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Millî Eğitim Bakanlığı, 2023 Eğitim Vizyonu’nu açıkladı. Peki eğitimde son durum ve
yaşanan gelişmeler neler? 11 yıldır eğitim alanında yaşanan gelişmeleri izleyen
Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Eğitim İzleme Raporu 2017-18’i yayımlıyor. Raporda,
eğitime ayrılan kaynaklar, eğitime erişim, güncel öğretmen politikaları, eğitimin
içeriği, eğitim ortamları ve eğitimin çıktılarına dair veriler paylaşılıyor. Ayrıca bu yıl ilk
kez, öğrenimini tamamlamış ya da sürdürmekte olan gençlerin istihdam durumları,
değerleri, siyasi katılım durumları gibi göstergeler de raporda yer alıyor.
Eğitim Reformu Girişimi (ERG), geçtiğimiz eğitim-öğretim yılına ilişkin gelişmeleri ele alan Eğitim
İzleme Raporlarının on birincisini 27 Kasım 2018 Salı günü basın toplantısıyla duyuruyor.
Geçtiğimiz yıl, alanda önemli ve olumlu değişikliklerin tohumunun atıldığı bir yıl oldu. 24 Haziran
2018 seçimleri sonrasında yeni Millî Eğitim Bakanı göreve geldi, kamuoyunda eğitim daha fazla
konuşulmaya, tartışılmaya başlandı. Millî Eğitim Bakanlığı, 2023 Eğitim Vizyonu’nu kamuoyuyla
paylaştı.
Eğitim Reformu Girişimi (ERG), yaşanan tüm bu gelişmeleri yakından izleyerek, değişikliklere ışık
tutmaya ve kamuoyuna açık bir bilgi kaynağı olmaya gayret etti. Bu gayretlerin bütünleştirilmiş ve
ERG uzmanlarının analizleriyle sentezlenmiş halini ise Eğitim İzleme Raporu 2017-18’de sunuyor.
11. Eğitim İzleme Raporu’nda, eğitime ayrılan kaynaklar, eğitime erişim, öğretmen politikaları,
eğitimin içeriği, eğitim ortamları ve eğitimin çıktılarına dair güncel veriler yer alıyor. Raporda ilk kez,
öğrenimini tamamlamış ya da sürdürmekte olan gençlerin istihdam durumları, değerleri, siyasi
katılım durumları gibi göstergeler de bulunuyor.
Eğitim İzleme Raporu 2017-18’de yer alan verilerden bazıları şöyle:
- 2017-18 eğitim-öğretim yılında ilköğretim okullarının %14,4’ünde, liselerin de %6,4‘ünde ikili
eğitim yapıldı. Millî Eğitim Bakanlığı ikili eğitimin kaldırılmasını hedefliyor. Peki ikili eğitimin
2019 sonuna kadar kalkması için kaç dersliğe ihtiyaç bulunuyor?
- 2020’de 5 yaşta zorunlu olması hedeflenen okul öncesi eğitimde okullulaşma oranı arttı.
Ancak Türkiye bu konuda hala OECD ve AB ülkelerinin gerisinde yer alıyor. 2017-18 eğitimöğretim yılında 5 yaş grubundaki kaç çocuk okul öncesi eğitim alabildi?
- Lisede okula giden kız öğrenci sayısında, bölgeler arasındaki eşitsizlik devam ediyor. Türkiye
genelinde kız öğrencilerin ortaöğretimde net okullulaşma oranı %83,4 iken bu oran Muş’ta
%51’e, Ağrı’da %53,5’e düştü.
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Açıköğretim lisesine giden öğrenci sayısı 1 milyon 395 bin 621 olarak görülüyor. Örgün
eğitim çağında olmasına karşın 14-17 yaş aralığındaki kaç genç açıköğretim lisesine gidiyor?
Türkiye’de 15-29 yaş arasındaki gençlerin %27,2’si ne öğrenim görüyor ne de bir işte
çalışıyor. Bu, OECD üyesi ülkeler içindeki en yüksek oran.
Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu’nda yeniden ele aldığı yabancı dil eğitiminde
Türkiye’de durum ne?

27 Kasım 2018 Salı günü açıklanacak raporun basın toplantısında sizi de aramızda görmekten
mutluluk duyarız.
Saygılarımızla,
Tarih ve yer:
27 Kasım 2018, Salı
Minerva Han, Bankalar Cad. No:2 Karaköy, İstanbul
Program:
09.30-09.45: Karşılama
09.45-11.00 : Eğitim İzleme Raporu 2017-18 sunumu
11.00-12.00 : Soru-cevap
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