
Ulusal ve Yerel Yazılı Basında 244 Haber

Ulusal Radyolarda 8 Haber

Ulusal TV’lerde 29 Haber

Yabancı Basında 16 Haber
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Eğitimde İyi Örnekler 
Konferansları, eğitimin 
birçok paydaşını iyi örnekler 
etrafında bir araya getirerek 
meslektaşlar arası öğrenme 
ve paylaşıma katkı sunuyor.

Eğitimde İyi Örnekler  
Konferansları katılımcı sayısı  

11.710

Eğitimde İyi Örnekler  

Yerel Çalıştayları katılımcı sayısı  

6.355

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) 2003’ten bu yana 
sürdürdüğü çalışmalarıyla, Türkiye’de eğitimin 
niteliğiyle ilgili olarak kamu ve diğer paydaşlar 
arasında diyalog ortamı sağlamaya ve eğitim 
politikaları süreçlerini ve çıktılarını iyileştirmeye 
çalışıyor. Toplumdaki mevcut eşitsizlikleri 
gidermeyi ve tüm bireylerin kaliteli eğitime 
erişimini güvence altına almayı hedefleyen politika 
önerileri geliştirirken ERG, veri temelli ve katılımcı 
politika analizi süreçlerini hayata geçiriyor.

Eğitimin amaçlarıyla, içeriğiyle ve ortamlarıyla 
demokratik olması gerektiğini savunan ERG, başta 
çocuklar, öğretmenler ve veliler olmak üzere 
eğitimin farklı paydaşlarının karar süreçlerine 
katılmasının önemine dikkat çekiyor. ERG ile gerek 
sorunların analizi gerek çözüm önerileri geliştirme 
süreçlerinde birlikte hareket eden kamu, sivil 
toplum, akademi ve özel sektörden temsilciler, 
eğitim alanında yeni bir politika kültürünün 
gelişmesine tanıklık ve ortaklık ediyor.

HERKES ‹Ç‹N KAL‹TEL‹ E⁄‹T‹M 
 ERG 2014

erg.sabanciuniv.edu 
 /egitimreformu

/egitimreformu

/egitimdeiyiörnekler
/education-reform-initiative

ERG 2014’te

Türkiye’nin eğitim alanında bağımsız, nesnel ve 
rasyonel bilgi kaynağı olmaya devam etti. Ürettiği bilgi 
ve analizler ile basında çok daha fazla yer aldı. Ulusal 
ve yerel basında 297 kez haber oldu. ERG röportajları, 
The New York Times, AFP, Financial Times, Reuters, 
Newsweek, The National, Al Jazeera English, The 
Economist, The Wall Street Journal gibi 16 prestijli 
yayında yer aldı. 

Pennsylvania Üniversitesi Düşünce Kuruluşları ve 
Sivil Toplum Programı 2013 Global Go To Think Tank 
Endeksi’nde, 182 ülke ve 6 binin üzerinde kuruluşun 
değerlendirilmesi sonucunda tüm dünyadan “En İyi 
Eğitim Politikası” kategorisinde ilk 50’de yer aldı.

Öğretmenlere dokunmaya ve onlardan öğrenmeye 
devam etti. ERG, 11. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı ile 
Erzurum ve Gümüşhane’de yapılan yerel çalıştaylarda 
toplam 1.184 eğitimciye erişti. Düşünen Okul, Gelişen 
Öğrenci projesinde eleştirel düşünme eğitimlerini 
tamamlayan öğretmenler sertifikalarını aldı.

Küresel ve yerel düzeyde sivil toplumla işbirliğine 
devam etti. Research Triangle Institute International 
(RTI), UNICEF, TEGV, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk 
Çalışmaları Birimi (ÇOÇA) ve Çelikel Eğitim Vakfı gibi 
kurumlarla işbirliği yaptı.

Eğitime erişim, içermeci eğitim, okullarda çocuk 
katılımı, eğitimde eşitlik, eğitim teknolojisi, eğitimin 
çıktıları ve akademik başarı alanlarında çalıştı. ERG, 
okullarda öğrenci katılımını ve demokrasi kültürünü 
güçlendirmek amacıyla ÇOÇA ile birlikte 2013 yılında 
başladığı Demokratik Okullara Doğru Projesi’ni 
tamamladı. 

Daha farklı bir bakış açısıyla, iletişim ve etki kanallarını 
çeşitlendiren yeni bir strateji sürecine girdi. 2015-2017 
yılı faaliyet planlarını, paydaşlarla karşılıklı iletişimi 
güçlendirecek bir strateji çerçevesinde tasarladı.

 “Matematik Ödevimi 
Yaparken Geriliyorum…”
Türkiye’de eğitim konusuyla ilgilenen 
en önemli düşünce kuruluşlarından biri 
olan, Sabancı Üniversitesi bünyesindeki 
Eğitim Reformu Girişimi ERG’nin 
2012 PISA sonuçlarıyla ilgili raporları 
nihayet ortaya çıkmaya başladı. Türkiye 
2003 yılından beri sınavlara katılıyor. 
Baktığınızda bizim öğrencilerimizin 
PISA sonuçlarında hep bir iyileşme, 
düzelme var. Ancak bu düzelmenin hızı 
hala son derece yetersiz hala OECD’nin 
altındayız, ilk sıralardan uzağız.

 İsmet Berkan, Hürriyet, Nisan 2014

“4+4+4 Sınıfta Niye Kaldı?”
Eğitim Reformu Girişimi ERG, eğitim konusunda kafa 
yoran ender sivil toplum örgütlerinden birisi. Son 
değerlendirmesi 4+4+4’le ilgili… 2011-2012 yılında, 
geçiş sürecinden etkilenmeyen öğrencilerin yüzde 
36,8’i matematikten 5 almış, 2012-2013’te kesintili 
eğitime geçişte matematikten 5 alan öğrenciler yüzde 
23’e gerilemiş. 1 alan öğrenciler 2011-2012 yılında 
yüzde 2 iken, bu oran yüzde 4’e çıkmış.

 Abbas Güçlü, Milliyet, Mart 2014

“Türkiye’nin Eğitim Politikaları 2023 
Vizyonu ile Asla Örtüşmüyor”
Eğitim Reformu Girişimi Direktörü Batuhan Aydagül 
“Türkiye’de uygulanan eğitim politikaları asla 2023 vizyonu 
ile örtüşmüyor” diyerek ısrarla vurguluyor: “Günümüzde 
sıçrama yaparak bir üst lige çıkmayı başarabilmiş ülkelere 
baktığımızda burada eğitimin ve insan kaynaklarına 
yaptıkları yatırımın öncü rol oynadığını görürüz. Türkiye’nin 
bu eğitim düzeyi ile buradan çıkma şansı yok.” 

Özlem Yüzak, Cumhuriyet, Eylül 2014

“Fatih Projesi’ne Öğrenciler 
Hazır, Yetişkinler Değil”
Önümüzdeki Eylül ayında 10 milyon 
öğrencinin tabletlerine kavuşacağı 
söyleniyor. Türkiye, dünyanın en 
kapsamlı eğitim teknolojisi projelerinden 
birini yaşama geçirmeye hazırlanırken, 
kafalardaki soru işaretleri az değil. 
Tabletlerin içeriğinden, öğretmenlerin 
eğitimine kadar sayısız soru. Sabancı 
Üniversitesi çatısı altındaki Eğitim 
Reformu Girişimi (ERG), Fatih Projesi’yle 
ilgili “FATİH Projesi, Eğitimde Dönüşüm 
İçin Fırsat Olabilir mi?” raporunda bu 
sorulara cevap arıyor. 

Gila Benmayor, Hürriyet, Nisan 2014

 SEÇBİR ile Öğretmenin Atölyesi Sertifika Programı tamamlandı.

 Düşünen Okul, Gelişen Öğrenci Projesi’nde 
öğretmenlerle eleştirel düşünme eğitimleri tamamlandı.

 Eğitim Politikası Seminerleri 
düzenlendi:

- İlkokul 1. Sınıfların Sosyal ve Bilişsel 
Gelişiminin Desteklenmesi

- Eğitim, Dindarlık ve Siyasi Partilere  
Oy Verme Eğilimi

- Okul Yemeğinin Çocukların Eğitim 
Çıktıları Üzerine Etkisi

- FATİH Projesi Eğitimde Dönüşüm İçin  
Bir Fırsat Olabilir mi?

- Türkiye’de Gençlerin Katılımı Araştırması

- İlkokuma-Yazma Öğretiminde Öğrenci 
Katılımıyla Nasıl Hece Oluşturulur?

20
14

’TE  

BA
SI

NDA ER
G

20
14

’TE E
RG  

ÖĞRET
MEN

LE
RE  

ULA
ŞM

AYA  

DEV
AM ET

Tİ



6 Şubat 2014 Tarihinde TBMM’ye 
Sunulan MEB Yasa Tasarısı Üzerine  
Ön Değerlendirmeler

 

 

 

TBMM Başkanlığı’na sunulmuş olan Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; dershanelerin 
kapatılması ve özel okula dönüştürülmesi, belirli alanlarda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 
merkez teşkilatında üst düzey birimler arasında ve merkezle taşra teşkilatı arasındaki yetki 
ve görev dağılımının yeniden düzenlenmesi, yeni birimler (daire başkanlıkları) 
oluşturulması, merkez ve taşra teşkilatı ile okullarda üst düzey yöneticilerin değiştirilmesi, 
öğretmen ve müdür atamalarında yeni kurallar uygulanması ve eğitimde alternatif 
finansman modellerinin yaşama geçirilmesi başta olmak üzere birçok alanda değişiklikler 
öngörmektedir. Yasa tasarısıyla öngörülen alanlara yönelik kamuoyu tartışması bugüne 
kadar ağırlıklı olarak dershanelere ilişkin gerçekleşmiştir, dershaneler dışındaki değişiklikler 
şu ana kadar etraflıca tartışılamamıştır. Tasarıya ek olarak sunulan gerekçe metninde son 
derece sınırlı biçimde açıklandığı görülen diğer düzenlemelerin, hem gerekçeleri hem de 
uygulamaya olası yansımaları bakımından, kapsamlı biçimde tartışılması yararlı olacaktır. 

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından hazırlanan bu politika notu, yasa tasarısını 
Türkiye eğitim sisteminin gereksinimleri ekseninde değerlendirmek ve tasarının yasalaşması 
ve ilgili yönetmeliklerin hazırlanması süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla yazılmıştır. 

