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TÜRKİYE'DEKİ BİR DOĞAL
DENEYDEN KANITLAR 
ERG Araştırma Koord�natörü Dr. M.
Alper D�nçer’�n, Columb�a
Ün�vers�tes�’nden Neeraj Kaushal ve
CUNY’den M�chael Grossman �le
b�rl�kte hazırladığı “Women's
Educat�on: Harb�nger of Another
Spr�ng? Ev�dence from a Natural
Exper�ment �n Turkey” (Kadınların
Eğ�t�m�: Başka b�r Baharın Müjdec�s�
m�? Türk�ye’dek� Doğal B�r Deneyden
Bulgular) başlıklı araştırma, geçt�ğ�m�z
ay uluslararası hakeml� b�r derg� olan
World Development’ta yayımlandı. Bu
araştırma Türk�ye'de, zorunlu eğ�t�m
süres�n� 1997'de beş yıldan sek�z yıla
çıkaran yasal düzenlemeden
hareketle, kadınların eğ�t�m�n�n
doğurganlık, çocuk sağlığı 
ve kadınların güçlenmes� üzer�ndek�
etk�s�n� �ncel�yor. Araştırmayı
erg@sabanc�un�v.edu adres�ne ma�l
atarak b�zden talep edeb�l�rs�n�z.
Makaleye �l�şk�n ayrıntılar �ç�n
tıklayınız.

 
RESEARCH TURKEY
RÖPORTAJI 
Türk�ye Pol�t�ka ve Araştırma Merkez�
(Research Turkey), ERG D�rektörü
Batuhan Aydagül �le Türk�ye’de karar
alma süreçler�nde pol�t�ka araştırma 
ve değerlend�rme çalışmalarından
elde ed�len b�l�msel b�lg�n�n kullanımı
üzer�ne b�r söyleş� yaptı. İng�l�zce ve
Türkçe yayımlanan röportajda, ver�
temell� pol�t�ka oluşturma kavramı,
b�l�msel b�lg�n�n kullanımı ve eğ�t�m
pol�t�kalarının tasarlanma süreçler�
somut örnekler üzer�nden tartışılıyor.  
Röportajı okumak �ç�n tıklayınız.

 
İÇERMECİ EĞİTİM YAZ
OKULU 
2006 yılından �t�baren eğ�t�m
pol�t�kası üzer�ne çalışmalar yürüten
ve 15 farklı ülkede 21 kurumun
üyes� olduğu Network of Educat�on 
Pol�cy Center (NEPC) 
29 Haz�ran  5 Temmuz tar�hler�
arasında “İçermec� Eğ�t�m”
başlığıyla uzman ve
akadem�syenler�n de katılımıyla b�r
yaz okulu düzenled�. ERG’n�n de
üye olduğu ağın bu yılk� yaz
okulunda eğ�t�m ortamında, eğ�t�m
programlarında, okula er�ş�mde
gözlemlenen eş�ts�zl�kler�n farklı ülke
deney�mler�yle aktarıldığı atölye
çalışmaları yürütüldü, eğ�t�m
s�stem�n�n �y�leşt�r�lmes�n�n önündek�
temel engeller tartışıldı. Bosna
Hersek’tek� yaz okuluna ERG’den
Araştırma As�stanı Ayşegül
Taşıtman katıldı.

Derneğ�, engell�l�k konusunda
�zleme, ölçme ve değerlend�rme
gereks�n�m�ne yanıt vermek
amacıyla Mevzuattan Uygulamaya
Engell� Hakları İzleme Raporu 2013
raporunu yayımladı. Derneğ�n
İstanbul B�lg� Ün�vers�tes�
ortaklığıyla yürüttüğü Engell� Hakları
İzleme Grubu Projes� kapsamında
hazırlanan rapor er�ş�m, eğ�t�m,
çalışma hayatı ve sağlık temalarını
�çer�yor. Yayın, 2.346 farklı kamu
kurum ve kuruluşuna yapılmış
2.967 b�lg� ed�nme başvurusundan
elde ed�len ver�lere, 201213
yıllarında yazılı ve görsel medyada
engell�l�k konusunda yer almış hak
�hlaller� konulu haberlere yer ver�yor.
Rapora ulaşmak �ç�n aşağıdak�
görsele tıklayınız.

