
sosyal içermeye destek 2010 

“AB’ye Komşu Ülkelerde Eğitim-Öğretim İşbirliği ve Çalışma Sayesinde Sosyal 
İçerme Teşviki ve Yoksullukla Mücadele” başlığı altında yapılacak konferans, 2-3 
Aralık 2010 tarihleri arasında Brüksel’de gerçekleştirilecek. Konferans, Avrupa 
Birliği Belçika Dönem Başkanlığı ile işbirliği içinde olan Avrupa Komisyonu 
Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle,  Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) 
tarafından, “Avrupa Yılı Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Dışlanma” çerçevesinde 
düzenleniyor. Etkinliğin amacı, sosyal içermenin teşviki ve yoksullukla mücadele 
için ortak diyalog ve işbirliğini geliştirmel.

Daha fazla bilgi için:

http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Education_and_Training_for_All_201
0_EN?OpenDocument

ERG E-BÜLTEN

eylül-ekim 2010

öneriyoruz

ERG, bu e-bültene katkılarından dolayı
Sevil Durugöl’e teşekkür eder.

unesco dünya eğitim 
raporu 2010
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tarihlerinde 
New York’ta 
gerçekleşen 
Birleşmiş 
Milletler 
Binyıl Zirvesi 
arifesinde 

UNESCO Dünya Eğitim Raporu 
2010 cinsiyet ve eğitim üzerine 
odaklandı. UNESCO İstatistik 
Enstitüsü (UIS) raporu, eğitime 
erişim koşullarında eşitliğin 
erkek ve kız çocuklar için 
ülkenin %40’ından daha az 
oranda olduğunu gösteriyor. 
Dünyada üç ülkeden ikisinin, ilk 
ve orta öğretimde cinsiyet 
eşitsizliği ile karşı karşıya 
kaldığını ve yarısından 
fazlasının “Eğitimde Cinsiyet 
Eşitliği 2015” hedefini 
gerçekleştiremeyecekleri 
vurgulanıyor. Raporda ayrıca 
eğitimin tüm aşamalarında 
cinsiyet eşitsizliğini giderme 
hedefine ulaşma konusunda 
süreçler ve tehlikeler sunuluyor.

Raporun ingilizce metni için:

http://www.uis.unesco.org/te
mplate/pdf/ged/2010/GED_20
10_EN.pdf

cinsiyet ayrımı raporu

Dünya Ekonomi Forumu 
tarafından her yıl yapılan 

“kadın-erkek eşitliği” 
araştırmasında, Türkiye’nin 134 
ülke içinde 126. olabildiği 
aktarılıyor.

Ayrıntılı tabloya ulaşmak için 
lütfen tıklayınız:

http://www.weforum.org/pdf/
gendergap/rankings2010.pdf

uluslararası kalkınma 
birliği (ida), cinsiyet 
eşitliği çalışmaları

IDA ülkelerinde kız öğrencilerin 
ilköğretime kayıt oranları 1991 
yılında %85, 2006 yılında ise 
%102 arttı. Cinsiyet Eşitliği 
Eylem Planı ile Dünya Bankası, 
cinsiyet ayrımcılığını gidermek 
ve kız çocukların eğitim ve 
girişimcilik alanlarında pazar 
talebine uygun olarak 
erkeklerle eşit donanıma sahip 
bireyler olmasını sağlamayı 
amaçlıyor.

Ayrıntılı metne ulaşmak için:

http://siteresources.worldbank.
org/IDA/Resources/73153-1285
271432420/IDA_AT_WORK_Ge
nder_2010.pdf

direktörün mesajı

eğitimde haklarımız var!

Bu bültende ERG’den bölümünde ERG’nin Eylül-Ekim 2010 döneminde 
gerçekleştirdiği etkinliklerle ilgili ayrıntıları, Türkiye’den ve Dünya’dan 
bölümlerinde eğitim alanında öne çıkan gelişmeleri ve Öneriyoruz bölümünde ise 
okuyucularımıza faydalı olacağına inandığımız güncel yayınları bulabilirsiniz. 

