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herkes için kaliteli e¤itim
hedefiyle befl y›l›n ard›ndan…
E¤itim Reformu Giriflimi'ni (ERG) tasarlarken iki temel amaçtan yola ç›kt›k. ‹lki, k›z ve erkek
tüm çocuklar›m›z›n haklar› olan kaliteli e¤itime ulaflmalar›n› sa¤layacak ve ülkemizin toplumsal
ve ekonomik geliflimini üst düzeylere tafl›yacak e¤itim politikalar›n›n oluflturulmas›yd›. ‹lk
amac›n gerçeklefltirilmesi için bir ön koflul ve kendisi de bafll› bafl›na önemli bir kazan›m olan
politika oluflturma süreçlerinin kat›l›mc›, yenilikçi, ak›lc› ve saydam k›l›nmas› ise ikinci amac›m›zd›.

Geçti¤imiz befl y›lda, “herkes için kaliteli e¤itim” hedefi do¤rultusunda yürüttü¤ümüz
çal›flmalarda kayda de¤er yol ald›k. Tüm etkinliklerimizin omurgas›n› oluflturan iletiflim ve
iflbirli¤i a¤lar›n›n deste¤iyle, e¤itime eriflim ve eflitlik, e¤itimin kalitesi ve etkilili¤i ve e¤itime
ayr›lan kaynaklar ana bafll›klar› alt›nda öncelikli olarak ele al›nmas› gereken konularda birçok
çal›flma yürüttük.

Araflt›rma, izleme, savunu ve pilot uygulamalar ekseninde yürüttü¤ümüz etkinliklerimizin her
geçen y›l daha da artt›¤›n› ve ERG'nin e¤itim gündemindeki geliflmelere daha h›zl› ve etkili
biçimlerde müdahale eder hale geldi¤ini gördük. ERG bir yandan e¤itim politikalar›na araflt›rmalar
arac›l›¤›yla, verilere dayal› sa¤lam bir temel kazand›rmay› sürdürürken öbür yandan savunuculuk
alan›nda da deneyimini art›rd› ve karar al›c›lar ile politika yap›c›lar nezdinde etki alan›n›
geniflletti. 2007 genel seçimi öncesinde kamuoyuyla paylaflt›¤›m›z, e¤itim seferberli¤inin
olmazsa olmazlar›n› içeren ça¤r›m›z bu anlamda önemli bir ad›md›.

Son y›llarda, gerek Milli E¤itim Bakanl›¤›'n›n gerek sivil toplum kurulufllar›n›n etkin devlet-
toplum iflbirli¤i konusunda att›¤› ad›mlar, geliflmesi için gayret etti¤imiz yeni e¤itim politikas›
kültür ve pratiklerinin yayg›nlaflmas› yönünde ümit verici geliflmelerdi. Tüm paydafllar›n e¤itim
politikalar› süreçlerine dahil olmalar› flüphesiz ülkemizin gelece¤ini olumlu etkileyecektir. ERG
de bu bilinçle geçti¤imiz befl y›lda ciddi bir bilgi ve deneyim birikimini harekete geçirdi ve
farkl› paydafllar›n güvene dayal› bir diyalog ortam›nda politika süreçlerine kat›lmas›na arac›
oldu.

Befl y›l›n ard›ndan geldi¤imiz noktada ulusal ve uluslararas› platformlarda görünür, sayg›n ve
güvenilir bir paydafl olduk. Geldi¤imiz noktan›n bir yans›mas› da giderek geniflleyen bir
destekçiler toplulu¤unun “herkes için kaliteli e¤itim” hedefimize ortak olmas› ve etkinliklerimizin
sürdürülebilirli¤ine katk›da bulunmas› oldu.

Önümüzdeki y›llarda, e¤itim reformunu acil olarak ele al›nmas› gereken bir konu olarak
gündemde tutmaya, farkl› paydafllar› ülkemizin e¤itim alan›nda öncelikli reform ihtiyaçlar›
etraf›nda bir araya getirmeye ve reform süreçlerine politika önerileriyle katk›da bulunmaya
devam edece¤iz. Sa¤l›kl› ve yetkin bir idari ve mali yap› temelinde kurumsallaflma do¤rultusunda
daha fazla yol almak için çal›flmalar›m›z› sürdürece¤iz.
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yönetici özeti

E¤itim Reformu Giriflimi'nin (ERG) temelleri,
Sabanc› Üniversitesi ‹stanbul Politikalar
Merkezi bünyesinde 2003 y›l›nda at›ld›.
ERG'nin “herkes için kaliteli e¤itim” hedefine
yönelik yol haritas› genifl kat›l›ml› bir Dan›flma
Toplant›s›'nda, paydafllarla birlikte çizildi.

Türkiye'de e¤itim politikas› üzerine düflünen,
soru soran, sorunlar› tan›mlayan ve çözüm
seçenekleri gelifltiren s›n›rl› say›daki
giriflimden biri olan ERG çal›flmalar›n› befl
y›ld›r afla¤›daki amaçlar do¤rultusunda
yürütüyor:

 E¤itimde reform gerektiren konularda
toplumsal bilinç yaratmak

 Toplumun ve kurumlar›n›n e¤itimde
devletle eflde¤er paydafl oldu¤u
düflüncesini olgunlaflt›rmak

 Devlet ile sivil toplum aras›nda e¤itim
reformu konusunda diyalog ve iflbirli¤i
sa¤lamak

 Bu diyalo¤un içerisinde e¤itim politikalar›
üretmek

 E¤itim reformuna destek oluflturmak ve
karar al›c›lar› etkilemek

 E¤itim reformlar›n› izlemek ve gözlemci
olmak

ERG, kaliteli e¤itime ulaflman›n k›z ve erkek
tüm çocuklar›n hakk› oldu¤unu ve bunu
sa¤laman›n Türkiye'nin en önemli hedefi
olmas› gerekti¤ini savunuyor. Kaliteli
e¤itimin, demokratik bir toplumun etkin
yurttafllar› olacak bireylerin potansiyellerini

gerçeklefltirmelerinin ve sürdürülebilir
geliflmeyi ve yüksek rekabet gücüne ulaflmay›
hedefleyen Türkiye'yi gelece¤e tafl›man›n tek
yolu oldu¤una inan›yor.

Kat›l›mc›, saydam ve verilere dayal› politika
oluflturma süreçlerinin ülkemiz için önemini
vurgulayan ERG, birçok paydafl›n e¤itim
politikas› süreçlerine kat›lmas›na arac› oldu
ve Türkiye'de ciddi bir bilgi ve deneyim
birikimini harekete geçirdi. ERG'nin
yürüttü¤ü araflt›rma, izleme ve savunu
çal›flmalar› ile pilot uygulamalarda,
bürokrasi, özel sektör, akademik alan, okullar
ve sivil toplumdan temsilciler bir araya
gelerek yeni bir politika kültürünün
geliflmesine ortak oldular.

ERG e¤itim politikalar›na katk›da bulunurken
ak›lc› ve yap›c› bir yaklafl›m› benimsedi; iyi
yönetiflimin temel unsurlar› olan kat›l›m,
hesap verebilirlik ve saydaml›k ilkelerinin
e¤itim alan›nda geliflmesi için gayret etti.

ERG, Türkiye'de ve uluslararas› platformlarda
ülkemizin e¤itime iliflkin sorunlar› gündeme
geldi¤inde uzmanl›¤›na, önerilerine ve
iflbirli¤ine baflvurulan bir kurum oldu.
ERG bu fikir üretim sürecini uzun vadede,
e¤itim politikalar›n› gelifltiren ve
uygulayanlar ile e¤itim alan›ndaki tüm
paydafllar›, reformlar›n sonuçlar› hakk›nda
bilgilendirecek bir reform izleme merkezine
ve e¤itimde kamu yarar›n› korumay› ön
plana alan bir devlet-toplum iflbirli¤i
forumuna dönüfltürmeyi hedefliyor.

yeni bir fikir üretim süreci
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reform öncelikleri ve program alanlar›
E¤itim reformu gereksinimi, ülkemizin genç
nüfusunun e¤itim talebi, sistemdeki mevcut
eksiklikler, cinsiyetler, gelir gruplar›, bölgeler
ve okullar aras›ndaki eflitsizlikler,
demokratikleflme süreci, küreselleflme, bilim
ve teknolojideki h›zl› geliflmeler ile daha da
belirginleflti.

ERG çal›flmalar›n› bu çerçevede belirledi¤i
reform öncelikleri ve program alanlar›nda
yürüttü:

E¤itime Eriflim ve Eflitlik

Program alanlar›:
Erken Çocukluk E¤itimi

 Toplumsal Cinsiyet Eflitli¤i

E¤itimin Kalitesi ve Etkilili¤i

Program alanlar›:
E¤itim Hakk› ve E¤itimde Haklar
Elefltirel Düflünme
Kademeler Aras› Geçifl
Meslek E¤itimi
Ö¤retim Programlar› ve Ders Kitaplar› 
Ö¤retmenler
Yüksekö¤retim

E¤itimde Yönetiflim ve Kaynak Kullan›m›

Program alanlar›:
Demografi
Finansman

E¤itim Politikas› Kültürü ve Prati¤i

Geçti¤imiz befl y›lda:

Program alanlar›, e¤itimin gündemi ve
öncelikli reform gereksinimleri karfl›s›nda
çeflitlendi;

Proje say›s› artt› ve projelerin kapsamlar›
büyüdü;

Araflt›rmalar, raporlar, bilgi ve politika
notlar›n›n say›s› ve konu çeflitlili¤i artt›;

‹zleme, savunu ve etkin müdahale kapasitesi
artt›;

ERG’nin karar al›c›lar ve politika yap›c›lar
nezdinde etki alan› geniflledi;

Farkl› paydafllar aras›nda oydaflma yaratma
deneyimleri ço¤ald›;

E¤itimde ‹yi Örnekler Konferanslar› baflta
olmak üzere yenilikçi paylafl›m ortamlar›n›n
yerleflmesi ve yayg›nlaflmas›nda büyük
ilerleme sa¤land›;

‹letiflim ve iflbirli¤i a¤lar› geniflledi ve
say›ca artt›;

Uluslararas› platformlarla ba¤lar güçlendi
ve önemli ortakl›klar kuruldu;

 Destekçiler taban› geniflledi;

Kurumsallaflma yolunda önemli ad›mlar
at›ld›.

gerçeklefltirdiklerimiz
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türkiye'de e¤itim reformunun
olmazsa olmazlar›

ERG e¤itime iliflkin temel politikalar›n seçim sonuçlar›ndan ve iktidar

de¤iflikliklerinden etkilenmemesi gerekti¤ini belirterek, 22 Temmuz 2007

genel seçimi öncesinde siyasi partilere e¤itimde seferberlik ça¤r›s› yapt›:

E¤itim, ülkemizin gelece¤i için stratejik
önemdedir.

Herkesin kaliteli e¤itime ulaflmas›n›
sa¤lamal›y›z.

Ço¤ulculuk, özgür düflünce, örgütlenme,
siyasi kat›l›m özgürlü¤ü ve insan
haklar›na sayg›n›n yer ald›¤› demokratik
bir çerçevede yaflayabilecek ve bu
çerçeveye katk›da bulunabilecek
yurttafllar yetifltirmeliyiz.

Genç nüfusumuza dünya iflgücü
piyasalar›nda rekabet edebilmeleri için
gerekli beceri ve yeterlilikleri
kazand›rmal›y›z.

2020’ye kadar çal›flma ça¤›ndaki nüfusa
kat›lmas› beklenen 12 milyon gence bu
özelliklerde bir e¤itim sunulabilmesi için
kritik zaman aral›¤› h›zla kapanmaktad›r.

Dolay›s›yla, 10 y›l önce ülkemizin baflar›yla
uygulamaya geçirdi¤i Temel E¤itim
Reformu boyutunda bir e¤itim
seferberli¤ine ihtiyaç vard›r.

Seçimlerden sonra göreve gelecek
hükümetten, kaliteli e¤itimin tüm
çocuklar›m›z›n hakk› oldu¤u ve
maliyetinin yurttafllar›m›z›n do¤rudan
ve dolayl› vergileriyle sa¤land›¤›
bilinciyle;

E¤itimin eflitlik, etkinlik ve verimlilik
ilkeleri çerçevesinde iyilefltirilmesi
hedefine Hükümet Program›’nda
öncelikli olarak yer vermesini,

E¤itim seferberli¤i için siyasal irade
oluflturmas›n› ve bürokrasiyi
yönlendirmesini,

Popülist yaklafl›mlar yerine uzak görüfllü
bir çerçevede kamuoyuna önderlik
etmesini bekliyoruz.

ERG, ça¤r›s›nda Türkiye’nin e¤itimde öncelikli iyilefltirme ihtiyaçlar›n› gözeterek
haz›rlad›¤› ve e¤itim seferberli¤inin olmazsa olmazlar›n› içeren sekiz öneri sundu.



önerilerimiz
1. E¤itimin arkas›ndaki siyasi iradeyi temsil

etmesi için ve Bakanlar Kurulu’nda daha
etkili bir ifl ve güç birli¤i oluflturmak
amac›yla, Milli E¤itim Bakan›’n›n ayn›
zamanda Baflbakan Yard›mc›s› olmas›.

2. Milli E¤itim Bakanl›¤› örgütünün e¤itim
sorunlar›na daha h›zl›, etkin ve etkili
politikalar ile cevap verebilmesi için,
haz›rlanm›fl olan yeniden yap›land›rma
plan›n›n 2008 içerisinde hayata geçirilmesi.

3. Erken çocukluk e¤itiminin yayg›nlaflt›r›lmas›
amac›yla, 2008 içerisinde alt› yafl›n zorunlu
e¤itim kapsam›na al›nmas›.

4. Ö¤retmenlerin e¤itilmesi ve ça¤›n
gereklerine uygun, demokrat, insan
haklar›ndan yana bireyler yetifltirmeleri için
gereken donan›m›n kendilerine
kazand›r›lmas› amac›yla, 2008 – 2012
aras›n›n “Ö¤retmen Befl Y›l›” ilan edilmesi.
Ö¤retmenlerin statülerinin
güçlendirilmesine, kaliteli insan gücünün
a) e¤itim sektörüne kat›lmas›na,
b) profesyonel gelifliminin sa¤lanmas›na,
c) e¤itim sisteminde tutulmas›na yönelik
ö¤retmen politikalar›n›n en geç iki y›l
içerisinde gelifltirilmesi ve uygulama
süreçlerinin bafllat›lmas›.

5. Ülkemizde k›z ve erkek tüm çocuklar›n
2015 y›l›na kadar kaliteli ilk ve ortaö¤retime
ulaflabilmesinin ve devam›n›n önündeki,
e¤itim kalitesinden kaynaklanan ve/veya
tüm sosyo-ekonomik, fiziksel ve cinsiyete
dayal› engellerin kald›r›lmas›na yönelik
stratejik eylem plan›n›n 2008 y›l› sonuna
kadar haz›rlanmas›.

Bu plan›n oluflturulmas›ndan ve
yürütülmesinden sorumlu olarak
Milli E¤itim Bakanl›¤›’nda bir Müsteflar
Yard›mc›s›’n›n görevlendirilmesi.

6. Ortaö¤retimde okullar aras›nda kalite ve
yüksekö¤retimde talep ve arz aras›nda fark
oldu¤u sürece ö¤renci seçme sistemlerine
ihtiyac›m›z olaca¤›n›n bilincinde olunmas›
ve kamuoyunun do¤ru yönlendirilmesi.
Ortaö¤retim Kurumlar› Seçme S›nav› ve
Ö¤renci Seçme S›nav› ile ilgili de¤iflikliklerin
ö¤rencilerin ö¤renme süreçlerine katk› da
yapabilecek flekilde yenilikçi bir yaklafl›mla
tasarlanarak uygulanmas›.