 
KREŞ HAKTIR 
Kadınların ve erkekler�n toplumsal
hayatın her alanında eş�t haklarla
yer alması �ç�n bakım h�zmet�
yükümlülükler�n�n eş�tl�kç� b�r şek�lde
paylaşılması gerekt�ğ�n� vurgulayan
Kreş Haktır Platformu, 14 �lde çocuk
bakımının nasıl olması ve k�m(ler)
tarafından karşılanması gerekt�ğ�
noktasında b�r kampanya
yürütüyor. Çocuk bakım ve eğ�t�m
h�zmetler�n�n tüm ebeveyn ve
çocuklar �ç�n b�r hak olmasını talep
eden platformun çalışmalarını
�ncelemek �ç�n aşağıdak� görsele
tıklayınız.

 
MESLEK LİSELERİ, ERKEN
TERK VE AÇIK LİSEYE
GEÇİŞ SÜRECİ 
Çel�kel Eğ�t�m Vakfı’nın, 1 Eylül 2013
tar�h�nde başladığı Ben�m Meslek
L�sem Gençl�k Dostu Projes�

Küresel Koal�syonu’nun b�r üyes�
olan UNESCO, Gazze’de yaşanan
çatışmalardan dolayı eğ�t�m
yaşamları olumsuz etk�lenen
çocukları kamuoyuna hatırlatan b�r
açıklama yayımladı. UNESCO
D�rektörü Ir�na Bokova, roket
saldırılarının okullara yönelt�lmes�n�
eleşt�rd�ğ� açıklamada, çocukların
eğ�t�m haklarının engellenmemes�
gerekt�ğ�n�n altını ç�zd�. Global
Campa�gn for Educat�on ve
B�rleşm�ş M�lletler Çocuk Hakları
Kom�tes� de yayımladıkları
açıklamalarla, Gazze’de yaşanan
çocuk hakları �hlaller�ne d�kkat çekt�.

 
EĞİTİMİN GELECEĞİ 
Gold Mercury Internat�onal
tarafından yayımlanan, The Future
of EDucat�on: The Impact of
Technology and Analyt�cs on the
Educat�on Industry başlıklı rapor,
günümüzde teknoloj�k �lerlemen�n
eğ�t�m sektöründe yarattığı etk�y� ve
�novasyonu eleşt�rel b�r b�ç�mde ele
alarak tartışıyor. Rapor, çeş�tl� vaka
çalışmalarına yer ver�rken, yararlı
pol�t�ka öner�ler� �le eğ�t�m�n
geleceğ�n�n, öğrenc�ler ve
öğretmenler açısından nasıl
olacağını ortaya koymaya çalışıyor.
Rapora ulaşmak �ç�n aşağıdak�
görsele tıklayınız.

 
ÖZELLEŞTİRMENİN
EĞİTİME ETKİSİ 
B�rleşm�ş M�lletler Kadına Karşı
Ayrımcılığı Önleme Kom�syonu
Pr�val�zat�on and �ts Impact on the
R�ght to Educat�on of Women and
G�rls başlıklı b�r rapor yayımladı.
Raporda öne çıkan en öneml� bulgu,
b�rçok ülkede özelleşt�rmen�n
etk�s�yle, kız çocuklarının, özel
okullara erkek çocuklara göre daha
düşük oranda kaydolmaları.
Raporun tamamına er�şmek �ç�n
tıklayınız.

 
KIZ ÇOCUKLARIN VE
KADINLARIN EĞİTİM HAKKI

Cumartes� günü TEDxKoçUn�vers�ty
etk�nl�ğ�nde ERG D�rektörü Batuhan
Aydagül eğ�t�m temalı b�r konuşma
yapacak. TEDx’�n teması "flashl�ght"
yan� el fener� olacak. 11:0018:00
saatler� arasında gerçekleşecek etk�nl�k,
konuşmacılar ve konu başlıkları �ç�n
tıklayınız.

 

ÇOCUK VE AİLE ÇALIŞMALARI
LABORATUVARI  
Çocukların b�l�şsel, sosyal ve duygusal
gel�ş�mler�ne �l�şk�n b�l�msel araştırmalar
yürüten Koç Ün�vers�tes� Çocuk ve A�le
Çalışmaları Laboratuvarı’nda,
gerçekleşt�r�len araştırmaların büyük b�r
kısmı okulönces� döneme odaklanıyor.
Laboratuvar, TÜBİTAK destekl� �k� yen�
araştırma �ç�n 36 yaş arası çocukları
ve ebeveynler�n� bekl�yor. Araştırmalara
katılmak ve çalışmaları �ncelemek �ç�n
aşağıdak� görsele tıklayınız.