 

 

 

 

 

Education Monitoring Report 2013 
Executive Summary

Eğitim İzleme Raporu 2013
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Türkiye PISA 2012 Analizi:  
Genel Bulgular ve Eğilimler

Türkiye PISA 2012 Analizi: 
Matematikte Öğrenci Motivasyonu, 
Özyeterlik, Kaygı ve Başarısızlık Algısı

‖  

 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üç yılda bir dünyanın birçok ülkesinde 15 

yaş grubundaki öğrencilerin matematik, fen bilimleri ve okuma becerilerini ölçen bir 

değerlendirme yapmaktadır. Uluslararası Öğrenci Değerlendirmesi Programı (PISA) isimli 

değerlendirme, katılımcı öğrencilere bu üç konuda çoktan seçmeli ve açık uçlu sorulardan 

oluşan testler yapmaktadır. PISA’da yalnızca formüller üzerinden öğrencinin neyi bildiği ve 

hesaplayabildiği değil, bildiklerini gerçek yaşamla ilişkili pratik durumlara nasıl 

uygulayabildiği ölçülür. Bu anlamda PISA çerçevesinde konular ile ilgili bilgi sahibi olmak 

başarı için gerekli bir önkoşul olmaya devam etse de yeterli değildir. Öğrencinin bildiklerini 

beceriye dönüştürüp dönüştüremediği ise asıl ölçülendir. PISA’da yapılan testlerin yanı sıra 

toplanan verinin bütünlüğünü sağlamak adına çeşitli anketler uygulanmaktadır. Bu anketler 

öğrencilere, öğretmenlere ve okul müdürlerine uygulanmakta; sınıfiçi ve okul ortamı 

etmenlerinin öğrenci başarısı ile ilişkisi bu biçimde ölçülmeye çalışılmaktadır. 

Eğitim Reformu Girişimi’nin PISA 2012 Türkiye Analizi Paketi iki bölümden oluşmaktadır. 

Elinizdeki rapor, Türkiye’nin PISA 2012 değerlendirmesindeki test sonuçlarına ve akademik 

başarıyla ilişkili etmenlerin analizine odaklanıyor. Paketin ikinci ürünü olan çalışma ise, 

öğrenci anketlerinden toplanan bilgilerden yola çıkarak öğrenci algı, davranış ve 

değerlerinin matematik performansı ile ilişkisini mercek altına alıyor; bu etmenlerin hem 

akademik hem de sosyal kökenlerini irdeleyip politika yapıcıların bu bilgileri nasıl 

kullanabileceğine ilişkin öneriler sunuyor. 

Türkiye, PISA 2012 değerlendirmesinin matematik, fen ve okuma ölçeklerinde geçmiş yıllara 

oranla gelişme göstermiştir. Buna karşın her üç alanda da OECD ortalamasının gerisinde 

kalmaya devam etmiştir. Sonuçlara uluslararası sıralama açısından baktığımızda, Türkiye 65 

ülke arasında matematikte 44, fende 43, okuma alanında ise 42. sırada yer almıştır. Bu 

sıralama istenen bir durum olmamakla birlikte, bize Türkiye’deki öğrencilerin neyi bildikleri 

ve becerebildikleri ile ilişkili yeterli bilgi vermez. Bu nedenle, önce matematik, fen ve okuma 

‖

 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) 3 yılda bir uyguladığı Uluslararası 

Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) formüller üzerinden öğrencinin neyi bildiği ve 

hesaplayabildiğini değil, bildiklerini gerçek yaşamla ilişkili pratik durumlara nasıl 

uygulayabildiğini ölçmektedir. PISA gibi uluslararası değerlendirmelerin sonuçları yalnızca 

öğrenci performansı ve ülkeler arası karşılaştırmalar ile sınırlı kalmak durumunda değildir. 

Eğitim Reformu Girişimi, PISA sonuçlarına farklı bir açıdan yaklaşıp PISA başarısı ile 

öğrencilerin motivasyon, özyeterlik ve kaygıları arasındaki ilişkiyi mercek altına almak 

üzere yola çıkmıştır. Çalışmanın amacı PISA üzerine yapılan genel analiz sonuçlarından 

hareketle, Türkiye’de 15 yaş grubundaki öğrencilerin matematik alanındaki özgüvenlerinin 

ve motivasyonlarının değerlendirme sonuçları ile nasıl ilişkilendirilebileceğine ışık 

tutmaktır. 

Raporun bir sonraki bölümünde davranışsal ve algısal faktörlerin akademik başarı ile ilişkisi 

üzerine yapılan alanyazın taraması paylaşılacak; üçüncü bölümde yapılan analiz sunulacak; 

son olarak da bu bilgilerin nasıl kullanılabileceği üzerine bir tartışma yapılacaktır. Öğrenci motivasyonu ve özgüven akademik başarının ardındaki önemli nedenlerden kabul 

edilir. Öğrenim süreçleriyle ilgili birçok psikolojik araştırma bu konularla ilişkili sorunların 

öğrenme üzerindeki etkisini inceler ve okulların motivasyon artırıcı yöntemler kullanarak 

                                                           

1 Bu çalışma, OECD‘nin PISA değerlendirmesi sonuçlarına ilişkin yayımladığı “PISA 2012 Results: Ready to Learn 

Students’ Engagement, Drive and Self-Beliefs” belgesi kaynak alınarak modellenmiştir. Bu belgede yapılan bazı 

analizler Türkiye özelinde incelenmiştir. Çalışmada üzerinde durulan tüm kavramlara ve daha detaylı bilgiye 

http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012--results-volume-III.pdf adresinden ulaşabilirsiniz. 

2 ERG, bu çalışmanın hazırlanmasına yorumlarıyla katkı sunan  Prof. Dr. Giray Berberoğlu’na teşekkür eder. 

Temel Eğitimin Kademelendirilmesi 
Sürecine İlişkin Politika Önerileri

Temel Eğitimin Kademelendirilmesi 
Sürecinin İzlenmesi (ERG veTEGV)

Türkiye Eğitim Sisteminde 
Eşitlik ve Akademik Başarı

Fatih Projesi Eğitimde Dönüşüm 
için Bir Fırsat Olabilir mi? Politika 
Analizi ve Önerileri (ERG ve RTI)

Bankalar Caddesi  Minerva Han No 2 Kat 5Karaköy 34420 İstanbul
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e-posta
yoluyla
ulaşılan

paydaşlar

ERG yayınları 12.893
% 242013’te başarılı e-bülten 

gönderimi yapılan kişi 
sayısında artış

% 152013’te e-bülteni açan 
kişi sayısında artış

ERG etkinlik duyuruları 16.833
ERG e-bültenleri ve
ERG’den haberler 6.169

35.895

e-postayı açan kişi

e-bültenler 
yoluyla ulaşılan 

paydaşlarda artış

ERG
internet
sayfası

ziyareti

Sayfa görüntüleme 114.213

Ziyaretçi sayısı
 
43.515

egitimdeiyiornekler.org

Sayfa görüntüleme 126.926

Ziyaretçi sayısı
 
46.104

erg.sabanciuniv.edu

İÖK 
Facebook 

sayfası 
takipçi 
sayısı

Aralık 2014 sonu

3.936

Twitter 
takipçi 
sayısı

Aralık 2014 
sonu

6.379

Eğitim 
Politikası 

Seminerleri
Toplam  

katılımcı sayısı

123

2014’te  
Youtube’a yüklenen  

6 seminerin  
videolarının  

toplam izlenme sayısı

1.041

2014’te YouTube’a 
yüklenen video sayısı

32
2014’te YouTube’a 

yüklenen videoların toplam 
izlenme sayısı

9.600

YouTube 
yoluyla 

ulaşılanlar
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En yüksek performansı sergileyen eğitim sistemleri tüm çocuklara kaliteli eğitim fırsatı 
sunabilen sistemlerdir. Dezavantajlı öğrencilere yatırım yapmak topluma daha yüksek 
öğrenci başarısı, yüksek istihdam ve sürdürülebilir büyüme olarak geri döner. Eşitlikçi bir 
eğitim sistemi, bir ülkenin insan kaynaklarını daha verimli hale getirmek için izlenecek en 
etkili yolların başında gelir. Bu nedenle, Türkiye’de eğitimde eşitlik ile ilişkili sorunların 
kapsamlı biçimde incelenmesi gerekir. 

Türkiye’de eğitimde öncelik verilmesi gereken önemli bir konu eşitliktir. Okulöncesi 
eğitim ücretliyken yükseköğretimin ücretsiz olması, ortaöğretime öğrenci seçme ve 
yerleştirme sisteminin öğrencileri sosyoekonomik olarak ayrıştırması ve ikili öğretime 
çözüm bulunamaması gibi örnekler eğitimde eşitliğin eksikliğine işaret ediyor. 2012 
yılında yapılan son PISA değerlendirmesinin sonuçlarına göre, Türkiye okullar arasında 
matematik puanları arasındaki farkın en yüksek olduğu ülkelerden biridir. Öğrencinin 
devam ettiği okul başarısıyla doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda, Türkiye’de ilköğretimden 
ortaöğretime geçiş sınavlarına hazırlanmak için yapılan harcamalarla Anadolu ve fen liseleri 
gibi performansı daha yüksek okullara girişin hedeflenmesi anlaşılır bir durumdur. Okullar 
arasındaki puan farklarının düşük olduğu Arnavutluk, Finlandiya, İzlanda, İsveç ve Norveç 
gibi ülkelerde ise öğrenci hangi okula devam ederse etsin, diğer okullardaki akranlarıyla 
benzer başarı gösterebilir. 

PISA 2012 değerlendirmesi program türü ve sosyoekonomik durum ayrımında eşitlik 
konusunda önemli ipuçları barındırıyor. Ortaöğretimde öğrencilerin devam ettikleri 
program türleri arasında yeterlik düzeyleri açısından büyük farklar görülüyor. Öğrencileri 
sınavlarla seçerek alan programlar, alt düzey yeterliklerde daha az öğrenciye sahip. Üst 
düzeyde yeterlik gösteren öğrencilerin seçici akademik okullarda (Anadolu ve fen liseleri 
gibi) bu denli yoğunlaşmış olması, kaliteli eğitime erişimde bir dengesizlik olduğunu 
gösterir. Seçerek öğrenci almayan akademik ve mesleki okullarda ise öğrencilerin büyük 
çoğunluğu düşük performans göstermiş, meslek liselerindeki öğrencilerin neredeyse hiçbiri 
(% 0,04) en üst iki düzeyde performans gösterememiş. Meslek liselerindeki öğrencilerin       
% 90’ının en alt iki düzeyde yeterlik gösterebilmesi, bu okullarda verilen eğitimin öğrenciye 
kazandırdığı matematik becerisi ve öğrencinin bu beceriyi kullanma kapasitesi ile ilişkili 
önemli sorunlar olduğunu gösterir. 
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TÜM TÜRKİYE’NİN ÖNCELİĞİ ARTIK, DEMOKRATİK, NİTELİKLİ VE EŞİTLİKÇİ BİR EĞİTİM OLMALI 
 
3 Mart 2014, İstanbul - Eğitim Reformu Girişimi (ERG), TBMM Genel Kurulu’nda onaylanan Milli 
Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı’nın ardından başta Bakanlar Kurulu’nda imza için bekleyen Ulusal Öğretmen 
Stratejisi’nin ivedilikle uygulamaya alınması olmak üzere daha demokratik, nitelikli ve eşitlikçi bir 
eğitim için atılması gereken adımlara ve bu adımları daha fazla geciktirmenin risklerine dikkat 
çekiyor.  