7. Ö¤renci Seçme S›nav› dahil olmak üzere
yüksekö¤retimle ilgili tüm de¤iflikliklerin
kapsaml› bir yeniden düzenleme çal›flmas›
içinde ve mutlaka Milli E¤itim Bakanl›¤›,
Yüksekö¤retim Kurumu ve di¤er ilgili
paydafllar›n kat›l›m›yla yap›c› bir diyalog
ortam›nda tart›fl›lmas› ve tasarlanmas›.

8.  E¤itime ayr›lan kamu kaynaklar›n›n befl y›l
içerisinde kademeli olarak art›r›larak
konsolide bütçenin yüzde yirmisi düzeyine
ç›kar›lmas›. Öncelikli olarak, ilkö¤retim
okullar›n›n veli katk›s›ndan ba¤›ms›z olarak
asgari kalite standartlar›n› sa¤lamalar›
amac›yla Milli E¤itim Bakanl›¤› bütçesinden
2009’dan bafllayarak 1 milyar YTL’nin
do¤rudan okullara gönderilmesi.
Bu kayna¤›n do¤ru hedeflere yönelik
harcan›p harcanmad›¤›n›n denetlenmesinin,
yöneticileri teflvik edici, özendirici ama
kesinlikle bezdirici olmayan yöntemlerle
yap›lmas›.

erg
vergilerimizle maliyetini karfl›lad›¤›m›z kaliteli

e¤itimi, k›z ve erkek tüm çocuklar›m›z ad›na

talep ediyor



ilk ad›mlar

Sabanc› Üniversitesi ‹stanbul Politikalar Merkezi bünyesinde 2003 y›l›nda

“herkes için kaliteli e¤itim” hedefiyle yola ç›kan E¤itim Reformu Giriflimi'nin (ERG)

yol haritas› Dan›flma Toplant›s›'na kat›lan paydafllarla birlikte çizildi.

ERG'nin, Türkiye'nin en acil gereksinimi

oldu¤una inand›¤› e¤itim reformuna iliflkin

fikir üretim sürecinin ilk büyük ad›m›

10-11 May›s 2003'te, 117 kat›l›mc›yla Sabanc›

Üniversitesi yerleflkesinde gerçeklefltirilen

Dan›flma Toplant›s›'yd›. ERG'nin

çal›flmalar›na temel oluflturan toplant›n›n

öncelikli hedefi üniversite öncesi e¤itimin

sorunlar›n›, reform ihtiyaçlar›n› ve çözüm

önerilerini konunun paydafllar›n› bir araya

getirerek tart›flmakt›.

Aç›l›fl›, Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik ve

Sak›p Sabanc› taraf›ndan yap›lan toplant›da

ERG'nin giriflimiyle uzmanlar taraf›ndan

haz›rlanm›fl olan bildiriler sunuldu.

Demografi, finansman, toplumsal cinsiyet,

ders kitaplar›, elefltirel düflünme, erken

çocukluk e¤itimi, ö¤retmen e¤itimi,

ÖSS ve lise e¤itimi olarak belirlenen öncelikli

reform alanlar›na iliflkin bildiriler

çal›fltaylarda tart›fl›ld› ve reform önerileri

gelifltirildi. ERG'nin yol haritas› da böylece

çizilmifl oldu.

Üniversiteler, ilk ve ortaö¤retim okullar›, özel

sektör, sivil toplum kurulufllar›, meclis ve

bürokrasi, uluslararas› kurulufllar ve bas›ndan

temsilcilerin kat›ld›¤› toplant›da, sadece

e¤itimde reform ihtiyac› de¤il, ayn› zamanda

farkl› paydafllar› bir araya getiren kat›l›mc› bir

fikir üretim süreci oluflturman›n önemi de dile

getirildi. E¤itim politikalar› gelifltirilirken ortak

ak›l ve becerileri harekete geçirmeye dayal›

bu yaklafl›m, ERG'nin çal›flmalar›n›n

vazgeçilmez unsuru olarak sürdürülüyor.

08 e¤itim reformu giriflimi 2003 - 2007
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Siyasal iradenin e¤itim reformu için flart

oldu¤u, Dan›flma Toplant›s›'nda da s›kça

vurguland›. ERG'nin temel yaklafl›m›n›

özetleyen yaz›s›nda Prof. Dr. ‹lhan Tekeli diyor

ki: “Bu ifle giriflerek bir reform projesini

uygulayacaklara iki görevin düfltü¤ü

söylenebilir. Bunlardan birincisi reformun

çözüm önerilerini, yani içeri¤ini gelifltirmektir.

‹kincisi ise bu reform önerilerinin halk›n siyasal

talepleri haline gelebilmesinin sa¤lanmas› ve

bunlara siyasal aciliyet kazand›r›lmas›d›r.

Bu görevlerden daha önemli ve zor olan›

ikincisidir… Ama ümitsiz olmamak gerekir.

‹yi bir haz›rl›k sonras›nda sivil toplumun

bafllatabilece¤i bir kampanya, e¤itim reformu

taleplerinin gerisinde ciddi bir siyasal irade

oluflmas›na yol açabilir.” 1

Dan›flma Toplant›s›'nda ortaya ç›kan heyecan

ve ivmeyi geçti¤imiz befl y›lda sürdürmeye

gayret eden ERG de çal›flmalar›n› bu iki görevi

gerçeklefltirmek için ve afla¤›daki amaçlar

do¤rultusunda yürütüyor:

E¤itimde reform gerektiren konularda 
toplumsal bilinç yaratmak;

  Toplumun ve kurumlar›n›n e¤itimde
devletle eflde¤er paydafl oldu¤u
düflüncesini olgunlaflt›rmak;

  Devlet ile sivil toplum aras›nda e¤itim
reformu konusunda diyalog ve iflbirli¤i
sa¤lamak;

  Bu diyalo¤un içerisinde e¤itim
politikalar› üretmek;

  E¤itim reformuna destek oluflturmak ve
karar al›c›lar› etkilemek;

  E¤itimde yap›lan reformlar› izlemek ve
gözlemci olmak.

1-ilhan tekeli, türkiye'de
e¤itim reformu tart›flmas›
için bir düflünce çerçevesi
(tüba günce 27, eylül 2003),
s. 9 ve 12.



e¤itimde politika süreçlerine
yeni bir yaklafl›m

Türkiye'de e¤itim politikas› üzerine düflünen, soru soran, sorunlar› tan›mlayan

ve çözüm seçenekleri gelifltiren giriflim say›s› s›n›rl›d›r. Oysa, sivil toplum

kurulufllar›n›n politika süreçlerine kat›lmas› reformu kolaylaflt›r›r ve tart›flmalar›

daha ak›lc› bir platforma tafl›r. Bu da ülkemizde yeni bir politika kültürünün

geliflmesi anlam›na gelir.
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ERG, k›z ve erkek tüm çocuklar›n haklar› olan
kaliteli e¤itime ulaflmalar›n›n Türkiye'nin en
önemli hedefi oldu¤unu savunuyor ve kaliteli
e¤itimin, sürdürülebilir geliflmeyi ve yüksek
rekabet gücüne ulaflmay› hedefleyen Türkiye'yi
gelece¤e tafl›man›n tek yolu oldu¤una
inan›yor.

Bu do¤rultuda ERG 2003 y›l›ndan bu yana,
e¤itim politikalar›n›n, uluslararas›, ulusal,
bölgesel ve yerel politikalar aras›nda köprüler
kuran bütüncül bir yaklafl›mla ve uzun
dönemli, ak›lc› ve yenilikçi bir biçimde
gelifltirilmesine yönelik çal›fl›yor.

ERG'nin 2003'ten bu yana kurdu¤u iletiflim ve
iflbirli¤i a¤lar› tüm etkinliklerin omurgas›n›
oluflturuyor. ERG, bütün dünyada
yayg›nlaflmakta olan, farkl› paydafllar› bir
araya getiren kat›l›mc› ve yarat›c› politika

üretme süreçlerinin ülkemizde de
yayg›nlaflmas› için çal›fl›yor. E¤itim politikas›
oluflturma süreçlerinde kamuoyunu ve karar
al›c›lar› bilgilendirirken ve reforma toplumsal
destek olufltururken iletiflim ve iflbirli¤i
a¤lar›ndan yararlan›yor ve baflka iletiflim ve
iflbirli¤i ça¤r›lar›na kat›l›yor. Oluflan güvene
dayal› diyalog ortam›nda politika yap›c›lar›n
ve tüm di¤er paydafllar›n duyarl›klar› ve
gereksinimleri dikkate al›n›yor.

Uzun vadede ERG bu fikir üretim sürecini,
e¤itim politikalar›n› gelifltiren ve uygulayanlar
ile e¤itim alan›ndaki tüm paydafllar›,
reformlar›n sonuçlar› hakk›nda bilgilendirecek
bir reform izleme merkezine ve e¤itimde
kamu yarar›n› korumayı ön plana alan bir
devlet-toplum forumuna dönüfltürmeyi
hedefliyor.

türkiye’de e¤itime ayr›lan
özel kaynaklar›n GSMH’ye
oran› birçok OECD ülkesine
göre yüksektir. bu kaynaklar
genellikle fiziki yat›r›mlar›
ve/veya burs programlar›n›
destekler. ülkemizde herkesin
temel e¤itim alabilmesi için
gerekli olan fiziki
altyap›n›n kurulmas› için bu
katk›lar çok de¤erlidir.
ancak, e¤itim ve ö¤retimin
kalitesi de eriflim kadar
önemlidir ve ülkemizde
örgün e¤itim ve ö¤retimin
içerik sorunlar› esas olarak
devlete b›rak›lm›flt›r.
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2000 17,2 6,4 47,8 8,2 12,5 7,8

1975 29,1 12,6 45,2 4,5 5,2 3,4

2000 7,0 5,3 50,3 11,2 16,0 10,2

1975 65,6 5,1 23,9 2,0 2,5 0,7

2000 27,4 7,5 45,2 5,3 9,1 5,5

toplam nüfusun okuma-yazma ve e¤itim durumu
25 ve daha yukar› yafltaki nüfus (%)
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d›
n
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Kaynak: Dr. Can Fuat Gürlesel,
Türkiye’nin Kap›s›ndaki
F›rsat: 2025’e Do¤ru Nüfus
E¤itim ve Yeni Aç›l›mlar,
ERG, 2005
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ERG'nin yürüttü¤ü çal›flmalarda, bürokrasi, özel sektör, akademik alan,

okullar ve sivil toplumdan temsilciler bir araya gelerek yeni bir politika kültürünün

geliflimine ortak oluyor.

ERG'nin fikir üretim sürecinde kulland›¤› kapsaml› stratejinin bafll›ca araçlar›,

araflt›rmalar, izleme ve savunu çal›flmalar› ile pilot uygulamalard›r.



5 y›l›n ard›ndan
e¤itim reformu giriflimi

Kat›l›mc›, saydam ve verilere dayal› politika oluflturma süreçlerinin ülkemiz için

önemini vurgulayan ERG, birçok paydafl›n e¤itim politikas› süreçlerine kat›lmas›na

arac› oldu ve Türkiye'de ciddi bir bilgi ve deneyim birikimini harekete geçirdi.

ERG Türkiye'de ve uluslararas› platformlarda, güvenilirli¤i ve ak›lc›l›¤› ile tan›n›yor

ve ülkemizin e¤itime iliflkin sorunlar› gündeme geldi¤inde uzmanl›¤›na, önerilerine

ve iflbirli¤ine s›kça baflvurulan bir kurum olarak yoluna devam ediyor.
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ERG, Türk e¤itim sistemini daha ça¤dafl
bir yap›ya kavuflturacak ve uzun süredir
yap›lmak istenen reformlar›n, farkl›
yaklafl›mlarla nas›l mümkün
olabilece¤ini gösteren bir kurum. ERG
çal›flmaya bafllad›¤› günden bu yana,
Bakanl›¤›m›z baflta olmak üzere e¤itim
sektörü dahilindeki çok farkl›
kurumlarla iflbirli¤i yapm›fl, E¤itimde
‹yi Örnekler Konferanslar› gibi yenilikçi
uygulamalarla bilgi al›flveriflini
h›zland›rm›flt›r.

salih çelik
meb müsteflar yard›mc›s›

E¤itimde iyi örnekleri ve sizleri tan›mak
bana yaln›z olmad›¤›m› hissettirdi. Hiç
tan›mad›¤›m›z birileri var ve bizim
e¤itim ad›na yapt›¤›m›z çal›flmalar›m›z›
önemsiyor ve bizi destekliyor.

beyhan köksal
hüviyet bekir ilkö¤retim okulu

ERG okul öncesi e¤itimden-üniversite
e¤itimine, mesleki e¤itimden-yaflam
boyu ö¤renime, e¤itim sisteminin tüm
aflamalar›na yönelik bütüncül bir
yaklafl›mla araflt›rma, analiz, politika
oluflturma ve yayg›nlaflt›rma çal›flmalar›
ile e¤itim reformuna çok önemli girdi
sa¤lamaktad›r.

necdet kenar
mess e¤itim vakf›

Türkiye'nin e¤itim alan›nda
gerçeklefltirmesi gereken at›l›mlar bir
yandan kronik sorunlar›n afl›lmas›n›
sa¤lamal›, öte yandan yar›n›n
gereksinimlerini karfl›layabilmeli. Bu
hedefe yönelik politikalar›n belirlenmesi
ise, genifl kapsaml› aray›fllar, tart›flmalar
ve yaklafl›mlar gerektiriyor. ERG bu
süreçte çok önemli bir ifllev üstleniyor
ve öncü bir rol oynuyor.

prof. dr. burhan flenatalar
bilgi üniversitesi

E¤itim alan›ndaki genç
kurumlar›m›zdan biri olan E¤itim
Reformu Giriflimi, k›sa sürede
uzmanl›¤›n› ortaya koyarak, e¤itim
alan›ndaki di¤er baflar›l› çal›flmalar›n›n
yan› s›ra; Avrupa Komisyonu,
uluslararas› e¤itim kurulufllar›, Milli
E¤itim Bakanl›¤›, akademik camia ve
sivil toplum kurulufllar› aras›nda akla
gelen ilk ve güvenilir kurumlardan biri
olmay› baflarm›fl ve önemli görevler
üstlenmifltir.

prof. dr. mustafa balc›
avrupa komisyonu türkiye
delegasyonu
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kapal› kap›lar!
K›z›na Sünni esasa dayal› mecburi din
dersi verilmesine karfl› ç›kan bir Alevi
yurttafl›n baflvurusu Strasbourg'da
kabul edildi. Bu ay içinde Türkiye'yi
mahkûm eden bir karar›n mahkemeden
ç›kmas› çok yak›n ihtimal...

Bu sorunu da Avrupa eliyle mi
çözece¤iz? Yoksa kendi aram›zda
oturup konuflup akl›n yolunu mu
bulaca¤›z?

Do¤ru olan ikincisi.

Bir sivil toplum kuruluflu olarak E¤itim
Reformu Giriflimi de bu sorumlulu¤un
gere¤ini yerine getiriyor. De¤iflik çevre
ve görüfllerden gelen, daha çok
akademisyenlerden oluflan bir topluluk,
Türkiye'de din ve e¤itim konusunun
nas›l de¤ifltirilmesi gerekti¤ine iliflkin
bir çerçevede uzlaflm›fl durumda.

hasan cemal
milliyet - 5 mart 2005

partilerin müfredata
ilgisizli¤i
Bana dün ulaflan ise, E¤itim Reformu
Giriflimi'nin oluflturdu¤u, 'Müfredat
De¤erlendirme Komisyonu'nun,
Aflkar'›n raporu üzerine aç›klamas›yd›.

