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2003’te Açık Toplum Enstitüsü, Anne Çocuk Eğitim Vakfı ve Sabancı Üniversitesi’nin bir 

araya gelerek başlattığı Eğitim Reformu Girişimi’nde (ERG) başarılı bir yılı daha geride 

bıraktık. 2008’de Eğitimde İyi Örnekler Konferanslarımızın en renklisini gerçekleştirdik; 

Türkiye’de eğitimin son 10 yılını değerlendiren Eğitim İzleme Raporu 2007’yi yayımladık 

ve kurumsal destekçi sayımızı artırdık; Akbank ile eleştirel düşünme üzerine yeni bir proje 

destek anlaşmasına imza attık. Bu projenin protokolüne Milli Eğitim Bakanlığı’nın da 

katılması ile birlikte güzel bir sivil toplum-özel sektör-devlet işbirliği modeli ortaya çıkardık. 

Bunları ve diğer güzel gelişmeleri paylaştığımız 2008 faaliyet raporumuzu sizlere sunmaktan 

sevinç duyuyorum.

Eğitim, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınması için kritik önemini korumaya devam 

ediyor. 2003’te yola çıkarken Türkiye’nin önündeki demografik fırsat penceresinden 

yararlanmak için 2020’ye kadar olan sürecin önemine dikkat çekmiştik. Geride bıraktığımız 

altı yılda eğitime yapılan yatırımların ve gerçekleştirilen eğitim reformlarının çok önemli 

ad›mlar oldu¤unu düünüyoruz. Ancak bunlar›n bütününün Türkiye’de herkes için kaliteli 

eğitim hedefi göz önüne alındığında yetersiz kaldığını görüyoruz. ERG, eğitim politikalarını 

izlemeye ve bulgular›n› hem politika yapıcılar hem de kamuoyu ile paylaşmaya devam 

edecek. Bu bağlamda, yakın zamanda yayımlayacağımız Eğitim İzleme Raporu 2008’i 

incelemenizi öneririm.

Eğitimde kalite ERG için her zaman, bir öğrencinin ne kadar matematik ya da kimya öğrendiğinin 

veya üniversite seçme sınavlarında aldığı notun ötesine geçen bir kavram oldu. Biz, “kalite” 

çerçevesinin çocukların eğitim ortam ve süreçlerindeki haklarının sağlanmasını da içermesi 

gerektiğini savunuyoruz. Bu konuda, 2007’den bu yana sürdürdüğümüz Avrupa Komisyonu 

destekli “Eğitimde Haklar” projesi Nisan 2009’da tamamlanıyor. Hemen ard›ndan balayacak 

“Eğitimde Haklar – 2” projesi, bu alandaki çal›malar›m›z›n devam›n› sa¤layacak.

Eleştirel düşünme de ilk günden bu yana “kalite” tanımımızın vazgeçilmez bir parçasıyd›. 

2008 bu alandaki çalışmalarımız için bir dönüm noktası oldu: Akbank’ın desteği ve Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın işbirliği ile gerçekleştireceğimiz “Düşünme Gücü: Soran ve Sorgulayan Gençlik için 

Öğretmen Eğitimi Destek Projesi”nin ilk ad›mlar›n› attık. 2009’da hız kazanacak çalışmalarımızla 

6600 öğretmene ve onlar sayesinde yaklaşık 200.000 öğrenciye eleştirel düşünme becerileri 

kazandırmayı amaçlıyoruz.

Artık gelenekleşen Eğitimde İyi Örnekler Konferansı ve yerel çalıştaylarımız ile 2008’de daha çok 

öğretmene ulaştık. Nisan ay›ndaki konferans hayal ettiğimiz gibi bir “festival” havasında geçti ve 

1200 kişi katıldı. Öte yandan, Afyonkarahisar, Balıkesir ve Sakarya illerinde düzenlediğimiz yerel 

çalıştaylara da 500’e yakın öğretmen katıldı. 

Günümüzde artık küresel olmadan yerel olunamayacağın›n bilinciyle, ERG’nin uluslararası 

alandaki çalışmalarına önem veriyoruz. Bildiğiniz üzere Batuhan Aydagül’ü Temmuz 

2007’de  Liberya Eğitim Bakanlığı’na zorlu ve önemli bir görev için, bakanlık danışmanı olarak 

göndermiştik. Batuhan edindiği çok ilginç ve yararlı birikimlerle birlikte Kasım ayında tekrar 

aramıza katıldı. Herbert Quandt Vakfı ile gerçekleştirdiğimiz “Türkiye – Almanya Öğretmenler 

Buluşması” ve Avrupa Demokrasiyi Ö¤renme Giriimi (Initiative for Learning Democracy in 

Europe – ILDE) gibi projelerle Avrupa bağlantılarımızı da güçlendiriyoruz. 

direktör’ün mesaj›

prof. dr.  
üstün ergüder

eğitim reformu 
girişimi direktörü 



Bir başka güzel haber ise kurumsal destekçilerimizin sayısını artırarak ERG’yi tüm 

Türkiye’nin girişimi yapma yolunda önemli adımlar atm› olmam›z. Geçen yılın başında 

ERG’yi desteklemekte olan kurumlara ENKA Vakfı, Hedef Alliance, Kadir Has Vakfı ve 

Yapı Merkezi katıldı. Bizi destekleyen tüm kurumlara minnettarız. Destekçi tabanımızı 

genişletmek ve ERG’nin Türkiye için önemine inanan diğer kurumlarımızı aramıza katmak 

2009’da da önemli hedeflerimizden birini oluşturacak.

Artan iş yükümüzle beraber, ERG’nin kadrosunda da değişiklikler ve tabii ki yeni katılan 

arkadaşlar oldu. Sevgili Neyyir Berktay’ın koordinatörlüğünde sekizi tam zamanlı, ikisi 

yarı zamanlı olmak üzere, toplam 10 kişi ERG’de emek veriyor. Onlar sayesinde Türkiye’de 

eğitim politikalarına etki yapabilmek için nitelikli araştırmalar yapabiliyoruz; zor projeleri 

gerçekleştirebiliyoruz ve kritik konularda farklı düşünen paydaşları bir araya getirip ortak 

çözümler arayabiliyoruz.  

2009, küresel ekonomik krizin de etkisiyle, ülkemiz için zor bir yıl olacak gibi. Bu yıl “herkes 

için kaliteli eğitim” hedefimize yönelik savunularımız daha da kritik olacak; çünkü tam 

da bu zamanlarda eğitime daha çok önem vermeli ve yatırım yapmalıyız. Zira eğitim, 

bu dönemlerde artma riski olan toplumsal eşitsizliklerle mücadelede etkin bir araç olma 

potansiyeline sahiptir.  Sosyal bilimcilerin, ciddi bir yapısal altüst oluş öngörülerini 

dillendirdiği günümüzde, Türkiye kadar kritik bir coğrafyada yer alan bir ülkenin gençlerini 

iyi yetiştirmek için bütün gücünü seferber etmesi gerektiğine inanıyoruz.

