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EĞİTİM İZLEME RAPORU
2013 
ERG yed�nc� Eğ�t�m İzleme Raporu’nu
yayımladı. Raporda, okul türler�n�n
azaltılması ve genel l�seler�n
dönüşümü, açıkortaöğret�m, TEOG
sınavı, öğretmen pol�t�kaları ve
öğretmen yeterl�kler�, erken çocukluk
eğ�t�m�, özel eğ�t�m, eğ�t�m�n yönet�ş�m�
ve f�nansmanı, PISA 2012
değerlend�rmes�nde Türk�ye’dek�
öğrenc�ler�n performansı g�b� pek çok
güncel konu ele alınıyor. Rapora
ulaşmak �ç�n aşağıdak� görsele
tıklayınız. Ayrıca raporun İng�l�zce
yönet�c� özet�ne ulaşmak �ç�n
tıklayınız.

 
EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
ERZURUM VE GÜMÜŞHANE
YEREL ÇALIŞTAYLARI 
ERG, 35 ve 36. Eğ�t�mde İy� Örnekler
Yerel Çalıştayları’nı sırasıyla Erzurum
ve Gümüşhane’de düzenled�. Erzurum
ve Gümüşhane İl M�ll� Eğ�t�m
Müdürlükler� �şb�rl�ğ� ve Aydın Doğan
Vakfı’nın desteğ�yle düzenlenen
çalıştaylara toplam 242 eğ�t�mc� katıldı.
9 Eylül’de Erzurum M�ll� Eğ�t�m
Bakanlığı H�zmet�ç� Enst�tüsü’nde ve
11 Eylül’de Gümüşhane Mareşal
Çakmak Sosyal B�l�mler L�ses�’nde
düzenlenen çalıştaylarda, ulusal
konferansta yer alan �y� örnekler�n ve
atölyeler�n yanı sıra yerel
uygulamalar/materyaller de sunuldu.
Çalıştay önces� ve sonrası yapılan
z�yaretlerde, Erzurum İl M�ll� Eğ�t�m
Müdürü Yüksel Aslan ve Gümüşhane
İl M�ll� Eğ�t�m Müdür Yardımcısı Mesut
Olgun ERG ek�b�n� ağırladı.

 
13. EĞİTİM POLİTİKASI
SEMİNERİ 
İlkokumayazma öğret�m�nde
öğrenc� katılımıyla hece oluşturma
çalışmasını konu alan ERG Eğ�t�m

TÜRKİYE’DE İNANÇ
ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKINI
İZLEME RAPORU 
Norveç Hels�nk� Kom�tes�: İnanç
Özgürlüğü G�r�ş�m�, Türk�ye’de
Temmuz 2013  Haz�ran 2014
tar�hler� arasında düşünce, d�n veya
�nanç özgürlüğü hakkı �le �lg�l� olarak
yaşanan gel�şmeler� uluslararası
�nsan hakları hukukunu temel alarak
değerlend�ren, Türk�ye’de İnanç
Özgürlüğü Hakkını İzleme
Raporu’nu yayımladı. Raporda farklı
başlıkların yanı sıra eğ�t�m s�stem�
bağlamında da değerlend�rme ve
öner�lere yer ver�l�yor. Rapora
ulaşmak �ç�n tıklayınız.

 
ÇOCUKLAR İÇİN BARIŞ! 
Kobane’de yaşanan saldırıların
ardından pek çok çocuk, yaşanan
ş�ddet ortamında hak �hlaller�ne
maruz kaldı. Bu �hlaller�n altını
ç�zmek amacıyla, Gündem Çocuk
Derneğ�, 9 Ek�m’de “Çocuklar İç�n
Barış, Hemen Ş�md�” başlıklı b�r
basın açıklaması yayımladı.
Açıklamaya ulaşmak �ç�n tıklayınız.

