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TÜRKİYE’DE DEVLET
LİSELERİNDE AKADEMİK
DİRENÇLİLİK PROFİLİ: PISA 
2009 TÜRKİYE VERİSİNİN
ANALİZİ

 
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
VE “4+4+4” DÜZENLEMESİ

 
"OKULÖNCESİ EĞİTİMİNDE
GELDİĞİMİZ NOKTA:
BAŞARILAR VE
ZORLUKLAR" PANELİ 
30 Mayıs’ta AÇEV ve ERG’n�n
davet�yle Ankara’da düzenlenen
panelde, kamu yetk�l�ler�, STÖ
tems�lc�ler� ve akadem�syenler
Türk�ye’de okulönces� eğ�t�m�n
durumunu ve pol�t�ka seçenekler�n�
güncel ver�ler ve anal�zler ışığında
tartışmak üzere b�r araya geld�.
Erken Çocukluk Eğ�t�m� ve "4+4+4"
Düzenlemes� başlıklı raporun ERG
tarafından sunulmasının ardından
kolaylaştırıcılığını Prof. Dr. Z�ya
Selçuk’un (TED Ün�vers�tes�) yaptığı
oturumda, Prof. Dr. Berr�n Akman
(Hacettepe Ün�vers�tes�), Adem
Arkadaş (Uluslararası Çocuk
Merkez�), Rıdvan Kurt�pek
(Kalkınma Bakanlığı), Prof. Dr.
Serdar Sayan (TOBB ETÜ Sosyal
Pol�t�kalar Uygulama ve Araştırma
Merkez�) ve Dr. Hasan Süel
(Türk�ye Vodafone Vakfı)
değerlend�rmeler�n� paylaştılar.

BETAM: “TÜRKİYE’DE HER
DÖRT ÇOCUKTAN BİRİ
YOKSUL” 
Bahçeşeh�r Ün�vers�tes� Ekonom�k
ve Toplumsal Araştırmalar
Merkez�’n�n (BETAM) yayımladığı
araştırma notunda bölgeler
arasında çocuk yoksulluğu
açısından der�n farkların
bulunmasının yanı sıra Türk�ye’de
her dört çocuktan b�r�n�n g�y�m,
ısınma ve beslenme g�b� temel
gereks�n�mler�n�n karşılanamadığı
bel�rt�l�yor. Çocukların yoksullukla
büyümes�n�n ekonom�k kalkınma
üzer�nde de olumsuz etk�ler�
olduğunun vurgulandığı araştırma
notunda, çocuk yoksulluğuna
yönel�k araştırmalara ve etk�l�
pol�t�ka araçlarına duyulan
gereks�n�m�n altı ç�z�l�yor. Araştırma
notunu görüntülemek �ç�n tıklayınız.

 
ENGELSİZ TÜRKİYE İÇİN:
YOLUN NERESİNDEYİZ? 
D�lek Sabancı’nın desteğ�yle,
Sabancı Ün�vers�tes� önderl�ğ�nde
hazırlanan Engels�z Türk�ye İç�n:
Yolun Neres�ndey�z? başlıklı rapor,
engell� b�reyler�n b�lg� ve h�zmete,
f�z�ksel çevreye, eğ�t�me er�ş�mde;
�st�hdama, s�yasal katılım
mekan�zmalarına katılmada; sağlık
ve rehab�l�tasyon h�zmetler�nden
yararlanmada yaşadıkları zorlukları
ele alıyor. Rapor, pol�t�ka öner�ler�n�n
yanı sıra seç�len pol�t�ka öner�ler�ne
�l�şk�n mal�yet anal�zler�ne de yer
ver�yor. Raporda eğ�t�m başlığı
altında �ncelenen sorun alanları,
erken tanı ve erken eğ�t�m
uygulamalarının eks�kl�ğ�; kapsamlı
b�r eğ�tsel değerlend�rme ve
tanılama sürec�ne duyulan
gereks�n�m; eğ�t�m kurumlarının
f�z�ksel altyapı sorunları; destek
h�zmetler�n�n yeters�zl�ğ�; üst eğ�t�m
kademeler�ne doğru öğrenc�
sayısında yaşanan düşüş; meslek�
eğ�t�m ve yaşam boyu öğrenme
h�zmetler�n�n yeters�zl�ğ�; yeterl�
sayıda özel eğ�t�m öğretmen� ve
d�ğer �lg�l� uzman bulunmamasıdır.
Raporu görüntülemek �ç�n tıklayınız.

