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Türkiye Zeka Vakfı’nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın
Emrehan Halıcı ile beceriler ve geleceğimize etkisi, ülkemizdeki eğitim
sisteminin durumu ve hayat boyu öğrenme konuları üzerine bir
söyleşi gerçekleştirdik. Sayın Halıcı ile zekâ ve yetenek kavramlarına
da mercek tuttuğumuz görüşmemizin öne çıkan değerlendirmelerini
aşağıda bulabilirsiniz:
Teknolojinin, insan aklının, zekânın, yeteneğin ve becerilerin ön plana
çıktığı en büyük sermayenin “insan” olduğu bir dönemdeyiz. Daha önce
geçerli olan değerlerin ötesinde zekâya ve bilgiye dönük girişimlerin,
yapılanmaların çok daha önemli olduğu bir dönem bu.
Bilgi toplumunun ideal insanı, sadece bilgiyi iyi kullanan değil, bilgi ve
fikir üreten, ürettiklerini paylaşan insandır. Şimdi ne mutlu ki, elektronik
ortamın, mobil ortamın sağladığı olanaklarla insanlar düşüncelerini,
üretimlerini, önerilerini, eleştirilerini bütün dünyayla paylaşabiliyor ve
geri dönüşleri, tepkileri, yorumları takip edebiliyor.
Beyin eğitimi ülke çapında yapılacak işlerden biridir. “Bedeninize önem
verin ama beyninize de önem verin”. Beynimizin önemli bir kapasitesini
kullanmadığımız bilim çevrelerince söylenir. O halde ona yeni bilgiler
yüklemekten, onun daha önce fazla kullanmadığımız becerilerini
kullanmaktan, ona çokça egzersiz yaptırmaktan kaçınmayalım.
Gerek okullarda, gerekse okul sonrasında şu üç konunun temel alınması
gerektiğine inanıyorum: Dil, felsefe ve matematik. Düşüncenin temeli
dildir. Dilini iyi konuşamayan bir insan anlamada da, anlatmada da
zorluk çeker. Kelime zenginliği ve dilin iyi kullanılması önemli bir beyin
becerisidir. Merak etmek, soru sormak ise felsefenin temelidir. Felsefe
aramaktır, kendini ve evreni anlamaya çalışmaktır. Matematik bir bilim
olduğu kadar bir disiplindir de. Problem çözmek kadar sebep-sonuç
ilişkileri kurmak da matematiğin işlevleri arasındadır. Matematik hayatın
her anında ve alanında gereklidir. İdeal eğitim modeli dile, felsefeye ve
matematiğe birinci derecede ağırlık veren modeldir.
Zekânın, değişik tanımları var. Bir tanesi de nesneler, kavramlar
arasındaki ilişkileri kavrayabilme, soyut düşünme ve bunları bir amaca
dönük olarak kullanabilme yeteneğidir. Ama yetenek; beceri birçok farklı
alanda olabilir. Bir alanda üstün başarı gösteren bir kişi diğer bir alanda
hiç başarılı olamayabilir.
Dosya konusunun tamamına ulaşmak için; tedmem.org/?p=2490
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SINAVLAR EĞİTİM-ÖĞRETİME Mİ, EĞİTİMÖĞRETİM SINAVLARA MI UYUM SAĞLAYACAK?