 
ÇOCUK HAKLARINA DAİR
SÖZLEŞME’NİN 25. YILI 
Bu yıl, Çocuk Haklarına da�r
Sözleşme’n�n 25. yılı kutlanıyor. BM
Çocuk Hakları Kom�tes� �lk kez
Google+ Hangout kullanarak, 24
Eylül’de 14 ülkeden çocukların
öneml� buldukları konuları
konuşab�lecekler� b�r etk�nl�k
düzenled�. Türk�ye’den de
çocukların katıldığı onl�ne
görüşmelere çocuklar Google+ ve
Facebook üzer�nden katılarak
Çocuk Hakları Kom�tes� üyeler�yle
konuşma fırsatı buldu. 25. yılın
etk�nl�k sayfasına ulaşmak �ç�n
tıklayınız.

 
DEMOKRATİK
VATANDAŞLIK ve İNSAN
HAKLARI EĞİTİMİ 

İŞGÜCÜNÜN
GELİŞMESİNDE STEM
EĞİTİMİNİN ROLÜ 
STEM (Fen, Teknoloj�, Mühend�sl�k,
Matemat�k) eğ�t�m�n�n amacı, �şgücü
p�yasasındak� boşlukları dolduracak
donanım ve becer�lere sah�p b�r
gelecek yaratmaktır. ABD’dek� üç
eyalette kırsal alanda STEM
eğ�t�m�n�n önem�ne, a�leler�n STEM’e
�l�şk�n farkındalığına ve buna yönel�k
atılan adımlara odaklanan The Role
of STEM Educat�on �n Improv�ng the
Tr�State Reg�on’s Workforce
başlıklı araştırmaya ulaşmak �ç�n
aşağıdak� görsele tıklayınız.

 
EĞİTİM SEKTÖRÜ ANALİZİ
İÇİN YÖNTEM KILAVUZU 
UNICEF, UNESCO, Dünya Bankası
ve Global Partnersh�p for
Educat�on’dan toplam 25 uzman ve
ekonom�st�n ortak çalışması olarak
hazırlanan Yöntem Kılavuzu,
gel�şmekte olan ülkelerde eğ�t�m
sektörünün kapsamlı b�r anal�z� �ç�n
yol göster�c� b�r rapor n�tel�ğ� taşıyor.
Kılavuzla, daha eş�tl�kç� eğ�t�m ve
öğrenme �ç�n sınıf ortamından
pol�t�ka yapım kademes�ne kadar
hesapvereb�l�rl�k ve kamu
kaynaklarının daha ver�ml� kullanımı
teşv�k ed�l�yor. Kılavuzun �lk c�ld�,
eğ�t�m sektörü, okullulaşma, sınıf�ç�
ve sınıfdışı ver�ml�l�k, okul dışındak�
çocuklar, yönet�ş�m ve f�nansman,
kal�te ve eş�tl�k kapas�tes�
başlıklarını �çer�yor. İk�nc� c�lt �se,
erken çocukluk eğ�t�m�,
yükseköğret�m, yaygın eğ�t�m,
okuryazarlık, meslek� ve tekn�k
eğ�t�m g�b� konulara odaklanıyor.
Kılavuzun �lk ve �k�nc� c�ld�ne
ulaşmak �ç�n tıklayınız.

 
11 EKİM DÜNYA KIZ
ÇOCUKLARI GÜNÜ 
Son on yıldır eğ�t�mde toplumsal
c�ns�yet temell� eş�ts�zl�k sorunu
kalkınma ve eğ�t�m pol�t�kalarının
öncel�kl� konuları arasına g�rd�. Bu
kapsamda, her yıl farklı b�r temayla,
çeş�tl� panel ve etk�nl�klerle kutlanan

SABANCI ÜNİVERSİTESİ LİSE
YAZ OKULU 
L�se Yaz Okulu’nun beş�nc�s�n�
düzenleyen Sabancı Ün�vers�tes�, l�se
öğrenc�ler�ne ün�vers�te deney�m�
yaşatarak, fen b�l�mler�nden yönet�m
b�l�mler�ne, sanattan sosyal b�l�mlere, d�l
eğ�t�m�nden meslekler ve ün�vers�telere
kadar gen�ş b�r yelpazede b�lg�lend�r�c�
sem�nerlerle zeng�n b�r �çer�k sunuyor.
Ayrıntılı b�lg� �ç�n tıklayınız.