 

OYUNCAK KÜTÜPHANELERİ
TOPLANTISI 
2012 yılından �t�baren her sene
düzenlenen Türk�ye Oyuncak
Kütüphaneler� yıllık toplantılarının
üçüncüsü 1213 Eylül tar�hler�nde
Ankara’da gerçekleşecek. Oyuncak
Kütüphanes�’n�n amacı, okulönces�
eğ�t�mden yararlanma olanağı olmayan
çocukları desteklemekt�r. Kütüphaneye
ve toplantıya �l�şk�n ayrıntılar �ç�n
tıklayınız.

 

GÖRSEL BASINDA ERG

ERG Araştırma Koord�natörü Dr. M.
Alper D�nçer, 6 Ağustos 2014 tar�h�nde
Haber Türk'te Söz Sende Programı'nda
Balç�çek İlter'�n TEOG �le �lg�l� sorularını
yanıtladı.
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kapsamında hazırlanan raporda;
ortaöğret�mde okullulaşma ve okulu
terk, meslek� ve tekn�k eğ�t�m, açık
öğret�m l�ses� g�b� konular meslek
l�ses� öğrenc�ler� açısından
�ncelen�yor. Ayrıca meslek� açık l�se
sürec�n�n nasıl �şled�ğ�ne ve
öğrenc�ler�n bu s�stemden
beklent�ler�ne de yer ver�l�yor.
Rapora ulaşmak �ç�n aşağıdak�
görsele tıklayınız.

 
İLKÖĞRETİM
KURUMLARINA DEVAM
ORANLARININ
ARTIRILMASI 
İlköğret�m Kurumlarına Devam
Oranlarının Artırılması Tekn�k
Destek Projes�’n�n 2. Yürütme
Kurulu toplantısı 10 Temmuz’da
Başkent Öğretmenev�’nde
düzenlend�. Projeye �l�şk�n�n kısa b�r
b�lg�lend�rmen�n ardından, yapılan
çalışmalar aktarıldı, gel�şmeler
değerlend�r�ld�. Toplantıya ERG
adına Pol�t�ka Anal�st� Yaprak
Sarıışık katıldı. Projeyle �lg�l� b�lg�
almak �ç�n tıklayınız.

Eğ�t�mde toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�
hakkında UNESCO tarafından 40
ülken�n ulusal raporlarının
�ncelenmes�yle hazırlanan G�rls’ and
Women’s R�ght to Educat�on başlıklı
raporda, eğ�t�mde toplumsal c�ns�yet
eş�tl�ğ�ne �l�şk�n b�lg�ler
bulunmaktadır. Rapora ulaşmak �ç�n
aşağıdak� görsele tıklayınız.

 
ÖĞRETME VE ÖĞRENME:
HERKES İÇİN KALİTEYE
ULAŞMAK 
UNESCO tarafından yayımlanan ve
öğretmenler�n öğretme b�ç�mler�n�
�rdeleyen Teach�ng and Learn�ng:
Ach�ev�ng Qual�ty For All başlıklı
rapor, eğ�t�m s�stem�n�n kal�tes�nde
öğretmen n�tel�ğ�n�n bel�rley�c�
olduğuna d�kkat çek�yor. Raporda
öğretmenler�n, öğrenc�lere kal�tel�
eğ�t�m sunab�lmes� �ç�n �zlenmes�
gereken dört temel stratej�ye yer
ver�l�yor. Kal�tel� eğ�t�m �ç�n gerekl�
koşullara ve raporun ayrıntılarına
ulaşmak �ç�n tıklayınız.
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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.
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Hakkımızda
2003 yılında “herkes �ç�n kal�tel� eğ�t�m” hedef� �le Sabancı Ün�vers�tes� bünyes�nde hayata geçen Eğ�t�m Reformu G�r�ş�m�, Türk�ye’de toplumsal ve
ekonom�k gel�şmey� sağlayacak eğ�t�m reformu pol�t�kaları gel�şt�r�lmes�n� amaçlıyor. Devamı
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