 
EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
PAYLAŞIMI  İSTANBUL
2013
İstanbul M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü
tarafından İstanbul Aydın
Ün�vers�tes� �şb�rl�ğ�yle düzenlenen
Eğ�t�mde İy� Örnekler Paylaşımı 
İstanbul 2013 Konferansı 25
Mayıs’ta düzenlend�. Konferansta,
İdar� İşler/Uygulamalar, Halkla
İl�şk�ler ve İlet�ş�m, Kaynaştırma ve

OKULLARDA BİLGİ VE
İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
Okullarda öğretmen ve öğrenc�ler�n
b�lg� ve �let�ş�m teknoloj�ler� alanında
eğ�l�m ve yetk�nl�kler�n� ölçen
kapsamlı b�r anket, Avrupa
Kom�syonu tarafından
gerçekleşt�r�ld�. Türk�ye’y� de
kapsayan araştırma sonucunda,
Avrupa ülkeler�ndek� okullarda
b�lg�sayar sayısının 2006 yılından
ber� yaklaşık �k� kat arttığı,
öğrenc�ler�n ve öğretmenler�n d�j�tal
platformlarda eğ�t�m yapmaya �stekl�
olduğu, ancak b�lg� ve �let�ş�m
teknoloj�ler� kullanımının ve d�j�tal
becer�ler�n denges�z b�r dağılım
gösterd�ğ� �fade ed�ld�. Haber�n
devamını görüntülemek �ç�n
tıklayınız.

 
AVRUPA’DA
ÖĞRETMENLER VE OKUL
YÖNETİCİLERİNE İLİŞKİN
TEMEL VERİLER 
Euryd�ce tarafından N�san’da
yayımlanan rapor, Türk�ye’n�n de
aralarında bulunduğu 32 Avrupa
ülkes�nde öğretmenler�n ve okul
yönet�c�ler�n�n meslek� gel�ş�mler�ne
ve çalışma koşullarına �l�şk�n
kapsamlı b�r res�m sunuyor. Rapor,
62 gösterge ışığında Euryd�ce
ağından toplanan �stat�st�ksel ve
n�tel ver�n�n yanı sıra TALIS 2008,
PISA 2009 ve TIMSS ver�ler�ne de
dayanarak hazırlanmış. Öne çıkan
bulgularla �lg�l� özet belgeye ulaşmak
�ç�n tıklayınız. Raporun tamamını
görüntülemek �ç�n tıklayınız.

 
BM ÇOCUK HAKLARI
KOMİTESİ’NİN ÇOCUĞUN
YÜKSEK YARARI VE
ÇOCUĞUN DİNLENME, BOŞ
ZAMAN VE OYUN HAKKINA
İLİŞKİN GENEL
YORUMLARI 
BM Çocuk Hakları Kom�tes� (ÇHK),
yakın dönemde yayımladığı Genel
Yorumlar arasında Çocuk Hakları
Sözleşmes�’n�n 3. maddes�n�n �lk
paragrafında �fade ed�len, çocuğun
yararına öncel�k ver�lmes�n� ve 31.
maddes�nde ele alınan, çocuğun
d�nlenme, boş zaman, oyun,
eğlence etk�nl�kler� �le kültürel ve
sanatsal yaşama katılma hakkını da
ele aldı. Genel Yorumlar, sözleşme
maddeler�n� açıklıyor, söz konusu
maddeler�n uygulanmasına �l�şk�n
devletler�n atması gereken adımlara
ve d�kkat etmes� gereken konulara
�l�şk�n yol göster�yor.  

17 N�san 2013 tar�hl� Genel Yorum
17’de ÇHK, çocuğun d�nlenme, boş

YENİ “PISA IN FOCUS”
NOTLARI
Uluslararası Öğrenc� Başarısını
Değerlend�rme Programı (PISA)
ver�ler�nden hareketle hazırlanan aylık
PISA �n Focus pol�t�ka notlarının 27’nc�s�
öğrenc� başarısının okullar �ç�nde ve
arasında nasıl değ�şt�ğ�n� ve eğ�t�m
pol�t�kalarının bu farklara etk�s�n�;
28’�nc�s� �se kentsel alanlardak�
okullardak� öğrenc�ler�n kırsal
alanlardak� öğrenc�lerden daha yüksek
performans göstermes�n�n nedenler�n�
�ncel�yor.

Not 27: Öğrenc�n�n hang� okula devam
ett�ğ� öneml� m�? 
Not 28: Kentlerdek� okulları farklı kılan
ned�r? 