ERG ekibi olarak 2003 yılından itibaren "Herkes için Kaliteli Eğitim" hedefi 
doğrultusunda etkinliklerimizi sürdürüyoruz. ERG'nin kuruluşundan bu yana 
sonsuz desteği, disiplini ve serinkanlılığıyla bizimle beraber bu hedefe yürüyen, 
ekibimize yol gösteren ve ERG'nin kazandığı saygınlığa büyük katkısı olan 
Koordinatörümüz Neyyir Berktay'a teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Çalışma 
hayatına Sabancı Üniversitesi Bireysel ve Akademik Gelişim Merkezi Direktörü 
olarak devam edecek Neyyir Berktay ile birlikteliğimiz Yürütme Kurulu üyeliği 
çerçevesinde devam edecektir. ERG'de Koordinatörlük görevini, 2003'ten bu 
yana ERG ekibinin bir parçası olan Batuhan Aydagül devralacaktır.

Bu vesileyle kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Üstün Ergüder

Okullar açıldı çocuğunuzun her ihtiyacını düşündünüz; 
ya haklarını? 

Eğitimde Haklar Çalışma Grubu'nun eğitimde çocuk 
haklarına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla 
ortaklaşa hazırladığı ve 22 kuruluşun imzasını 
taşıyan "Eğitimde Haklarım Var!" gazete ilanı 
kamuoyuyla paylaşıldı.

İlana, Eğitimde Haklar Çalışma Grubu üyesi Ankara 
Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Anne Çocuk Eğitim 
Vakfı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları 
Birimi, Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Platformu, 

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Eğitim Reformu Girişimi, Gündem: Çocuk!, 
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları 
Derneği, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve 
Araştırma Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu, Tarih Vakfı, 
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Türkiye Eğitim Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı, 
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, Uluslararası Çocuk Merkezi ve Yüksek 
Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı ile Aydın Doğan 
Vakfı, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ve MYRA Tasarım Ajansı 
destek verdi.

Eğitimde Haklar çalışmaları hakkında detaylı bilgi için:
www.egitimdehaklar.org

eğitimde haklar çalışmaları devam ediyor!

Eylül-Ekim 2010 döneminde Eğitimde Haklar çalışmaları 
kapsamındaki başlıca gelişmeler arasında Diyarbakır Sivil 
İzleme Grubu (SİG) ile ERG tarafından geliştirilen eğitim 
hakkı göstergelerine ilişkin pilot uygulama değerlendirme 
toplantıları, Eğitimde Haklar 11. Çalışma Toplantısı, 

“Çocuğun Eğitim Hakkı Açısından Çiftdillilik ve Eğitim” 
Toplantısı ve Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık 
Projeleri (TDP) kapsamında başlatılan Eğitimde Haklarım 
Var! projesi öne çıkıyor.

4 Eylül ve 18 Eylül tarihlerinde Diyarbakır'da gerçekleşen 
Diyarbakır SİG buluşmalarında, pilot uygulamada gelinen 
aşama ve ileri adımlar tartışıldı. 22 Eylül'de İstanbul'da 
düzenlenen Eğitimde Haklar 11. Çalışma Toplantısı'nda ise 

Eğitimde Haklar Çalışma Grubu'nun Eğitimde Haklar II projesinin ardından 
benimseyeceği örgütlenme biçimi ve stratejiler tartışıldı. “Çocuğun Eğitim 
Hakkı Açısından Çiftdillilik ve Eğitim Toplantısı” 24 Eylül'de İstanbul'da birçok 
akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi. 
Toplantıda, ERG'nin Kasım ayında yaygınlaştıracağı politika notunun ilk taslağı 
tartışıldı.