Aç›klaman›n alt›nda; Koç
Üniversitesi'nden Çi¤dem
Ka¤›tç›bafl›'n›n, ODTÜ'den ‹lhan Tekeli
ve Süha Sevük'ün, Gürkaynak Yurttafll›k
Enstitüsü'nden ‹pek Gürkaynak'›n,
Hacettepe Üniversitesi'nden Petek
Aflkar'›n, Sabanc› Üniversitesi'nden
Tosun Terzio¤lu ve Üstün Ergüder'in,
imzalar› var.

Yeni müfredat program› hakk›nda
güvendi¤im kiflilerin görüflüne
muhtaçt›m, aç›klamay› hemen okudum.
Bence bu de¤erli ö¤retim üyelerinin,
yeni ö¤retim program› konusunda ayn›
aç›klamaya imza atm›fl olmalar› bile,
bafll› bafl›na önemli bir olayd›r.

tarhan erdem
radikal - 22 eylül 2005

bu defa öyle olmad›...
Her zaman her yerde, her kesimde
konuflulur: Her fleyin bafl› e¤itim diye.
Önemi vurgulan›r, kötü örnekler
anlat›l›r durulur y›llard›r. Peki buna
karfl›l›k ne yap›l›r? Hiçbir fley.

Elefltirmek kolayd›r, olmayan›
elefltirmek, olan› elefltirmek ve bir fley
yapmamak. Oysa e¤itim ad›na yap›lan
her iyi örne¤e öyle ihtiyac›m›z var ki.

Neyse ki bu defa böyle olmad›. 8-9
Nisan günleri Sabanc› Üniversitesi'nde,
ERG (E¤itim Reformu Giriflimi)
taraf›ndan düzenlenen “E¤itimde ‹yi
Örnekler 2006” konferans› bu konudaki
açl›¤›m›z› biraz olsun dindirdi.
pembe candaner
sabah iflte insan - 16 nisan 2006

flimdi de e¤itim
manifestosu
Önce TEMA'n›n siyasi partilere "çevreye
duyarl› olun" ça¤r›s› geldi… Ard›ndan
TÜB‹SAD'›n… siyasi partilere ve
milletvekillerine aç›k ça¤r›s› yer ald›
gazetelerde…

Yine siyasi partilere yönelik üçüncü bir
ça¤r› daha var.

E¤itim Reformu Giriflimi seçimlere
kat›lacak tüm siyasi partilerden ve
ba¤›ms›zlardan programlar›nda e¤itime
öncelik vermelerini talep ediyor.

fiöyle diyor dünkü ça¤r›s›nda:

"Vergilerimizle maliyetini karfl›lad›¤›m›z
kaliteli e¤itimi, k›z ve erkek tüm
çocuklar›m›z ad›na 60. hükümetten
talep ediyoruz."

E¤itimin ülkemiz için stratejik önemde
oldu¤unu da vurguluyor.

TEMA, TÜB‹SAD, ERG örneklerinden
yola ç›karak diyece¤im flu:

San›r›m ilk kez bu seçimlerde birileri
ortaya ç›k›p siyasi partilere kamuoyu
önünde "bu konuda ne yapacaks›n"
diye hesap soruyor.

Beklentilerini aç›kl›yor.

Umut verici bir geliflme de¤il mi?
gila benmayor
hürriyet - 3 temmuz 2007
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e¤itim reformu giriflimi'nin
kurumsal kapasitesi

ERG Yürütme Kurulu, proje ekibi taraf›ndan yürütülen ERG çal›flmalar›n›n ana

çerçevesini çizer ve uygulamalar› izler. Yürütme Kurulu taraf›ndan belirlenen

strateji, iletiflim ve iflbirli¤i a¤lar›n›n deste¤iyle uygulan›r ve yayg›nlaflt›r›l›r.

yürütme kurulu

prof. dr. üstün ergüder
istanbul politikalar merkezi ve
e¤itim reformu giriflimi
direktör

candan fetvac›
ayd›n do¤an vakf›
yürütme kurulu baflkan›

ayla göksel
anne çocuk e¤itim vakf›
yönetim kurulu baflkan yard›mc›s›

prof. dr. ipek gürkaynak
gürkaynak yurttafll›k enstitüsü
efl baflkan

ethem sancak
hedef alliance
yönetim kurulu baflkan›

murat sungar
karadeniz ekonomik iflbirli¤i örgütü
genel sekreter birinci yard›mc›s›

prof. dr. tosun terzio¤lu
sabanc› üniversitesi
rektör

proje ekibi

neyyir berktay
yürütme kurulu üyesi, koordinatör

batuhan aydagül
yürütme kurulu üyesi, koordinatör yard›mc›s›

burcu meltem ar›k
proje uzman›

özsel beleli
proje uzman›

›fl›k tüzün
proje uzman›

ipek dübüfl
idari ifller sorumlusu

ERG, de¤erli katk›lar› için
geçmifl yürütme kurulu
üyeleri ve proje ekibi
çal›flanlar›na teflekkür eder:

yürütme kurulu
hakan alt›nay

proje ekibi
aysun say›n, dr. a. zeynep
k›l›ç, ertan keskinsoy,
esin aksay, evren gönül,
melek ercan, serap olufl.



herkes için kaliteli e¤itim 15

e¤itimde reform ihtiyac›

“E¤itim ve ö¤retim, Türkiye'nin genç nüfus yap›s›ndan ve içinde bulundu¤u

demografik de¤iflimden temel amaçlar› do¤rultusunda yararlanmas›na ve

insani geliflme ve rekabet gücü alanlar›nda geliflme sa¤lanmas›na katk› yapabilecek

tek ortak faktördür”. E¤itim ve ‹nsangücü Çal›flma Grubu, IV. Türkiye ‹ktisat Kongresi, 2004

demografik f›rsat penceresi
Avrupa Birli¤i (AB) nüfusu h›zla yafllan›yor.
Genç nüfusumuzun büyüklü¤ü, artmakta olan
yaflam beklentisi ve azalan nüfus art›fl h›z›,
ülkemize AB'nin ekonomik büyümesine
katk›da bulunabilecek nitelikli bir iflgücü
yaratma olana¤› sunuyor.

Türkiye'nin içinde bulundu¤u demografik
de¤iflimin yaratt›¤› f›rsat penceresinden
yararlanabilmesi ve sürdürülebilir ekonomik
büyüme yaratmas›n›n iki kritik flart›, iflgücüne
kat›l›m›n ve iflgücünün verimlili¤inin artmas›.
Bu flartlardan ilki kad›nlar›n iflgücüne
kat›l›m›n›n artmas›yla, ikincisi de
insangücümüze bilgi ve teknolojiye dayal›
günümüz küresel ekonomisinin gerektirdi¤i
becerilerin kazand›r›lmas›yla sa¤lanabilir.

Her iki flart›n gerçeklefltirilmesinin yolu da
“herkes için kaliteli e¤itim”den geçiyor.
Ancak, f›rsat penceresi h›zla kapan›yor.

2020'ye kadar çal›flma ça¤›ndaki nüfusa
katılmas› beklenen 12 milyon gencin,

teknolojiyle tan›fl›k, bilgi ça¤›n›
kavrayabilen ve h›zla de¤iflen koflullara
kolayca uyum sa¤layabilen, tüm dünya
piyasalar›nda rekabet edebilecek nitelikte
bir iflgücüne dönüflmesini ve

ço¤ulculuk, özgür düflünce, örgütlenme ve
siyasi kat›l›m özgürlü¤ü ve insan haklar›na
sayg›n›n yer ald›¤› demokratik bir çerçevede
yaflayabilecek ve bu çerçeveye katk›da
bulunabilecek yurttafllar olarak yetiflmesini
sa¤layacak özelliklerde e¤itimin bir an önce
sunulmas› gerekiyor.

Son on y›lda, e¤itime eriflim ve eflitlik,
e¤itimin kalitesi ve etkilili¤i, e¤itime
ayr›lan kaynaklar ve iyi yönetiflim
alanlar›nda kayda de¤er ad›mlar at›ld›;
ancak, ilerleme h›zlanarak
sürdürülmelidir.

e¤itim ve okur - yazarl›k göstergeleri (2006)

yetiflkin (15 yafl üstü) okur-yazarl›k oran›

okul öncesi e¤itim okullulaflma oran›*

ilkö¤retim brüt okullulaflma oran›

ilkö¤retim net okullulaflma oran›

ortaö¤retim brüt okullulaflma oran›

ortaö¤retim net okullulaflma oran›

yüksekö¤retim brüt okullulaflma oran›**

yüksekö¤retim net okullulaflma oran›**

Kad›n (%)Erkek (%)Toplam (%)

88,1

16,03

96,34

90,13

86,64

56,51

34,46

18,85

96,0

16,39

99,21

92,25

96,24

60,71

38,78

20,22

80,4

15,66

93,37

87,93

76,66

52,16

29,94

17,41

ilkö¤retim okullar›na girifl
oran›ndaki art›fl çok önemli
olmakla birlikte e¤itime
eriflimde bölgesel,
sosyo-ekonomik, fiziksel ve
cinsiyete dayal›
eflitsizlikler sürüyor.

ortaö¤retim kademesinde net
okullulaflma oranlar› genel
olarak artm›flt›r ancak
benzer geliflmifllik
düzeyindeki ülkelerin halen
gerisindedir.

Kaynak: Türkiye Ulusal ‹statistik
Kurumu, Nüfus ve
Kalk›nma Göstergeleri
* Eurybase - Türkiye
(2006-2007), Eurydice taraf›ndan
MEB 2007 ve TÜ‹K 2006
verilerinden oluflturulmufltur.
** 2005 y›l› rakamlar›.

eurostat 2005 verilerine
göre ab-25 nüfusunun
% 16,4'ü 15 yafl›n alt›nda.
bu oran türkiye'de % 28,6.
bu yafl grubunun toplam
nüfusa oran› gerilemeye
devam edecektir.

türkiye'de kad›nlar›n
iflgücüne kat›lma oran›
azalmaya devam ediyor.
OECD 2005 verilerine göre
bu oran % 23,7.
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Öncelikle ele al›nmas› gereken baz›
konular flunlard›r:

 ‹lkö¤retimde yüzde yüz okullulaflman›n
sa¤lanmas› için okuldan diplomas›z
ayr›lman›n engellenmesi ve sistemin farkl›
yaflam koflullar›na sahip gruplar için farkl›
eriflim ve içerik seçenekleri sa¤lar hale
gelmesi gerekiyor.

 E¤itime eriflim konusunda iller arasında
büyük farklar var. Ayrıca, okul kalitesinin ve
ö¤renmenin okul türüne göre de¤iflti¤i de
görülüyor. Bütün bunlar ortaö¤retim
okullar› aras›ndaki kalite farklar›n›n
ivedilikle giderilmesi gerekti¤ini gösteriyor.

Çocu¤un erken çocukluk döneminde e¤itim
al›p almamas› ilkö¤retimdeki baflar›s›n›
ve e¤itime devam›n› etkilerken,
ilkö¤retimde al›nan e¤itimin niteli¤i
ö¤rencilerin ortaö¤retime ve ard›ndan
yüksekö¤retime devam etmeleri üzerinde
do¤rudan etkiye sahiptir. E¤itimin her
bir kademesinde yaflanan eriflim ve kalite
sorunlar›n›n ileri kademelerde kaliteli
e¤itime eriflimi olumsuz etkiledi¤i göz
önünde bulundurulmal›d›r.

 Türkiye'de e¤itim toplumda sosyal hareketlilik
ve f›rsat eflitli¤i sa¤lama kanal› olarak
misyonunu lay›k›yla yerine getiremiyor ve
eflitsizlikleri daha da derinlefltirebiliyor.
E¤itimin eflitsizlikleri azaltabilmesinin iki
önemli koflulu okul öncesi e¤itime eriflimin
art›r›lmas› ve tüm kademelerde okullar aras›
kalite farklar›n›n giderilmesidir.

 Sadece genç nüfusun e¤itime eriflimi de¤il
yafllanan nüfusun düflük e¤itim düzeyi de
dikkate al›nmal› ve yetiflkin nüfusumuzun
de¤iflime h›zl› ayak uydurmas› için hayat boyu
ö¤renme ve yetiflkin e¤itiminin önemi de
gözetilmelidir.

Kaliteli e¤itim; eflitlik, ço¤ulculuk ve insan
haklar›na sayg› ilkelerini benimsemifl
demokratik bir toplumun etkin yurttafllar›
olacak bireylerin potansiyellerini
gerçeklefltirebilmelerinin ve bilgi
toplumuna dönüflüm için gerekli bilgi ve
becerileri kazanmalar›n›n olmazsa olmaz
kofluludur.

 Uluslararas› Ö¤renci De¤erlendirme
Program› (PISA) 2003 ve 2006 sonuçlar›
Türk ö¤rencilerin ço¤unun e¤itimlerinin ilk
sekiz y›l› içerisinde temel matematik, fen,
okuma ve problem çözme becerilerini
gelifltiremediklerine iflaret ediyor. Türkiye
bu tip de¤erlendirmelerde yer almaya devam
etmeli ve bu olumsuz tabloyu de¤ifltirecek
politikalar gelifltirmelidir.

 2004-2005 y›l›nda ilkö¤retimde uygulanmaya
bafllanan yeni ö¤retim programlar›yla
önemli bir dönüflüm gerçeklefltirilmifltir.
Ancak, yeni ö¤retim programlar›n›n
hedeflenen iyileflmeyi sa¤lamas› için
ö¤retmenlerin bu programlar›n gerektirdi¤i
yetkinli¤i kazanmas› da öncelikli olarak ele
al›nmal›, hizmet-içi e¤itim sistemi bu
do¤rultuda gelifltirilmelidir.

 Kalite, okullardaki fiziksel ve sosyal ortamdan
ders kitaplar›na, ö¤retmenlerin yetkinli¤inden
rehberlik hizmetlerinin etkilili¤ine birçok
konuyu gündeme getiriyor. Statik bir
standartlar toplulu¤unun gerçeklefltirilmifl
olması, e¤itimde kalitenin sa¤landı¤ı
anlamına gelmiyor. E¤itim reformu gibi
kalitenin sa¤lanmas› da de¤iflen koflullara
cevap verebilmeyi gerektiren bir süreçtir.
Kalitenin bu özelli¤ini güvence alt›na alacak
olan da iyi yönetiflimdir.

ö¤retim y›l› ve e¤itim seviyesine göre cinsiyet oranlar› (%)
(kad›nlar›n brüt okullulaflma oran› / erkeklerin brüt okullulaflma oran›)

1997-1998

2000-2001

2003-2004

2006-2007

‹lkö¤retim

85,63

89,64

91,86

94,11

Ortaö¤retim

74,70

74,41

77,83

79,65

Yüksekö¤retim

69,58

73,56

74,09

77,20*

Ö¤retim Y›l›

Kaynak: MEB, Milli E¤itim
‹statistikleri Örgün E¤itim
2006-2007
* 2005 y›l› rakam›.

“ortaö¤retime geçifl sistemine
iliflkin de¤erlendirme ve
öneriler” politika notunda erg,
ortaö¤retime geçiflte ö¤renci
seçimine iliflkin kullan›lan
yaklafl›m ne olursa olsun,
okullar aras›ndaki kalite fark›
azalt›lmad›kça geçifl sisteminin
eflitlik, adalet ve güvenilirlikle
ilgili sorunlar› beraberinde
getirece¤ini vurguluyor.

OECD tahminlerine göre, 2001
y›l›nda türkiye'de do¤an bir
çocuk ortalama 12,6 y›l e¤itim
görecektir. halbuki 28 OECD
ülkesinden 24’ünde
bu rakam 16-21 y›l aras›nda
de¤ifliyor.

türkiye'de meksika d›fl›ndaki
tüm OECD ülkelerinden daha
derin bir gelir eflitsizli¤i
yafland›¤› dikkate al›n›rsa,
e¤itimin, yoksullu¤un kuflaklar
aras› aktar›m›n›n engellenmesi
için önemi daha iyi anlafl›l›r.