2012’den bu yana gerçekleştirilen köklü, ancak eğitimde eşitliğe ve niteliğe yeteri kadar 
odaklanmayan değişikliklerin, başta çocuklar olmak üzere eğitimin paydaşlarının başlıca sorunlarına 
yanıt verme potansiyeli düşük görünüyor. Daha fazla gecikmeden, Türkiye’de herkes için kaliteli 
eğitim sağlanmasına yönelik eğitim politikalarının orta erimli bir plan içinde ve birbirlerini besleyecek 
biçimde oluşturulmaları ve uygulanmaları gerekir. Bu politikaların, bütüncül ve katılımcı bir 
stratejiyle, öğrenci odaklı, eğitimde kaliteyi yükseltici ve eşitsizlikleri azaltmayı hedefleyen biçimde 
yapılması çok önemlidir. Ayrıca, yeni yasanın halihazırda devam eden birçok proje ve programı 
aksatmaması ve Bakanlık bünyesinde bilgi ve deneyim birikiminin kayba uğramaması için dikkatli 
olunmalıdır. 

Özellikle Kasım 2011’de ilk taslağı tamamlanan Ulusal Öğretmen Stratejisi Belgesi’nin iki yıl sonra hala 
uygulamaya geçmemiş olması, eğitimin niteliğini artırma gayretlerini sekteye uğratmaktadır. 
Stratejinin öğretmenlerin ve eğitim fakültelerinin desteği sağlanarak yaşama geçirilmesi eğitim 
gündeminin en öncelikli konularından biri olmalıdır. Ek olarak, Öğretmen Yeterlikleri, Okul Temelli 
Mesleki Gelişim ve İlköğretim Kurumları Standartları gibi Türkiye'de eğitimin niteliğinin 
yükseltilmesine katkı sağlama potansiyeli yüksek proje ve programların hızla tamamlanması ve 
çocukların öğrenme sürecine somut ve gözlemlenebilir katkı sağlaması kritik önemdedir. 

Türkiye’de eğitimde herkese daha demokratik bir ortamda nitelikli eğitim sunamadığımız ve eğitimin 
mevcut eşitsizliklerle mücadele gücünü artıramadığımız sürece, yalnızca çocukların en temel hak ve 
ihtiyaçlarına cevap verememekle kalmıyor, geleceğimiz için çok ciddi sosyal ve ekonomik riskler 
oluşturuyoruz. Eğitimin giderek derinleşen siyasi kutuplaşma girdabından kurtarılması ve ulusal bir 
uzlaşmanın sağlanması amacıyla girişimlerin başlaması çok önemli. ERG’nin karar vericilerden 
beklentisi, eğitimin acil sorunlarına yönelik politikaların veri temelli ve katılımcı süreçlerde 
geliştirilerek etkili olarak uygulanmasını sağlamasıdır. Kamuoyunun da bu süreçte herkes için kaliteli 
eğitim talebini sürekli ve daha güçlü bir sesle yenilemesi ve gündemde tutması çok önemli ve gerekli 
olacaktır.  

ERG, Haziran 2011 seçimleri sonrasında tüm milletvekilleriyle Türkiye Eğitim Sisteminin Öncelikli 
Sorunları dosyasını paylaşmış ve bazı bakanlar ve partilerin grup yöneticileri ile görüşmeler yaparak 
sorunları yüz yüze dile getirmişti. Bu dosyada ERG, 1) Tüm çocukların eğitimde haklarını koruma 
altına alan demokratik bir eğitim ortamının eksikliğine, 2) Eğitimde eşitsizliklere, 3) Okula giden 
çocukların öğrenme düzeylerinin düşüklüğüne, 4) Ortaöğretimin gençleri kaybettiğine ve 5) Eğitime 
ayrılan kamu kaynaklarının herkese kaliteli eğitim verilmesi için yeterli olmadığına dikkat çekmişti. 

 

Daha fazla bilgi için:  Nesrin Balkan -  nesrin@sabanciuniv.edu 0216 483 90 97 – 0542 432 89 98 
Deniz Aksay - denizsoz@sabanciuniv.edu 0 212 292 05 42 /1511 
 

Türkiye’de Eğitimin 
Politika Öncelikleri: Eşitlik, 
Ortaöğretim, Öğretmenler, 
Özel Okul Desteği

Tüm Türkiye’nin Önceliği 
Artık Demokratik, 
Nitelikli ve Eşitlikçi bir 
Eğitim Olmalı

 

Milli Eğitim Şurası, Milli Eğitim Bakanlığı’nın en yüksek danışma kuruludur ve eğitim 
alanındaki en köklü kurullardan biridir. Yasal tanımı gereği, Türkiye’de eğitim sistemini 
geliştirmek ve eğitimin niteliğini yükseltmek için eğitim ve öğretim ile ilgili konuları  
incelemekten ve öneri niteliğinde kararlar almaktan sorumludur. Bu bilgi notu, Eğitim Reformu 
Girişimi tarafından, bu yıl 19’uncu kez gerçekleştirilecek olan şuranın Türkiye’de eğitimin 
yönetişimindeki işlevini sorgulamak ve bu konuda öneriler paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır.   

Milli Eğitim Şurası, yasal dayanağı 1933’te hazırlanan ve 1939’dan bu yana uygulanan köklü bir 
gelenek olmasına rağmen geçmişten bugüne belirli aksaklıklarla gerçekleşmektedir. 1933 tarihli 
yönetmeliğe göre şuranın her üç yılda bir toplanması, 1995’te çıkarılan yönetmeliğe göre ise 
dört yılda bir toplanması gerekirken; bu takvime her zaman sadık kalınmamış, kimi 
dönemlerde iki şura arasında sekiz yıla varan süreler geçmiştir. Örneğin 1962’den 1970’e dek ve 
1999’dan 2006’ya dek şura toplanmamıştır. Şura, 2006’dan bu yana ise dört yılda bir 
toplanmaktadır; bu, eğitimin paydaşlarıyla danışma sürecinin algısı ve istikrarı için olumlu bir 
gelişmedir. 

Geçmiş şuralarda tartışılan konular ve alınan kararlar okulöncesi eğitimden öğretmen 
yetiştirilmesine kadar oldukça geniş kapsamlıdır. Şura kararlarının eğitim alanındaki yasal 
düzenlemeleri ve uygulamaları etkileyebildiği de bilinmektedir. Örneğin, 1940 yılında köy 
ilkokullarının 3 yıldan 5 yıla çıkarılmasına ilişkin karar 1939 yılında yapılan 1. Şura'da 
alınmıştır. 1996 yılında, 15. Şura’da alınan ilköğretimin 8 yıl, zorunlu ve kesintisiz olması kararı, 
1997 yılında yasalaşmıştır. Şura kararlarının eğitim politikasına etkisinin en güncel örneği ise 
2012 yılında yasalaşan kesintili 12 yıl zorunlu eğitime ilişkindir. “4+4+4” olarak da bilinen 
değişikliğin, 2010’daki 18. Şura’da alınan bir karara dayandığı sıklıkla vurgulanmaktadır. 
Ancak Şura’da alınan karar bir yıl okulöncesi eğitim de dahil olmak üzere 13 yıl zorunlu ve 
kesintili eğitimi öngörmekteydi. Diğer bir deyişle, karar uygulamaya kısmen yansımış, bir yıl 
zorunlu okulöncesi eğitim yasa koyucularca benimsenmemiştir. Ayrıca Şura’da çıkan karar da, 
komisyondan farklı çıkmış olmasına rağmen genel kurulun son toplantısında verilen bir öneri 
ile şekillenmiştir.  

Okulöncesi eğitim, şura kararlarının yasa ve uygulamalara her zaman etki etmediğini 
göstermek için iyi bir örnektir; çünkü okulöncesi eğitim 1981’den bu yana şuralarda tartışılan 
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Sunulan MEB Yasa Tasarısı Üzerine  
Ön Değerlendirmeler

 

 

 

TBMM Başkanlığı’na sunulmuş olan Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; dershanelerin 
kapatılması ve özel okula dönüştürülmesi, belirli alanlarda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 
merkez teşkilatında üst düzey birimler arasında ve merkezle taşra teşkilatı arasındaki yetki 
ve görev dağılımının yeniden düzenlenmesi, yeni birimler (daire başkanlıkları) 
oluşturulması, merkez ve taşra teşkilatı ile okullarda üst düzey yöneticilerin değiştirilmesi, 
öğretmen ve müdür atamalarında yeni kurallar uygulanması ve eğitimde alternatif 
finansman modellerinin yaşama geçirilmesi başta olmak üzere birçok alanda değişiklikler 
öngörmektedir. Yasa tasarısıyla öngörülen alanlara yönelik kamuoyu tartışması bugüne 
kadar ağırlıklı olarak dershanelere ilişkin gerçekleşmiştir, dershaneler dışındaki değişiklikler 
şu ana kadar etraflıca tartışılamamıştır. Tasarıya ek olarak sunulan gerekçe metninde son 
derece sınırlı biçimde açıklandığı görülen diğer düzenlemelerin, hem gerekçeleri hem de 
uygulamaya olası yansımaları bakımından, kapsamlı biçimde tartışılması yararlı olacaktır. 