İNSAN HAKLARI
PERSPEKTİFİNDEN ÖĞRENME
ÇIKTILARINA İLİŞKİN
DEĞERLENDİRMELER
Act�onA�d, Global Campa�gn for
Educat�on ve Uluslararası Af Örgütü’nün
ortak g�r�ş�m� olan R�ght to Educat�on
Project tarafından yayımlanan pol�t�ka
belges�, öğrenme çıktılarının
değerlend�r�lmes�ne �l�şk�n eğ�t�m
pol�t�kalarının parçası olması gereken
�nsan hakları �lkeler�n� ele alıyor. Ek
olarak, öğrenme çıktılarına �l�şk�n
değerlend�rmeler�n eğ�t�m�n kal�tes�yle
�lg�l� gen�ş çerçeveye nasıl oturduğu
üzer�ne görüşlere yer ver�l�yor. Belgede
ayrıca, bu değerlend�rmeler�n �nsan
hakları standartlarıyla uyumunu
güçlend�rmek �ç�n pol�t�ka yapıcılara
öner�ler sunuluyor. Belgey� İng�l�zce
olarak görüntülemek �ç�n tıklayınız.

TEDMEM: “TÜRKİYE
PERSPEKTİFİNDEN TIMSS
2011 SONUÇLARI” 
Tedmem tarafından Mayıs’ta
yayımlanan çalışma, Uluslararası
Matemat�k ve Fen Eğ�l�mler� Araştırması
(TIMSS) 2011 sonuçlarını Türk�ye
açısından pek çok farklı başlık altında
�ncel�yor. “Türk�ye b�r yanda dünyanın
en yüksek başarısına sah�p ülkelerdek�
öğrenc�lerden daha da başarılı
öğrenc�ler yet�şt�ren okullara sah�pken,
d�ğer yanda öğrenc�ler� en düşük
başarıya sah�p ülkelerdek�ler kadar b�le
başarılı olamayan okulları olan b�r
ülked�r.” saptaması raporun öneml�
bulguları arasında öne çıkıyor. Ana
bulgulara er�şmek �ç�n tıklayınız. 

 

BASINDA ERG

Aytuğ Şaşmaz, ortaöğret�m�n yen�den
yapılandırılması ve ortaöğret�me geç�ş
konularında ERG’n�n görüşler�n�
aktarıyor (29.04.2013)

http://www.egitimreformugirisimi.org/sites/www.egitimreformugirisimi.org/files/Akademik_Direnclilik_Profili.pdf
http://www.egitimreformugirisimi.org/sites/www.egitimreformugirisimi.org/files/ACEV.ERG_ECE_PolitikaRaporu.pdf
http://betam.bahcesehir.edu.tr/tr/2013/04/turkiyede-her-dort-cocuktan-biri-yoksul/
http://ciad.sabanciuniv.edu/tr/engelsiz-turkiye-icin-yolun-neresindeyiz
http://ec.europa.eu/education/news/20130419_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/151EN_HI.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/151EN.pdf
http://www.oecd.org/pisa/pisainfocus/pisa%20in%20focus%20n27%20%28eng%29--FINAL_version2.pdf
http://www.oecd.org/pisa/pisainfocus/pisa%20in%20focus%20n28%20%28eng%29--FINAL.pdf
http://www.right-to-education.org/sites/r2e.gn.apc.org/files/RTE%20Learning%20Outcomes%20policy%20briefing.pdf
http://www.tedmem.org/haberler/2013/05/31/turkiye_perspektifinden_timss_2011_sonuclari_konferansindan_notlar.html
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“RASSAL
DEĞERLENDİRME: SOSYAL
PROGRAMLARIN ETKİSİNİN
ÖLÇÜLMESİ” EĞİTİM
POLİTİKASI SEMİNERİ 
5. Eğ�t�m Pol�t�kası Sem�ner�,
Innovat�ons for Poverty Act�on Proje
D�rektörü Ben�am�no Savon�tto’nun
katılımıyla 20 Mart günü ERG’de
düzenlend�. Sem�nerde, sosyal
programların etk�s�n�n ölçülmes�nde
rassal değerlend�rme yöntem�, teor�
ve uygulama boyutlarıyla b�rl�kte
tartışıldı ve eğ�t�m programlarından
örnekler ver�ld�. Sem�ner� �zlemek
�ç�n tıklayınız.

 
EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
KONFERANSI 10 YAŞINDA  
13 N�san'da Sabancı
Ün�vers�tes�’nde düzenlenen
Eğ�t�mde İy� Örnekler Konferansı
2013’te 108 �y� uygulama ve
materyal örneğ� 900’ü aşkın
katılımcıyla paylaşıldı. “Eğ�t�m�
Dönüştürmek” temalı açış
konuşmalarıyla başlayan konferans,
çeş�tl� özel oturumlara ve atölye
çalışmalarına ev sah�pl�ğ� ett�.
Konferansa �l�şk�n ayrıntılı b�lg� �ç�n
tıklayınız.

Özel Eğ�t�m, ÖğrenmeÖğretme
Etk�nl�kler�, ÖğretmenYönet�c�
Öğrenc�Vel�Tedar�kç�ler�n
Uygulama Modeller�; Okulönces�
Eğ�t�m; Ps�koloj�k Danışma ve
Rehberl�k ve Meslek� Eğ�t�m
kategor�ler�nde hazırlanan 1270
başvuru arasından seç�len 50
sözlü, 45 poster sunum yer aldı.