 

VEHBİ KOÇ VAKFI’NDAN
MÜZEDE EĞİTİM 
Vehb� Koç Vakfı Sadberk Hanım
Müzes�, “Hayd� Müzeye!” eğ�t�m projes�
kapsamında çocuklar �ç�n akt�v�te
k�tapları �le müzede akt�f öğrenmey�
destekleyen, eğ�t�m ve müze
koleks�yonu üzer�ne b�lg�ler sunan
öğretmen rehber�n� yayımladı. Ayrıntılı
b�lg� �ç�n tıklayınız.

 

AÇEV’DEN İLK6YIL
UYGULAMASI 
AÇEV ve Türk�ye Vodafone Vakfı
�şb�rl�ğ�yle anne ve babalara destek
olmak amacıyla gel�şt�r�len “İlk6Yıl” mob�l
uygulaması kullanıma sunuldu.
Uygulama, çocuk gel�ş�m�n�n en öneml�
dönem� olan �lk 6 yıldak� gel�ş�m�n mob�l
teknoloj� aracılığıyla �zlenmes�n�
sağlıyor. Çocuk gel�ş�m� konusunda
oldukça kapsamlı b�r d�j�tal rehber n�tel�ğ�
taşıyan uygulamada, anne, baba ve
çocuk açısından öneml� tar�hler�n
kayded�leb�leceğ� takv�m, çocuğun boy
ve k�losunun tak�p ed�leb�leceğ� ölçüm ve
fotoğraf ve v�deoların saklanab�leceğ�
albüm alanları bulunuyor. Ayrıntılı b�lg�
�ç�n tıklayınız.

 

SİVİL TOPLUM “TÜSEV
ATÖLYE”DE KONUŞULUYOR 
Türk�ye Üçüncü Sektör Vakfı  TÜSEV
Atölye’de örgütlenme özgürlüğüne �l�şk�n
uluslararası standartlar, demokras� ve
çoğulculuk, örgütlenme ve toplanma
özgürlüğü, s�v�l toplumkamu �şb�rl�ğ�,
s�v�l toplumun mal� kapas�tes� g�b�
başlıklarda, Türk�ye’de s�v�l toplumu
�lg�lend�ren öneml� konular üzer�ne
düzenl� aralıklarla b�lg� paylaşımı
yapılacak. Ayrıntılı b�lg� �ç�n tıklayınız.

 

TOHUM OTİZM VAKFI
REHBERLİK BİRİMİ AÇILDI 
Tohum Ot�zm Vakfı’nda �lk defa kurulan
ve ot�zml� çocukların a�leler�ne
danışmanlık vermey� hedefleyen ve
ot�zm tanısı konmuş çocukların eğ�tsel
gözlem�n� gerçekleşt�ren Rehberl�k B�r�m�
201415 eğ�t�möğret�m dönem� �t�barıyla
h�zmet vermeye başladı. B�r�mde ver�len

http://www.egitimreformugirisimi.org/sites/www.egitimreformugirisimi.org/files/ERG_EMR_Ozet_25.09.14_rev2_web.pdf
http://www.egitimreformugirisimi.org/sites/www.egitimreformugirisimi.org/files/EIR2013.02.10.14_rev4_web.pdf
http://inancozgurlugugirisimi.org/wp-content/uploads/2014/10/NHC-%C4%B0%C3%96G-T%C3%BCrkiyede-%C4%B0nan%C3%A7-%C3%96zg%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC-Hakk%C4%B1n%C4%B1-%C4%B0zleme-Raporu.pdf
http://www.gundemcocuk.org/haberler/duyurular/cocuklar-icin-baris-hemen-simdi/
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRC25thAnniversary.aspx
http://www.carnegiesciencecenter.org/csc_content/stemcenter/pdf/Work_to_Do_The_Role_of_STEM_Education_in_Improving_the_Tri-State_Regions_Workforce.pdf
http://www.globalpartnership.org/library
http://liseyazokulu.sabanciuniv.edu/tr
http://www.sadberkhanimmuzesi.org.tr/default.asp?page=muzedeegitim&m=kategorik&kid=3&hl=tr
http://www.ilk6yil.com/
http://www.tusev.org.tr/tr/arastirma-ve-yayinlar/tusev-atolye
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Pol�t�kası Sem�ner�, Doç. Dr. Hülya
Kartal ve sınıf öğretmen� Gülay
Erkal’ın katılımıyla 1 Ek�m’de
gerçekleşt�. Sınıf öğretmenler�n�n
yoğun �lg� gösterd�ğ� sem�ner�
�zlemek �ç�n tıklayınız.