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından hazırlanan bu politika notu, yasa tasarısını 
Türkiye eğitim sisteminin gereksinimleri ekseninde değerlendirmek ve tasarının yasalaşması 
ve ilgili yönetmeliklerin hazırlanması süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla yazılmıştır. 
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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üç yılda bir dünyanın birçok ülkesinde 15 

yaş grubundaki öğrencilerin matematik, fen bilimleri ve okuma becerilerini ölçen bir 

değerlendirme yapmaktadır. Uluslararası Öğrenci Değerlendirmesi Programı (PISA) isimli 

değerlendirme, katılımcı öğrencilere bu üç konuda çoktan seçmeli ve açık uçlu sorulardan 

oluşan testler yapmaktadır. PISA’da yalnızca formüller üzerinden öğrencinin neyi bildiği ve 

hesaplayabildiği değil, bildiklerini gerçek yaşamla ilişkili pratik durumlara nasıl 

uygulayabildiği ölçülür. Bu anlamda PISA çerçevesinde konular ile ilgili bilgi sahibi olmak 

başarı için gerekli bir önkoşul olmaya devam etse de yeterli değildir. Öğrencinin bildiklerini 

beceriye dönüştürüp dönüştüremediği ise asıl ölçülendir. PISA’da yapılan testlerin yanı sıra 

toplanan verinin bütünlüğünü sağlamak adına çeşitli anketler uygulanmaktadır. Bu anketler 

öğrencilere, öğretmenlere ve okul müdürlerine uygulanmakta; sınıfiçi ve okul ortamı 

etmenlerinin öğrenci başarısı ile ilişkisi bu biçimde ölçülmeye çalışılmaktadır. 

Eğitim Reformu Girişimi’nin PISA 2012 Türkiye Analizi Paketi iki bölümden oluşmaktadır. 

Elinizdeki rapor, Türkiye’nin PISA 2012 değerlendirmesindeki test sonuçlarına ve akademik 

başarıyla ilişkili etmenlerin analizine odaklanıyor. Paketin ikinci ürünü olan çalışma ise, 

öğrenci anketlerinden toplanan bilgilerden yola çıkarak öğrenci algı, davranış ve 

değerlerinin matematik performansı ile ilişkisini mercek altına alıyor; bu etmenlerin hem 

akademik hem de sosyal kökenlerini irdeleyip politika yapıcıların bu bilgileri nasıl 

kullanabileceğine ilişkin öneriler sunuyor. 

Türkiye, PISA 2012 değerlendirmesinin matematik, fen ve okuma ölçeklerinde geçmiş yıllara 

oranla gelişme göstermiştir. Buna karşın her üç alanda da OECD ortalamasının gerisinde 

kalmaya devam etmiştir. Sonuçlara uluslararası sıralama açısından baktığımızda, Türkiye 65 

ülke arasında matematikte 44, fende 43, okuma alanında ise 42. sırada yer almıştır. Bu 

sıralama istenen bir durum olmamakla birlikte, bize Türkiye’deki öğrencilerin neyi bildikleri 

ve becerebildikleri ile ilişkili yeterli bilgi vermez. Bu nedenle, önce matematik, fen ve okuma 

‖

 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) 3 yılda bir uyguladığı Uluslararası 

Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) formüller üzerinden öğrencinin neyi bildiği ve 

hesaplayabildiğini değil, bildiklerini gerçek yaşamla ilişkili pratik durumlara nasıl 

uygulayabildiğini ölçmektedir. PISA gibi uluslararası değerlendirmelerin sonuçları yalnızca 

öğrenci performansı ve ülkeler arası karşılaştırmalar ile sınırlı kalmak durumunda değildir. 

Eğitim Reformu Girişimi, PISA sonuçlarına farklı bir açıdan yaklaşıp PISA başarısı ile 

öğrencilerin motivasyon, özyeterlik ve kaygıları arasındaki ilişkiyi mercek altına almak 

üzere yola çıkmıştır. Çalışmanın amacı PISA üzerine yapılan genel analiz sonuçlarından 

hareketle, Türkiye’de 15 yaş grubundaki öğrencilerin matematik alanındaki özgüvenlerinin 

ve motivasyonlarının değerlendirme sonuçları ile nasıl ilişkilendirilebileceğine ışık 

tutmaktır. 

Raporun bir sonraki bölümünde davranışsal ve algısal faktörlerin akademik başarı ile ilişkisi 

üzerine yapılan alanyazın taraması paylaşılacak; üçüncü bölümde yapılan analiz sunulacak; 

son olarak da bu bilgilerin nasıl kullanılabileceği üzerine bir tartışma yapılacaktır. Öğrenci motivasyonu ve özgüven akademik başarının ardındaki önemli nedenlerden kabul 

edilir. Öğrenim süreçleriyle ilgili birçok psikolojik araştırma bu konularla ilişkili sorunların 

öğrenme üzerindeki etkisini inceler ve okulların motivasyon artırıcı yöntemler kullanarak 

                                                           

1 Bu çalışma, OECD‘nin PISA değerlendirmesi sonuçlarına ilişkin yayımladığı “PISA 2012 Results: Ready to Learn 

Students’ Engagement, Drive and Self-Beliefs” belgesi kaynak alınarak modellenmiştir. Bu belgede yapılan bazı 

analizler Türkiye özelinde incelenmiştir. Çalışmada üzerinde durulan tüm kavramlara ve daha detaylı bilgiye 

http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012--results-volume-III.pdf adresinden ulaşabilirsiniz. 

2 ERG, bu çalışmanın hazırlanmasına yorumlarıyla katkı sunan  Prof. Dr. Giray Berberoğlu’na teşekkür eder. 
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En yüksek performansı sergileyen eğitim sistemleri tüm çocuklara kaliteli eğitim fırsatı 
sunabilen sistemlerdir. Dezavantajlı öğrencilere yatırım yapmak topluma daha yüksek 
öğrenci başarısı, yüksek istihdam ve sürdürülebilir büyüme olarak geri döner. Eşitlikçi bir 
eğitim sistemi, bir ülkenin insan kaynaklarını daha verimli hale getirmek için izlenecek en 
etkili yolların başında gelir. Bu nedenle, Türkiye’de eğitimde eşitlik ile ilişkili sorunların 
kapsamlı biçimde incelenmesi gerekir. 

Türkiye’de eğitimde öncelik verilmesi gereken önemli bir konu eşitliktir. Okulöncesi 
eğitim ücretliyken yükseköğretimin ücretsiz olması, ortaöğretime öğrenci seçme ve 
yerleştirme sisteminin öğrencileri sosyoekonomik olarak ayrıştırması ve ikili öğretime 
çözüm bulunamaması gibi örnekler eğitimde eşitliğin eksikliğine işaret ediyor. 2012 
yılında yapılan son PISA değerlendirmesinin sonuçlarına göre, Türkiye okullar arasında 
matematik puanları arasındaki farkın en yüksek olduğu ülkelerden biridir. Öğrencinin 
devam ettiği okul başarısıyla doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda, Türkiye’de ilköğretimden 
ortaöğretime geçiş sınavlarına hazırlanmak için yapılan harcamalarla Anadolu ve fen liseleri 
gibi performansı daha yüksek okullara girişin hedeflenmesi anlaşılır bir durumdur. Okullar 
arasındaki puan farklarının düşük olduğu Arnavutluk, Finlandiya, İzlanda, İsveç ve Norveç 
gibi ülkelerde ise öğrenci hangi okula devam ederse etsin, diğer okullardaki akranlarıyla 
benzer başarı gösterebilir. 

PISA 2012 değerlendirmesi program türü ve sosyoekonomik durum ayrımında eşitlik 
konusunda önemli ipuçları barındırıyor. Ortaöğretimde öğrencilerin devam ettikleri 
program türleri arasında yeterlik düzeyleri açısından büyük farklar görülüyor. Öğrencileri 
sınavlarla seçerek alan programlar, alt düzey yeterliklerde daha az öğrenciye sahip. Üst 
düzeyde yeterlik gösteren öğrencilerin seçici akademik okullarda (Anadolu ve fen liseleri 
gibi) bu denli yoğunlaşmış olması, kaliteli eğitime erişimde bir dengesizlik olduğunu 
gösterir. Seçerek öğrenci almayan akademik ve mesleki okullarda ise öğrencilerin büyük 
çoğunluğu düşük performans göstermiş, meslek liselerindeki öğrencilerin neredeyse hiçbiri 
(% 0,04) en üst iki düzeyde performans gösterememiş. Meslek liselerindeki öğrencilerin       
% 90’ının en alt iki düzeyde yeterlik gösterebilmesi, bu okullarda verilen eğitimin öğrenciye 
kazandırdığı matematik becerisi ve öğrencinin bu beceriyi kullanma kapasitesi ile ilişkili 
önemli sorunlar olduğunu gösterir. 
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TÜM TÜRKİYE’NİN ÖNCELİĞİ ARTIK, DEMOKRATİK, NİTELİKLİ VE EŞİTLİKÇİ BİR EĞİTİM OLMALI 
 
3 Mart 2014, İstanbul - Eğitim Reformu Girişimi (ERG), TBMM Genel Kurulu’nda onaylanan Milli 
Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı’nın ardından başta Bakanlar Kurulu’nda imza için bekleyen Ulusal Öğretmen 
Stratejisi’nin ivedilikle uygulamaya alınması olmak üzere daha demokratik, nitelikli ve eşitlikçi bir 
eğitim için atılması gereken adımlara ve bu adımları daha fazla geciktirmenin risklerine dikkat 
çekiyor.  

2012’den bu yana gerçekleştirilen köklü, ancak eğitimde eşitliğe ve niteliğe yeteri kadar 
odaklanmayan değişikliklerin, başta çocuklar olmak üzere eğitimin paydaşlarının başlıca sorunlarına 
yanıt verme potansiyeli düşük görünüyor. Daha fazla gecikmeden, Türkiye’de herkes için kaliteli 
eğitim sağlanmasına yönelik eğitim politikalarının orta erimli bir plan içinde ve birbirlerini besleyecek 
biçimde oluşturulmaları ve uygulanmaları gerekir. Bu politikaların, bütüncül ve katılımcı bir 
stratejiyle, öğrenci odaklı, eğitimde kaliteyi yükseltici ve eşitsizlikleri azaltmayı hedefleyen biçimde 
yapılması çok önemlidir. Ayrıca, yeni yasanın halihazırda devam eden birçok proje ve programı 
aksatmaması ve Bakanlık bünyesinde bilgi ve deneyim birikiminin kayba uğramaması için dikkatli 
olunmalıdır. 

Özellikle Kasım 2011’de ilk taslağı tamamlanan Ulusal Öğretmen Stratejisi Belgesi’nin iki yıl sonra hala 
uygulamaya geçmemiş olması, eğitimin niteliğini artırma gayretlerini sekteye uğratmaktadır. 
Stratejinin öğretmenlerin ve eğitim fakültelerinin desteği sağlanarak yaşama geçirilmesi eğitim 
gündeminin en öncelikli konularından biri olmalıdır. Ek olarak, Öğretmen Yeterlikleri, Okul Temelli 
Mesleki Gelişim ve İlköğretim Kurumları Standartları gibi Türkiye'de eğitimin niteliğinin 
yükseltilmesine katkı sağlama potansiyeli yüksek proje ve programların hızla tamamlanması ve 
çocukların öğrenme sürecine somut ve gözlemlenebilir katkı sağlaması kritik önemdedir. 