önemli geliflmeler 2003-2007

K›z Çocuklar›n›n
Okullulaflma Oran›n›
Yükseltmek için
Politika Önerileri Bilgi
Notu

MEB ve UNICEF'ten
“Haydi K›zlar Okula”
projesi

yay›n

önemli geliflme

haziran

Milli E¤itim Bakan›
Hüseyin Çelik ve Sak›p
Sabanc›'n›n
kat›l›m›yla Dan›flma
Toplant›s›

toplant›

may›s

E¤itim Reformu
Giriflimi (ERG)
kuruldu.

ocak

önemli geliflme

ERG, “Haydi K›zlar
Okula” kampanyas›
çerçevesinde, MEB,
UNICEF ve STK
temsilcilerini bir araya
getiren toplant›lar
düzenleyerek diyalog
gelifltirme ve izleme
görevini yerine
getirmeye bafllad›.

önemli geliflme

temmuz

TIMSS ve PIRLS
sonuçlar› üzerine Bilgi
Notlar›

1-3. s›n›flar Hayat
Bilgisi ve 4-8. s›n›flar
Sosyal Bilgiler
müfredat önerileri
Talim ve Terbiye
Kurulu'na sunuldu.

yay›n

önemli geliflme

a¤ustos

Demografi Bilgi Notu

yay›n

eylül

AÇEV, Milli E¤itim
Bakanl›¤› ve UNICEF
ile “Erken Çocukluk
E¤itimi Yönetiflim ve
Yayg›nlaflt›rma
Konferans›”

toplant›

aral›k

2003 2004

Devlet Planlama
Teflkilat›’n›n
sorumlulu¤unu
ERG’ye verdi¤i E¤itim
ve ‹nsangücü Çal›flma
Grubu Raporu IV.
Türkiye ‹ktisat
Kongresi'nde sunuldu.

E¤itimde ‹yi Örnekler
Konferans› Karabük
Çal›fltay›

Dünya Bankas› E¤itim
Sektörü Araflt›rmas›
Yüzüncü Y›l
Üniversitesi, Van
Çal›fltay›

toplant›

may›s

toplant›

Dünya Bankas› E¤itim
Sektörü Araflt›rmas›
‹zmir Ekonomi
Üniversitesi, ‹zmir
Çal›fltay›

Dünya Bankas› E¤itim
Sektörü Araflt›rmas›
üzerine ERG
Geniflletilmifl Dan›flma
Kurulu Toplant›s›

E¤itimde ‹yi Örnekler
Konferans› ‹stanbul
Çal›fltay›

nisan

Elefltirel Düflünme

E¤itimde ‹yi Örnekler
Konferans› 2004

ERG, Milli E¤itim
Bakanl›¤›'n›n
TÜSS‹DE
dan›flmanl›¤›nda
yürüttü¤ü “Sürekli
Kurum Gelifltirme
Projesi - Stratejik
Yönetim”
çal›flmalar›na kat›ld›.

önemli geliflme

yay›n

toplant›

ocak

Dünya Bankas› E¤itim
Sektörü Araflt›rmas›
Anadolu Üniversitesi,
Eskiflehir, Ankara
Üniversitesi, Ankara
ve Marmara
Üniversitesi, ‹stanbul
Çal›fltaylar›

toplant›

haziran

Yeni ö¤retim
programlar› aç›kland›.
Prof. Ergüder Milli
E¤itim Bakan› Hüseyin
Çelik ile Radikal
gazetesi ad›na
röportaj yapt›.

önemli geliflme

a¤ustos

Türkiye'nin
Kap›s›ndaki F›rsat:
2025'e Do¤ru Nüfus,
E¤itim ve Yeni
Aç›l›mlar Raporu

yay›n

ekim

Dünya Bankas› ile
birlikte “PISA
Sonuçlar› ve
Türkiye'de E¤itimin
Kalitesi” Semineri

Dünya Bankas› E¤itim
Sektörü Araflt›rmas›
‹stanbul Çal›fltay›

toplant›

aral›k

2005

British Council ve
Friedrich Ebert
Stiftung ile “Mesleki
ve Teknik E¤itim:
E¤itim - Sanayi
‹flbirli¤i” semineri

toplant›

flubat

Türkiye'de Din ve
E¤itim: De¤iflim
‹htiyac›

E¤itimde ‹yi Örnekler
Konferans› Rize
Çal›fltay›

ERG'nin de güç
ortaklar› aras›nda
oldu¤u 7 Çok Geç
kampanyas› bafllad›.

önemli geliflme

yay›n

toplant›

mart

önemli geliflme

E¤itimde ‹yi Örnekler
Konferans› 2005

AÇEV ve KA.DER ile
ortak “E¤itimde ve
Toplumsal Kat›l›mda
Cinsiyet Eflitli¤ini
Sa¤lama Projesi” AB
hibesiyle bafllad›.

toplant›

ocak

Yeni Ö¤retim
Programlar›n›
‹nceleme ve
De¤erlendirme
Raporu

Avrupa Komisyonu
Türkiye Delegasyonu,
Dünya Bankas› ve
TTKB ile “21. Yüzy›lda
Müfredat Reformu ve
Uygulamas› Üzerine
Uluslararas›
Konferans: Politikalar,
Bak›fl Aç›lar› ve
Uygulamalar”

E¤itimde Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i
Projesi Sivil ‹zleme
Gruplar› 2. toplant›s›
(Diyarbak›r, ‹stanbul,
Mardin ve fianl›urfa)

E¤itimde Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i
Projesi Ulusal ‹zleme
Grubu 1. toplant›s›

toplant›

yay›n

haziran

Dünya Bankas› E¤itim
Sektörü Araflt›rmas›
Politika Atölyesi

E¤itimde ‹yi Örnekler
Konferans› Batman ve
Van Çal›fltaylar›

E¤itimde Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i
Projesi Çal›flma
Atölyeleri (Diyarbak›r,
‹stanbul, Mardin ve
fianl›urfa)

toplant›

may›s

E¤itimde ‹yi Örnekler
Konferans› fianl›urfa
Çal›fltay›

E¤itimde Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i
Projesi Sivil ‹zleme
Gruplar› 1. toplant›s›
(Diyarbak›r, ‹stanbul,
Mardin ve fianl›urfa)

toplant›

nisan

E¤itimde Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i
Projesi Ulusal ‹zleme
Grubu 2. toplant›s›

toplant›

eylül

E¤itimde Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i Projesi
Sivil ‹zleme Gruplar›
3. toplant›s›
(Diyarbak›r, ‹stanbul,
Mardin ve fianl›urfa)

toplant›

ekim

E¤itimde ‹yi Örnekler
Konferans› Malatya
Çal›fltay›

E¤itimde Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i Projesi
Sivil ‹zleme Gruplar›
4. toplant›s›
(Diyarbak›r, ‹stanbul,
Mardin ve fianl›urfa)

Brüksel’de AB
kurumlar› ve düflünce
kurulufllar› ziyaret
edilerek savunu
çal›flmalar›
yayg›nlaflt›r›ld›.

önemli geliflme

toplant›

kas›m aral›k

Ulusal ve Yerel Sivil
‹zleme Gruplar› 2005
Y›l› De¤erlendirme
Raporu

Dünya Bankas›
Türkiye E¤itim
Sektörü Araflt›rmas› -
ERG ile ortak

Herkes için Kaliteli
E¤itim: E¤itim
Reformu Giriflimi
2003-2005

Bin Y›l Hedefleri ve
Toplumsal Cinsiyet
Eflitli¤i 1. Ulusal
Konferans›

toplant›

yay›n

2006

E¤itimde Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i
Projesi Sivil ‹zleme
Gruplar› 5. toplant›s›
(Diyarbak›r, Mardin,
fianl›urfa)

Dünya Bankas› E¤itim
Sektörü Araflt›rmas›
Paylaflma Konferans›

‹stanbul'da baz›
Avrupa Birli¤i'ne üye
ülkelerin
büyükelçilerine
Türkiye'de e¤itim
reformunun önemine
iliflkin savunu yap›ld›.

önemli geliflme

toplant›

mart

E¤itimde ‹yi Örnekler
Konferans› 2006

toplant›

nisanflubat

E¤itimde Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i
Projesi Sivil ‹zleme
Gruplar› 5. toplant›s›
(‹stanbul)

British Council ile
birlikte Bo¤aziçi
Üniversitesi, Özel
Amerikan Robert
Lisesi, Talim ve
Terbiye Kurulu ve
Ankara
Üniversitesi'nde John
Abbott Seminerleri

“Türkiye ‹çin Yeni Bir
Yüksekö¤retim
Vizyonu” raporu
taslak olarak yurt
içinden ve d›fl›ndan
kat›l›mc›larla tart›fl›ld›.

AÇEV “Toplumsal ve
Ekonomik Kalk›nma
‹çin Erken Çocukluk
E¤itimi Konferans›”n›
düzenledi.

önemli geliflme

toplant›

temmuz

AB'nin giriflimi ve Milli
E¤itim Bakan›’n›n
kat›l›m›yla hayat
boyu ö¤renmede özel
sektör giriflimleri
tart›fl›ld›.  Bakan, ortak
bir meslek e¤itimi
komitesi kurulmas›n›
önerdi.

önemli geliflme

haziran

ERG, Dünya
Bankas›'n›n Almanya
ve Avusturya'da
düzenledi¤i meslek
e¤itimi temal› çal›flma
gezisine kat›ld›.

önemli geliflme

E¤itimde Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i
Projesi 2. Çal›flma
Atölyeleri (Diyarbak›r,
Mardin, fianl›urfa)

E¤itimde Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i
Projesi Ulusal ‹zleme
Grubu 3. toplant›s›

toplant›
E¤itimde Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i
Projesi 2. Çal›flma
Atölyesi (‹stanbul)

TÜRKONFED ile
birlikte “Sürdürülebilir
Büyüme ‹çin E¤itime
Acil Müdahale:
Mesleki ve Teknik
E¤itimde Politika
Analizi ve Öneriler”
Sempozyumu

toplant›

may›s eylül

E¤itimde ‹yi Örnekler
Konferans›
Diyarbak›r ve Bingöl
Çal›fltaylar›

British Council ile
birlikte “Türkiye'de ve
‹ngiltere'de E¤itim
Politikas› Süreçleri:
Bilgi Temelinin
Oluflturulmas›,
Kat›l›mc›l›¤›n ve
Süreklili¤in
Sa¤lanmas›” Çal›fltay›

E¤itimde Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i
Projesi Sivil ‹zleme
Gruplar› 6. toplant›s›
(Diyarbak›r, Mardin,
fianl›urfa)

E¤itimde Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i
Projesi Ulusal ‹zleme
Grubu 4. toplant›s›

toplant›

Ortak Meslek E¤itim
Komitesi Bursa'da bir
araya geldi.

önemli geliflme

ekim

Türkiye ‹çin Yeni Bir
Yüksekö¤retim
Vizyonu: Üniversiteye
Girifl Sistemi Atölyesi

E¤itimde Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i
Projesi Sivil ‹zleme
Gruplar› 7. toplant›s›
(Diyarbak›r, Mardin,
fianl›urfa)

toplant›

kas›m

AB'nin giriflimi ve
TÜRKONFED'in
davetiyle Milli E¤itim
Bakanl›¤› ve
Yüksekö¤retim Kurulu
Bursa'da bir araya
gelerek meslek
e¤itimini tart›flt›lar

önemli geliflme

Beceriler, Yeterlilikler
ve Meslek E¤itimi:
Politika Analizi ve
Öneriler Raporu

yay›n

Türkiye ‹çin Yeni Bir
Yüksekö¤retim
Vizyonu:
Yüksekö¤retimin
Finansman› ve
Üniversiteye Girifl
Atölyeleri

E¤itimde Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i
Projesi Sivil ‹zleme
Gruplar› 6. toplant›s›
(‹stanbul)

E¤itimde Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i
Projesi Ulusal ‹zleme
Grubu 5. ve 6.
toplant›lar›

toplant›

Türkiye'de ‹lkö¤retim
Okullar›nda Okulu
Terk ve ‹zlenmesi ile
Önlenmesine Yönelik
Politikalar Raporu
Yönetici Özeti

yay›n

aral›k

toplant›

Türkiye ‹çin Yeni Bir
Yüksekö¤retim
Vizyonu:
Yüksekö¤retimde
Kalite Güvencesi
Atölyesi

“‹nsan Sermayesi ve
AB ile Bütünleflme:
‹spanya, Polonya ve
Portekiz'den Dersler”
taslak raporu sunuldu
ve tart›fl›ld›.

Bin Y›l Hedefleri ve
Toplumsal Cinsiyet
Eflitli¤i 2. Ulusal
Konferans›

E¤itimde Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i
Projesi Sivil ‹zleme
Gruplar› 7. toplant›s›
(‹stanbul)

E¤itimde ‹yi Örnekler
Konferans›
‹negöl Çal›fltay›

ocak

Demokratik Yurttafllık
E¤itimi hizmet-içi
pilot uygulaması
Gürkaynak Yurttafllık
Enstitüsü, ERG,
Winpeace, Bilgi
Üniversitesi ‹nsan
Hakları Hukuku
Uygulama ve
Arafltırma Merkezi,
Darüflflafaka Okulları
ve Ankara Üniversitesi
iflbirli¤iyle Biga'da
yapıldı.

toplant›

2007

haziran

E¤itimde Haklar
Projesi AB hibesiyle
bafllad›.

ERG, Brüksel'de AB
Komisyonu ‹lerleme
Raporu'na görüfl
bildirdi.

önemli geliflme

E¤itimde ‹yi Örnekler
Konferans› Ad›yaman,
Batman ve Siirt
Çal›fltaylar›

E¤itimde Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i
Projesi Gazeteci Gezisi
(Diyarbak›r)

E¤itimde Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i
Projesi Ulusal ‹zleme
Grubu 10. ve 11.
toplant›lar›

E¤itimde Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i
Projesi Sivil ‹zleme
Gruplar› 11. toplant›s›
(Diyarbak›r, ‹stanbul,
Mardin ve fianl›urfa)

toplant›

kas›m

Elefltirel Düflünme
Yöntemleri Projesi
bafllad›.

ERG, Temel E¤itime
Destek Program›
Kapan›fl ve
De¤erlendirilmesi
Uluslararas›
Konferans›'nda
“Reformun 10. Y›l›nda
Temel E¤itim”
strateji belgesi ve
“Ön De¤erlendirme
Raporu”na iliflkin
çal›flmalar›n› sundu.

Milli E¤itim Bakanl›¤›
Bütçesine ‹liflkin
De¤erlendirme politika
notunun TBMM ve
MEB'de savunusu

önemli geliflme

Ortaö¤retime Geçifl
Sistemi'ne ‹liflkin
De¤erlendirme ve
Öneriler Politika Notu

Milli E¤itim Bakanl›¤›
Bütçesine ‹liflkin
De¤erlendirme Politika
Notu

yay›n

Bin Y›l Hedefleri ve
Toplumsal Cinsiyet
Eflitli¤i 3. Ulusal
Konferans›

E¤itimde Haklar Projesi
I. Çal›flma Toplant›s›

toplant›

ocak

E¤itimde Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i
Projesi Ulusal ‹zleme
Grubu 7. toplant›s›

toplant›

E¤itim: Türkiye'nin
Avrupa Yolunda
"Olmazsa Olmaz"›

yay›n

flubat

“Türkiye'de Din ve
E¤itim: De¤iflim
‹htiyac›” Paneli

E¤itimde Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i
Projesi Ulusal izleme
Grubu 8. toplant›s›

E¤itimde Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i
Projesi Sivil ‹zleme
Gruplar› 8. toplant›s›
(Diyarbak›r, Mardin,
‹stanbul ve fianl›urfa)

toplant›

ERG'nin de katk›s›yla
AÇEV, Ekonomik ve
Toplumsal Kalk›nma
‹çin Erken Çocukluk
E¤itimi: Önemi,
Yararlar› ve
Yayg›nlaflt›rma
Önerileri'ni yay›nlad›.

yay›n

mart

E¤itimde Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i
Projesi Ulusal ‹zleme
Grubu 9. Toplant›s›

ERG, “Türkiye'de
Mesleki E¤itim
Reformu Strateji
Belgesi Üzerinde
Sektör Temsilcileriyle
Uluslararas› Çal›fltay”a
kat›ld›.