Saygılarımla.
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reform öncelikleri ve  
program alanları
ERG, çalışmalarını 2003 yılında yapılan ilk 

Danışma Toplantısı’nda paydaşlarla birlikte 

belirlenen reform öncelikleri ve program 

alanlarında yürütüyor.

Bu alanların tamamını kapsayan Eğitim 

İzleme Raporu ve Eğitimde Haklar’ı 

elinizdeki raporun ilk sayfalarında, 

Uluslararası Açılım’ı sonlarda bulacaksınız.

Reform öncelikleri ve bu önceliklere bağlı 

program alanları ise şöyle:

Eğitime Erişim ve Eşitlik

Program alanlar›:

Erken Çocukluk Eğitimi

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Eğitimin Kalitesi ve Etkililiği

Program alanlar›:

Eğitim Hakk› ve Eğitimde Haklar

Eleştirel Düşünme

Kademeler Aras› Geçiş

Meslek Eğitimi

Öğretim Programlar› ve Ders Kitaplar›   

Öğretmenler

Yükseköğretim

Eğitimde Yönetişim ve Kaynak Kullan›m›

Program alanlar›:

Demografi

Finansman

Eğitim Politikas› Kültürü ve Pratiği

yürütme kurulu
prof. dr. üstün ergüder 
istanbul politikalar merkezi ve  
eğitim reformu girişimi direktörü

candan fetvac› 
ayd›n doğan vakf›  
yürütme kurulu başkan› 

ayla göksel 
anne çocuk eğitim vakf›  
yönetim kurulu başkan yard›mc›s› ve 
hüsnü özyeğin vakf›  
yönetim kurulu murahhas üyesi ve 
genel koordinatörü

prof. dr. ipek gürkaynak 
gürkaynak yurttaşl›k enstitüsü  
eş başkan› 

ethem sancak 
hedef all›ance yönetim kurulu başkan›

prof. dr. tosun terzioğlu 
sabanc› üniversitesi rektörü

proje ekibi
neyyir berktay 
koordinatör

batuhan aydagül 
koordinatör yard›mc›s›

çiğdem ayd›n 
proje koordinatörü

melisa çakmak 
proje uzman›

didem çakmakl› 
proje uzman›

›ş›k tüzün 
proje uzman›

aytuğ şaşmaz 
proje asistan›

ipek dübüş 
idari işler sorumlusu

çiğdem polat boyac› 
idari işler asistan›

ayşe berktay hacımirzaoğlu 
iletişim sorumlusu  

kurumsal kapasite

erg, değerli katkıları için 
geçmiş yürütme kurulu 
üyeleri hakan altınay ile  
murat sungar’a ve proje 
çalışanları aysun sayın,  
dr. a. zeynep kılıç,  
burcu meltem arık,  
ertan keskinsoy, esin aksay, 
evren gönül, melek ercan, 
özsel beleli ve serap oluş’a 
teşekkür eder.
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eğitim izleme raporu 2007

• Eğitim Reformu Girişimi, Eğitim İzleme 

Raporları’nı her yıl yayımlayarak 

Türkiye’de eğitim politikaları ve 

uygulamalarında yıl boyunca yaşanan 

değişimi bütüncül bir biçimde izlemeyi, 

değerlendirmeyi ve kamuoyu ile 

paylaşmayı hedefliyor.

• Eğitim İzleme Raporları’nın amacı, 

eğitim politika ve uygulamalarının 

etkisini iyi yönetişim ilkeleri ışığında 

değerlendirip geniş bir kitleye sunarak, 

eğitim sistemimizde yaşanan değişimleri 

paydaşların katılımına açık hale 

getirmektir.

• Eğitim İzleme Raporu 2007’de 

değerlendirmeler, eğitim çıktılarının 

temel belirleyicileri olan dört bileşen 

üzerinden yapıldı: Öğrenci, öğrenme-

öğretme süreçleri, eğitimin içeriği ve 

öğrenme ortamları. 

• 2008 yılında yayımlanan rapor, izleme 

raporlarının ilki olması sebebiyle  

1997 Temel Eğitim Reformu’ndan bu 

yana yaşanan gelişmeleri değerlendirdi 

ve reformun amacına ulaşabilmesi için 

politika önerilerinde bulundu.  

Rapor, karar alıcılar, sivil toplum 

kuruluşları ve basın tarafından ilgiyle 

karşılanan bir başvuru kaynağı oldu. 

“Kaliteli eğitime erişimi doğru uygulamalarla tek seferde çözülebilecek bir 
sorun olarak değil, yenilenen politikalarla sürekli geliştirilmesi gereken bir hak 
olarak görüyoruz.  Kaliteli eğitim, dinamik bir kavramdır; eğitimin kalitesinin 
eşitlik ilkesi doğrultusunda sürekli geliştirilmesi gereklidir. Bu da ancak güçlü 
ve sürekli bir siyasal irade, devlet, sivil toplum ve birey yurttaşlar arasında 
saydamlık, katılımcılık ve hesap verebilirliğe dayalı bir etkileşim ve uygun 
politikalarla gerçekleşebilir.  Bunun için ise kamuoyu bilinci ve siyasi sürece 
katılımının güçlenmesi şarttır.”

ilkö¤retimde illere göre derslik ba›na ö¤renci say›s›

(Eğitim İzleme Raporu 2007)
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1.  Erişimi artırmak için yapılan yatırımlar her 

çocuğun ilköğretimden mezun olması için yeterli 

değildir. 

• Eğitim hizmetleri dezavantajlı çocukların 

özel koşullarına yanıt verebilecek biçimde 

geliştirilmeli ve çeşitlendirilmelidir.

• Öğrenme ortamı hem fiziksel ve toplumsal 

açıdan iyileştirilmeli hem de derslerde veya 

sosyal iletişimde sorun yaşayan çocuklar için 

destek programları uygulanmal›d›r.

• Telafi eğitimi düzenlemesi en kısa sürede 

başlatılmalı, etkili uygulanması için gerekli 

kaynaklar ayrılarak uygun düzenlemeler 

yapılmal›d›r. 

• Öğrencilerin ilköğretimde sürekli devamsız 

duruma gelmelerini engelleyecek izleme 

sistemleri ve okul içi destek programları 

oluşturulmal›d›r.

2. Eğitimin içeriğinde ve yönteminde yapılan 

değişikliklerin sınıf ortamına yansıyabilmesi için 

öğretmenlerin acilen desteklenmesi gereklidir. 

• Öngörülen yapılandırmacı yaklaşımın tüm 

sınıflarda etkili bir biçimde uygulanmasının 

önkoşulu öğretmenlerin, okul yöneticilerinin 

ve müfettişlerin, uygun yaklaşımı 

benimsemesi, gerekli becerileri kazanması 

ve öngörülen davranış değişikliğini 

gerçekleştirerek sürdürebilmesi için 

desteklenmeleridir. 

• Öğrenme-öğretme süreçlerinde istenilen 

değişim ancak hizmetiçi eğitimin içerik, 

yöntem ve modelleri kökten değiştirilirse 

sağlanabilir.

3. İlköğretim okullarındaki öğrenme ortamlarının 

niteliğine ilişkin sorunların aşılması gereklidir.