Türkiye’de eğitimde herkese daha demokratik bir ortamda nitelikli eğitim sunamadığımız ve eğitimin 
mevcut eşitsizliklerle mücadele gücünü artıramadığımız sürece, yalnızca çocukların en temel hak ve 
ihtiyaçlarına cevap verememekle kalmıyor, geleceğimiz için çok ciddi sosyal ve ekonomik riskler 
oluşturuyoruz. Eğitimin giderek derinleşen siyasi kutuplaşma girdabından kurtarılması ve ulusal bir 
uzlaşmanın sağlanması amacıyla girişimlerin başlaması çok önemli. ERG’nin karar vericilerden 
beklentisi, eğitimin acil sorunlarına yönelik politikaların veri temelli ve katılımcı süreçlerde 
geliştirilerek etkili olarak uygulanmasını sağlamasıdır. Kamuoyunun da bu süreçte herkes için kaliteli 
eğitim talebini sürekli ve daha güçlü bir sesle yenilemesi ve gündemde tutması çok önemli ve gerekli 
olacaktır.  

ERG, Haziran 2011 seçimleri sonrasında tüm milletvekilleriyle Türkiye Eğitim Sisteminin Öncelikli 
Sorunları dosyasını paylaşmış ve bazı bakanlar ve partilerin grup yöneticileri ile görüşmeler yaparak 
sorunları yüz yüze dile getirmişti. Bu dosyada ERG, 1) Tüm çocukların eğitimde haklarını koruma 
altına alan demokratik bir eğitim ortamının eksikliğine, 2) Eğitimde eşitsizliklere, 3) Okula giden 
çocukların öğrenme düzeylerinin düşüklüğüne, 4) Ortaöğretimin gençleri kaybettiğine ve 5) Eğitime 
ayrılan kamu kaynaklarının herkese kaliteli eğitim verilmesi için yeterli olmadığına dikkat çekmişti. 

 

Daha fazla bilgi için:  Nesrin Balkan -  nesrin@sabanciuniv.edu 0216 483 90 97 – 0542 432 89 98 
Deniz Aksay - denizsoz@sabanciuniv.edu 0 212 292 05 42 /1511 
 

Türkiye’de Eğitimin 
Politika Öncelikleri: Eşitlik, 
Ortaöğretim, Öğretmenler, 
Özel Okul Desteği

Tüm Türkiye’nin Önceliği 
Artık Demokratik, 
Nitelikli ve Eşitlikçi bir 
Eğitim Olmalı

 

Milli Eğitim Şurası, Milli Eğitim Bakanlığı’nın en yüksek danışma kuruludur ve eğitim 
alanındaki en köklü kurullardan biridir. Yasal tanımı gereği, Türkiye’de eğitim sistemini 
geliştirmek ve eğitimin niteliğini yükseltmek için eğitim ve öğretim ile ilgili konuları  
incelemekten ve öneri niteliğinde kararlar almaktan sorumludur. Bu bilgi notu, Eğitim Reformu 
Girişimi tarafından, bu yıl 19’uncu kez gerçekleştirilecek olan şuranın Türkiye’de eğitimin 
yönetişimindeki işlevini sorgulamak ve bu konuda öneriler paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır.   

Milli Eğitim Şurası, yasal dayanağı 1933’te hazırlanan ve 1939’dan bu yana uygulanan köklü bir 
gelenek olmasına rağmen geçmişten bugüne belirli aksaklıklarla gerçekleşmektedir. 1933 tarihli 
yönetmeliğe göre şuranın her üç yılda bir toplanması, 1995’te çıkarılan yönetmeliğe göre ise 
dört yılda bir toplanması gerekirken; bu takvime her zaman sadık kalınmamış, kimi 
dönemlerde iki şura arasında sekiz yıla varan süreler geçmiştir. Örneğin 1962’den 1970’e dek ve 
1999’dan 2006’ya dek şura toplanmamıştır. Şura, 2006’dan bu yana ise dört yılda bir 
toplanmaktadır; bu, eğitimin paydaşlarıyla danışma sürecinin algısı ve istikrarı için olumlu bir 
gelişmedir. 

Geçmiş şuralarda tartışılan konular ve alınan kararlar okulöncesi eğitimden öğretmen 
yetiştirilmesine kadar oldukça geniş kapsamlıdır. Şura kararlarının eğitim alanındaki yasal 
düzenlemeleri ve uygulamaları etkileyebildiği de bilinmektedir. Örneğin, 1940 yılında köy 
ilkokullarının 3 yıldan 5 yıla çıkarılmasına ilişkin karar 1939 yılında yapılan 1. Şura'da 
alınmıştır. 1996 yılında, 15. Şura’da alınan ilköğretimin 8 yıl, zorunlu ve kesintisiz olması kararı, 
1997 yılında yasalaşmıştır. Şura kararlarının eğitim politikasına etkisinin en güncel örneği ise 
2012 yılında yasalaşan kesintili 12 yıl zorunlu eğitime ilişkindir. “4+4+4” olarak da bilinen 
değişikliğin, 2010’daki 18. Şura’da alınan bir karara dayandığı sıklıkla vurgulanmaktadır. 
Ancak Şura’da alınan karar bir yıl okulöncesi eğitim de dahil olmak üzere 13 yıl zorunlu ve 
kesintili eğitimi öngörmekteydi. Diğer bir deyişle, karar uygulamaya kısmen yansımış, bir yıl 
zorunlu okulöncesi eğitim yasa koyucularca benimsenmemiştir. Ayrıca Şura’da çıkan karar da, 
komisyondan farklı çıkmış olmasına rağmen genel kurulun son toplantısında verilen bir öneri 
ile şekillenmiştir.  

Okulöncesi eğitim, şura kararlarının yasa ve uygulamalara her zaman etki etmediğini 
göstermek için iyi bir örnektir; çünkü okulöncesi eğitim 1981’den bu yana şuralarda tartışılan 
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Sunulan MEB Yasa Tasarısı Üzerine  
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TBMM Başkanlığı’na sunulmuş olan Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; dershanelerin 
kapatılması ve özel okula dönüştürülmesi, belirli alanlarda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 
merkez teşkilatında üst düzey birimler arasında ve merkezle taşra teşkilatı arasındaki yetki 
ve görev dağılımının yeniden düzenlenmesi, yeni birimler (daire başkanlıkları) 
oluşturulması, merkez ve taşra teşkilatı ile okullarda üst düzey yöneticilerin değiştirilmesi, 
öğretmen ve müdür atamalarında yeni kurallar uygulanması ve eğitimde alternatif 
finansman modellerinin yaşama geçirilmesi başta olmak üzere birçok alanda değişiklikler 
öngörmektedir. Yasa tasarısıyla öngörülen alanlara yönelik kamuoyu tartışması bugüne 
kadar ağırlıklı olarak dershanelere ilişkin gerçekleşmiştir, dershaneler dışındaki değişiklikler 
şu ana kadar etraflıca tartışılamamıştır. Tasarıya ek olarak sunulan gerekçe metninde son 
derece sınırlı biçimde açıklandığı görülen diğer düzenlemelerin, hem gerekçeleri hem de 
uygulamaya olası yansımaları bakımından, kapsamlı biçimde tartışılması yararlı olacaktır. 

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından hazırlanan bu politika notu, yasa tasarısını 
Türkiye eğitim sisteminin gereksinimleri ekseninde değerlendirmek ve tasarının yasalaşması 
ve ilgili yönetmeliklerin hazırlanması süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla yazılmıştır. 
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‖  

 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üç yılda bir dünyanın birçok ülkesinde 15 

yaş grubundaki öğrencilerin matematik, fen bilimleri ve okuma becerilerini ölçen bir 

değerlendirme yapmaktadır. Uluslararası Öğrenci Değerlendirmesi Programı (PISA) isimli 

değerlendirme, katılımcı öğrencilere bu üç konuda çoktan seçmeli ve açık uçlu sorulardan 

oluşan testler yapmaktadır. PISA’da yalnızca formüller üzerinden öğrencinin neyi bildiği ve 

hesaplayabildiği değil, bildiklerini gerçek yaşamla ilişkili pratik durumlara nasıl 

uygulayabildiği ölçülür. Bu anlamda PISA çerçevesinde konular ile ilgili bilgi sahibi olmak 

başarı için gerekli bir önkoşul olmaya devam etse de yeterli değildir. Öğrencinin bildiklerini 

beceriye dönüştürüp dönüştüremediği ise asıl ölçülendir. PISA’da yapılan testlerin yanı sıra 

toplanan verinin bütünlüğünü sağlamak adına çeşitli anketler uygulanmaktadır. Bu anketler 

öğrencilere, öğretmenlere ve okul müdürlerine uygulanmakta; sınıfiçi ve okul ortamı 

etmenlerinin öğrenci başarısı ile ilişkisi bu biçimde ölçülmeye çalışılmaktadır. 

Eğitim Reformu Girişimi’nin PISA 2012 Türkiye Analizi Paketi iki bölümden oluşmaktadır. 

Elinizdeki rapor, Türkiye’nin PISA 2012 değerlendirmesindeki test sonuçlarına ve akademik 

başarıyla ilişkili etmenlerin analizine odaklanıyor. Paketin ikinci ürünü olan çalışma ise, 

öğrenci anketlerinden toplanan bilgilerden yola çıkarak öğrenci algı, davranış ve 

değerlerinin matematik performansı ile ilişkisini mercek altına alıyor; bu etmenlerin hem 

akademik hem de sosyal kökenlerini irdeleyip politika yapıcıların bu bilgileri nasıl 

kullanabileceğine ilişkin öneriler sunuyor. 

Türkiye, PISA 2012 değerlendirmesinin matematik, fen ve okuma ölçeklerinde geçmiş yıllara 

oranla gelişme göstermiştir. Buna karşın her üç alanda da OECD ortalamasının gerisinde 

kalmaya devam etmiştir. Sonuçlara uluslararası sıralama açısından baktığımızda, Türkiye 65 

ülke arasında matematikte 44, fende 43, okuma alanında ise 42. sırada yer almıştır. Bu 

sıralama istenen bir durum olmamakla birlikte, bize Türkiye’deki öğrencilerin neyi bildikleri 

ve becerebildikleri ile ilişkili yeterli bilgi vermez. Bu nedenle, önce matematik, fen ve okuma 

‖

 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) 3 yılda bir uyguladığı Uluslararası 

Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) formüller üzerinden öğrencinin neyi bildiği ve 

hesaplayabildiğini değil, bildiklerini gerçek yaşamla ilişkili pratik durumlara nasıl 

uygulayabildiğini ölçmektedir. PISA gibi uluslararası değerlendirmelerin sonuçları yalnızca 

öğrenci performansı ve ülkeler arası karşılaştırmalar ile sınırlı kalmak durumunda değildir. 