Ortaö¤retime Geçifl
Sistemi (OGES) tasla¤›
aç›kland›.

önemli geliflme

toplant›

Yeni Ortaö¤retim Din
Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Ö¤retim
Program› ‹nceleme ve
De¤erlendirme
Raporu

yay›n

nisan

E¤itimde Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i
Projesi Sivil ‹zleme
Gruplar› 9. toplant›s›
(Diyarbak›r, Mardin ve
fianl›urfa)

ERG, “Okul Öncesi
E¤itim ve
‹lkö¤retimin Sorunlar›
Gelece¤e Bak›fl”
konulu TED
sempozyumuna
kat›ld›.

önemli geliflme

toplant›

Beceriler, Yeterlilikler
ve Meslek E¤itimi:
Finansman Yap›s› ve
Politika Önerileri

yay›n

may›s

ERG, uluslararas›
“Üniversite
E¤itiminde Reform,
‹novasyon ve
Gelecek”
sempozyumu
kapsam›nda Ukrayna
pedagoji üniversiteleri
rektörleriyle bulufltu.

önemli geliflme

E¤itimde ‹yi Örnekler
Konferans› 2007

E¤itimde Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i
Projesi Sivil ‹zleme
Gruplar› 10. toplant›s›
(Diyarbak›r, ‹stanbul,
Mardin ve fianl›urfa)

toplant›

temmuz

Elefltirel Düflünme
Ö¤retmen Destek
Materyali ve
Ö¤retmen E¤itimi
Projesi bafllad›.

ERG'den siyasileri
e¤itimde seferberli¤e
ça¤›ran manifesto

E¤itimde Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i
Projesi Ulusal ‹zleme
Grubu “E¤itimde
eflitlik, K›zlara
Öncelik!” bildirgesi

önemli geliflme

MEB yetkilileriyle
mevzuat ve
istatistiklerde okulu
terk konulu çal›flma
toplant›s›

E¤itimde Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i
Projesi Ulusal ‹zleme
Grubu 12. toplant›s›

toplant›

eylül

E¤itimde ‹yi Örnekler
Konferans› Adana ve
Mersin Çal›fltaylar›

E¤itimde Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i
Projesi Ulusal ‹zleme
Grubu 13. toplant›s›

E¤itimde Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i
Projesi Sivil ‹zleme
Gruplar› 12. toplant›s›
(Diyarbak›r, ‹stanbul,
Mardin ve fianl›urfa)

ERG, Saraybosna'da
WCCES 8. Dünya
E¤itim Kongresi'nde
Sivil ‹zleme
Gruplar›'n› anlatt›.

önemli geliflme

toplant›

Avrupa Birli¤i
Yolunda Nitelikli
‹nsan Sermayesi:
‹spanya, Polonya ve
Portekiz Örnekleri
Bilgi Notu

yay›n

aral›k

toplant›

E¤itimde Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i
Projesi, yerel
gazetecilerle
toplumsal cinsiyet
duyarl›l›¤› semineri
(Diyarbak›r)

E¤itimde Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i
Projesi Ulusal ‹zleme
Grubu 14. toplant›s›

E¤itimde Toplumsal
Cinsiyet Eflitli¤i
Projesi Sivil ‹zleme
Gruplar› 13. toplant›s›
(Diyarbak›r, ‹stanbul,
Mardin ve fianl›urfa)

PISA 2006 sonuçlar›
aç›kland›.

TEGV Toplumsal
Geliflmede
Gönüllülü¤ün Rolü
Konferans›

Temel E¤itime Destek
Program› “Reformun
10. Y›l›nda Temel
E¤itim” strateji
belgesi ve “Ön
De¤erlendirme
Raporu” ERG'nin de
katk›lar›yla haz›rland›.

önemli geliflme

ekim

“E¤itimde Eflitlik,
K›zlara Öncelik!”
bildirgesinin
TBMM'de ve MEB'de
savunusu

ERG, e¤itim hakk›n›n
yeni anayasada hangi
ilkeler do¤rultusunda
yer almas› gerekti¤ine
iliflkin savunu
çal›flmalar›na bafllad›.

ERG, Birleflmifl
Milletler Kalk›nma
Program› Ulusal
‹nsani Geliflme
Raporu 2007'nin
e¤itim bölümüne
katk›da bulundu.

E¤itim Sisteminden
Diplomas›z Ayr›lma
Sorunu ve Çözüm
Önerileri Politika Notu

Anayasada E¤itim
Hakk›na ‹liflkin ‹lkeler
Metni

yay›n

önemli geliflme



reform öncelikleri ve
program alanlar›

Bilgi toplumuna dönüflümü gerçeklefltirmeyi, Avrupa Birli¤i'ne üyelik perspektifinde

sürdürülebilir geliflmeyi ve yüksek rekabet gücüne ulaflmay› hedefleyen Türkiye

için e¤itim stratejik öneme sahiptir. E¤itim reformu ihtiyac›, ülkemizin genç

nüfusunun e¤itim talebi, sistemdeki mevcut eksiklikler, cinsiyetler, gelir gruplar›,

bölgeler ve okullar aras›ndaki eflitsizlikler, demokratikleflme süreci, küreselleflme,

bilim ve teknolojideki h›zl› geliflmeler ile daha da belirginleflmifltir.

ERG, program alanlar›n› bu çerçevede ortaya
ç›kan öncelikli reform gereksinimlerinden yola
ç›karak belirledi.

eriflim ve eflitlik

Program alanlar›:

Erken Çocukluk E¤itimi
Toplumsal Cinsiyet Eflitli¤i

kalite ve etkililik

Program alanlar›:

E¤itim Hakk› ve E¤itimde Haklar
Elefltirel Düflünme
Kademeler Aras› Geçifl
Meslek E¤itimi
Ö¤retim Programlar› ve Ders Kitaplar› 
Ö¤retmenler
Yüksekö¤retim

yönetiflim ve kaynak kullan›m›

Program alanlar›:

Demografi
Finansman

e¤itim politikas› kültürü ve prati¤i
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Tüm bu hedeflerin gerçeklefltirilmesi,
e¤itime ayr›lan kaynaklar›n art›r›lmas›,
f›rsat eflitli¤ini gelifltirecek flekilde, etkili
ve verimli olarak harcanmas› ve iyi
yönetiflim ilkelerinin sistemin bütününde
benimsenmesiyle tam olarak mümkün
olabilecektir.

Toplam ve ö¤renci bafl›na kamu e¤itim
harcamalar›ndaki önemli art›fla ra¤men
Türkiye'nin e¤itime ay›rd›¤› kaynak baflka
ülkelerdekinden geride kalmaya devam
ediyor. E¤itime ayr›lan kaynaklar›n miktar›
ve da¤›t›m› hükümetlerin e¤itime iliflkin
hedeflerinin gerçeklefltirilmesini sa¤lamaya
uygun de¤il.

Genç nüfusumuzun e¤itim talebinin
kaynaklar üzerinde yaratt›¤› bask› ile
bölgeler, iller, ilçeler ve okullar aras›ndaki
ciddi eflitsizlikler e¤itime ayr›lan
kaynaklar›n etkili ve verimli
harcanmas›n›n önemini daha da art›r›yor.

Karar alma süreçlerine kat›l›m, hesap
verebilirlik ve saydaml›k konusunda at›lmıfl
ad›mlar›n devam› getirilmeli,  iyi yönetiflim
uygulamalar›n› yayg›nlaflt›rma ve sistemin
verimlili¤ini art›rmak amac›yla planlanan
yap›sal ve kapsaml› de¤iflim süreci
uygulamaya konmal›d›r.
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türkiye PISA'da her iki y›l
da fen ve matematik alan›nda
sondan ikinci s›rada yer
ald›, okuma becerilerinde ise
sondan üçüncülükten
ikincili¤e geriledi.

kamu harcamas› (2007 bütçesi)

Milli E¤itim Bakanl›¤›

YÖK

Toplam

GSMH içindeki pay› (%)Milyar YTL

21,4

6,6

28

3,3

1

4,3
Kaynak: MEB, Milli E¤itim
Bakanl›¤› 2008 Y›l› Bütçesine
‹liflkin Rapor

2004 y›l› OECD verilerine
gore türkiye'de ilkö¤retim
düzeyinde ö¤renci bafl›na
yap›lan kamu harcamas›
OECD ortalamas›n›n
beflte birinin alt›nda.

alt› yeterlik düzeyine sahip
PISA 2003 matematik
de¤erlendirme sonuçlar›na
göre ö¤rencilerimizin % 75'i
en düflük iki düzey ve en düflük
düzeyin alt›nda yer al›yor.
2006 fen de¤erlendirme
sonuçlar›na göre
ö¤rencilerimizin % 78'i
en düflük iki yeterlik düzeyi ve
alt›nda.

uluslararas› de¤erlendirmelerde türkiye

türkiye

t›mss 1999 - sekizinci s›n›f ö¤rencilerinin
ortalama matematik ve fen baflar›s›

p›rls 2001 - dördüncü s›n›f ö¤rencilerinin
ortalama okuma becerileri baflar›s›

matematik fen okuma

38 ülkenin ortalamas›

18 avrupa ülkesinin
ortalamas›

türkiye

oecd ortalamas›

türkiye

oecd ortalamas›

429

487

501

423

500

424

498

p›sa 2003 - 15 yafl grubu ö¤rencilerin ortalama
matematik, fen, problem çözme ve okuma becerileri baflar›s›

433

488

507

434

500

424

500

matematik fen

matematik fen

türkiye

35 ülkenin ortalamas›

23 avrupa ülkesinin
ortalamas›

problem çözme okuma

okuma

449

500

521

441

494

447

492

-

-

-

408

500

p›sa 2006 - 15 yafl grubu ö¤rencilerin ortalama
matematik, fen ve okuma becerileri baflar›s›

ERG, Milli E¤itim Bakanl›¤› ve UNICEF'in

Haziran 2003'te ortaklafla bafllatt›klar› Haydi

K›zlar Okula kampanyas› çerçevesinde, MEB,

UNICEF ve sivil toplum kurulufllar›ndan

temsilcileri bir araya getiren toplant›lar

düzenleyerek diyalog ve iflbirli¤i ortam›na

katk›da bulundu.  Ayn› konuda karar al›c›lara

›fl›k tutmak amac›yla, “K›z Çocuklar›n›n

Okullulaflma Oran›n› Yükseltmek ‹çin Politika

Önerileri ve Dünyadan Uygulama Örnekleri”

bafll›kl› bir bilgi notunu MEB'e sundu.

Avrupa Birli¤i'nin mali deste¤iyle 2005 y›l›nda

AÇEV, ERG ve Ka-Der ortakl›¤›nda bafllat›lan

üç y›ll›k “E¤itimde ve Toplumsal Kat›l›mda

Cinsiyet Eflitli¤inin Sa¤lanmas›” projesinin

amac› Türkiye'de k›z çocuklar›n›n ve kad›nlar›n

e¤itim hizmetlerine eriflimini ve toplumsal

hayata kat›l›mlar›n› art›rmaya katk›da

bulunmakt›. Bu do¤rultuda etkinlikler

Diyarbak›r, Mardin, ‹stanbul ve fianl›urfa

illerinde (i) toplumsal destek ve fark›ndal›k

yaratma, (ii) bireysel dönüflüm sa¤lama ve

(iii) e¤itimde toplumsal cinsiyet eflitli¤ini

sa¤lamak için yerel ve ulusal politikalar›n

oluflturulmas›na katk›da bulunma eksenlerinde

gerçekleflti.

Türkiye genelinde okul ça¤›nda oldu¤u halde temel e¤itim alamayan 1,1 milyon

çocu¤un %60’› k›z çocuklar›d›r. (DPT,2007)
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toplumsal cinsiyet eflitli¤i

Erken çocukluk e¤itiminin hem bireysel hem
toplumsal geliflim aç›s›ndan birçok getirisi
olmas›na ra¤men Türkiye'de okul öncesi
e¤itime eriflebilen çocuk say›s› çok s›n›rl› ve
bölgeler, gelir gruplar› ve cinsiyetler aras›
eflitsizlikler oldukça yayg›nd›r.

Bu bilinçle ERG, AÇEV önderli¤inde yürütülen
erken çocukluk e¤itimini yayg›nlaflt›rma
çal›flmalar›na ve “7 Çok Geç” savunu
kampanyas›na destek veriyor.

ERG'nin bu kapsamda katk›da
bulundu¤u çal›flmalar:

Prof. Dr. Mehmet Kaytaz, Okul Öncesi
E¤itimin Fayda-Maliyet Analizi, AÇEV, 2005

Prof. Dr. Sevda Bekman ve Dr. Can Fuat
Gürlesel, Do¤ru Bafllang›ç: Türkiye'de Okul
Öncesi E¤itim, TÜS‹AD, 2005

Ekonomik ve Toplumsal Kalk›nma için Erken
Çocukluk E¤itimi: Önemi, Yararlar› ve
Yayg›nlaflt›rma Önerileri, AÇEV, 2007

türkiye, kendi gelir
grubunda, okul öncesi
e¤itimde okullulaflma
oran›n›n en düflük oldu¤u
ülkeler aras›ndad›r.

Kaynak: UNESCO, Education
For All Global Monitoring
Report 2007

e¤itime eriflim ve eflitlik
“Sosyal adalet ve eflitli¤i destekleyen ve ayn› zamanda ekonomide verimlili¤i ve

toplumsal refah› art›ran sosyal politika giriflimlerine az rastlan›r.

Erken yafllarda çocuklara yat›r›m yapmak böyle bir politikad›r.”

James Heckman, Nobel Ekonomi Ödülü Sahibi, 2006
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erken çocukluk e¤itimi
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erg'nin proje kapsam›nda üstlendi¤i etkinlikler
Yerel Sivil ‹zleme Gruplar›:
Özellikle e¤itim, kad›n ve sosyal hizmetler alan›nda çal›flan sivil toplum kurulufllar› temsilcileri ve k›z çocuklar›n›n
e¤itimine duyarl› kiflilerden oluflan Diyarbak›r, Mardin, ‹stanbul ve fianl›urfa yerel sivil izleme gruplar› afla¤›daki
amaçlara yönelik çal›flt›:

 ‹llerinde k›z çocuklar›n›n e¤itimine iliflkin engellerin ve eflitsizliklerin tespiti

 Bu engellerin ve eflitsizliklerin giderilmesine yönelik çözüm üretilmesi ve
bu çözümlerin il yöneticilerine iletilmesi

 Uygulamalar›n izlenmesi, olumlu uygulamalar›n yayg›nlaflt›r›lmas› ve olumsuz uygulamalar›n önlenmesine 
   yönelik araçlar gelifltirilmesi

 Karar al›c›lar ve kamuoyunun duyarl›l›¤›n›n art›r›lmas›

Ulusal ‹zleme Grubu “Sivil Giriflim”
Sivil Giriflim taraf›ndan ERG kolaylaflt›r›c›l›¤›nda haz›rlanan ve 14 sivil toplum kuruluflu ile 4 akademisyenin
imzas›n› tafl›yan “E¤itimde Eflitlik, K›zlara Öncelik!” bildirgesinde, baflta k›z çocuklar› olmak üzere tüm çocuklar›n
kaliteli ilkö¤retime erifliminin sa¤lanmas›na yönelik önerilere ve siyasal iradeyi hedefleyen taleplere yer verildi.
Temmuz 2007'de kamuoyuyla paylafl›lan bildirgenin Ekim 2007'den bu yana TBMM ve MEB'de savunusu yap›l›yor.