Eğitim-öğretim yılına liselere geçiş ve üniversiteye geçiş
sınavlarının nasıl değişeceğini tartışarak başladık. Eğitim-öğretim
yılı başlamış, ortaöğretime geçiş sınav takvimi açıklanmış
ve örnek sorular da yayınlanmıştı. Bu sınavların her birinin
hangi dersleri kapsayacağı, kaç soru sorulacağı, sınavların kaç
oturumda yapılacağı, sınav sonuçlarına göre yerleştirmenin
nasıl yapılacağı gibi konular en az birkaç ay belirsizliğini korudu.
İlgililer ve yetkililer tarafından açıklamalar yapıldı. Sonra aradan
henüz birkaç hafta geçmişken yeni açıklamalarla yeniden
değişiklikler olduğu duyuruldu. Bu arada oluşan belirsizliklerin
sınıfa, öğretmene ve öğrenciye nasıl yansıdığı gözden kaçtı.
Okul yöneticileri ve öğretmenler bir yandan olası düzenlemelere
göre nasıl bir sınav hazırlık programı oluşturacaklarının telaşına
düşerken, velilerden ve öğrencilerden gelen soruları da
geçiştirmeye çalıştı.
Türk Eğitim Derneği olarak 2005 yılından bu yana sınavlar ve
geçiş sistemi ile ilgili yaptığımız değerlendirmelerde sınavın
içeriği, şekli, süresi ve puanların nasıl hesaplanacağı üzerine
odaklı, dar bir bakış açısı ile oluşturulan her çözümün kendi
sorunlarını yarattığına dikkat çektik. Sınavların nasıl yapıldığından
önce niçin yapıldığının konuşulması, eğitimde öğrenme ve fırsat
eşitliğinin geliştirilmesi gerektiğini belirttik. Bu tartışmaların
yaşandığı süreçte de görüşlerimizi paylaşırken, temel sorunun
sınavların şekli ve içeriği ile ilgili olmadığına, eğitimin kalitesi ve
fırsat eşitliği ile ilgili olduğuna vurgu yaptık. Burada amacımız
topu oyun sahasının dışına atmak değil, oyunun sahanın içinde
oynanmasına katkı sağlamaktı.

TEDMEM KÜRSÜ:
PROF. DR. ERIC HANUSHEK
“BECERİLER VE ULUSLARIN EKONOMİK
GELECEĞİ”

TEDMEM Kürsü’nün 21 Eylül 2017 tarihindeki konuğu
dünyaca ünlü eğitim ekonomisti Eric Hanushek’ti. Eric
Hanushek, TEDMEM Kürsü’de “Beceriler ve Ulusların
Ekonomik Geleceği” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.
Konuşmanın
bulabilirsiniz:

öne

çıkan

değerlendirmelerini

aşağıda

■■ Eğitim sistemlerinin niteliğini artırmak her zaman
mümkündür ama bunun için tutarlılık şarttır. Her yıl
değişen sistemlerle bir yere varılamaz.
■■ Ekonomik büyüme için kaç yıl okula gidildiği değil, okulun
ne kadar beceri kazandırdığı önemli.
■■ Türkiye’de öğrencilerin %51,3’ü hayata etkin katılım
için gerekli temel matematik becerilerine sahip değil
(PISA 2015). Lise çağındaki her 5 kişiden 1’inin okula
erişimi olmadığını düşündüğümüzde bu oran daha ciddi
boyutlara ulaşıyor.
■■ Türkiye’de öğrencilerin %64’ü sosyo-ekonomik olarak
dezavantajlı (PISA 2015).
■■ Okullara yapılan harcama her zaman gelişme anlamına
gelmiyor. Ne kadar harcadığınız değil nasıl harcadığınız
önemli.

Sınavları, yöntem olarak belirli geçerlik ve güvenilirlik ölçütleri
çerçevesinde uyguladığınızda, aslında testlerin değişmesi ile
sonucun çok da değişmediğini görebilirsiniz. Üniversiteye giriş
sınavlarında birinci aşamadaki sınavdan (YGS) alınan puan ile
ikinci sınavdan (LYS) alınan puan arasındaki ilişkinin yüksek
olması, uluslararası değerlendirmelerde (öğrenciler aynı olmadığı
halde, doğru örneklem alındığında) PISA performansı ile TIMSS
performansı arasındaki ilişkinin yüksek olması gibi örneklerde
bu durumu görebiliriz. Bunların her biri birer testtir. Bunların
sonuçlarınınnasıl kullanılacağının kararı, eğitim öğretim süreçleri
üzerinde nasıl bir etki göstereceklerini belirler. Test sonuçlarına
dayalı olarak sıralama yapıldığında, sınav içeriğindeki veya sınavın
şeklindeki değişiklikler öğrenci için sıralamadaki yeri bakımından
sonucu çok da etkilemeyebilir. Ancak sınavın içeriğinde,
kapsamında veya şeklinde yapılan her değişiklik ne öğrenildiğini,
nasıl öğrenildiğini ve nasıl öğretildiğini büyük ölçüde etkiler.

■■ Lise çağındaki tüm öğrencilerimize temel becerileri
kazandırabilseydik kişi başına düşen milli gelir yıllık
%8 artardı. Öğrencilerimizi Bulgaristan seviyesine
çekebilseydik bu oran %5,4 artardı.