Eğitim Reformu Girişimi, PISA sonuçlarına farklı bir açıdan yaklaşıp PISA başarısı ile 

öğrencilerin motivasyon, özyeterlik ve kaygıları arasındaki ilişkiyi mercek altına almak 

üzere yola çıkmıştır. Çalışmanın amacı PISA üzerine yapılan genel analiz sonuçlarından 

hareketle, Türkiye’de 15 yaş grubundaki öğrencilerin matematik alanındaki özgüvenlerinin 

ve motivasyonlarının değerlendirme sonuçları ile nasıl ilişkilendirilebileceğine ışık 

tutmaktır. 

Raporun bir sonraki bölümünde davranışsal ve algısal faktörlerin akademik başarı ile ilişkisi 

üzerine yapılan alanyazın taraması paylaşılacak; üçüncü bölümde yapılan analiz sunulacak; 

son olarak da bu bilgilerin nasıl kullanılabileceği üzerine bir tartışma yapılacaktır. Öğrenci motivasyonu ve özgüven akademik başarının ardındaki önemli nedenlerden kabul 

edilir. Öğrenim süreçleriyle ilgili birçok psikolojik araştırma bu konularla ilişkili sorunların 

öğrenme üzerindeki etkisini inceler ve okulların motivasyon artırıcı yöntemler kullanarak 

                                                           

1 Bu çalışma, OECD‘nin PISA değerlendirmesi sonuçlarına ilişkin yayımladığı “PISA 2012 Results: Ready to Learn 

Students’ Engagement, Drive and Self-Beliefs” belgesi kaynak alınarak modellenmiştir. Bu belgede yapılan bazı 

analizler Türkiye özelinde incelenmiştir. Çalışmada üzerinde durulan tüm kavramlara ve daha detaylı bilgiye 

http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012--results-volume-III.pdf adresinden ulaşabilirsiniz. 

2 ERG, bu çalışmanın hazırlanmasına yorumlarıyla katkı sunan  Prof. Dr. Giray Berberoğlu’na teşekkür eder. 
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e-posta
yoluyla
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paydaşlar

ERG yayınları 12.893
% 242013’te başarılı e-bülten 

gönderimi yapılan kişi 
sayısında artış

% 152013’te e-bülteni açan 
kişi sayısında artış

ERG etkinlik duyuruları 16.833
ERG e-bültenleri ve
ERG’den haberler 6.169

35.895

e-postayı açan kişi

e-bültenler 
yoluyla ulaşılan 

paydaşlarda artış

ERG
internet
sayfası

ziyareti

Sayfa görüntüleme 114.213

Ziyaretçi sayısı
 
43.515
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Sayfa görüntüleme 126.926

Ziyaretçi sayısı
 
46.104
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Facebook 
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Aralık 2014 sonu

3.936

Twitter 
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sayısı

Aralık 2014 
sonu

6.379

Eğitim 
Politikası 

Seminerleri
Toplam  

katılımcı sayısı

123

2014’te  
Youtube’a yüklenen  

6 seminerin  
videolarının  

toplam izlenme sayısı

1.041

2014’te YouTube’a 
yüklenen video sayısı

32
2014’te YouTube’a 

yüklenen videoların toplam 
izlenme sayısı

9.600

YouTube 
yoluyla 

ulaşılanlar
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En yüksek performansı sergileyen eğitim sistemleri tüm çocuklara kaliteli eğitim fırsatı 
sunabilen sistemlerdir. Dezavantajlı öğrencilere yatırım yapmak topluma daha yüksek 
öğrenci başarısı, yüksek istihdam ve sürdürülebilir büyüme olarak geri döner. Eşitlikçi bir 
eğitim sistemi, bir ülkenin insan kaynaklarını daha verimli hale getirmek için izlenecek en 
etkili yolların başında gelir. Bu nedenle, Türkiye’de eğitimde eşitlik ile ilişkili sorunların 
kapsamlı biçimde incelenmesi gerekir. 

Türkiye’de eğitimde öncelik verilmesi gereken önemli bir konu eşitliktir. Okulöncesi 
eğitim ücretliyken yükseköğretimin ücretsiz olması, ortaöğretime öğrenci seçme ve 
yerleştirme sisteminin öğrencileri sosyoekonomik olarak ayrıştırması ve ikili öğretime 
çözüm bulunamaması gibi örnekler eğitimde eşitliğin eksikliğine işaret ediyor. 2012 
yılında yapılan son PISA değerlendirmesinin sonuçlarına göre, Türkiye okullar arasında 
matematik puanları arasındaki farkın en yüksek olduğu ülkelerden biridir. Öğrencinin 
devam ettiği okul başarısıyla doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda, Türkiye’de ilköğretimden 
ortaöğretime geçiş sınavlarına hazırlanmak için yapılan harcamalarla Anadolu ve fen liseleri 
gibi performansı daha yüksek okullara girişin hedeflenmesi anlaşılır bir durumdur. Okullar 
arasındaki puan farklarının düşük olduğu Arnavutluk, Finlandiya, İzlanda, İsveç ve Norveç 
gibi ülkelerde ise öğrenci hangi okula devam ederse etsin, diğer okullardaki akranlarıyla 
benzer başarı gösterebilir. 

PISA 2012 değerlendirmesi program türü ve sosyoekonomik durum ayrımında eşitlik 
konusunda önemli ipuçları barındırıyor. Ortaöğretimde öğrencilerin devam ettikleri 
program türleri arasında yeterlik düzeyleri açısından büyük farklar görülüyor. Öğrencileri 
sınavlarla seçerek alan programlar, alt düzey yeterliklerde daha az öğrenciye sahip. Üst 
düzeyde yeterlik gösteren öğrencilerin seçici akademik okullarda (Anadolu ve fen liseleri 
gibi) bu denli yoğunlaşmış olması, kaliteli eğitime erişimde bir dengesizlik olduğunu 
gösterir. Seçerek öğrenci almayan akademik ve mesleki okullarda ise öğrencilerin büyük 
çoğunluğu düşük performans göstermiş, meslek liselerindeki öğrencilerin neredeyse hiçbiri 
(% 0,04) en üst iki düzeyde performans gösterememiş. Meslek liselerindeki öğrencilerin       
% 90’ının en alt iki düzeyde yeterlik gösterebilmesi, bu okullarda verilen eğitimin öğrenciye 
kazandırdığı matematik becerisi ve öğrencinin bu beceriyi kullanma kapasitesi ile ilişkili 
önemli sorunlar olduğunu gösterir. 

Eğitim Reformu Girişimi  
Bankalar Caddesi No: 2 Karaköy-İstanbul 

T (212) 292 50 44 F (212) 292 02 95  
erg.sabanciuniv.edu 

 
 

TÜM TÜRKİYE’NİN ÖNCELİĞİ ARTIK, DEMOKRATİK, NİTELİKLİ VE EŞİTLİKÇİ BİR EĞİTİM OLMALI 
 
3 Mart 2014, İstanbul - Eğitim Reformu Girişimi (ERG), TBMM Genel Kurulu’nda onaylanan Milli 
Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı’nın ardından başta Bakanlar Kurulu’nda imza için bekleyen Ulusal Öğretmen 
Stratejisi’nin ivedilikle uygulamaya alınması olmak üzere daha demokratik, nitelikli ve eşitlikçi bir 
eğitim için atılması gereken adımlara ve bu adımları daha fazla geciktirmenin risklerine dikkat 
çekiyor.  

2012’den bu yana gerçekleştirilen köklü, ancak eğitimde eşitliğe ve niteliğe yeteri kadar 
odaklanmayan değişikliklerin, başta çocuklar olmak üzere eğitimin paydaşlarının başlıca sorunlarına 
yanıt verme potansiyeli düşük görünüyor. Daha fazla gecikmeden, Türkiye’de herkes için kaliteli 
eğitim sağlanmasına yönelik eğitim politikalarının orta erimli bir plan içinde ve birbirlerini besleyecek 
biçimde oluşturulmaları ve uygulanmaları gerekir. Bu politikaların, bütüncül ve katılımcı bir 
stratejiyle, öğrenci odaklı, eğitimde kaliteyi yükseltici ve eşitsizlikleri azaltmayı hedefleyen biçimde 
yapılması çok önemlidir. Ayrıca, yeni yasanın halihazırda devam eden birçok proje ve programı 
aksatmaması ve Bakanlık bünyesinde bilgi ve deneyim birikiminin kayba uğramaması için dikkatli 
olunmalıdır. 

Özellikle Kasım 2011’de ilk taslağı tamamlanan Ulusal Öğretmen Stratejisi Belgesi’nin iki yıl sonra hala 
uygulamaya geçmemiş olması, eğitimin niteliğini artırma gayretlerini sekteye uğratmaktadır. 
Stratejinin öğretmenlerin ve eğitim fakültelerinin desteği sağlanarak yaşama geçirilmesi eğitim 
gündeminin en öncelikli konularından biri olmalıdır. Ek olarak, Öğretmen Yeterlikleri, Okul Temelli 
Mesleki Gelişim ve İlköğretim Kurumları Standartları gibi Türkiye'de eğitimin niteliğinin 
yükseltilmesine katkı sağlama potansiyeli yüksek proje ve programların hızla tamamlanması ve 
çocukların öğrenme sürecine somut ve gözlemlenebilir katkı sağlaması kritik önemdedir. 

Türkiye’de eğitimde herkese daha demokratik bir ortamda nitelikli eğitim sunamadığımız ve eğitimin 
mevcut eşitsizliklerle mücadele gücünü artıramadığımız sürece, yalnızca çocukların en temel hak ve 
ihtiyaçlarına cevap verememekle kalmıyor, geleceğimiz için çok ciddi sosyal ve ekonomik riskler 
oluşturuyoruz. Eğitimin giderek derinleşen siyasi kutuplaşma girdabından kurtarılması ve ulusal bir 
uzlaşmanın sağlanması amacıyla girişimlerin başlaması çok önemli. ERG’nin karar vericilerden 
beklentisi, eğitimin acil sorunlarına yönelik politikaların veri temelli ve katılımcı süreçlerde 
geliştirilerek etkili olarak uygulanmasını sağlamasıdır. Kamuoyunun da bu süreçte herkes için kaliteli 
eğitim talebini sürekli ve daha güçlü bir sesle yenilemesi ve gündemde tutması çok önemli ve gerekli 
olacaktır.  