• Okullara işletme ve bakım masraflarını 

karşılamak üzere merkez tarafından doğrudan 

bir bütçenin düzenli olarak aktarılması şarttır. 

4. Okul öncesi eğitime verilen önemin 

katlanarak artırılması ve eğitim hizmetlerinin 

çeşitlendirilerek yaygınlaştırılması ihtiyacı 

sürmektedir.

• İlköğretimde ortalama başarıyı artırmak ve 

dezavantajlı çocukların ilköğretime daha 

iyi bir konumda başlamasını desteklemek 

amacıyla okul öncesi eğitime erişim, öncelikli 

olarak dezavantajlı kesimler için olmak 

üzere tüm çocukları kapsayacak şekilde 

yaygınlaştırılmalıdır.

5. Eğitim politikalarında yapılacak değişikliklerin 

başarısı, yönetişimin iyileştirilmesine yönelik 

yapısal değişikliklerin gerçekleştirilmesine 

bağlıdır. 

• Eğitim sisteminin iyi yönetişim ilkeleri 

doğrultusunda güçlendirilmesi gereklidir.  

• Eğitime ayrılan kaynakların eğitimde eşitliği 

geliştirecek şekilde, etkili ve verimli olarak 

harcanması için öncelikli olarak nesnel 

ölçütlerden hareket eden yatırım ve kaynak 

tahsis sistemleri oluşturulmalıdır.

• Katılım, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri 

üzerine kurulu bir karar alma ve uygulama 

yaklaşımı benimsenmelidir.

eğitim izleme raporu 2007:  
başlıca saptamalar ve politika öncelikleri
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“eğitimde haklarımız var!”

ERG, Haziran 2007’de 22 ay sürecek 

“Eğitimde Haklarımız Var!” projesini 

başlatırken, çocukların kaliteli bir eğitim 

alması ile eğitim süreç ve ortamlarında 

saygı görmesinin, en az eğitime erişebilmesi 

kadar önemli olduğu düşüncesinden yola 

çıktı. 

Proje, eğitimde haklara ilişkin yasal 

çerçevenin iyileştirilmesi hedefi 

do¤rultusunda, Türkiye’de var olan 

bilgi birikimine ve karar alıcıların ve hak 

sahiplerinin eğitimde haklar konusunda 

farkındalıklarının artmasına katkıda 

bulunmay› amaçlad›. Eğitim ve insan 

hakları alanlarında çalışan sivil toplum 

kuruluşları arasında bilgi ve deneyim 

paylaşımı ile işbirliğinin güçlenmesi için 

birçok akademisyen, hukukçu, eğitimci ve 

sivil toplum kuruluşu temsilcisi düzenli 

olarak bir araya gelerek çalışmalara birlikte  

yön verdi.

“Çocuklar salt okul kapısından girdiler diye insan haklarını yitirmezler.”
BM Çocuk Haklarına Dair Sözleme Genel Yorum 1: Eğitimin Amaçları

“E¤itimde Haklar” projesi kapsam›nda 

hazırlanan başlıca ürünler şunlar:

• eğitim hakkı ve eğitimde 
haklar: uluslararası 
insan hakları belgeleri 
›şığında ulusal mevzuatın 
değerlendirilmesi

Beş tematik rapordan oluşan derleme, 

eğitimde haklar alanında ulusal mevzuatın, 

uluslararası insan hakları mevzuatı ile 

ne ölçüde uyumlu oldu¤unu inceliyor ve 

eğitimde hakların Türkiye’de her çocuk 

için yaşama geçirilebilmesinin önündeki 

mevzuat kaynaklı engellerin ve eksikliklerin 

giderilmesine dönük öneriler sunuyor. 
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•	 ilköğretimde	haklarımız	var!:	
ilköğretimde	haklar	ve		
hak	arama	yolları

İlköğretimde eğitim hakkının ihlali 

durumlarında, anne-babaların ve velilerin 

başvurabileceği hukuki hak arama yollarını 

kapsamlı bir biçimde aktaran kılavuz, 

farklı ihlal türlerinin tanımlanması ve 

saptanmasına, ulusal ve uluslararası hak 

arama yollarına başvuru adımlarına ilişkin 

bilgiler sunuyor. 

•	 www.egitimdehaklar.org

Araştırmacılar, akademisyenler, hukukçular, 

veliler, öğretmenler ve eğitim süreç ve 

ortamlarındaki hakları merak eden herkes 

için hazırlanan internet sitesi, eğitimde 

hakların kapsamına ve bu alanda etkinlik 

gösteren sivil toplum kuruluşlarına dair 

genel bilgiler içeriyor ve eğitimde haklar 

bağlamında önem taşıyan birçok ulusal ve 

uluslararası kaynağa erişim olanağı sunuyor. 

•	 eğitimde	haklarım	var!		
www.egitimdehaklarimizvar.org

10-14 yaş grubundaki ilköğretim öğrencileri 

için hazırlanan kitapçık ve internet sitesi, 

çocukların eğitim süreç ve ortamlarındaki 

haklarını öğrenmesine yardımcı olacak 

kaynaklar. Çocuklar, sanal bir okulun 

koridorlarında gezerken, haklarının gündelik 

hayatlarında ne ifade ettiğini, haklarını 

gerçekleştirebilecekleri bir okulun nasıl 

olması gerektiğini öğreniyor. 

iki ayrı internet sitesi 
tasarlandı: akademisyen, 
öğretmen ve diğer 
yetişkinler için bir 
kaynak site (sol üstte) ve 
ilköğretim öğrencileri 
için okuldaki haklarını 
öğrenebilecekleri bir site 
(altta).
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eğitimin	kalitesi	ve	etkilili¤i
eğitimde	iyi	örnekler	konferansı	ve		
yerel	çalıştaylar

2008 Konferansı’nda diyalog, paylaşım 

ve karşılıklı öğrenme olanaklarının 

çeşitlendirilmesi  

hedeflendi. 

Somut ölçütlere dayalı, titiz bir 

de¤erlendirme sonucunda, 558 bavuru 

aras›ndan 62’si sözlü, 69’u poster olmak 

üzere 131 iyi örnek seçildi. ‹ki gün boyunca 

iyi örneklerin yarat›c›lar› taraf›ndan 

kat›l›mc›larla payla›lmas›na ek olarak 

birçok etkinlik gerçekleştirildi. 

Aramızdan ayrılan değerli bilim insanları 

Prof. Dr. Mübeccel Kıray ve  

Prof. Dr. Erdal İnönü anısına düzenlenen 

onur bölümleri kapsamında özel  

etkinlikler ve oturumlar düzenlendi. 

Çocuk işçiliği köşesi ve öğretmenlerin 

bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla, 

başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, 

çeşitli kurumlara ait köşeler ve sivil 

toplum kuruluşlarına ait standlar 2008 

Konferansı’ndaki yeniliklerdi.

• 17 Ocak 2004’te yapılan ilk Konferans’ta 240 başvuru 

arasından seçilen 62 iyi örnek sunumu yapılmıştı. 