Çal›flma Atölyeleri
Proje illerinde kamu ve sivil toplumdan paydafllar›n kat›l›m›yla gerçekleflen çal›flma atölyelerinde, 2005 y›l›nda
k›z çocuklar›n›n yüzde yüz okullulaflmas›, 2006 y›l›nda ise ilkö¤retimde okulu terk sorununun nedenleri ve
önlenmesine yönelik uygulamalar tart›fl›ld›.

Bin Y›l Hedefleri ve Toplumsal Cinsiyet Eflitli¤i Konferanslar›
 “E¤itimde Toplumsal Cinsiyet Eflitli¤i”, Aral›k 2005, Ankara

 “‹lkö¤retimde Okulu Terk Sorunu”, Aral›k 2006, ‹stanbul

 “E¤itimde ve Toplumsal Kat›l›mda Cinsiyet Eflitli¤ini Sa¤lamaya Yönelik Müdahaleler, Yerel ve Küresel
    Uygulamalar”, Kas›m 2007, ‹stanbul

‹lkö¤retim Okullar›nda Okulu Terk Araflt›rmas›
Saha araflt›rmas› proje illerine ek olarak Erzurum ve Konya'y› da kapsayan çal›flma Doç. Dr. Fatofl Gökflen, Dr.
Zeynep Cemalc›lar ve Dr. Can Fuat Gürlesel taraf›ndan gerçeklefltirildi ve Aral›k 2006'da “Türkiye'de ‹lkö¤retim
Okullar›nda Okulu Terk ve ‹zlenmesi ile Önlenmesine Yönelik Politikalar” bafll›¤›yla yay›mland›.

‹yi Örnekler
Dünyada ve Türkiye'de e¤itimde cinsiyet eflitli¤inin sa¤lanmas› konusundaki yarat›c› ve baflar›l› örneklere iliflkin
derleme Mart 2008'de yay›mlan›yor.

Gazetecilerle Toplumsal Cinsiyet Çal›flmalar›
 Haziran 2007'de ulusal bas›ndan gazeteciler Diyarbak›r'daki proje çal›flmalar›n› ziyaret etti.

 Aral›k 2007'de Diyarbak›r'da, bölgeden yerel gazetecilerin kat›l›m›yla, medyada toplumsal cinsiyet duyarl›l›¤›na
   iliflkin bir çal›flma atölyesi düzenlendi.
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Bugün, zorunlu e¤itim ça¤›ndaki k›zlar›m›z›n
yaklafl›k 700 bini ilkö¤retime kat›lamam›fl
durumdad›r. Dahas›, k›z çocuklar› ilkö¤retimi
tamamlamama riski en yüksek olan grubu
oluflturmakta, her y›l onbinlerce k›z›m›z
ilkö¤retimi terk etmek zorunda kalmaktad›r...

Baflta k›z çocuklar› olmak üzere tüm çocuklar›n
ilkö¤retime eriflimleri ve nitelikli bir e¤itim
almalar› için siyasal iradenin tüm yetkili
organlar›yla, anayasada, yasalarda ve uluslararas›
sözleflmelerde ifade edilen yükümlülüklerini
yerine getirmesini talep ediyoruz.
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sivil giriflim’in “e¤itimde eflitlik,
k›zlara öncelik!” bildirgesi

TALEPLER

1.    K›z ve erkek çocuklar›n›n do¤duklar› anda
nüfus kayd› alt›na al›nmas›n› sa¤layacak
kolaylaflt›r›c› mekanizmalar›n
gelifltirilmesi. Nüfusa kay›t ifllemleri henüz
yap›lmam›fl olanlar›n da, bu ifllemlerinin
en geç ilkö¤retimin ilk y›l›nda
tamamlanmas›n›n sa¤lanmas›. Nüfus
Hizmetleri Kanunu'nda ifade edilen “okul
müdürleri, okula kay›t için baflvuran
çocuklardan nüfusa kay›tl› olmayanlar›n
beyana dayal› kimlikleri ile baba, ana, vasi
veya kayy›mlar›n›n kimliklerini ve
adreslerini o yerin nüfus müdürlü¤üne
bildirmekle görevlidirler" hükmünün tam
anlam›yla uygulanmas›.

2.    Zorunlu e¤itim ça¤›nda olup e¤itim sistemi
d›fl›nda kalan k›z ve erkek çocuklar›n
belirlenmesi için MEB-e-Okul veri taban›
ile ‹çiflleri Bakanl›¤› Nüfus ve Vatandafll›k
‹flleri Genel Müdürlü¤ü MERN‹S - Adres
Kay›t Sistemi'nin birlikte kullan›l›r hale
getirilmesi. MEB-e-Okul veri taban›n›n
devams›zl›k ve okulu terkin izlenmesi için
etkinlefltirilmesi.

3.    Befl yafl›ndaki (60-71 ay aras›ndaki) k›z ve
erkek çocuklar› kapsayacak okul öncesi
e¤itimin, zorunlu e¤itim kapsam›na
al›nmas› ve “Okulöncesi E¤itim Yasas›”n›n
ivedilikle ç›kar›lmas›.

4.    Dokuzuncu Kalk›nma Plan›'n›n politika
önceliklerinde yer ald›¤› biçimde, okul ve
derslik gereksinimlerinin karfl›lanmas›;
derslik bafl›na düflen ö¤renci say›s› en
yüksek olan illere öncelik verilmesi; nüfus
hareketleri dikkate al›narak, yeni okullar›n
ve dersliklerin gerekti¤inde prefabrike
olarak infla edilmesi; kullan›lmayan kamu
binalar›n›n elveriflli hale getirilerek
yararlan›lmas›.

5.   Evlerine yak›n okul ya da tafl›mal› e¤itim
olana¤› bulunmayan tüm k›z çocuklar›n›n,
ö¤renimlerini sürdürebilmeleri için, alt›nc›
s›n›ftan itibaren, ailelerinin yaflad›¤›
bölgeye en yak›n yat›l› ilkö¤retim bölge
okullar›ndan ya da pansiyonlardan
yararlanmalar›n›n sa¤lanmas›.

6.   Sosyal Riski Azaltma Projesi kapsam›nda
uygulanan flartl› nakit transferinin,
ilkö¤retimin ikinci kademesindeki k›z
çocuklar›n›n lehine daha da art›r›lmas›;
gereksinim duyanlar›n hepsine
ulaflabilmek ve etkinli¤i yükseltmek için
flartl› nakit transferinden yararlanmay›
sa¤layan seçim ölçütlerinin sürekli gözden
geçirilmesi.

7.   Milli E¤itim Bakanl›¤› burslar›ndan k›z
çocuklar›n›n daha fazla yararlanmas› için
kota uygulamas›n›n gerçeklefltirilmesi.
Dokuzuncu Kalk›nma Plan›'nda
vurguland›¤› gibi, ortaö¤retime eriflimdeki
cinsiyet eflitsizli¤ini ortadan kald›rmak
amac›yla, varolan burs sisteminin, k›z
çocuklar› lehine yayg›nlaflt›r›lmas›.

8.    Ö¤retim programlar›n›n ve yöntemlerinin,
ders kitaplar›n›n ve tüm e¤itim araç-
gereçlerinin içeri¤ini, toplumsal cinsiyet
duyarl›l›¤› ile yeniden düzenlenmek üzere,
Talim Terbiye Kurulu ve Yüksekö¤retim
Kurulu bünyelerinde, kad›n haklar› ve k›z
çocuklar›n›n e¤itimi ile ilgili alanlarda
çal›flan sivil toplum kurulufllar›n›n da
içinde yer ald›¤› birimler oluflturulmas›.

9.    E¤itimcilerin, hizmetiçi e¤itim
programlar›n›n ve e¤itimde yönetim ve
teftiflin hedefleri aras›nda, toplumsal
cinsiyet duyarl›l›¤›n›n mutlaka bulunmas›.
Bu hedefin gerçeklefltirilmesi amac›yla



Milli E¤itim Bakanl›¤›'nda, merkezde ve
yerelde örgütlenmifl bir Cinsiyet Eflitli¤i
‹zleme ve Gelifltirme Birimi oluflturulmas›.
Bu birimin, tutum ve davran›fllar›yla k›z
çocuklar›n›n e¤itime kat›lmalar› ve
e¤itimlerini sürdürmeleri önünde engel
oluflturan ö¤retmen ve yöneticileri
belirleme ve uyarma yetkisine de sahip
olmas›.

10. E¤itim fakültelerinin lisans ve lisansüstü
programlar›na toplumsal cinsiyet ile ilgili
dersler konulmas›, bu derslerin toplumsal
cinsiyet duyarl›l›¤› e¤itimi alm›fl
e¤itimciler taraf›ndan verilmesi.

11. Okulöncesi e¤itiminin politika ve
uygulamalar›nda toplumsal cinsiyet
duyarl›l›¤›n›n gözetilmesi ve bu
duyarl›l›¤›n, ders program›nda, yaflam
becerileri kapsam›nda verilmesi.

12. Türkçe bilmeyen k›z çocuklar›n›n öncelikli
olarak okulöncesi e¤itimden
yararland›r›lmas›; bu olana¤›n
sa¤lanamad›¤› durumlarda ise
ilkö¤retimin ilk üç y›l›nda e¤itime
adaptasyonlar›n›n art›r›lmas› ve
h›zland›r›lmas› amac›yla, ilgili okul
yöneticilerine ve ö¤retmenlere, çocuklar
ve aileleriyle iletiflimi kolaylaflt›racak
olanak ve destek sa¤lanmas›.

13. Kad›n ö¤retmenlerin ve e¤itimcilerin, Milli
E¤itim Bakanl›¤›'n›n her düzeyinde e¤itim
yöneticisi konumlar›na getirilmesini
sa¤layacak özendirme ve kota benzeri
düzenlemelerin yap›lmas›.

14. Okul yönetimlerinin daha kat›l›mc› ve
demokratik bir yap›ya kavuflturulmas› için,
Ö¤renci Konseyi ve Okul Aile Birli¤i
örgütlenmelerinin etkin biçimde
çal›flmalar›n› sa¤layacak zihniyet
de¤iflikli¤inin gerçeklefltirilmesi. Bu
ba¤lamda okul yöneticilerinin
bilinçlendirilmesi ve teftifl sistemi
arac›l›¤›yla izlenmesi.

15. Tüm okullar›n fiziksel koflullar›n›n özellikle
k›z çocuklar› için güvenli ve rahat hale
getirilmesi.

16. Okulda fliddetin ortadan kald›r›lmas› için,
“Çocuk ve Kad›nlara Yönelik fiiddet
Hareketiyle Töre ve Namus Cinayetlerinin
Önlenmesi ‹çin Al›nacak Tedbirler” bafll›kl›
baflbakanl›k genelgesinde yer alan
önerilerin öncelikli olarak
gerçeklefltirilmesi; söz konusu genelge
kapsam›na al›nmam›fl olan duygusal
fliddete yönelik önlemlerin de gelifltirilmesi
ve özellikle ö¤retmen ve okul
yöneticilerinde zihniyet dönüflümünü
sa¤layacak e¤itim programlar›n›n
uygulanmas›.

17. Yat›l› ilkö¤retim bölge okullar›n›n
minimum standartlar›n›n belirlenmesi,
sosyal ve kültürel etkinliklerin k›z
çocuklar›n›n yaflam niteliklerini gelifltirecek
biçimde düzenlenmesi.

18. Tafl›mal› sistem içinde tam gün e¤itim
yap›lan okullarda, tüm ö¤rencilere ö¤leyin
s›cak yemek uygulamas›na geçilmesi.

Prof. Dr. Mine Tan

Prof. Dr.
Fatmagül Berktay

Doç. Dr. Ayfle
Gündüz Hoflgör

Dr. Nur Otaran

Willows Foundation
Türkiye Ofisi
Çalıflanları
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Gürkaynak
Yurttafll›k
Enstitüsü



e¤itimin kalitesi ve etkilili¤i

e¤itimde haklar projesi
ERG, Avrupa Birli¤i'nden ald›¤› mali destek ile
Haziran 2007'de 18 ay sürecek yeni bir proje bafllatt›.
Proje,  e¤itime eriflim hakk›n› bir ad›m ileriye
tafl›yarak çocuklar›n e¤itim ortam›ndaki haklar›n›
ele al›yor, ilgili yasal çerçevenin iyilefltirilmesine
ve uygulama alan›ndaki eksikliklerin giderilmesine
katk›da bulunmay› amaçl›yor.

Bu kapsamda ERG çal›flmalar›na üç temel
hedef do¤rultusunda bafllad›:

1. E¤itim hakk› ve e¤itimde haklar alan›nda
Türkiye'nin uluslararas› sözleflmelerden
kaynaklanan yükümlülüklerinin iç
mevzuatta ne ölçüde yer ald›¤›n›, var olan
yasal çerçevenin uygulamaya nas›l
yans›d›¤›n› ve bu haklar›n ihlali durumunda
baflvurulabilecek yasal yollar›n derlenmesini
kapsayan bir bilgi havuzu oluflturulmas›;

2. E¤itimde haklar alan›nda, özellikle insan
haklar› ve e¤itim alan›nda çal›flan sivil
toplum kurulufllar› aras›ndaki iflbirli¤inin
güçlendirilmesi;

3. Hem karar al›c›lar›n hem de hak sahiplerinin
e¤itimde haklar konusunda fark›ndal›klar›n›n
art›r›lmas›.

anayasa ve e¤itim
ERG 60. Hükümet'in bafllatt›¤› yeni anayasa
haz›rl›k sürecine katk›da bulunmak amac›yla
haz›rlad›¤› “Anayasada E¤itim Hakk›na iliflkin
‹lkeler” metninin savunusunu TBMM'nin ilgili
ihtisas komisyonlar› ve hükümet nezdinde
Ekim-Kas›m 2007 döneminde gerçeklefltirdi.
E¤itim hakk›na yaklafl›m›nda, sosyal devlet,
eflitlik, laiklik, demokrasi ve kültürel ço¤ulculuk
ilkelerinden yola ç›kan ERG, anayasada e¤itim
hakk›n›; e¤itimin amaçlar›, e¤itim hakk›,
cinsiyetler aras› eflitlik ve olumlu ayr›mc›l›k,
hükümetlerin e¤itime verdi¤i önem,
yüksekö¤retim, laiklik ve din e¤itimi, kültürel
ço¤ulculuk konular› çerçevesinde ele ald›.

“Çocuklar salt okul kap›s›ndan girdiler diye insan haklar›n› yitirmezler.”

BM Çocuk Haklar› Komitesi, Genel Yorumlar I
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e¤itim hakk› ve e¤itimde haklar
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Prof. Dr. ‹pek Gürkaynak, Prof. Dr. Füsun Üstel
ve Prof. Dr. Sami Gülgöz taraf›ndan ERG için
2003 y›l›nda haz›rlanan Elefltirel Düflünme adl›
bildiri kitapç›k haline getirildi ve yaklafl›k 2500
ö¤retmene da¤›t›ld›.