ERG, Haziran 2011 seçimleri sonrasında tüm milletvekilleriyle Türkiye Eğitim Sisteminin Öncelikli 
Sorunları dosyasını paylaşmış ve bazı bakanlar ve partilerin grup yöneticileri ile görüşmeler yaparak 
sorunları yüz yüze dile getirmişti. Bu dosyada ERG, 1) Tüm çocukların eğitimde haklarını koruma 
altına alan demokratik bir eğitim ortamının eksikliğine, 2) Eğitimde eşitsizliklere, 3) Okula giden 
çocukların öğrenme düzeylerinin düşüklüğüne, 4) Ortaöğretimin gençleri kaybettiğine ve 5) Eğitime 
ayrılan kamu kaynaklarının herkese kaliteli eğitim verilmesi için yeterli olmadığına dikkat çekmişti. 

 

Daha fazla bilgi için:  Nesrin Balkan -  nesrin@sabanciuniv.edu 0216 483 90 97 – 0542 432 89 98 
Deniz Aksay - denizsoz@sabanciuniv.edu 0 212 292 05 42 /1511 
 

Türkiye’de Eğitimin 
Politika Öncelikleri: Eşitlik, 
Ortaöğretim, Öğretmenler, 
Özel Okul Desteği

Tüm Türkiye’nin Önceliği 
Artık Demokratik, 
Nitelikli ve Eşitlikçi bir 
Eğitim Olmalı

 

Milli Eğitim Şurası, Milli Eğitim Bakanlığı’nın en yüksek danışma kuruludur ve eğitim 
alanındaki en köklü kurullardan biridir. Yasal tanımı gereği, Türkiye’de eğitim sistemini 
geliştirmek ve eğitimin niteliğini yükseltmek için eğitim ve öğretim ile ilgili konuları  
incelemekten ve öneri niteliğinde kararlar almaktan sorumludur. Bu bilgi notu, Eğitim Reformu 
Girişimi tarafından, bu yıl 19’uncu kez gerçekleştirilecek olan şuranın Türkiye’de eğitimin 
yönetişimindeki işlevini sorgulamak ve bu konuda öneriler paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır.   

Milli Eğitim Şurası, yasal dayanağı 1933’te hazırlanan ve 1939’dan bu yana uygulanan köklü bir 
gelenek olmasına rağmen geçmişten bugüne belirli aksaklıklarla gerçekleşmektedir. 1933 tarihli 
yönetmeliğe göre şuranın her üç yılda bir toplanması, 1995’te çıkarılan yönetmeliğe göre ise 
dört yılda bir toplanması gerekirken; bu takvime her zaman sadık kalınmamış, kimi 
dönemlerde iki şura arasında sekiz yıla varan süreler geçmiştir. Örneğin 1962’den 1970’e dek ve 
1999’dan 2006’ya dek şura toplanmamıştır. Şura, 2006’dan bu yana ise dört yılda bir 
toplanmaktadır; bu, eğitimin paydaşlarıyla danışma sürecinin algısı ve istikrarı için olumlu bir 
gelişmedir. 

Geçmiş şuralarda tartışılan konular ve alınan kararlar okulöncesi eğitimden öğretmen 
yetiştirilmesine kadar oldukça geniş kapsamlıdır. Şura kararlarının eğitim alanındaki yasal 
düzenlemeleri ve uygulamaları etkileyebildiği de bilinmektedir. Örneğin, 1940 yılında köy 
ilkokullarının 3 yıldan 5 yıla çıkarılmasına ilişkin karar 1939 yılında yapılan 1. Şura'da 
alınmıştır. 1996 yılında, 15. Şura’da alınan ilköğretimin 8 yıl, zorunlu ve kesintisiz olması kararı, 
1997 yılında yasalaşmıştır. Şura kararlarının eğitim politikasına etkisinin en güncel örneği ise 
2012 yılında yasalaşan kesintili 12 yıl zorunlu eğitime ilişkindir. “4+4+4” olarak da bilinen 
değişikliğin, 2010’daki 18. Şura’da alınan bir karara dayandığı sıklıkla vurgulanmaktadır. 
Ancak Şura’da alınan karar bir yıl okulöncesi eğitim de dahil olmak üzere 13 yıl zorunlu ve 
kesintili eğitimi öngörmekteydi. Diğer bir deyişle, karar uygulamaya kısmen yansımış, bir yıl 
zorunlu okulöncesi eğitim yasa koyucularca benimsenmemiştir. Ayrıca Şura’da çıkan karar da, 
komisyondan farklı çıkmış olmasına rağmen genel kurulun son toplantısında verilen bir öneri 
ile şekillenmiştir.  

Okulöncesi eğitim, şura kararlarının yasa ve uygulamalara her zaman etki etmediğini 
göstermek için iyi bir örnektir; çünkü okulöncesi eğitim 1981’den bu yana şuralarda tartışılan 
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Ulusal ve Yerel Yazılı Basında 244 Haber

Ulusal Radyolarda 8 Haber

Ulusal TV’lerde 29 Haber

Yabancı Basında 16 Haber

Toplam 

297  
haber*

*01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasındaki 
sayısal verileri göstermektedir.

Katılımcı sayıları  
yaklaşık değerlerdir.20042005200620072008200920102011201220132014

Eğitimde İyi Örnekler 
Konferansları, eğitimin 
birçok paydaşını iyi örnekler 
etrafında bir araya getirerek 
meslektaşlar arası öğrenme 
ve paylaşıma katkı sunuyor.

Eğitimde İyi Örnekler  
Konferansları katılımcı sayısı  

11.710

Eğitimde İyi Örnekler  

Yerel Çalıştayları katılımcı sayısı  

6.355

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) 2003’ten bu yana 
sürdürdüğü çalışmalarıyla, Türkiye’de eğitimin 
niteliğiyle ilgili olarak kamu ve diğer paydaşlar 
arasında diyalog ortamı sağlamaya ve eğitim 
politikaları süreçlerini ve çıktılarını iyileştirmeye 
çalışıyor. Toplumdaki mevcut eşitsizlikleri 
gidermeyi ve tüm bireylerin kaliteli eğitime 
erişimini güvence altına almayı hedefleyen politika 
önerileri geliştirirken ERG, veri temelli ve katılımcı 
politika analizi süreçlerini hayata geçiriyor.

Eğitimin amaçlarıyla, içeriğiyle ve ortamlarıyla 
demokratik olması gerektiğini savunan ERG, başta 
çocuklar, öğretmenler ve veliler olmak üzere 
eğitimin farklı paydaşlarının karar süreçlerine 
katılmasının önemine dikkat çekiyor. ERG ile gerek 
sorunların analizi gerek çözüm önerileri geliştirme 
süreçlerinde birlikte hareket eden kamu, sivil 
toplum, akademi ve özel sektörden temsilciler, 
eğitim alanında yeni bir politika kültürünün 
gelişmesine tanıklık ve ortaklık ediyor.

HERKES ‹Ç‹N KAL‹TEL‹ E⁄‹T‹M 
 ERG 2014

erg.sabanciuniv.edu 
 /egitimreformu

/egitimreformu

/egitimdeiyiörnekler
/education-reform-initiative

ERG 2014’te

Türkiye’nin eğitim alanında bağımsız, nesnel ve 
rasyonel bilgi kaynağı olmaya devam etti. Ürettiği bilgi 
ve analizler ile basında çok daha fazla yer aldı. Ulusal 
ve yerel basında 297 kez haber oldu. ERG röportajları, 
The New York Times, AFP, Financial Times, Reuters, 
Newsweek, The National, Al Jazeera English, The 
Economist, The Wall Street Journal gibi 16 prestijli 
yayında yer aldı. 

Pennsylvania Üniversitesi Düşünce Kuruluşları ve 
Sivil Toplum Programı 2013 Global Go To Think Tank 
Endeksi’nde, 182 ülke ve 6 binin üzerinde kuruluşun 
değerlendirilmesi sonucunda tüm dünyadan “En İyi 
Eğitim Politikası” kategorisinde ilk 50’de yer aldı.

Öğretmenlere dokunmaya ve onlardan öğrenmeye 
devam etti. ERG, 11. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı ile 
Erzurum ve Gümüşhane’de yapılan yerel çalıştaylarda 
toplam 1.184 eğitimciye erişti. Düşünen Okul, Gelişen 
Öğrenci projesinde eleştirel düşünme eğitimlerini 
tamamlayan öğretmenler sertifikalarını aldı.

Küresel ve yerel düzeyde sivil toplumla işbirliğine 
devam etti. Research Triangle Institute International 
(RTI), UNICEF, TEGV, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk 
Çalışmaları Birimi (ÇOÇA) ve Çelikel Eğitim Vakfı gibi 
kurumlarla işbirliği yaptı.

Eğitime erişim, içermeci eğitim, okullarda çocuk 
katılımı, eğitimde eşitlik, eğitim teknolojisi, eğitimin 
çıktıları ve akademik başarı alanlarında çalıştı. ERG, 
okullarda öğrenci katılımını ve demokrasi kültürünü 
güçlendirmek amacıyla ÇOÇA ile birlikte 2013 yılında 
başladığı Demokratik Okullara Doğru Projesi’ni 
tamamladı. 

Daha farklı bir bakış açısıyla, iletişim ve etki kanallarını 
çeşitlendiren yeni bir strateji sürecine girdi. 2015-2017 
yılı faaliyet planlarını, paydaşlarla karşılıklı iletişimi 
güçlendirecek bir strateji çerçevesinde tasarladı.

 “Matematik Ödevimi 
Yaparken Geriliyorum…”
Türkiye’de eğitim konusuyla ilgilenen 
en önemli düşünce kuruluşlarından biri 
olan, Sabancı Üniversitesi bünyesindeki 
Eğitim Reformu Girişimi ERG’nin 
2012 PISA sonuçlarıyla ilgili raporları 
nihayet ortaya çıkmaya başladı. Türkiye 
2003 yılından beri sınavlara katılıyor. 
Baktığınızda bizim öğrencilerimizin 
PISA sonuçlarında hep bir iyileşme, 
düzelme var. Ancak bu düzelmenin hızı 
hala son derece yetersiz hala OECD’nin 
altındayız, ilk sıralardan uzağız.

 İsmet Berkan, Hürriyet, Nisan 2014

“4+4+4 Sınıfta Niye Kaldı?”
Eğitim Reformu Girişimi ERG, eğitim konusunda kafa 
yoran ender sivil toplum örgütlerinden birisi. Son 
değerlendirmesi 4+4+4’le ilgili… 2011-2012 yılında, 
geçiş sürecinden etkilenmeyen öğrencilerin yüzde 
36,8’i matematikten 5 almış, 2012-2013’te kesintili 
eğitime geçişte matematikten 5 alan öğrenciler yüzde 
23’e gerilemiş. 1 alan öğrenciler 2011-2012 yılında 
yüzde 2 iken, bu oran yüzde 4’e çıkmış.