• 4–5 Nisan 2008’de Sabancı Üniversitesi yerleşkesinde 

yapılan beşinci Konferans’ta 61 ilden yap›lan 558 başvuru 

arasından seçilen 27 ilden 131 iyi örnek sunuldu. 

• 2004-2008 döneminde yapılan 5 ulusal konferansta 4200, 

18 yerel çalıştayda 3000’e yakın eğitimciye ulaşıldı.

2008 yılında Eğitimde İyi Örnekler 

Konferansı’nın beşincisi gerçekleştirildi. 

alternatif	bir	hizmet-içi	
eğitim	modeli

Eğitimin paydaşlarını iyi örnekler etrafında 

bir araya getirerek yeni öğrenme ortamları 

yaratmayı amaçlayan Eğitimde İyi Örnekler 

Konferansları özellikle öğretmene ve 

öğretmenler arasındaki diyaloga yaklaşımı 

ile farklı bir anlayışı yansıtıyor. Beşinci 

yılı festival havasında gerçekleştirilen 
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eğitime	erişim	ve	eşitlik
eğitimde	ve	toplumsal	kat›l›mda		
cinsiyet	eşitliğinin	sağlanmas›

ERG, Anne Çocuk E¤itim Vakf› ve Kad›n 
Adaylar› Destekleme ve E¤itme Derne¤i 
ortaklığında üç buçuk yıl süren “Eğitimde 
ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin 
Sağlanması Projesi” Haziran 2008’de 
sona erdi. Proje çerçevesinde, Diyarbakır, 
Şanlıurfa, Mardin ve İstanbul’da üç ana 
eksende çalışmalar yapıldı: Toplumsal 
destek ve farkındalık yaratmak; bireysel 
gelişme ve dönüşüm sağlamak; eğitimde 
toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya 
yönelik yerel ve ulusal politikalar 
geliştirilmesine katkıda bulunmak. 

ERG, projenin yerel ve ulusal politikalar 
oluşturulmasına katkıda bulunma ayağı 
üzerinde yoğunlaştı. Diyarbakır, Şanlıurfa, 
Mardin ve İstanbul’da yerel çalışma yapan 
dört Sivil İzleme Grubu ve kız çocukların 
eğitime erişimiyle ilgili eğitim politikalarını 
ulusal düzeyde izleyen bir Ulusal İzleme 

Grubu – Sivil Girişim bu çerçevede 
oluşturuldu. Çalışma atölyeleri düzenlendi; 
her yıl bir ulusal konferans gerçekleştirildi; 
bu faaliyetlerde eğitim konusunun 
paydaşları bir araya getirildi; araştırma 
ve raporlar yayımlandı; gazeteciler için 

proje illerinde bilgilendirme gezileri 

yapıldı, toplumsal cinsiyet konusunda bilgi 

aktarıldı. 

Yerel Sivil İzleme Grupları’nda eğitimle ilgili 

kuruluşlardan kişiler, kız çocukların eğitimi 

konusunda duyarlı bireyler çalıştı. Amaçları, 

illerindeki engel ve eşitsizlikleri saptamak, 

çözüm önerileri üretmek ve yerel yetkililere 

iletmek, yerel politikaları izlemek, olumlu 

uygulamaları yaygınlaştırmak, olumsuzların 

önlenmesine yönelik araçlar geliştirmek, 

karar alıcıların ve kamuoyunun duyarlılığını 

artırmaktı. 

Bu alandaki sivil toplum kuruluşlarını 

ve akademisyenleri bir araya getiren 

Sivil Girişim’in 2007 seçimleri öncesinde 

yayımladığı “Eğitimde Eşitlik, Kızlara 

Öncelik!” bildirgesi ve savunu çalışmaları 

ilgiyle karşılandı. Bildirge’nin bazı maddeleri 

Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü’nün 

Kadına Karşı Aile İçi Şiddetle Mücadele 

Ulusal Eylem Planı’na alındı; kız çocukların 

okullulaşması konusu milletvekillerinin 

desteğiyle TBMM içinde ve dışında gündeme 

getirildi.
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Proje illerinde kamu ve sivil toplumdan 

paydaşların katılımıyla yapılan çalışma 

atölyelerinde kız çocukların eğitime 

katılamamalarının nedenleri saptanıp çözüm 

önerileri geliştirildi; ilköğretimde okulu 

terk sorununun nedenleri ve önlenmesine 

yönelik uygulamalar tartışıldı; seçimler 

dolayısıyla eğitimle ilgili talepler konusunda 

milletvekillerine ve basına yönelik savunu 

çalışmaları üzerinde duruldu; iyi örnekler 

ve bunların yaygınlaştırılması, olumsuz 

uygulamaların önlenmesine yönelik araçlar 

geliştirilmesi ele alındı; e-okul uygulaması 

ve okulu terki önlemek için kullanılma 

potansiyeli değerlendirildi. 

Diyarbakır’da Sivil İzleme Grupları’nın, Sivil 

Girişim ve proje ekibinin katılımıyla Nisan 

2008’de düzenlenen son çalışma atölyesinde 

yapılan kapsamlı bilgi ve deneyim paylaşımı 

ve süreç değerlendirmesi sonucunda 

ortaya ileriye dönük etkileri olabilecek bir 

ürün çıktı: “Sivil İzleme Grubu Oluşturma 

Kılavuzu”. 

ERG, 2008 y›l›nda e¤itimde eitlikle ilgili 

yeni bir proje balatt›. Açık Toplum 

Enstitüsü’nün desteğiyle Haziran ay›nda 

başlayan “Eğitimde Eşitliğin Geliştirilmesi 

için Verilere Dayalı Savunu” projesi, 

eşitliğin değerlendirilmesi için bir çerçeve 

oluşturmayı, konuyla ilgili bilgi ve veri 

tabanını geliştirmeyi ve uygulanabilir 

politika önerileri geliştirmeyi hedefliyor.

Proje kapsam›nda eşitsizliklerin 

belirleyicilerini ortaya koyabilmek amacıyla 

iki ayrı regresyon analizi gerçekleştirildi. 

Galatasaray Üniversitesi İktisadi 

Araştırmalar Merkezi, TÜİK tarafından 

toplanan “Hanehalkı Bütçe Anketleri”ni, 

Proje kapsam›ndaki di¤er yay›nlar:

Sivil İzleme Faaliyetleri Değerlendirme 
Raporu

Kız Çocukların İlköğretime Erişiminde 
Türkiye’den Örnekler 

Kız Çocukların İlköğretime Erişiminde 
Dünyadan Örnekler

Bin Yıl Hedefleri ve Eğitimde Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği: Sivil İzleme Grupları 
2005 Yılı Raporu

İlköğretimde Okulu Terk ve İzlenmesi ile 
Önlenmesine Yönelik Politikalar

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve 

Sosyal Araştırmalar Merkezi ise OECD’nin 

her üç yılda bir gerçekleştirdiği PISA 

araştırmasının verilerini kullanarak eriim 

ve baar›da eşitsizliklerin belirleyicilerini 

ortaya koydu. ERG, bu bulguları ve elde 

bulunan diğer araştırma sonuçlarını 

katılımcı bir süreçle değerlendirerek 

hazırladığı Eğitimde Eşitlik: Politika 
Analizi ve Öneriler raporunu 2009 yılının 

ubat ayında kamuoyuyla paylaştıktan 

sonra, tanıtım ve savunu çalışmalarıyla 

eğitim politikaları oluşturulurken eşitlik 

ilkesinin gündemde tutulmasını sağlamaya 

çalışacak.

eğitimde	eşitliğin	geliştirilmesi	için	
verilere	dayalı	savunu	
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Atina Üniversitesi’nden Doç. Dr. Herkül 

Millas’ın “İnsanlar Eğitimlerinde Söz Sahibi 

Olmalı mı? Batı Trakya’da Bir Hak, Uyum, 

Barış Arayışı Projesi” başlıklı konuşmasıyla 

açılan konferans, Elisabeth Ross’un “Beyin 

ve Öğrenme” konulu semineriyle kapandı.