 
İHOP “AVRUPA İNSAN
HAKLARI MAHKEMESİ
KARARLARININ
UYGULANMASININ
İZLENMESİ” RAPORLARI 
İnsan Hakları Ortak Platformu’nun
(İHOP) “Türk�ye’de Avrupa İnsan
Hakları Mahkemes� [AİHM]
kararlarının uygulanmasının, �nsan
hakları savunucuları ve örgütler�
tarafından etk�l� b�r b�ç�mde
�zlenmes�n� sağlamak ve Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmes�’n�n ve
AİHM kararlarının Türk�ye’de tam
olarak uygulanması sürec�n�
etk�lemek ve bu alanda şeffaflığın
sağlanmasına katkıda bulunmak”
amacıyla 2012 yılında başlattığı
program kapsamında dört karara
�l�şk�n İzleme Raporları Mart 2013’te
yayımlandı. İzlenen AİHM kararları
arasında zorunlu D�n Kültürü ve
Ahlak B�lg�s� ders�n�n statüsünü ve
�çer�ğ�n� yakından �lg�lend�ren, 2007
tar�hl� Hasan ve Eylem
Zeng�n/Türk�ye kararı da bulunuyor.
Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak
tarafından hazırlanan rapora
er�şmek �ç�n tıklayınız.

zaman ve oyun hakkı �le eğ�t�m
hakkı arasındak� bağlara da
değ�n�yor; eğ�t�me �l�şk�n hang�
sorunların bu hakkın �hlal�ne yol
açab�leceğ�ne ve bu bağlamda
devletler�n yükümlülükler�ne d�kkat
çek�yor. Genel Yorum 17’ye
er�şmek �ç�n tıklayınız. 

29 Mayıs 2013 tar�hl� Genel Yorum
14’te ÇHK, çocukları �lg�lend�ren tüm
durumlarda, çocuğun yararına
öncel�k ver�lmes�n� gerekt�ren Çocuk
Hakları Sözleşmes� hükmüyle �lg�l�
olarak, devlet�n yükümlülükler�ne,
hükmün yasal b�r anal�z�ne ve
sözleşmen�n d�ğer �lke ve
maddeler�yle �l�şk�s�ne değ�nmen�n
yanı sıra çocuğun yüksek yararı
�lkes�n�n uygulanab�lmes� �ç�n gerekl�
prosedürel önlemlere de yer
ver�yor. Genel Yorum 14’e er�şmek
�ç�n tıklayınız.
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Üyel�kten ayrılmak �ç�n lütfen tıklayınız.

Görüş b�ld�rmek �ç�n lütfen tıklayınız.

Bülten� arkadaşlarınızla paylaşmak �ç�n
tıklayınız.

       

Bu ebülten� düzgün görüntüleyem�yorsanız tıklayınız.
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Hakkımızda
2003 yılında “herkes �ç�n kal�tel� eğ�t�m” hedef� �le Sabancı Ün�vers�tes� bünyes�nde hayata geçen Eğ�t�m Reformu G�r�ş�m�, Türk�ye’de toplumsal ve
ekonom�k gel�şmey� sağlayacak eğ�t�m reformu pol�t�kaları gel�şt�r�lmes�n� amaçlıyor. Devamı

Bağlantılar
eg�t�mde�y�ornekler.org
İlet�ş�m

 0 212 292 05 42
erg@sabanc�un�v.edu

0Like

http://www.youtube.com/watch?v=YfQjxTJDZ7E
http://www.egitimdeiyiornekler.org/
http://www.aihmiz.org.tr/files/01_Hasan_ve_Eylem_Zengin_Rapor_TR.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm
http://www.youtube.com/watch?v=MaquIJiH-bs
http://www.facebook.com/egitimdeiyiornekler
http://www.twitter.com/egitimreformu
http://www.youtube.com/user/egitimreformu
http://www.egitimreformugirisimi.org/
mailto:erg@sabanciuniv.edu
http://www.egitimreformugirisimi.org/ebulten/martmayis2013
http://www.egitimreformugirisimi.org/comment/reply/1148#comment-form
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.egitimreformugirisimi.org%2Ftr%2Febulten%2Fmartmayis2013&ref_src=twsrc%5Etfw&text=ERG%20E-B%C3%BClten%20Mart-May%C4%B1s%202013%20%7C%20Herkes%20i%C3%A7in%20Kaliteli%20E%C4%9Fitim&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.egitimreformugirisimi.org%2Ftr%2Febulten%2Fmartmayis2013
http://www.egitimreformugirisimi.org/tr/egitimreformugirisimi
http://www.egitimdeiyiornekler.org/
mailto:erg@sabanciuniv.edu