Elefltirel düflünme ba¤lam›nda önemli bir yere
sahip olan Demokratik Yurttafll›k E¤itimi'nin
hizmet içi pilot uygulamas› Ocak 2006'da Biga'da
gerçeklefltirildi. Gürkaynak Yurttafll›k Enstitüsü,
Winpeace, Bilgi Üniversitesi ‹nsan Haklar› Hukuku
Araflt›rma ve Uygulama Merkezi, Darüflflafaka
Okullar› ve Ankara Üniversitesi'nin iflbirli¤iyle
gerçekleflen dört günlük çal›flmaya ço¤unlukla
ö¤retmenler ve okul yöneticileri kat›ld›.
30 kat›l›mc›ya ek olarak MEB Talim Terbiye Kurulu
Baflkanl›¤›'n›n da gözlemci olarak yer ald›¤›
atölyelerde e¤itimlerin konu bafll›klar› flu
flekildeydi: Hukuk Klini¤i, Çevre E¤itimi, Bar›fl
E¤itimi, Toplumsal Cinsiyet, Kamusal Baflar› ve
Modern Pedagojik Yöntemler Arac›l›¤›yla Kat›l›m.

2007 y›l›nda ERG, özgür, özgün ve farkl›l›klara
sayg› duyan bireyler ve demokratik bir
toplum için büyük önem tafl›d›¤›na inand›¤›

elefltirel düflünmenin e¤itimde
yayg›nlaflt›r›lmas›na yönelik, biri içerik ve
di¤eri yöntemler odakl› iki yeni projeye
bafllad›.

Prof. Dr. Füsun Üstel koordinatörlü¤ünde,
Temmuz 2007'de bafllayan ve bir y›l sürecek
olan “Düflünüyorum, Tart›fl›yorum, Dünya ile
Bütünlefliyorum” projesi ö¤rencilerin elefltirel
düflünme becerilerini gelifltirecek ve aktif
kat›l›mlar›n› sa¤layacak bir ö¤retmen destek
materyalinin gelifltirilmesini ve ilgili ö¤retmen
e¤itimlerini içeriyor. Bir y›l sürecek proje
kapsam›nda haz›rlanan materyalin içerdi¤i alt›
konu bafll›¤› ayr›mc›l›k, çevre, genetik, kültürel
miras, küreselleflme ve savafl.

Prof. Dr. Sami Gülgöz dan›flmanl›¤›nda Kas›m
2007'de bafllayan “Elefltirel Düflünme Yöntemleri”
projesi ise ilk ve ortaö¤retim düzeyinde elefltirel
düflünme beceri ve tutumlar›n›, ö¤retmenlere
yönelik bir rehber kitap gelifltirerek ve
ö¤retmenleri bu konuda e¤itimlerle

destekleyerek güçlendirmeyi amaçl›yor.

“Elefltirel düflünme, bireylerin amaçl› olarak ve kendi kontrolleri alt›nda yapt›klar›,

al›fl›lm›fl olan›n ve kal›plar›n tekrar›n›n engellendi¤i, önyarg›lar›n, varsay›mlar›n

ve sunulan her türlü bilginin s›nand›¤›, de¤erlendirildi¤i, yarg›land›¤› ve

farkl› yönlerinin, aç›l›mlar›n›n, anlamlar›n›n ve sonuçlar›n›n tart›fl›ld›¤›, fikirlerin

çözümlenip de¤erlendirildi¤i, ak›l yürütme, mant›k ve karfl›laflt›rman›n kullan›ld›¤›

ve sonucunda belirli fikirlere, kuramlara veya davran›fllara var›lan düflünme

biçimidir.” Elefltirel Düflünme, ERG, 2003

elefltirel düflünme



türkiye'de din ve e¤itim:
de¤iflim ihtiyac›

ERG, "din ve e¤itim" ekseninde giderek

belirginleflen de¤iflim ihtiyac›n›n kat›l›mc› bir

süreç içerisinde de¤erlendirilmesi amac›yla, May›s

2004 ile fiubat 2005 aras›nda din e¤itiminde

yeni politikalar konulu bir dizi oturum düzenledi.

Görüfl sahiplerinin kat›l›m›yla bir toplumsal

oydaflma oluflturulmas›n› hedefleyen ve

iflbirli¤inin din ve e¤itim gibi hassas konular›

ele almadaki önemini yans›tan bu süreç sonunda

ortaya ç›kan “Türkiye'de Din ve E¤itim: De¤iflim
‹htiyac›” ortak ilkeler metni kamuoyu,
bürokratlar ve milletvekilleri ile paylafl›ld›.

Prof. Dr. Recep Kaymakcan'›n yürüttü¤ü, Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri yeni ö¤retim
program› de¤erlendirme çal›flmas› tamamland›
ve sonuçlar ERG çal›flma gruplar›nda tart›fl›ld›.
“Yeni Ortaö¤retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Ö¤retim Program› ‹nceleme ve De¤erlendirme
Raporu” fiubat 2007'de “Türkiye'de Din ve
E¤itim: De¤iflim ‹htiyac›” panelinde kamuoyuna
sunuldu.
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‹stihdam ve e¤itim aras›ndaki iliflki söz konusu
oldu¤unda meslek e¤itimi öncelikli reform
alanlar›ndan biri olarak öne ç›k›yor.  ERG ve
TÜRKONFED, meslek  e¤itiminin, gençlerin
potansiyellerini gerçeklefltirmesine katk›da
bulunacak, iflletmelerin gereksinimini
karfl›layacak ve uluslararas› rekabette genç
nüfusu ile ön plana ç›kmak isteyen Türkiye'ye
avantaj yaratacak biçimde yap›land›r›lmas›
ana hedefiyle yola ç›kt›lar ve üretken bir
tart›flma ortam› oluflmas›na katk›da bulunmak
için bir dizi çal›flma yapt›lar.

Bu kapsamda ERG ve TÜRKONFED iki rapor
yay›mlad›. Koordinatör Yard›mc›s› Batuhan
Aydagül'ün kaleme ald›¤› ve Kas›m 2006'da
yay›mlanan “Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek
E¤itimi: Politika Analizi ve Öneriler” raporunun
devam› niteli¤inde olan “Beceriler, Yeterlilikler
ve Meslek E¤itimi: Finansman Yap›s› ve
Önerileri” adl› rapor ODTÜ ö¤retim görevlisi
Dr. Hakan Y›lmaz taraf›ndan haz›rlanarak Nisan
2007'de kamuoyuyla paylafl›ld›.

meslek e¤itimi

Milli E¤itim Bakanl›¤› Talim ve Terbiye Kurulu
(TTK) Baflkanl›¤› taraf›ndan 2003'te bafllat›lan
yeni ö¤retim programlar› ve ders kitaplar›
çal›flmalar› ERG'nin e¤itim politikalar› ve karar
verme süreçlerine katk› yapmas› için çok
de¤erli bir f›rsat oluflturdu.

ERG, cumhuriyet döneminin en kapsaml› e¤itim
anlay›fl› de¤iflikliklerinden birini oluflturmaya
aday olan bu dönüflüme hem içerik hem de
süreç boyutunda katk› yapt›; deneyim ve bilgi
sahibi kiflilerin ve sivil toplum kurulufllar›n›n
uzmanl›k ve yaklafl›mlar›n›n ö¤retim program›
oluflturma süreçlerine yans›mas›n› sa¤lad›.

gelifltirme süreci

ERG, özellikle Sosyal Bilgiler Komisyonu
çal›flmalar›na odakland›. Eylül 2003'te 1-3.

s›n›flar Hayat Bilgisi ve 4-8. s›n›flar Sosyal Bilgiler
ö¤retim program› önerileri TTK'ya sunuldu.

Sabanc› Üniversitesi bünyesinde devam eden
Alternatif Tarih Kitaplar› projesi, TTK'n›n üst
düzey yöneticileriyle paylafl›ld›. ERG, TTK'n›n
sivil toplum kurulufllar›yla yapt›¤› “Nas›l bir
insan?” konulu felsefe oluflturma
tart›flmalar›na kat›ld› ve taslak ö¤retim
programlar›n›n ele al›nd›¤› çal›fltaylara e¤itimci
dostlar›yla beraber katk›da bulundu.

kamuoyu

ERG, 2004 yaz›nda TTK Baflkan› Prof. Dr. Ziya
Selçuk, köfle yazarlar› ve baz› sivil toplum
liderlerini bir araya getirdi ve kamuoyunun,
müfredat de¤iflikli¤inin arkas›ndaki felsefe
konusunda bilgilenmesine olanak sa¤lad›.

ö¤retim programlar› ve ders kitaplar›
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“Uygulaman›n kritik baflar› faktörleri aras›nda ö¤retmenlerin zihinsel dönüflümüne

önem verilmesi, okul yönetimlerinin ve velilerin de¤iflime sahip ç›kmas›,

uygulamada yaflan›lacak zorluklara olumlu bir tutum ile ivedi çözümler üretilmesi

ve uygulaman›n ba¤›ms›z ve fleffaf bir flekilde de¤erlendirilmesi vard›r.”

Müfredat De¤erlendirme Komisyonu, Ö¤retim Programlar› ‹nceleme ve De¤erlendirme - I, 2005

e¤itimde iyi örnekler konferanslar› yerel çal›fltaylar›

2004

2005

2006

2007

VAN

S‹‹RT
BATMAN

D‹YARBAKIR

R‹ZE

MALATYA

KARABÜK‹STANBUL

BURSA

fiANLIURFA

ADIYAMAN

MERS‹N

ADANA

Yeni müfredatlar›n kamuoyuna aç›kland›¤›
günlerde Prof. Dr. Üstün Ergüder, Milli E¤itim
Bakan› Hüseyin Çelik ile Radikal gazetesi
ad›na bir röportaj yapt›.

izleme ve de¤erlendirme
ERG'nin, 1-5. s›n›flara ait temel derslerin yeni
müfredatlar›n›n de¤erlendirilmesi için
oluflturdu¤u Müfredat De¤erlendirme
Komisyonu'nun sonuç raporu Haziran 2005'te
aç›kland›.

uluslararas› aç›l›m
ERG, TTK, Dünya Bankas› ve Avrupa Komisyonu
Temel E¤itime Destek Projesi ile Haziran 2005'te
“21. Yüzy›lda Müfredat Reformu ve
Uygulamas›” konulu bir uluslararas› toplant›
düzenleyerek, ilk ve ortaö¤retimde e¤itim
programlar›n› gelifltirmekte olan veya
gelifltirmeyi planlayan ülkelerin deneyim,
beklenti ve uygulamalar›n›n paylafl›lmas›na
olanak sa¤lad›.

E¤itimde ‹yi Örnekler Konferanslar›, s›n›fta,
okulda, okul d›fl›nda ö¤renmeyi teflvik etmek
ve ö¤renme ortamlar›n› zenginlefltirmek için
gayret eden ö¤retmenlere ve e¤itimcilere
ulaflmay› ve bu kiflileri meslektafllar› ile bir
araya getirerek yeni ö¤renme ortamlar›
yaratmay› hedefliyor.

ERG'nin 2004 y›l›ndan bu yana her y›l
düzenledi¤i konferanslarda, aralar›nda Milli

E¤itim Bakanl›¤› temsilcileri, ö¤retmenler,
akademisyenler, sivil toplum kurulufllar›ndan
temsilciler, veliler, özel sektörden e¤itime ilgi
duyan kifliler ve ö¤rencilerin bulundu¤u 4000'i
aflk›n kat›l›mc› iletiflim ve iflbirli¤i olana¤› buldu.
Kat›l›mc›lar dört y›lda 400'ü aflk›n iyi uygulama
ve materyal örne¤i etraf›nda bir araya geldi.

e¤itimde iyi örnekler konferanslar› ve
yerel çal›fltaylar›



e¤itimde iyi örnekler konferanslar› 2003-2008
uygulama ve materyal örnekleri baflvuru alanlar›
alternatif ders materyalleri
bar›fl e¤itimi
ders d›fl› ö¤renme
e¤itici e¤itimi
e¤itimde cinsiyet ayr›mc›l›¤› ile mücadele
e¤itimde kat›l›mc› iflbirli¤i
okulda yönetim
ö¤renme - ö¤retme etkinlikleri
ö¤retmen e¤itimi

ölçme ve de¤erlendirme
özel e¤itim
psikolojik dan›flmanl›k ve rehberlik
s›n›f içi uygulama
s›n›f yönetimi
teknolojinin e¤itimde kullan›lmas›
tüm okul yaklafl›m›
yarat›c› müfredat
yaflam boyu ö¤renme

Bu konferanslar›n daha genifl bir kitleye
eriflmesi ve yerel örneklerin de sunuldu¤u bir
paylafl›m ortam› sa¤lanmas› ad›na ERG her y›l
çeflitli illerde yerel çal›fltaylar düzenliyor.
2004'ten beri, ‹l Milli E¤itim Müdürlükleri ile
iflbirli¤i içinde, yaklafl›k 2000 kat›l›mc›ya
deneyimlerini paylaflma olana¤› sunan 15 yerel
çal›fltay gerçeklefltirildi.

Meslektafllar ve paydafllar aras›nda diyalog ve
ö¤renme f›rsatlar› sunan bu uygulamalar,
E¤itimde ‹yi Örnekler Konferanslar›'n›n
yenilikçi bir hizmet içi e¤itim modeli olarak
geliflmesini sa¤l›yor.

2004'te Dr. Can Fuat Gürlesel taraf›ndan
haz›rlanan “Türkiye'nin Kap›s›ndaki F›rsat:
2025'e Do¤ru Nüfus, E¤itim ve Yeni Aç›l›mlar”
raporuyla ERG, Türkiye'nin genç nüfusunun,
ülkenin Avrupa Birli¤i ve küresel ekonomide

rekabet gücünü art›rabilecek bir f›rsat
oldu¤una de¤indi ve kaliteli e¤itim yoluyla
kaliteli bir insan sermayesi yarat›lmad›¤ı
takdirde bu f›rsat›n kaçırılaca¤›na dikkat çekti.

e¤itimde yönetiflim ve
kaynak kullan›m›

Türkiye, kaynak kullan›m›nda politika önceliklerini belirlemeli ve yarat›c› finansman

politikalar›na yönelmelidir. Kaynaklar›n verimli kullan›m›, devlet-sivil toplum-özel

sektör aras›nda ak›lc› ve etkin eflgüdümün kurulmas› ve sürdürülmesi ile mümkündür.
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yüksekö¤retim
ERG, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu
deste¤iyle, Bologna'da bulunan Magna Charta
Kurumsal ve Akademik Özerklik ‹zleme Grubu
ile birlikte yüksekö¤retimin yeniden
yap›land›r›lmas› konusunda bir dizi çal›flma
yapt›. “Türkiye ‹çin Yeni Bir Yüksekö¤retim
Vizyonu” raporu kapsam›nda yurt içi ve yurt
d›fl›ndan uzmanlar ve paydafllar bir dizi
atölyede, Türkiye'nin ihtiyaç duydu¤u yeni

yüksekö¤retim vizyonunu küresel e¤ilimler
›fl›¤›nda tart›flt›. Prof. Dr. Üstün Ergüder,
Prof. Dr. Mehmet fiahin, Prof. Dr. Tosun
Terzio¤lu ve Prof. Dr. Öktem Vardar taraf›ndan
kaleme al›nan raporun haz›rl›k sürecinde, 2006
y›l›nda üniversiteye girifl, yüksekö¤retimin
finansman› ve yüksekö¤retimde kalite
güvencesi konular›nda atölyeler düzenlendi.

demografi
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2004 y›l›nda gerçekleflen IV. Türkiye ‹ktisat
Kongresi kapsam›nda oluflturulan E¤itim ve
‹nsangücü Çal›flma Grubu'nun sorumlulu¤unu
Devlet Planlama Teflkilat› ERG'ye verdi. ERG
önderli¤inde haz›rlanan rapor, Türkiye'nin
sahip oldu¤u demografik f›rsat penceresinden
yararlanabilmesi ve üç temel hedefin
gerçeklefltirilmesi için e¤itim ve ö¤retime
düflen görevleri belirledi.