2008 Konferansı’nın iki özel başvuru 

alanı, Barış Eğitimi ve Eğitimde Cinsiyet 

Ayrımcılığı ile Mücadele idi. “Kadın Olmak” 

temalı sohbet toplantıları gerçekleştirildi; 

öğretmenlere ve lise öğrencilerine yönelik 

barış eğitimi drama atölyeleri yapıldı.

Konferansa aralarında Milli Eğitim Bakanlığı 

temsilcileri, öğretmenler, akademisyenler, 

sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, 

veliler, özel sektörden eğitime ilgi duyan 

kişiler ve öğrencilerin de bulunduğu 1500’e 

yakın kişi katıldı.

yerel çalıştaylar
Yerel çalıştaylar Eğitimde İyi Örnekler 

Konferansları’nın daha geniş bir kitleye 

erişmesi ve yerel örneklerin de sunulduğu 

bir paylaşım ortamı yaratılması 

amacıyla yapılıyor. 2008 yılında, İl Milli 

Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği içinde 

gerçekleştirilen Sakarya, Afyonkarahisar 

ve Balıkesir çalıştaylarında 480 eğitimciye 

ulaşıldı. 
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düşünme gücü: soran ve sorgulayan 
gençlik için öğretmen eğitimi

Eleştirel düşünme beceri ve tutumlarının 

eğitimde yaygınlaşması, ERG’nin 

kuruluşundan bu yana çalışma alanları 

arasında yer verdiği, gerçekleşmesine 

katkıda bulunmaya çalıştığı bir hedef. ERG, 

bu alanda önde gelen akademisyenlerle 

çalışma fırsatı buldu. 2004 yılında Prof. 

Dr. İpek Gürkaynak, Prof. Dr. Füsun Üstel 

ve Prof. Dr. Sami Gülgöz’ün hazırladığı 

Eleştirel Düşünme raporu bugüne kadar 

binlerce eğitimciyle paylaş›ld›.

2008 y›l›nda yap›lan çal›malarla bu alanda 

daha yayg›n uygulamalar›n yap›lmas› 

için önemli ad›mlar at›ld›. Öğretmenlerin 

eleştirel düşünme yöntemlerini yaratıcı 

biçimlerde kullanan, eleştirel düşünme 

becerilerini alışkanlık haline getirmiş 

öğrenciler yetiştirmesine katkıda bulunmak 

amacıyla “Düünme Gücü” projesinin 

haz›rl›klar› balat›ld›. Proje çerçevesinde, 

ilk aşamada eğitilen 20 uzman eğiticinin, 

160 eğiticiye eğitim vermesi hedefleniyor. 

160 eğiticinin de İstanbul, İzmir, Ankara, 

Adana, Kayseri, Kahramanmaraş, Samsun 

ve Van’da 6600 öğretmene eğitim vermesi 

öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 

ERG, Akbank, “Düşünme Gücü: Soran 

ve Sorgulayan Gençlik için Öğretmen 

Eğitimi Destek Projesi” ortaklığı 4 Ocak 

2009’da yapılan imza töreniyle kamuoyuna 

duyuruldu. 

“Eğitimin içeriği ve öğretme-öğrenme süreçlerinde yapılmak istenilen köklü 
değişimin sınıf ortamına etkili bir biçimde yansıması ve yöntemler arasındaki 
geçiş sürecinin hızlandırılması için öğretmen odaklı bilgilendirme ve yeterlilik 
geliştirme çalışmalarına acil gereksinim duyulmaktad›r.” 
(Eğitim İzleme Raporu 2007)
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Proje kapsam›nda haz›rlanan yay›nlar:

Düşünen Sınıf için Öğretme ve Öğrenme 
Yöntemleri: Bu temel kitap, öğretmenlerin 

eletirel düünme ortam› oluturmak için 

tüm derslerde kullanabilecekleri yöntem ve 

teknikleri içeriyor.

Kaynak Dosyası: Sınıfta düşünme ve 

tartışma ortamı yaratmaya yardımcı olmak 

üzere tasarlanmış yöntem ve metinleri 

içeriyor. 

Öğretmen Kılavuzu: Kaynak Dosyası’nın 

kullanımına ilişkin öneriler içeriyor.  

suzan sabancı dinçer’in proje imza töreninde yaptığı konuşmadan: 
Bizlere, okullarımızda aldığımız öğrenim sırasında, 
bir sorunun çoktan seçmeli cevapları arasında 
yalnızca bir tanesinin doğru olduğu öğretildi. 
Öğrenirken de, bilgimizi ölçen sınavlarda da bu 
yöntemi kullanmamız istendi. Bize soru kalıpları 
ezberletildi. Çözüm yollarını ezberlememiz istendi.  

Keşke gerçek hayatta da, okullarda öğretildiği  
gibi, her sorunun tek bir doğru cevabı olsaydı... 
O zaman hayat ne kadar kolay olurdu. Bir kere 
ezberlediğimiz bir çözüm yöntemi, bize ömür boyu 
yeterli olurdu. 

Oysa gerçek hayatta bugün hepimiz, kendi 
tecrübelerimizden de çok iyi biliyoruz ki, her 
sorunun birden fazla yanlış cevabı olabileceği gibi, 
birden fazla doğru cevabı da olabilir.  Hepimiz, 
her gün hem özel hem de iş hayatımızda bir sorun 
ile karşılaştığımızda, karar verirken, birçok doğru 
arasından seçim yapmak zorunda kalıyoruz.  

Hayat bize ezberle değil ancak düşünüp, 
sorgulayarak başarılı olabileceğimizi öğretiyor. 

İnsanlığın ilerlemesi dogmalara karşı çıkan, verilen 
cevaplarla tatmin olmayan, hep daha ötesini görmek, 
daha derinlemesine anlamak için ısrar eden, sadece 

“neden” değil, aynı zamanda  “neden olmasın” diye 
de soran akıllar sayesinde oldu. 

Bizler bugün, bütün bir insanlık olarak, bu “akılların” 
bize sağladığı imkânlar önünde saygıyla eğiliyoruz. 
Hepimiz biliyoruz ki, önümüzü aydınlatan, yolumuzu 

açan ve hayatımıza hayat katan bu akıllar olmasaydı 
binlerce buluş ve gelişme de olmayacaktı. 