İlk olarak 2009-2010 döneminde Sabancı Üniversitesi TDP kapsamında sunulan 
"Eğitimde Haklarım Var!" projesi önceki senenin deneyimleri ışığında gözden 
geçirilerek yeniden başlatıldı. Proje, ilköğretim öğrencilerinin eğitim süreç ve 
ortamlarındaki haklarına ilişkin farkındalık ve bilgi düzeylerinin artırılmasını 
amaçlıyor. Proje sırasında TDP öğrencileri öncelikle çocuk hakları, eğitim hakkı, 
çocuklarla hak-temelli çalışma vb. konularda eğitimler alacaklar ve 2011 
baharında bir ilköğretim okulunda İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları 
Birimi tarafından geliştirilen eğitim programını uygulayacaklar.

erg’den haberler

eğitimde iyi örnekler izmir ve manisadaydı!

Friedrich Ebert Stiftung Derneği tarafından desteklenen Eğitimde İyi Örnekler 
Konferansı Yerel Çalıştayları’nın 23.cüsü ve 24.cüsü sırasıyla 14 Eylül ve 16 
Eylül tarihlerinde İzmir ve Manisa illerinde düzenlendi.  İl Milli Eğitim 
Müdürlükleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen çalıştaylarda, İzmir Kestelli Şerife 
Eczacıbaşı İlköğretim Okulu'nda 146 katılımcıya, Manisa Öğretmenevi'nde ise 170 
katılımcıya ulaşıldı. Çalıştaylara sunum yapmak ve atölye çalışması yürütmek 
üzere İstanbul, Adana ve Ankara’dan toplamda 9 eğitimci davet edildi. 
Çalıştaylarda Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 

"Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" ve "Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi" 
konulu uygulamaları, Ulusal Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda yer almış 8 
uygulama örneği, 1 atölye çalışması ve 4 yerel sunum paylaşıldı. İl Milli Eğitim 
Müdürlükleri çalışanlarının yanı sıra, her kademeden eğitimciler tarafından büyük 
ilgi gören çalıştaylar eğitimdeki iyi uygulamaların paylaşılması ve 
yaygınlaştırılması adına önemli bir adım teşkil ediyor.

kaynaştırma ve bütünleştirmenin etkinliğini artırmak için 
politika ve uygulama önerileri projesi devam ediyor

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği, Tohum Vakfı ortaklığı ve
Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı desteği ile gerçekleştirilen 
Kaynaştırma ve Bütünleştirmenin Etkinliğini Artırmak için Politika ve 
Uygulama Önerileri  Projesi etkinlikleri devam ediyor.  Proje kapsamında 
seçilen, İstanbul’un farklı bölgelerinde bulunan ve farklı özelliklere sahip 3 pilot 
okulda kaynaştırma eğitimi üzerine öğretmenlere yönelik 5 günlük seminerler 
tamamlandı.   Eylül ve Ekim aylarında okullarda tüm velilere, öğrencilere ve 
okul çalışanlarına yönelik çeşitli sanatçıların da katıldığı şenlik ve söyleşiler 
gerçekleştirildi. Nisan 2010’da başlayan ve 18 ay sürecek proje için ERG durum 
analizi raporu çalışmalarına devam ediyor. Proje hakkında daha kapsamlı 
bilgilerin yer aldığı blog’a ulaşmak için:
http://kaynastirmaprojesitohumotizmvakfierg.edublogs.org/ 

“batı balkanlarda ve türkiye’de içermeci eğitim okulları bölge 
toplantısı” şanlıurfa’da düzenlendi

ERG Koordinatörü Neyyir Berktay’ın katıldığı, Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) ve Milli 
Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen,  “Batı Balkanlarda ve Türkiye’de 
İçermeci Eğitim Okulları Bölge Toplantısı” 4-6 Ekim 2010 tarihleri arasında 
Şanlıurfa’da gerçekleştirildi.

Ayrıntılı toplantı gündemine ulaşmak için: 
http://iogm.meb.gov.tr/files/sanliurfa_Panel_icerigi_2010.pdf

türkiye’den

yeni yasama yılının ilk gündemi çocuk hakları!