Bu hedefler, (i) uluslararas› iflgücü
piyasalar›nda rekabet edebilecek nitelikli
insangücünün yarat›lmas›,  (ii) elefltirel
düflünme yetisine sahip bireyler yetiflmesi ve

(iii) yurttafllar›n, ço¤ulculuk, özgür düflünce,
örgütlenme ve siyasi kat›l›m özgürlü¤ü ve
insan haklar›na sayg›n›n yer ald›¤› bir
demokratik çerçevede yaflabilmesi ve bu
çerçeveye katk›da bulunabilmesiydi.

Öncelikli olarak ve kapsaml› bir flekilde ele
al›nmas› önerilen konular ise raporda, kaliteli
temel e¤itime eriflim, ortaö¤retimde mesleki
ve teknik e¤itim, ö¤retmen ve e¤iticilerin
hizmet öncesi ve hizmet içi e¤itimleri, verimli
kaynak da¤›t›m› ve kullan›m›, esnek, aç›k ve
kuvvetli yönetiflim olarak yer ald›.

e¤itim ve insangücü raporu

“Okul Öncesi E¤itimden Orta Ö¤retime Etkili,
Adil ve Verimli bir E¤itim Sisteminin Sürdürülebilir
Yollar›” alt bafll›¤›n› tafl›yan Dünya Bankas›-ERG
ortak çal›flmas› May›s 2004'te bafllad› ve araflt›rma
raporu Aral›k 2005'te sonuçland›r›ld›. Dünya
Bankas› Türkiye E¤itim Sektörü Çal›flmas›'n›n
Paylaflma Konferans› Mart 2006'da Ankara'da
gerçekleflti.

Bu araflt›rma kapsam›nda Dünya Bankas› üst düzey
temsilcilerinin, yerli ve yabanc› uzman ve ö¤retim
üyelerinin, sivil toplum kurulufllar› temsilcilerinin,
yerel paydafllar›n kat›ld›¤› çok say›da buluflma
gerçekleflti. Van, ‹zmir, Ankara, Eskiflehir ve
‹stanbul illerinde üniversitelerde E¤itim Sektörü
Araflt›rmas› Çal›fltaylar› düzenlendi. Çal›fltaylar
yoluyla, sektör araflt›rmas› farkl› katk›lara aç›lm›fl,
araflt›rma bulgular› üretim süreci boyunca da
yayg›nlaflt›r›lm›fl ve yeni paydafllar yarat›lm›fl oldu.

Araflt›rma kapsam›nda yap›lan çal›flmalar›n
sonuçlar›n›n de¤erlendirildi¤i, ortak bulgulara
var›ld›¤› ve e¤itim sektörünün etkinli¤ini
art›racak ve ç›kt›lar› iyilefltirecek önceliklerin
saptand›¤› E¤itim Sektörü Araflt›rmas› Politika
Atölyesi May›s 2005'te Dünya Bankas› ve
Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ile
beraber düzenlendi. Atölye, Milli E¤itim
Bakanl›¤› üst düzey yetkililerini,
akademisyenleri, ö¤retmen ve ö¤rencileri,
sivil toplum kurulufllar› temsilcilerini bir araya
getirerek verimli bir görüfl al›flverifli ve politika
gelifltirme ortam› yaratt›.

ERG, Milli E¤itim Bakanl›¤› bütçesi süreçlerine
iliflkin çal›flmalar›n›n ilkini Kas›m 2007'de,
“Milli E¤itim Bakanl›¤› Bütçesine ‹liflkin
De¤erlendirme” politika notuyla gerçeklefltirdi.
Politika notunda, Bakanl›k bütçesinin son
y›llardaki de¤iflimi, yat›r›m bütçesinin
gösterdi¤i e¤ilim, e¤itim ç›kt›lar›na iliflkin

hedefler ile bütçe aras›ndaki iliflki, bütçenin
e¤itim kademeleri aras›ndaki da¤›l›m› ve farkl›
bütçe kalemleri aras›ndaki da¤›l›mdan
hareketle kaynak ve kaynaklar›n etkili
harcanmas› ihtiyaçlar› de¤erlendirildi.

dünya bankas›
türkiye e¤itim sektörü çal›flmas›

finansman



ERG, Avrupa Birli¤i'ne üyelik sürecinde e¤itim
reformunun önemini vurgulamak amac›yla,
üye ülkelerin Türkiye'deki ve yurtd›fl›ndaki
temsilcilerine brifingler verdi. Bu çerçevede,
Kas›m 2005'te Brüksel'de, Avrupa Komisyonu
Geniflleme ve E¤itim Birimleri temsilcileri ve
Avrupa Parlamentosu üyeleriyle görüflmeler
yapt›. Türkiye'de, üye ülkelerin baflkonsoloslar›
ile e¤itimde reform çal›flmalar› ve bu
çal›flmalarda sivil toplum örgütlerinin rolü
konusunda bir bilgi ve görüfl al›flverifli
toplant›s› yapt›. ‹stanbul'da baz› üye ülkelerin
büyükelçilerine Türkiye'de e¤itim reformunun
önemine iliflkin savunu yap›ld›. ERG son olarak
Haziran 2007'de Brüksel'e davet edilerek
Avrupa Komisyonu'nun 2007 Türkiye ‹lerleme
Raporu'na iliflkin görüflleri al›nan sivil toplum
kurulufllar› aras›nda yer ald›.

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ile
meslek e¤itimi ve yüksekö¤retim konular›nda
yap›lan iflbirlikleri; ERG Koordinatör Yard›mc›s›
Batuhan Aydagül taraf›ndan kaleme al›narak
Ocak 2007'de yay›mlanan “E¤itim: Türkiye'nin
Avrupa Yolunda ‘Olmazsa Olmaz’›” bafll›kl›
makale; Seda Domaniç (Ekonomi ve D›fl Politika
Araflt›rmalar Merkezi) taraf›ndan ERG'ye
sunulan “‹nsan Sermayesi ve AB ile
Bütünleflme: ‹spanya, Polonya ve Portekiz'den
Dersler” raporu ve bu rapordan hareketle ERG
taraf›ndan Eylül 2007'de haz›rlanan bilgi notu
ERG'nin bu alandaki di¤er bafll›ca
çal›flmalar›yd›.

ERG ayr›ca,  Network of Education Policy
Centers, Initiative for Learning Democracy in
Europe, Open Society Institute Education
Support Program gibi üyesi oldu¤u a¤lar›n
çal›flmalar›na aktif olarak kat›ldı ve British
Council, Dünya Bankas›, Friedrich-Ebert-
Stiftung Derne¤i gibi Türkiye'de çal›flan
uluslararas› kurulufllarla çeflitli ortak çal›flmalar
yürüttü.

avrupa birli¤i ile iliflkiler ve
uluslararas› aç›l›m
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araflt›rma ve raporlar
2003 Elefltirel Düflünme

Prof. Dr. ‹pek Gürkaynak, Prof. Dr. Füsun
Üstel, Prof. Dr. Sami Gülgöz

2004 Türkiye'nin Kap›s›ndaki F›rsat:
2025'e Do¤ru Nüfus, E¤itim ve
Yeni Aç›l›mlar
Dr. Can Fuat Gürlesel

2005 Türkiye'de Din ve E¤itim:
De¤iflim ‹htiyac›

Ö¤retim Programlar› ‹nceleme ve 
De¤erlendirme - I
Müfredat De¤erlendirme Komisyonu

Herkes ‹çin Kaliteli E¤itim:
E¤itim Reformu Giriflimi 2003-05

2006 Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek 
E¤itimi: Politika Analizi ve Öneriler
Batuhan Aydagül

2007 E¤itim: Türkiye'nin Avrupa Yolunda
"Olmazsa Olmaz"›
Batuhan Aydagül

Yeni Ortaö¤retim Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi Ö¤retim Program› 
‹nceleme ve De¤erlendirme Raporu
Prof. Dr. Recep Kaymakcan

Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek 
E¤itimi: Finansman Yap›s› ve
Politika Önerileri
Dr. Hakan Y›lmaz

makaleler
“The Impact of the ECHR on Rights
In and To Education in Turkey”
No Person Shall Be Denied The Right to
Education: The Influence of the 
European Convention on Human Rights
on The Rights To Education and Rights
In Education, Jan De Groof and 
Gracienne Lauwers (editörler), 2004

“Education: An Overarching Acquis
For Turkey”
Turkish Policy Quarterly, Bahar 2006

bilgi ve politika notlar›
2003 K›z Çocuklar›n›n Okullulaflma Oran›n›

Yükseltmek ‹çin Politika Önerileri ve
Dünyadan Uygulama Örnekleri
Üçüncü Uluslararas› Matematik ve
Fen Bilgisi Araflt›rmas› (TIMMS)
Uluslararas› Okuma Becerilerinde 
Geliflim Projesi (PIRLS)
Demografi

2007 Avrupa Birli¤i Yolunda Nitelikli ‹nsan
Sermayesi: ‹spanya, Portekiz ve
Polonya Örnekleri
E¤itim Sisteminden Diplomas›z 
Ayr›lma Sorunu ve Çözüm Önerileri
Ortaö¤retime Geçifl Sistemi'ne 
iliflkin De¤erlendirme ve Öneriler
Anayasada E¤itim Hakk›na
iliflkin ‹lkeler
Milli E¤itim Bakanl›¤› Bütçesine 
iliflkin De¤erlendirme

yay›nlar



e¤itimde ve toplumsal
kat›l›mda cinsiyet
eflitli¤inin sa¤lanmas›
projesi yay›nlar›
2005 Bin Y›l Hedefleri ve Toplumsal 

Cinsiyet Eflitli¤i Ulusal ve
Yerel Sivil ‹zleme Gruplar› 2005 Y›l›
De¤erlendirme Raporu

2006 Türkiye'de ‹lkö¤retim Okullar›nda 
Okulu Terk ve ‹zlenmesi ile 
Önlenmesine Yönelik Politikalar
Doç. Dr. Fatofl Gökflen, Dr. Zeynep 
Cemalc›lar, Dr. Can Fuat Gürlesel

erg ortakl›¤›nda veya
katk›s›yla haz›rlanan
raporlar
2004 E¤itim ve ‹nsangücü

Çal›flma Grubu Raporu
IV. Türkiye ‹ktisat Kongresi

2006 Türkiye E¤itim Sektörü Araflt›rmas›
Dünya Bankas›

2007 Ekonomik ve Toplumsal Kalk›nma 
için Erken Çocukluk E¤itimi:
Önemi, Yararlar› ve 
Yayg›nlaflt›rma Önerileri
Anne Çocuk E¤itim Vakf›

Ulusal ‹nsani Geliflme Raporu 2007
Birleflmifl Milletler Kalk›nma Program› 

Reformun 10. Y›l›nda Temel E¤itim:
Mevcut Durum ve Öneriler
Temel E¤itime Destek Program›

Temel E¤itime Destek Program›
Ön De¤erlendirme Raporu
Temel E¤itime Destek Program›
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proje destekçileri
Avrupa Komisyonu
British Council
Friedrich-Ebert-Stiftung Derne¤i
Matra Küçük Ölçekli Elçilik
Projeleri Program› (KAP)
Open Society Institute

proje ortaklar›
Anne Çocuk E¤itim Vakf›
Dünya Bankas›
Gürkaynak Yurttafll›k Enstitüsü
‹l Milli E¤itim Müdürlükleri
Kad›n Adaylar› Destekleme ve E¤itme Derne¤i
Milli E¤itim Bakanl›¤› Talim ve
Terbiye Kurulu Baflkanl›¤›
Milli E¤itim Bakanl›¤› Projeler Koordinasyon
Merkezi Baflkanl›¤›
Türk Astronomi Derne¤i
TÜRKONFED

uluslararas› a¤lar
Comparative International Education Society
European Association for Education Law and
Policy
Network of Education Policy Centers
Network of European Foundations,
Initiative for Learning Democracy in Europe
OSI Education Support Program

iflbirlikleri
Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu
Bilgi Üniversitesi Çocuk Çal›flmalar› Birimi
Bilgi Üniversitesi ‹nsan Haklar› Hukuku
Araflt›rma ve Uygulama Merkezi
Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Derne¤i
Devlet Planlama Teflkilat›
Ekonomi ve D›fl Politika Araflt›rmalar Merkezi
Gündem: Çocuk!
HAK-‹fi
Helsinki Yurttafllar Derne¤i
‹nsan Haklar› Ortak Platformu
Milli E¤itim Bakanl›¤›
Ö¤retmen sendikalar›
Sosyal Politikalar Forumu
Tarih Vakf›
TEGV
TESEV
TEV
TÜB‹TAK
TÜBA
TÜS‹AD
UNDP
UNICEF
Winpeace
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kurumsal destekçiler

aç›k toplum enstitüsü

anne çocuk e¤itim vakf›

ayd›n do¤an vakf›

bahçeflehir üniversitesi

hedef all›ance

kariyer.net

özel okullar birli¤i derne¤i

sabanc› üniversitesi

tav havalimanlar›

vehbi koç vakf›

enka vakf›

kadir has vakf›

yap› merkezi

2003 2004 2005 2006 2007 2008

ortaklar





 Bireylerin e¤itim hakk› ve e¤itimde
haklar›n›n gerçeklefltirilmesi yolunda kayda
de¤er ilerleme sa¤lanmas›na,

 Aktif yurttafl olarak bireye odaklan›lmas›na
ve bireylerin, elefltirel düflünme baflta olmak
üzere temel becerilerini gelifltirmelerine,

 Kaliteli erken çocukluk e¤itimi hizmetlerinin
öncelikle dezavantajl› çocuklara ulaflacak
flekilde yayg›nlaflt›r›lmas›na,

 E¤itim ortamlar›n›n fiziksel ve sosyal
koflullar›nın iyilefltirilmesine ve kalite
standartlar›n›n gelifltirilmesine,

 Cinsiyetler, gelir gruplar›, bölgeler ve okullar
aras›ndaki eflitsizliklerin azalt›lmas›na,

 Ö¤retmenleri daha nitelikli hale getirmeye
yönelik ö¤retmen politikalar›n›n
tasarlanmas›na ve uygulanmas›na,

 Ortaö¤retimde, beceri ve yetkinlik
kazandırmayı esas alan e¤itim yoluyla
gençlerin hayata, ileri e¤itime ve istihdama
haz›rlanmas› için gereken dönüflüme katk›
yapabilmifl olmay› öngörmektedir.

hedefler
erg
 E¤itim reformunun paydafllar› ile iletiflim
ve iflbirli¤i a¤lar› oluflturmaya,

 E¤itim alan›nda güncel ve önemli konularda
kamuoyu ve karar al›c›lar› bilgilendirmeye,

 Kamu politikalar›n› izlemeye ve kamuoyunu
bilgilendirmeye,

 Siyasi ve bürokratik irade nezdinde e¤itimi
ön plana tafl›maya,

 Pilot uygulamalar, çal›fltaylar ve konferanslar
yoluyla e¤itim gönüllüleri ile bilgi, görüfl,
deneyim ve duygu al›flveriflini canl› tutmaya,

 E¤itim reformunu acil olarak ele al›nmas›
gereken bir konu olarak gündemde tutmaya
devam edecektir.

erg bu do¤rultuda önümüzdeki 5 y›lda

 Yeni araflt›rmalar ve uluslararas› 
deneyimlerden hareketle bilgi birikimini 
art›rmak,

 Daha etkili savunu için iletiflim stratejisini
ve uygulamalar›n› iyilefltirmek,

 Yetkin bir idari ve mali yap› temeli üzerinde
kurumsallaflmakt›r.

erg’nin kendi kapasitesini
gelifltirmeye iliflkin bafll›ca hedefleri
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yay›na haz›rlayanlar neyyir berktay, ›fl›k tüzün

yap›m myra
koordinasyon rauf kösemen, engin do¤an
yay›n kimli¤i tasar›m› rauf kösemen
bask› öncesi haz›rl›k harun y›lmaz
bask› öncesi haz›rl›k koordinasyonu
gülderen r. erbafl, nergis korkmaz
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