Tüm insanlığın hayranlık duyduğu bu bilim  
insanları ve sanatçıların sahip oldukları tek şey  
merak ve sorgulama dürtüleri ve beyinlerinin 
içinde hiç durmayan “neden başka türlü olmasın” 
kuşkusuydu. 

Geleneksel eğitim sistemlerinin öngördüğünün 
aksine çocuklar, yetişkinler tarafından kendilerine 
verilen bilgiyi ezberleyerek değil,  “kendi 
düşüncelerini yapılandırarak” öğreniyorlar.  

Gerçek eğitim, öğrenciyi ansiklopedik bilgi ile 
donatmak değil,  verileri “yorumlayan”, bir noktadan 
başka noktaya varabilen yani akıl yürütebilen 
gençler yetiştirmek demektir. 

Biz artık Türkiye’de kendisine sunulanla 
yetinmeyecek, her bilgiyi sorgulayacak, araştıracak, 
kendilerini geliştirecek ve bizi daha iyi bir dünyaya 
taşıyacak gençlerin yetiştirilmesine katkıda 
bulunmak istiyoruz.

Bu isteğimizi ancak, onların hayatlarına sihirli 
ve sevgi dolu bir şekilde dokunan, onlara ilham 
verecek öğretmenler ile başarabiliriz. İnanıyoruz ki 
vereceğimiz destekle; öğretmenlerimiz, çocuklarımızı 
bilgi çağına hazır, soran, sorgulayan yeni nesiller 
olarak yetiştireceklerdir.

Bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu büyük bir 
sevinç ve gururla yapıyoruz. 
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yönetiim ve kaynak kullan›m›
sosyal bütçeyi izliyoruz platformu

Sosyal Bütçeyi İzliyoruz Platformu’nun 

amacı, Anayasa’ya göre devletin temel 

görevlerinden olan sosyal işlevler için 

kamu kaynaklarından ayrılan payı izlemek, 

bu alandaki politikaların nasıl hayata 

geçirildiğini gözleyip değerlendirmek ve 

kamuoyu ile paylaşmaktır.

2009 Merkezi Yönetim Bütçesi’nin 

aşamalarını yakından takip eden 

Platform, planlama belgelerinde yer 

alan ilkeler ışığında bütçe tasarısını 

değerlendirerek, öneriler geliştirdi ve bunlar› 

milletvekilleriyle paylat›. 

Ekim 2008’de Plan Bütçe Komisyonu 

görüşmeleri öncesinde, milletvekillerine 

gönderilen ve eğitim politikalarında 

ve önceliklerinde süreklilik sağlanması 

gerektiğini vurgulayarak mevcut durumu 

açıklayan mektupta şu noktaların altı çizildi:

1. 2007 yılında yapılan derslik sayısı 

son beş yılın en düşüğüdür. Oysa, 

ilköğretimde tekli eğitime geçiş 

hedefinin gerçekleşmesi ve ortaöğretim 

süresinin dört yıla çıkarılmasının derslik 

başına düşen öğrenci sayısı üzerindeki 

etkisinin hafifletilmesi için derslik yapım 

hızının devam etmesi gerekmektedir. 

2. Bu ve diğer eğitim hedeflerinin 

gerçekleşmesi için yatırım ihtiyacı 

aciliyetini korumaktadır. Ancak MEB 

yatırım bütçesinin MEB bütçesine oranı 

hızla düşmektedir. 

3. MEB bütçesinin GSMH’ye oranı 

da düşmektedir. Eğitim bütçesi, 

UNESCO’nun kalkınmakta olan ülkeler 

için önerdiği gibi,% 6’ya yükseltilmelidir.

sosyal bütçeyi izliyoruz platformu:

ERG, Engelliler.Biz Platformu, Gündem Çocuk Derneği, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi 

(ÇoÇa), İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi, İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve 

Araştırma Birimi, Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (KA.DER), Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika 

Forumu (SPF), Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV), Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) 

meb yat›r›m bütçesinin meb bütçesine oran›

* bütçe tasarısında  
% 5,4 olarak yer alan 
oran, 25 aralık 2008’de 
bütçe görüşmelerinin 
son aşamasında yapılan 
bir kesintiyle % 4,6’ya 
düşürüldü.

kaynak: milli e¤itim 
istatistikleri, örgün 
e¤itim 2007-2008 ve 
bütçe mali kontrol genel 
müdürlü¤ü (www.bumko.
gov.tr). 2009 verisi 
hesaplan›rken kesintili 
yat›r›mlar ödene¤i 
kullan›lm›t›r.
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uluslararas› aç›l›m
ERG, uluslararası ilişkilerini ve çalışmalarını 
geliştirmeye devam ediyor. 

ERG, 2008’de Avrupa Komisyonu destekli 
“Temel Eğitime Destek Projesi”ni değerlendiren 
Reform’un 10. Yılında Temel Eğitim: 
Mevcut Durum ve Öneriler Raporu’nu 
hazırlayan ekibin koordinasyonunu üstlendi. 
Avrupa Komisyonu’nun daveti üzerine 
Brüksel’e giderek 2008 Türkiye İlerleme 
Raporu’na ilişkin görüşlerini bildirdi.

ERG Eylül 2008’de Strasbourg’da düzenlenen 
“Avrupa Konseyi Yurttaşlık ve İnsan Hakları 
için Sivil İşbirlikleri Forumu”nda yer ald› ve  

“Yurttaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi için Sivil 
İşbirlikleri” başlıklı oturuma başkanlık etti.

Avrupa Vakıflar Ağı önderliğinde sürdürülen 
ve ERG’nin de Yürütme Kurulu’nda yer aldığı,  
Avrupa’da Demokrasiyi Öğrenme Girişimi 
(ILDE) bu dönemde iki proje tamamladı: 
sivil toplum kuruluşlarının demokratik okul 
çalışmalarından iyi örnekleri bir araya getiren 
bir el kitabı ve öğrencilere Avrupa Birliği’ni 
somut örnekler çerçevesinde anlatan bir 
öğrenme materyali. El kitabındaki iyi örnekler 
arasında Düşünme Gücü projesi de yer alıyor.

The British Council ve Dünya Bankası 
ile ortak akıl üretme ve fikir paylaşma 
f›rsatları yarat›ld›. UNICEF’in “Ülke Raporu 
Eylem Planı Ara Dönem Değerlendirme 

Toplantısı”nda ve UNESCO’nun “Herkes 
için Eğitim ve Türkiye’nin Öncelikleri” 
çalıştayında ERG sivil toplumun temsilcileri 
aras›ndayd›. UNDP ve Dünya Bankası ortak 
girişimi olan “İnsani Gelişme Diyalogu” 
dizisinin “Yükseköğretimin Finansmanı” 
konulu ikinci semineri ERG ortaklığıyla Sakıp 
Sabancı Müzesi’nde gerçekleştirildi.

