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“Merak Edenler” 16. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda 
Buluştu 

 
13 Nisan 2019’da Sabancı Üniversitesi’nde gerçekleşen Eğitimde İyi Örnekler 

Konferansı Türkiye’nin 23 ilinden 75 iyi örneği ve 1.000’i aşkın katılımcıyı ağırladı. 
Eğitimde iyi örnek sunumlarının yanı sıra yan etkinlik ve atölyelere de ev sahipliği 

yapan konferansın katılımcılarına Merak Atasözleri Kitabı dağıtıldı. 
 
Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından, Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi’nin desteğiyle 
düzenlenen 16. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, 13 Nisan 2019’da Sabancı Üniversitesi’nde 
gerçekleşti. 23 ilden 75 eğitimde iyi örnek sunumunu ağırlayan konferansta, Anne Çocuk Eğitim 
Vakfı, Ashoka Türkiye, Başka Bir Okul Mümkün ve Öğretmen Ağı tarafından gerçekleştirilen özel 
oturumlar ve 24 atölye yer aldı.  
 
“Merak Edenler” temasıyla gerçekleşen konferansın açış oturumunda konuşan ERG Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Üstün Ergüder, "Eğitimde reform alışılmış metotlarla olmaz; alttan yukarı 
bir anlayış ile gerçekleşir. Türkiye'de iyi örnekler var fakat duyulmuyor; bu konferans ile iyi 
örnekleri olabildiğince paylaşmaya ve yaygınlaştırmaya gayret ediyoruz." dedi. Ergüder’den sonra 
konuşan Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici ise konuşmasında konferansın 
temasını öne çıkararak “Merak derken aslında soru sormayı kastediyoruz. Merak etmezseniz soru 
sormazsınız. Merak, çekinmeden soru sormak. Merakın devamı bilgi.” diye konuştu.  
 
Konferansın açış konuşmalarından birini Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel 
Müdürü Muammer Yıldız gerçekleştirdi. Yıldız, ERG’nin Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nın eğitim 
sisteminde yarattığı etkiyi vurgulayarak “Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nın hasılası olan 
uygulamalar, bizim öğretmenlerimizin yaptığı, gurur duyduğu, içselleştirdiği çalışmalardır. İyi 
örnekler, Türk eğitim sisteminde zihniyet değişikliği yaratmıştır.” ifadelerini kullandı.  
 
ERG, “Merak Edenler” temasıyla öğrenmenin en önemli bileşenlerinden biri olan merakın eğitimle 
ilişkisini ele alan konferansı için, bir süredir aynı başlıkla bir kampanya yürütüyordu. Türkçede 
merakı olumlayan hiçbir atasözü olmamasından yola çıkarak başlatılan kampanyada, “Toplumda 
merak duygusunu uyandıran nesil biz olabiliriz” düşüncesiyle merakedenler.org ve ERG’nin sosyal 
medya kanalları üzerinden merak atasözleri toplandı. Akademisyenler, yazarlar ve eğitimcilerle 
incelenen atasözleri arasından seçilenler derlenerek Merak Atasözleri Kitabı oluşturuldu ve 
konferans günü eğitimcilerle paylaşıldı. Kitabı, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel 
Müdürü Muammer Yıldız’a takdim eden ERG İletişim Koordinatörü Özge Karakaya, binlerce kişinin 
gönüllü destek olduğu kampanyaya dair bir konuşma gerçekleştirdi. Binlerce kişinin gönüllü destek 
olduğu ve 2.000’in üzerinde atasözü toplandığını söyleyen Karakaya, “Merak Atasözleri yalnızca bu 



  

kitapta kalsın istemiyoruz. Öğretmenler aracılığıyla sınıflara, çocuklara ulaşsın istiyoruz. Umarız bu 
kitapla, merakın dilimize ve kültürümüze oturmasına vesile oluruz.” dedi. 
 
Son olarak, konferansın açış oturumunda konuşan Öğretmen Ağı Değişim Elçisi Emrem Yaka, kendi 
merak hikâyesini anlattı. “Bir edebiyat öğretmeni olarak merakım beni buraya taşıdı. Merakın 
olduğu her yerde öğrenme kendiliğinden ortaya çıkıyor. Peki bunları okula nasıl taşıyacağız? Merak 
etmeyen öğretmen öğrencisine merakı aşılayamaz.” diye konuştu. 
 
Konferanta, açış oturumundan sonra iyi örnek sunumları Üniversite’nin farklı binalarında devam 
etti. Etkinliklere ek olarak sivil toplum kuruluşlarının ve Milli Eğitim Bakanlığı birimlerinin 
standlarının da yer aldığı konferansa 39 ilden 1053 kişi katııldı.   
 
Eğitim sistemimizin iyi örneklerinin kutlandığı bir festival havasında gerçekleşen konferans, 
ilerleyen günlerde yerel çalıştaylar aracılığıyla farklı illerdeki iyi örneklerle buluşmaya devam 
edecek. 16. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nın ilk yerel çalıştayı 4 Mayıs’ta Eskişehir’de 
gerçekleştirilecek. 
 
“Merak Edenler” kampanya filmlerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 
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