Emin Karip, Prof. Dr.
Yazının tamamı için; tedmem.org/?p=2519

Etkinliğin tamamını izlemek için; tedmem.org/?p=2344

■■ Türkiye’de şu anki yatırım yapısıyla değişim beklemek
anlamlı değil.
■■ Her sınıfa nitelikli öğretmen ulaştırmak zorundayız.
■■ Eğitim sistemi işini layıkıyla yapan öğretmenlerin
hatırına ayakta duruyor. Etkili öğretmenleri bulup
ödüllendirmeliyiz.
■■ Finlandiya’daki öğretmenler bizim en başarılı üniversite
mezunlarımızdan daha yüksek beceri düzeyine sahip.
■■ Öğretmenlerimiz öğrencilere kazandırmaları gereken
becerilere sahip değiller.

ETKİNLİK

TEDMEM KÜRSÜ:
PROF. DR. AHMET İNAM
“CAN EĞİTİMİ”

TEDMEM Kürsü’nün Ekim ayındaki konuğu “Can Eğitimi” başlıklı
konuşmasıyla ODTÜ Felsefe Bölümü öğretim üyesi, Prof. Dr.
Ahmet İnam’dı.
Eğitimi bir insan anlayışı olarak gören Ahmet İnam; TEDMEM
Kürsü’deki “Can Eğitimi” başlıklı konuşması ile “can” kavramı
üzerinde durarak bu kavramın insanı şekillendiren eğitim içindeki
yerini vurguladı. “Can, özlediğimiz bir bütünlüktür. İnsanın
beden, duygu, akıl, çevre ve evrenle ilişkilerini sentezleyebilme
özelliğidir” diyen Ahmet İnam, kendi öykümüzü yazabilmemiz için
“can”ı yakalayabilecek bir nesil arayışında olmamız gerektiğini
ifade etti.
Konuşmanın öne çıkan değerlendirmelerini aşağıda bulabilirsiniz:
■■ Eğitim anlayışımızın temelinde Anadolu köklerinden gelen
bir insan ve hayat anlayışı var: “Can” ve “Gönül” bu anlayışı
yansıtıyor.
■■ ‘Can’ kavramı kültürümüzden beslenen, seküler ve felsefi bir
kavramdır; bütün insanlığa seslenir.
■■ Can olmak ‘öteki’ni, ‘başkası’nı, ‘bizden olmayan’ı, ‘yabanıl’ı
anlamaktır; bu ise can zenginliğidir.
■■ “Vereceğimiz can eğitimi ufuk açacak, can olmanın enginliğini
duyuracak bir eğitim olmalı. Can olmak aynı zamanda güzel
insan olmak demek. Üniversiteye geldiklerinde içleri çıkmış,
posaları kalmış bir gençlikle karşılaşıyoruz. Oysa gençlerimiz
bizim can tomurcuklarımız. Onların enerjilerine ihtiyacımız
var. Yalnızca para kazanmak için matematik öğreten, yaşam
sevinci duymayan bir öğretmen ne öğretebilir gençlere?
Yaşama sevincini duyamayan, can olmayan, yaşama
beceriksizi insanlar eğitim alanından uzaklaştırılmalı.
Çocuklarımıza eğitim adı altında zarar veriyoruz.”
■■ “Eğitimin, müfredattaki kazanımların ötesine geçerek insana
dair bir düşünme ve hayata dair bir görüş kazandırması
gerekir. Önemli olan matematik veya biyoloji testi çözmek
değil, bu dersleri öğrenirken insana dair bir kavrayış
edinebilmektir. Eğitim anlayışımızın temelinde çok farkına
varmadığımız insan ve hayat anlayışı bulunmalı. Her can
biriciktir. Öğretmen kimi yetiştiriyorsun? –O bir can. Hekim
kimi tedavi ediyorsun? –Hayır o bir hasta değil o bir can. Biz
canız!”
Etkinliğin tamamını izlemek için; tedmem.org/?p=2458

GÖRÜŞ

“ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ” YERİNE
ORTAÖĞRETİMİ YENİDEN DÜŞÜNMEK