ERG, Network of Education Policy Centers ve 
Open Society Institute Education Support 
Program gibi ağlarla da ilişkilerini sürdürüyor. 
Bu çerçevede ERG, geçen yıl Viyana’da 
düzenlenen Kafkas Ülkeleri Eğitim Girişimi 
toplantısına katıldı ve ERG Koordinatör 
Yardımcısı Batuhan Aydagül, Temmuz 
2007–Kasım 2008 arasında Liberya’da 25 
yıl süren iç savaş sonrasında göreve gelen 
Ellen Johnson Sirleaf hükümetinde Eğitim 
Bakanlığı’na Eğitim Politikası ve Planlaması 
Danışmanlığı yaptı. 

ERG, etkinliklerini ve temel yaklaşımlarını 
uluslararası alanda da paylaşıyor. 2008’de 
New York’taki Karşılaştırmalı ve Uluslararası 
Eğitim Konferansı’na “Advocating for 
Educational Equity in Turkey: Reflections 
of a Think-Tank Experimenting with New 
Strategies and Tools” (Türkiye’de Eğitimde 
Eşitliği Savunmak: Yeni Stratejiler ve Araçlar 
Kullanan bir Düşünce Kuruluşundan Notlar) 
başlıklı sunumla katıldı.

almanya-türkiye öğretmenler buluşması

ERG’nin 2008 yılında Herbert Quandt Vakfı* ile birlikte gerçekleştirdiği “Almanya-Türkiye Öğretmenler 
Buluşması”na Almanya’dan ve Türkiye’den toplam 18 öğretmen katıldı. 
Öğretmenlerin kültürlerarası ve uluslararası yeterliliklerini pekiştirebilecekleri, farklı bakış açıları 
kazanabilecekleri ve iki ülkenin öğretmenleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları keşfedebilecekleri bir paylaşım 
platformu oluşturmayı amaçlayan buluşmada öğretmenler sunumlar, paneller ve atölye çalışmaları yoluyla iki 
ülkenin eğitim sistemleri hakkında bilgi ve görüşlerini paylaşma, kültürlerarası öğrenme konusunda çalışma, 
toplumsal cinsiyet, din, eğitim ve siyaset alanlarındaki güncel gelişmeleri tartışma  
olanağı buldu. 

*  ALTANA AG şirketler grubunun, ilk başkanı Alman sanayici Dr. Herbert Quandt  adına kurduğu vakıf ulusal ve uluslararası diyalog, 
araştırma ve eğitim alanlarında çalışıyor; üniversiteler arasında öğrenci ve akademisyen değişim programlarına, disiplinlerarası 
araştırma projelerine mali destek veriyor,  kültürlerarası diyalogu güçlendirmeyi hedefleyen uluslararası çalışmalar yapıyor. 
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araştırma ve raporlar 
BELELİ, Özsel, ÇAKMAKLI, Didem, GÖKTÜRK, 
Duygun ve KAZANCI Meltem A. Kız Çocukların 
İlköğretime Erişiminde Dünyadan Örnekler, 
Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet 
Eşitliğinin Sağlanması Projesi Yayını.

ÇAMELİ, Tuba. Kız Çocukların İlköğretime 
Erişiminde Türkiye’den Örnekler, Eğitimde 
ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin 
Sağlanması Projesi Yayını.

ERBİL, Güher, YENİGÜN, Aygen. Sivil İzleme 
Faaliyetleri Değerlendirme Raporu, Eğitimde 
ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin 
Sağlanması Projesi Yayını.

ERG. Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek Eğitimi 
raporlarının İngilizce yönetici özeti.

ERG. Eğitim İzleme Raporu 2007.

ERG. Herkes İçin Kaliteli Eğitim: Eğitim 
Reformu Girişimi 2003-2007.

GÜRKAYNAK, İpek, ÜSTEL, Füsun, GÜLGÖZ, Sami. 
Eleştirel Düşünme – Güncelleştirilmiş baskı.

bilgi ve politika notları
Eğitimde ve Eğitimle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği. 

Milletvekillerine Mektup: 2009 Eğitim Bütçesi. 

araştırma ve raporlar
AYDAGÜL, Batuhan. Eğitim: Türkiye’nin Avrupa 
Yolunda “Olmazsa Olmaz”ı, 2007.

AYDAGÜL, Batuhan. Beceriler, Yeterlilikler ve 
Meslek Eğitimi: Politika Analizi ve Öneriler, 
2006.

ERG. Türkiye’de Din ve Eğitim: Değişim 
İhtiyacı, 2005.

ERG. Herkes İçin Kaliteli Eğitim: Eğitim 
Reformu Girişimi 2003-2005, 2005.

GÖKSEN, Fatoş, CEMALCILAR, Zeynep, GÜRLESEL, 
Can Fuat, Türkiye’de İlköğretim Okullarında 
Okulu Terk ve İzlenmesi ile Önlenmesine 
Yönelik Politikalar, Eğitimde ve Toplumsal 
Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 
Yayını, 2006. 

GÜRKAYNAK, İpek, ÜSTEL, Füsun, GÜLGÖZ, Sami. 
Eleştirel Düşünme, 2004.

GÜRLESEL, Can Fuat. Türkiye’nin Kapısındaki 
Fırsat: 2025’e Doğru Nüfus, Eğitim ve Yeni 
Açılımlar, 2004.

KAYMAKCAN, Recep. Yeni Ortaöğretim Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı 
İnceleme ve Değerlendirme Raporu, 2007.

Müfredat Değerlendirme Komisyonu. Öğretim 
Programları İnceleme ve Değerlendirme – I, 
2005.

Sivil İzleme Grupları 2005 Yılı Raporu, Eğitimde 
ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin 
Sağlanması Projesi Yayını, 2005.

Yılmaz, Hakan. Beceriler Yeterlilikler ve Meslek 
Eğitimi: Finansman Yapısı ve Politika Önerileri, 
2007.

makaleler
AYDAGÜL, Batuhan. “Education: An Overarching 
Acquis For Turkey”, Turkish Policy Quarterly, Bahar 
2006

AYDAGÜL, Batuhan. “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, (der.) Jan De Groof ve Gracienne 
Lauwers, 2004. 

bilgi ve politika notları
Avrupa Birliği Yolunda Nitelikli İnsan Sermayesi: 
İspanya, Portekiz ve Polonya Örnekleri, 2007.

Eğitim Sisteminden Diplomasız Ayrılma Sorunu ve 
Çözüm Önerileri, 2007.

Ortaöğretime Geçiş Sistemi’ne İlişkin Değerlendirme 
ve Öneriler, 2007.

Anayasada Eğitim Hakkına İlişkin İlkeler, 2007.

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesine İlişkin 
Değerlendirme, 2007.

Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranını Yükseltmek 
İçin Politika Önerileri ve Dünyadan Uygulama 
Örnekleri, 2003.

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Bilgisi 
Araştırması (TIMMS), 2003.

Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi 
(PIRLS), 2003.

Demografi, 2003.

erg ortaklığında veya katkısıyla 
hazırlanan raporlar
Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma için 
Erken Çocukluk Eğitimi: Önemi, Yararları ve 
Yaygınlaştırma Önerileri, Anne Çocuk Eğitim 
Vakfı, 2007.

Ulusal İnsani Gelişme Raporu 2007, Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı, 2007.