 
ERG DİREKTÖRÜ
TEDxKoçUn�vers�ty’de 
Geleceğe ışık tutma gücünün
sembolü olan El Fener� (Flashl�ght)
temasıyla TEDxKoçUn�vers�ty, ERG
D�rektörü Batuhan Aydagül’ün de
katılımıyla 25 Ek�m’de Koç
Ün�vers�tes�’nde gerçekleşt�.
Öngörü, öğren, sosyal etk� ve
krea(k)t�f temalarından oluşan
oturumlarda Aydagül, öğren temalı
oturumundak� “Pencereler ve El
Fenerler�” başlıklı konuşmasında,
n�tel�kl� eğ�t�m�n tanımını yaparak, �y�
b�r eğ�t�m�n, z�h�nde daha önce
olmayan yen� penceler� açtığını �fade
ett�. TEDxKoçUn�vers�ty etk�nl�ğ�,
dünyanın her yer�nden katılımcılara
açık b�r f�k�r ve �lham ed�nme olanağı
olarak görülüyor. Ayrıntılı b�lg� �ç�n
tıklayınız.

 
OKULLAR AÇILIRKEN
ERG’DEN YENİ GÖRÜŞ
YAZILARI 
201415 eğ�t�möğret�m dönem�n�n
başlamasıyla b�rl�kte ERG araştırma
ve savunu ek�b�n�n, eğ�t�m
s�stem�ndek� güncel gel�şmeler�
değerlend�rd�ğ� görüş yazıları
medyada sıkça yer aldı. Zorunlu d�n
ders� ve �lg�l� AİHM kararı,
öğrenc�ler�n matemat�k algıları �le
mot�vasyon, özgüven ve kaygı
düzeyler�, özel okula g�tmek �steyen
öğrenc�lere devlet desteğ� (kupon)
uygulaması, öğretmen pol�t�kaları,
müdür atamaları ve FATİH Projes�
g�b� pek çok farklı konuda görüşler
yayımlandı. Bu yazılara ulaşmak
�ç�n tıklayınız.

 
ERG BLOG YAYINDA 
ERG yen� ve gündem� tak�p eden
yazı ve röportajlarla eğ�t�m
pol�t�kasına �l�şk�n söz üretmeye
devam ed�yor. ERG’n�n hem yaptığı
çalışmaları paylaşacağı hem de

Demokrat�k okul kültürünün
yaygınlaştırılması amacıyla
yürütülen çalışmalar, M�ll� Eğ�t�m
Bakanı Nab� Avcı’nın da katılımıyla
23 Ek�m’de Demokrat�k Okul Kültürü
Yaygınlaştırma Stratej�s� Tanıtım
Toplantısı’nda sunuldu. Proje
kapsamındak� p�lot okulların
öğrenc�, öğretmen ve müdürler�n�n
katıldığı toplantıda, okullar
tarafından gerçekleşt�r�len ve
öner�len faal�yetler paylaşıldı. ERG
Savunu ve Eğ�t�m Programları
Koord�natörü Işık Tüzün toplantıya
katıldı.

 
EĞİTİM ve AYRIMCILIK 
Türk�ye’de c�nsel yönel�m ve
c�ns�yet k�ml�ğ� temell� ayrımcılığa
karşı mücadele g�tt�kçe güçlen�yor;
eğ�t�m ortamlarındak� ayrımcı
uygulama ve prat�kler de g�derek
daha fazla anlatılıyor, �zlen�yor,
raporlanıyor ve sorgulanıyor.
SEÇBİR tarafından, 27 Eylül’de
“C�nsel Yönel�m ve C�ns�yet K�ml�ğ�
Temell� Ayrımcılıkla Eğ�t�m
Ortamında Mücadele Etmek”
başlıklı b�r sempozyum düzenlend�.
Sempozyumun yanı sıra homofob�
ve transfob� karşıtı öğretmen
eğ�t�mler�nden, alternat�f ders
k�tapları yazımına kadar b�rçok
etk�nl�kle, eğ�t�mde heteroseks�zme
karşı mücadele büyüyor. KAOS GL
Eğ�t�m Çalışma Grubu, Ek�m ayında
“Neol�beral Muhafazakar
Pol�t�kaların Eğ�t�m Ortamına
Yansıması” başlıklı b�r forum
gerçekleşt�rd�.

