik gelişme potansiyelini de 
zayıflatıyor.
(Bkz. “ORTAÖĞRETİM” bilgi kartı)

Çocukların öğrenme çıktılarının ve okul 
deneyimlerinin iyileştirilmesinde, öğretmen 
niteliğini güçlendirecek ve öğretmen 
devinimini azaltacak politikalara önemli rol 
düşüyor.

Eğitimin kalitesinin başlıca belirleyicilerinden 
olan öğretmen niteliğini güçlendirmek için, 
öğretmen adaylarının üniversiteye girişinden 
hizmet öncesi eğitimlerine, öğretmenlerin 
mesleğe seçilmelerinden mesleki gelişim 
olanaklarına, sistemdeki farklı sorun alanlarına 
bütüncül bir yaklaşımla eğilmek gerekiyor.
Bu bakımdan, güncel üst politika belgelerinin, 
2011 yılında ilk taslağı hazırlanan Ulusal 
Öğretmen Stratejisi’nin uygulanmasını 
hedeflemesi olumlu bir gelişme. 

Bu çerçevede, bölgesel eşitsizliklere ve 
öğretmen devinimine özel önem atfedilmesi 
gerekiyor. 2015-16 eğitim-öğretim yılında 
ortaöğretimde öğretmen başına düşen öğrenci 
sayısı Batı Marmara’da 11 iken Güneydoğu 
Anadolu’da 16’dır. Dahası, Türkiye genelinde 11 
yıl olan öğretmenlerin ortalama deneyim 
süresi, Şırnak’ta 1,5 yıla, Hakkari’de 1,3 yıla 
iniyor.

Ek olarak, doğu bölgelerinde öğretmen 
deviniminin yüksek olması, çocukların sık sık 
öğretmenlerinin değişmesi anlamına geliyor. 
Bu durum, öğrencilerin hem temel becerileri 
kazanmasını zorlaştırıyor hem de okula aidiyet 
hislerini zayıflatıyor. Dolayısıyla, öğretmenlerin 
doğu illerinde kalıcı olmaları için yaşam 
koşullarını iyileştirmek ve bölgeler arasında 
dengeli bir dağılım sağlamak gerekiyor.
(Bkz. “ÖĞRETMENLER” bilgi kartı)     
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ERG, çocuğun ve toplumun gelişimi için 
eğitimde yapısal dönüşüme nitelikli veri, 
yapıcı diyalog ve eleştirel bakış yoluyla 
katkı yapan bağımsız ve kâr amacı 
gütmeyen bir girişimdir.

Eğitimde karar süreçlerinin veriye dayalı 
olması ve paydaşların katılımıyla 
gerçekleşmesi, her çocuğun kaliteli eğitime 
erişiminin güvence altına alınması yapısal 
dönüşümün ana unsurlarıdır.

2003 yılında kurulan ERG, Türkiye’nin önde 
gelen vakıflarının bir arada desteklediği bir 
girişim olmasıyla Türkiye sivil toplumu için 
de iyi bir örnek oluşturur.

ERG, Eğitim Gözlemevi birimi ve ATÖLYE 
Labs ile ortak girişimi Eğitim Laboratuvarı 
aracılığıyla faaliyetlerini gerçekleştirir.
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