Reformun 10. Yılında Temel Eğitim: Mevcut 
Durum ve Öneriler, Temel Eğitime Destek 
Programı, 2007.

Türkiye Eğitim Sektörü Araştırması, Dünya 
Bankası, 2006.

Eğitim ve İnsangücü Çalışma Grubu Raporu, IV. 
Türkiye İktisat Kongresi, 2004.

yay›nlar
2008

2003 — 2007



herkes için kaliteli eğitim 21

anne çocuk eğitim vakfı (açev)
açev’in misyonu, gelişen bir toplum için eğitimin şart olduğu bilinciyle, uzmanlık alanı olan erken çocukluk ve yetişkin 
eğitimine, programları ve uygulamaları ile katkı sağlamak ve bu konuda ülke genelinde yaygın bir hizmet ağı oluşturmaktır. 
eğitimde fırsat eşitliği ilkesinin hayata geçirilmesi ve çocuk ile yakın çevresinin de desteklenmesine yönelik programlar 
geliştirmiş olan açev, bugüne kadar türkiye çapında ve yurt dışında 500.000 kişiye eğitim hizmeti ulaştırmış ve 5500’in 
üzerinde eğitimci yetiştirmiştir.

aydın doğan vakfı
aydın doğan vakfı faaliyetlerini öncelikle eğitim, kültür, sanat alanlarında olmak üzere sağlık, spor, bilim ve ekonomideki 
gelişmelerin ve iyileştirmelerin sağlanması yönünde sürdürmektedir. vakıf ülkemizin güçlü, çağdaş, saygın bir toplum 
olması, insanların kendilerini yönetmeleri ve sorunlarını çözebilmeleri için: temel araçlara, tarafsız ve doğru bilgiye 
ulaşabilmelerine olanak sağlar, toplumun eğitim ve kültür düzeyini geliştirecek yatırımlar, etkinlikler yapar ve bu tür 
etkinlikleri destekler. 

bahçeşehir üniversitesi
bahçeşehir üniversitesi evrensel bilgi ve değerlerin doğrultusunda topluma ve insanlığa yararlı, üretken, araştırmacı, 
aydın, insan haklarına ve özgürlüklerine saygılı, sosyal sorumluluk bilinci ve yaratıcı düşünceye sahip bireyler 
yetiştirmeyi hedefler. bir üniversitenin vizyonunun aynı zamanda toplumun dönüşümüne katkıda bulunmak olduğuna inanan 
bahçeşehir üniversitesi, yıl içinde pek çok sertifika programı, konferans ve paneller düzenlemekte, aynı zamanda kültürel 
etkinliklere ev sahipliği yapmaktad›r.

enka vakfı
enka vakf›, türk gençlerinin modern eğitim, kültür ve spor alanlarındaki çabalarını yüceltmeyi amaç edinmiştir. 1983 
yılında, istanbul’da kurulan sadi gülçelik spor merkezi bu misyonun ilk temel taşın› oluturmu ard›ndan kurulan okullar 
ve kültür kurumları ile enka vakfı, eğitim, kültür ve sporda katedilen ilerlemede önemli bir role oynam›t›r.

hedef all›ance
temel amacı insan sağlığına ve güzelliğine değer katmak olan hedef allıance holding, ilaç ve ıtriyat dağıtım kanalları 
sektöründe 1987 yılından beri faaliyet göstermektedir. hedef alliance, türkiye genelinde 67 noktadan, 17.000’i eczane 
olmak üzere, 30.000 müşteriye hizmet vermektedir. holding, kendini sektörünün zirvesine yükselten topluma karşı 
sorumluluklarının bilinciyle çeitli toplumsal sorumluluk projelerine destek vermektedir. 

kadir has vakfı
hayır işlerine ağırlıklı olarak 1980’li yıllarda yönelen işadamı kadir has, özellikle eğitim, kültür ve sağlık alanlarında 
birçok yatırım yapmıştır. kadir has ve rezan has’ın türkiye’nin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamaya ve insana 
yatırım yapmaya dayalı anlayışlarının sonucunda 1991 y›l›nda kurulan kadir has vakf› aracılığı ile eğitim, kültür ve sağlık 
alanlarında birçok çalışma yapılmaktadır. kadir ve rezan has, vasiyetlerinde servetlerinin önemli bir kısmını kadir has 
vakfı’na bağışlamıştır. 

sabancı üniversitesi
sabancı vakfı tarafından kurulan sabancı üniversitesi ülkemizde ve dünyada, her alanda yetkin ve kendine güvenen, çok 
boyutlu ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmeyi, bilim ve 
teknolojik gelişmelere katk›da bulunmay› ve üretilen bilgilerin topluma yayılmasın› hedefler. eğitim, yönetim ve kamu 
politikalarının oluşumunda aktif rol alan merkezleri ve kültür-sanat yaşamına sunduğu çok boyutlu hizmetler ile sabancı 
üniversitesi, topluma geri dönen birçok ekdeğer üretmektedir.

tepe akfen vie (tav)
tepe ve akfen gruplarının ortak girişimleriyle 1997 yılında kurulan tav, bugün türkiye’nin istanbul, ankara ve izmir 
kentlerindeki uluslararas› havalimanlarıyla ve gürcistan’da tiflis ve batum ve tunus’ta monastir uluslararası 
havalimanları’nın işletmesini üstlenmiştir. bünyesinde bulunan 11 ayrı şirketle havalimanı operasyonunu bütünleyici ilgili 
iş kollarında da faaliyet göstermektedir. tav, ekonomik ve sosyal amaçlarla bireysel ve toplumsal hedefleri dengeleyerek, 
çal›anlar›n›n, irketlerinin ve toplumun ç›karlar›n› en üst seviyede korumay› amaç edinmitir.

vehbi koç vakfı
türkiye’nin ilk büyük özel vakfı olan vehbi koç vakfı 1969’da hayata geçirildi. çağdaş ve gelişen bir türkiye için, yaşamın 
en temel gereksinimleri olan eğitim, sağlık ve kültür alanlarında yoğun faaliyet gösteren vakıf, kurulduktan sonra bağış 
ve katkılarıyla çok sayıda  okul, yurt, kütüphane ve klinik kurdu ve bunları işletilmek üzere ilgili kamu kuruluşlarına 
devretti. vakıf ayrıca, maddi ihtiyacı olan gençlere eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla burs vermektedir.

yapı merkezi
43. faaliyet yılını sürdüren Yapı Merkezi, ulaşım sistemleri, kent içi raylı sistemler, endüstriyel yap›lar, genel hizmet 
yapıları, toplu konutlar , su toplama ve temin sistemleri, restorasyon ve güçlendirme işleri ile ilgili yurtiçinde 
ve yurtdışında sayısız projeyi hayata geçirmiştir. Yapı Merkezi tüm faaliyetlerinde, toplumun kalkınmasını, dünya 
uygarlığının gelişmesini, insan mutluluğunu, çalışanlarının ve müşterilerinin memnuniyetini ön planda tutar. Yapı 
Merkezi, kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde özellikle eğitim, barış ve kültür alanlarında çeşitli çalışmaları 
desteklemektedir.

kurumsal destekçiler 2008  
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