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavının kaldırılacağı
ve 2017-2018 eğitim öğretim yılında TEOG adıyla bir sınav
yapılmayacağı kamuoyuna açıklandı. Bu açıklama sonrasında
yetkililer TEOG sonrası uygulama ile ilgili çalışmaların
devam ettiğini ve yakın bir gelecekte bir karara bağlanarak
kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladılar. Diğer yandan basın
yayın kuruluşlarında TEOG sonrası modellerle ilgili çeşitli
senaryolar yer almaya devam ediyor. Temel eğitimden
ortaöğretime geçişte nasıl bir model oluşturulacağı henüz
bilinmemekle birlikte, kamuoyunda yer alan tartışmaların
öznesinin genellikle sınav olması, sağlıklı bir çözüm
üretmeyi güçleştiren bir etken olarak değerlendirilmektedir.
TEDMEM olarak konuya ilişkin görüşlerimizi; (1) Türkiye’de
ortaöğretimin mevcut yapısının arkasında yer alan açık veya
örtük varsayımlar (2) ortaöğretimin amacı, (3) ortaöğretimin
yapısı ile (4) ortaöğretime geçiş önerileri çerçevesinde
paylaşmayı düşünce kuruluşu olmanın görev ve sorumluluğu
çerçevesinde ele aldık.
TEDMEM olarak konunun “ortaöğretime geçiş” şeklinde
teknik bir konu olarak ele alınmasının temel sorunlardan
biri olduğunu düşünüyoruz. Konu ortaöğretime geçiş
olarak ele alındığında, 8. sınıftan 9. Sınıfa geçiş ve bu geçişte
kimin hangi okula gideceğini belirleyen sıralamanın nasıl
yapılacağına odaklanmak kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu
durumda ortaöğretime geçişte belirli seçme-eleme yöntem
ve tekniklerini dikte eden ortaöğretimin mevcut amaç
ve yapısı verili kabul edilmektedir. Bu kabul ise eğitimin
niteliğini ve eğitim öğretim süreçlerini sınava odaklı hale
getiren, sürekli olarak sınav odaklı değişikliklerle sınırlı
kalan bir kısır döngü oluşturmaktadır. Bu nedenle TEDMEM
olarak, Türkiye’de ortaöğretimin mevcut yapısının ve
ortaöğretime geçiş uygulamalarının arkasında yer alan
açık veya örtük varsayımları irdelemeyi tercih ettik. Daha
sonra ortaöğretimin amacında ve yapısında, ortaöğretimin
evrensel zorunlu eğitimin bir parçası haline gelmesi ile
birlikte ortaya çıkan eğilimleri ele aldık. Bu eğilimleri
özellikle OECD ülkelerindeki son 40-50 yıl içindeki gelişmeler
çerçevesinde özetleyerek Türkiye’deki mevcut durumun
daha iyi anlaşılması için bir referans çerçevesi oluşturmayı
amaçladık. Bu değerlendirmeler sonrasında Türkiye’de
ortaöğretimin amaçları, yapısı ve ortaöğretim kurumlarına
geçiş ile ilgili teknik ayrıntılar yerine genel bir çerçeve
oluşturmayı amaçlayan öneriler oluşturduk.
Yazının tamamı için; tedmem.org/?p=2497

YAYIN

TIMSS 2015 VERİLERİ TÜRKİYE İÇİN NE
SÖYLÜYOR?
Türk
Eğitim
Derneğinin
düşünce
kuruluşu TEDMEM kurulduğu günden
bu yana toplumun ortak paydası olan
eğitim alanında gelişmeleri takip ederek
eğitim
sistemimize
katkı
sunmayı
amaç edinmiştir. TEDMEM bu amaç
doğrultusunda son olarak “Türkiye
Perspektifinden TIMSS 2015 Sonuçları”
ve “Türkiye’nin TIMSS 2015 Performansı
Üzerine Değerlendirme ve Öneriler”
başlıklı iki rapor hazırlamıştır.
Raporlar 1 Aralık 2017 tarihinde
gerçekleştirilecek
etkinlikte
konu
ile doğrudan ilgili ve sınırlı sayıda
katılımcıya sunulacak, ardından TIMSS
2015 sonuçlarının tüm boyutlarıyla
ele alınabilmesi için söz katılımcılara
bırakılacaktır.
Türkiye Perspektifinden TIMSS 2015
Sonuçları
Eğitim sistemimizde uluslararası ortalamanın üstünde
ve uluslararası ortalamanın altında performans gösteren
okullarımızdaki farklılıkları daha iyi anlayabilmek amacıyla TIMSS
tarafından sağlanan veriler ile ilave analizler gerçekleştirilmiştir.
“Türkiye Perspektifinden TIMSS 2015 Sonuçları” raporunda
farklı düzeydeki okulların performansları ile öğrenmeyi etkileyen
çeşitli değişkenler arasında nasıl bir ilişki bulunduğuna ilişkin
önemli ipuçları sunulmaktadır.
Türkiye’nin TIMSS 2015 Performansı Üzerine Değerlendirme
ve Öneriler
Bu raporda TIMSS 2015 verileri ve bulguları kullanılarak
Türkiye’de ilköğretim düzeyinde matematik ve fen bilimleri
performansının geliştirilmesi için sonuçları değerlendirmek
ve bu değerlendirmelerden hareketle öneriler sunmak
amaçlanmaktadır. TIMSS 2015 veri ve bulgularından hareketle
sorulabilecek sorulara, yapılabilecek çıkarımlara ve politika
önerilerine odaklanılmaktadır. Raporda şu sorulara cevap
aranmıştır:

YAYIN

TEDMEM 2017
EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU
2014 yılından başlayarak her yıl eğitim sistemimizde
gerçekleştirilen düzenleme ve değişikliklerle ilgili detayların
yer aldığı Eğitim Değerlendirme Raporları serimizin
dördüncüsü olan 2017 Eğitim Değerlendirme Raporunu yeni
yılda yayınlayacak olmanın heyecanı içindeyiz.
2017 Eğitim Değerlendirme Raporu; Yönetişim ve Finansman,
Kalite Arttırmaya Yönelik Politikalar, Öğretmen Eğitimi ve Mesleki
Süreç, Uluslararası Alanda Türkiye, Temel Eğitim, Ortaöğretim,
Mesleki Teknik Eğitim ve Din Öğretimi, Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri, Öğrenci Yönlendirme Sistemleri, Özel Öğretim olmak
üzere 10 ana başlık altında Türk Eğitim Sisteminin genel bir
profilini ortaya koymayı hedeflemektedir.
Her bir bölümde öncelikli olarak 2017 yılında ne olduğu
nesnel bir şekilde ele alınmış; ardından gelişmelere
ve eğitim politikalarına ilişkin değerlendirmelere ve
önerilere yer verilmiştir. Rapor kapsamında eğitim
sisteminin genel işleyişine dair göstergelerin izlenmesi
ve açığa çıkan sonuçların ülke yararına çözüm odaklı bir
dille değerlendirilmesi önceliklendirilmiştir. Çeşitli veri
kaynaklarından yararlanılarak hazırlanan bu rapor, daha
iyiye ulaşmak amacıyla geçmişte yapılanları hatırlamak,
gelecekte yapılacaklara ışık tutmak amacını gütmektedir.
Gelişim sürecinin en değerli parçasının sistemin zayıf
ve güçlü yönlerine ayna olabilen ve daha iyinin nasıl
olabileceğini araştıran veri temelli ve sürekliliğe sahip
izleme ve değerlendirme çalışmaları olduğu düşüncesiyle
bu raporların eğitim sistemi için değerli bir birikim ürettiğine
inanıyoruz. Çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe sahip olması
ve gözlerindeki ışığın sönmemesi için eğitim sistemimizi
daha ileriye taşıyacak çalışmalar yapmayı TEDMEM olarak en
önemli görev ve sorumluluklarımızdan sayıyoruz.
2017 yılında, Eğitim Değerlendirme Raporunu eğitimde
niteliğin artırılmasına düşünceleri ve çalışmalarıyla her türlü
katkı sağlayan bütün eğitim paydaşlarına adıyoruz.
Raporumuza yakın
ulaşabilirsiniz.

bir

zamanda

web

sayfamızdan

www.tedmem.org/yayinlar

1. TIMSS 2015 bulguları kendi sınırlılıkları içinde, Türkiye’de
matematik ve fen bilimleri alanlarında performansın
mevcut durumu hakkında hangi sonuçlara ulaşılmasına izin
vermektedir?
2. TIMSS’e katılan tüm ülkeler ile kıyaslandığında Türkiye’nin
matematik ve fen bilimleri alanlarında performansı öğrenme
çıktıları ile ilişkili değişkenlere göre nasıl farklılaşmaktadır?
3. TIMSS 2015 bulgularından hareketle, Türkiye’de matematik
ve fen bilimleri alanlarında performansın geliştirilmesi için
politika yapıcılar ve uygulayıcılar için öneriler neler olabilir?
Raporlarımıza yakın bir zamanda web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
www.tedmem.org/yayinlar
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