 Abbas Güçlü, Milliyet, Mart 2014

“Türkiye’nin Eğitim Politikaları 2023 
Vizyonu ile Asla Örtüşmüyor”
Eğitim Reformu Girişimi Direktörü Batuhan Aydagül 
“Türkiye’de uygulanan eğitim politikaları asla 2023 vizyonu 
ile örtüşmüyor” diyerek ısrarla vurguluyor: “Günümüzde 
sıçrama yaparak bir üst lige çıkmayı başarabilmiş ülkelere 
baktığımızda burada eğitimin ve insan kaynaklarına 
yaptıkları yatırımın öncü rol oynadığını görürüz. Türkiye’nin 
bu eğitim düzeyi ile buradan çıkma şansı yok.” 

Özlem Yüzak, Cumhuriyet, Eylül 2014

“Fatih Projesi’ne Öğrenciler 
Hazır, Yetişkinler Değil”
Önümüzdeki Eylül ayında 10 milyon 
öğrencinin tabletlerine kavuşacağı 
söyleniyor. Türkiye, dünyanın en 
kapsamlı eğitim teknolojisi projelerinden 
birini yaşama geçirmeye hazırlanırken, 
kafalardaki soru işaretleri az değil. 
Tabletlerin içeriğinden, öğretmenlerin 
eğitimine kadar sayısız soru. Sabancı 
Üniversitesi çatısı altındaki Eğitim 
Reformu Girişimi (ERG), Fatih Projesi’yle 
ilgili “FATİH Projesi, Eğitimde Dönüşüm 
İçin Fırsat Olabilir mi?” raporunda bu 
sorulara cevap arıyor. 

Gila Benmayor, Hürriyet, Nisan 2014

 SEÇBİR ile Öğretmenin Atölyesi Sertifika Programı tamamlandı.

 Düşünen Okul, Gelişen Öğrenci Projesi’nde 
öğretmenlerle eleştirel düşünme eğitimleri tamamlandı.

 Eğitim Politikası Seminerleri 
düzenlendi:

- İlkokul 1. Sınıfların Sosyal ve Bilişsel 
Gelişiminin Desteklenmesi

- Eğitim, Dindarlık ve Siyasi Partilere  
Oy Verme Eğilimi

- Okul Yemeğinin Çocukların Eğitim 
Çıktıları Üzerine Etkisi

- FATİH Projesi Eğitimde Dönüşüm İçin  
Bir Fırsat Olabilir mi?

- Türkiye’de Gençlerin Katılımı Araştırması

- İlkokuma-Yazma Öğretiminde Öğrenci 
Katılımıyla Nasıl Hece Oluşturulur?
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Ulusal ve Yerel Yazılı Basında 244 Haber

Ulusal Radyolarda 8 Haber

Ulusal TV’lerde 29 Haber

Yabancı Basında 16 Haber

Toplam 

297  
haber*

*01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasındaki 
sayısal verileri göstermektedir.

Katılımcı sayıları  
yaklaşık değerlerdir.20042005200620072008200920102011201220132014

Eğitimde İyi Örnekler 
Konferansları, eğitimin 
birçok paydaşını iyi örnekler 
etrafında bir araya getirerek 
meslektaşlar arası öğrenme 
ve paylaşıma katkı sunuyor.

Eğitimde İyi Örnekler  
Konferansları katılımcı sayısı  

11.710

Eğitimde İyi Örnekler  

Yerel Çalıştayları katılımcı sayısı  

6.355

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) 2003’ten bu yana 
sürdürdüğü çalışmalarıyla, Türkiye’de eğitimin 
niteliğiyle ilgili olarak kamu ve diğer paydaşlar 
arasında diyalog ortamı sağlamaya ve eğitim 
politikaları süreçlerini ve çıktılarını iyileştirmeye 
çalışıyor. Toplumdaki mevcut eşitsizlikleri 
gidermeyi ve tüm bireylerin kaliteli eğitime 
erişimini güvence altına almayı hedefleyen politika 
önerileri geliştirirken ERG, veri temelli ve katılımcı 
politika analizi süreçlerini hayata geçiriyor.

Eğitimin amaçlarıyla, içeriğiyle ve ortamlarıyla 
demokratik olması gerektiğini savunan ERG, başta 
çocuklar, öğretmenler ve veliler olmak üzere 
eğitimin farklı paydaşlarının karar süreçlerine 
katılmasının önemine dikkat çekiyor. ERG ile gerek 
sorunların analizi gerek çözüm önerileri geliştirme 
süreçlerinde birlikte hareket eden kamu, sivil 
toplum, akademi ve özel sektörden temsilciler, 
eğitim alanında yeni bir politika kültürünün 
gelişmesine tanıklık ve ortaklık ediyor.

HERKES ‹Ç‹N KAL‹TEL‹ E⁄‹T‹M 
 ERG 2014

erg.sabanciuniv.edu 
 /egitimreformu

/egitimreformu

/egitimdeiyiörnekler
/education-reform-initiative

ERG 2014’te

Türkiye’nin eğitim alanında bağımsız, nesnel ve 
rasyonel bilgi kaynağı olmaya devam etti. Ürettiği bilgi 
ve analizler ile basında çok daha fazla yer aldı. Ulusal 
ve yerel basında 297 kez haber oldu. ERG röportajları, 
The New York Times, AFP, Financial Times, Reuters, 
Newsweek, The National, Al Jazeera English, The 
Economist, The Wall Street Journal gibi 16 prestijli 
yayında yer aldı. 

Pennsylvania Üniversitesi Düşünce Kuruluşları ve 
Sivil Toplum Programı 2013 Global Go To Think Tank 
Endeksi’nde, 182 ülke ve 6 binin üzerinde kuruluşun 
değerlendirilmesi sonucunda tüm dünyadan “En İyi 
Eğitim Politikası” kategorisinde ilk 50’de yer aldı.

Öğretmenlere dokunmaya ve onlardan öğrenmeye 
devam etti. ERG, 11. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı ile 
Erzurum ve Gümüşhane’de yapılan yerel çalıştaylarda 
toplam 1.184 eğitimciye erişti. Düşünen Okul, Gelişen 
Öğrenci projesinde eleştirel düşünme eğitimlerini 
tamamlayan öğretmenler sertifikalarını aldı.

Küresel ve yerel düzeyde sivil toplumla işbirliğine 
devam etti. Research Triangle Institute International 
(RTI), UNICEF, TEGV, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk 
Çalışmaları Birimi (ÇOÇA) ve Çelikel Eğitim Vakfı gibi 
kurumlarla işbirliği yaptı.

Eğitime erişim, içermeci eğitim, okullarda çocuk 
katılımı, eğitimde eşitlik, eğitim teknolojisi, eğitimin 
çıktıları ve akademik başarı alanlarında çalıştı. ERG, 
okullarda öğrenci katılımını ve demokrasi kültürünü 
güçlendirmek amacıyla ÇOÇA ile birlikte 2013 yılında 
başladığı Demokratik Okullara Doğru Projesi’ni 
tamamladı. 

Daha farklı bir bakış açısıyla, iletişim ve etki kanallarını 
çeşitlendiren yeni bir strateji sürecine girdi. 2015-2017 
yılı faaliyet planlarını, paydaşlarla karşılıklı iletişimi 
güçlendirecek bir strateji çerçevesinde tasarladı.

 “Matematik Ödevimi 
Yaparken Geriliyorum…”
Türkiye’de eğitim konusuyla ilgilenen 
en önemli düşünce kuruluşlarından biri 
olan, Sabancı Üniversitesi bünyesindeki 
Eğitim Reformu Girişimi ERG’nin 
2012 PISA sonuçlarıyla ilgili raporları 
nihayet ortaya çıkmaya başladı. Türkiye 
2003 yılından beri sınavlara katılıyor. 
Baktığınızda bizim öğrencilerimizin 
PISA sonuçlarında hep bir iyileşme, 
düzelme var. Ancak bu düzelmenin hızı 
hala son derece yetersiz hala OECD’nin 
altındayız, ilk sıralardan uzağız.

 İsmet Berkan, Hürriyet, Nisan 2014

“4+4+4 Sınıfta Niye Kaldı?”
Eğitim Reformu Girişimi ERG, eğitim konusunda kafa 
yoran ender sivil toplum örgütlerinden birisi. Son 
değerlendirmesi 4+4+4’le ilgili… 2011-2012 yılında, 
geçiş sürecinden etkilenmeyen öğrencilerin yüzde 
36,8’i matematikten 5 almış, 2012-2013’te kesintili 
eğitime geçişte matematikten 5 alan öğrenciler yüzde 
23’e gerilemiş. 1 alan öğrenciler 2011-2012 yılında 
yüzde 2 iken, bu oran yüzde 4’e çıkmış.

 Abbas Güçlü, Milliyet, Mart 2014

“Türkiye’nin Eğitim Politikaları 2023 
Vizyonu ile Asla Örtüşmüyor”
Eğitim Reformu Girişimi Direktörü Batuhan Aydagül 
“Türkiye’de uygulanan eğitim politikaları asla 2023 vizyonu 
ile örtüşmüyor” diyerek ısrarla vurguluyor: “Günümüzde 
sıçrama yaparak bir üst lige çıkmayı başarabilmiş ülkelere 
baktığımızda burada eğitimin ve insan kaynaklarına 
yaptıkları yatırımın öncü rol oynadığını görürüz. Türkiye’nin 
bu eğitim düzeyi ile buradan çıkma şansı yok.” 

Özlem Yüzak, Cumhuriyet, Eylül 2014

“Fatih Projesi’ne Öğrenciler 
Hazır, Yetişkinler Değil”
Önümüzdeki Eylül ayında 10 milyon 
öğrencinin tabletlerine kavuşacağı 
söyleniyor. Türkiye, dünyanın en 
kapsamlı eğitim teknolojisi projelerinden 
birini yaşama geçirmeye hazırlanırken, 
kafalardaki soru işaretleri az değil. 
Tabletlerin içeriğinden, öğretmenlerin 
eğitimine kadar sayısız soru. Sabancı 
Üniversitesi çatısı altındaki Eğitim 
Reformu Girişimi (ERG), Fatih Projesi’yle 
ilgili “FATİH Projesi, Eğitimde Dönüşüm 
İçin Fırsat Olabilir mi?” raporunda bu 
sorulara cevap arıyor. 

Gila Benmayor, Hürriyet, Nisan 2014
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