 
I. ULUSLARARASI ÇOCUK
KORUMA KONGRESİ 
UNICEF, Marmara Ün�vers�tes�
Çocuk Koruma Uygulama ve
Araştırma Merkez�, Çocuk Koruma
Merkezler�n� Destekleme Derneğ�,
Iowa Ün�vers�tes� Çocuk Hastanes�,
Çocuk İst�smarını ve İhmal�n�
Önleme Derneğ� ve Kad�r Has
Ün�vers�tes� tarafından düzenlenen
I. Uluslararası Çocuk Koruma
Kongres� 2325 Ek�m tar�hler�nde
Kad�r Has Ün�vers�tes�’nde
gerçekleşt�. Kongrede, uluslararası
ve ulusal boyutları �le çocuk koruma
s�stemler�, ülkem�zde ve dünyada
çocuk hakları, çocukların
gel�ş�mler�n� sağlıklı b�r b�ç�mde
tamamlayab�lmeler�ne dönük
önleme, savunma, sağaltım ve
�zleme çalışmaları tartışıldı.

11 Ek�m’�n 2014 yılı teması “genç
kızların güçlenmes�”yd�. Bu senen�n
konusuna uygun olarak, 10 Ek�m’de
duyurulan Nobel Barış Ödülü, kız
çocukların eğ�t�m� �ç�n verd�ğ�
mücadeleyle, Pak�stan’dan Malala
Yousafza�’n�n oldu.

 
ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN
ANALİZİ VE ÖNLENMESİ 
Eylül ayında UNICEF tarafından
yayımlanan H�dden �n Pla�n S�ght: A
Stat�st�cal Analys�s of V�olence
Aga�nst Ch�ldren başlıklı rapor,
çocuğa yönel�k farklı türlerdek�
ş�ddet� önleyeb�lmek �ç�n 190
ülkeden elde ed�len ver�ler�
kullanarak temel sorunlara açıklık
get�rmeye çalışıyor. Rapora
ulaşmak �ç�n aşağıdak� görsele
tıklayınız. Benzer şek�lde, çocuğun
ş�ddetten korunmasına yönel�k,
B�rleşm�ş M�lletler de Ek�m ayında
yayımladığı Why Ch�ldren’s
Protect�on from V�olence should be
at the Heart of the Post2015
Development Agenda raporu �le,
çocuk gel�ş�m�n�n önündek� en
büyük engel�n ş�ddet olduğunun
altını ç�z�yor. Rapora ulaşmak �ç�n
tıklayınız.

 
KÜRESEL TOPLUMSAL
CİNSİYET UÇURUMU
RAPORU 2014 
Dünya Ekonom�k Forumu’nun 142
ülkede ekonom�k katılım ve fırsat
eş�tl�ğ�, eğ�t�m, sağlık ve s�yas�
güçlenme konularında toplumsal
c�ns�yet eş�tl�ğ�n� �nceled�ğ� The
Global Gender Gap Report 2014
yayımlandı. Toplumsal c�ns�yet
eş�tl�ğ�nde genel sıralama arasında
125. sırada yer alan Türk�ye’n�n,
ekonom�k katılım ve fırsat eş�tl�ğ�
açısından OECD ülkeler� arasında
son sırada yer aldığı görülüyor.
Rapora ulaşmak �ç�n aşağıdak�
görsele tıklayınız.

h�zmetler hakkında ayrıntılı b�lg� �ç�n
tıklayınız.

 

GÖRSEL BASINDA ERG

ERG D�rektörü Batuhan Aydagül 12
Eylül’de, İMC TV Mercek Altı
Programı'nda 201415 eğ�t�möğret�m
dönem�n� ve TEOG s�stem�n�
değerlend�r�yor.

 

ERG D�rektörü Batuhan Aydagül 15
Eylül’de, NTV Haber Aktüel
Programı'nda değ�şen eğ�t�m s�stem�n�
ve bu s�stem�n olası sonuçlarını
tartışıyor.

 

ERG Savunu ve Eğ�t�m Programları
Koord�natörü Işık Tüzün 16 Eylül’de,
Hayat TV Ekmek ve Gül Programı’nda
eğ�t�mde güncel gel�şmeler� ve öncel�kl�
sorunları tartışıyor.

 

ERG D�rektörü Batuhan Aydagül 22
Eylül’de, CINE 5 Asıl Mesele
Programı'nda okulların
dönüştürülmes�ne �l�şk�n soruları
yanıtlıyor.

 

ERG Savunu ve Eğ�t�m Programları
Koord�natörü Işık Tüzün 26 Eylül’de,
CNN Türk Güne Merhaba Programı'nda
öğrenc�lerle yapılan b�r araştırmayı ve
ortaöğret�m s�stem�ne �l�şk�n
değerlend�rmeler�n� paylaşıyor.

http://www.youtube.com/watch?v=kCIP4aAL0Gs
http://www.ted.com/tedx/events/11700
http://www.egitimreformugirisimi.org/tr/basinda-erg
http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/publications_final/why_childrens_protection_from_violence_should_be_at_the_heart_of_%20the_post_2015_development_agenda.pdf
http://files.unicef.org/publications/files/Hidden_in_plain_sight_statistical_analysis_EN_3_Sept_2014.pdf
http://tohumotizm.org.tr/tohum-otizm-vakfi-rehberlik-birimi-acildi
http://www.youtube.com/watch?v=y96Z6yr44dU
http://www.youtube.com/watch?v=i77wQzZ2Gss
http://www.youtube.com/watch?v=NkjpJgoe3KA
http://www.youtube.com/watch?v=e8z0lCsJBQw
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gündemdek� gel�şmeler� uzman
konukların kalem�nden aktaracağı
yen� b�r �let�ş�m kanalı olarak
kurgulanan ERG Blog, Eylül ayında
okulların açılmasıyla b�rl�kte yen�
yazılara yer vermeye başladı. ERG
Blog’a ulaşmak �ç�n aşağıdak�
görsele tıklayınız.

 

 

ERG Araştırma Koord�natörü Dr. M.
Alper D�nçer ve Pol�t�ka Anal�st� Işıl Oral
30 Eylül’de, CNN Türk Dünyanın 1001
Hal� Programı'nda matemat�k ve fen
b�l�mler�ndek� öğrenc� başarısını ve
öğretmen pol�t�kalarını
değerlend�r�yorlar.

 

ERG Araştırma Koord�natörü Dr. M.
Alper D�nçer 17 Ek�m’de, CNN Türk Ana
Haber Bülten�’nde okullarda beslenme
ve öğrenc� başarısı üzer�ne görüşler�n�
paylaşıyor.
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T +90 (212) 292 05 42
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Üyel�kten ayrılmak �ç�n lütfen tıklayınız.

Görüş b�ld�rmek �ç�n lütfen tıklayınız.

Bülten� arkadaşlarınızla paylaşmak �ç�n
tıklayınız.

       

Bu ebülten� düzgün görüntüleyem�yorsanız tıklayınız.

D�l

Türkçe

http://www.egitimreformugirisimi.org/tr/blog
http://www3.weforum.org/docs/GGGR14/GGGR_CompleteReport_2014.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=YkUsqAXZZB0
http://www.youtube.com/watch?v=GLIQl_SSa3E
http://www.youtube.com/watch?v=nnv2yobnKvs
http://www.facebook.com/egitimdeiyiornekler
http://www.twitter.com/egitimreformu
http://www.linkedin.com/company/education-reform-initiative
http://www.youtube.com/user/egitimreformu
http://www.egitimreformugirisimi.org/
mailto:erg@sabanciuniv.edu
http://www.egitimreformugirisimi.org/ebulten/eylulekim2014