UNICEF ve TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesi tarafından organize edilen 
“Çocuk Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Parlamento’nun Rolü” konulu 
çalıştay, 30 Eylül – 2 Ekim 2010 tarihlerinde gerçekleştirildi. Çalıştay’da çocuk 
haklarıyla ilgili daimi bir komitenin rollerinin neler olabileceği, bütçesinin 
incelenip incelenmeyeceği, bireysel şikayetleri dikkate alıp almayacağı ve sivil 
toplum ve medya ile ilişkilerini nasıl yapılandıracağı tartışıldı.

Çalıştay raporu için:

http://www.cocukhaklari.gov.tr/condocs//haberler/2010_calisistay_rapor.pdf

tbmm çocuk hakları komitesi yeni hedefler belirledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çocuk Hakları İzleme Komitesi ve UNICEF 
uzmanlarının katıldığı “Çocuk Haklarının Korunmasında ve Geliştirilmesinde 
Parlamentonun Rolü” başlıklı uluslararası çalıştayın ardından önemli bir dizi 
hedef belirlendi. Çalıştay sonucunda Çocuk Hakları İzleme Komitesi üyeleri bir 
eylem planı hazırlama kararı aldılar.

http://www.unicef.org.tr/tr/content/article/616/2010-10-07-tbmm-cocuk-hakl
ari-komitesi-yeni-hedefler-belirledi.html

okul öncesi eğitimin güçlendirilmesi projesi başlıyor!

UNICEF’in teknik desteği ve Avrupa Birliği’nin maddi katkısı ile Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından yürütülen “Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi 
Bilgilendirme Toplantısı”, 5 Ekim 2010 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıya 
katılan Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, projeyle dezavantajlı bölgelerde 
yaşayan 3-5 yaş arası çocukların okul öncesi eğitimden yararlanmaları ve 
kadınların çalışma hayatına katılımının kolaylaştırılmasının amaçlandığını 
belirtti. Ayrıca Türkiye'de okul öncesi eğitimin gelecek 10 yılı ile ilgili 
planlamalar hakkında da bilgi verildi.

dünyadan

erken çocukluk bakım ve eğitimi konferansı Düzenlendi

Aynı zamanda Anne Çocuk Eğitim Vakfı Uluslararası Programlar Danışmanı da 
olan Batuhan Aydagül'ün katıldığı "Erken Çocukluk Bakım ve Eğitimi" konulu 
konferans 27-29 Eylül tarihleri arasında Moskova'da gerçekleştirildi. 65 ülkeden 
bakanlar ile birlikte uzmanlar, akademisyenler ve erken çocukluk bakım ve 
eğitimi uygulayıcıları da konferansa katıldılar. Milli Eğitim Bakanı Çubukçu 
yaptığı "Erken Çocukluk Bakım ve Eğitimi Konusunda Örnek Politikalar 
Geliştirilmesi" başlığı altındaki konuşmada son yıllarda yaşanan gözle görülür 
gelişmeyi ve ileriye dönük hedefleri anlattı.

bir bakışta eğitim 2010 : oecd göstergeleri

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) yeni 
eğitim-öğretim yılı dolayısıyla açıkladığı "Bir Bakışta Eğitim 2010 
- Education at a Glance 2010" raporunda, OECD üyesi ülkelerin 
eğitim verileri yer alıyor. Raporda, Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 
59'ununilkokul mezunu olduğu belirtiliyor. Türkiye 1995 
yılından itibaren mesleki yüksek öğretim hariç, yüksek öğretim 
programlarına girişte en fazla artışı sağlayan ülke, ancak yüksek 
öğretime giriş oranı yüzde 30'larda olan Belçika, Lüksemburg ve 

Meksika ile aynı grupta bulunuyor. "Eğitim Kurumlarının Çıktıları ve Öğrenimin 
Etkisi" bölümünde 2008 yılına ait "Yetişkin Nüfusun Aldığı Eğitim" başlıklı tablo 
yer alıyor. Tabloda 25-64 yaş arasındaki nüfusun, aldıkları en yüksek eğitim 
itibarıyla dağılımı incelenebilir.

Raporun ingilizce metni için:

http://www.oecd.org/dataoecd/45/39/45926093.pdf

5 ekim dünya öğretmenler günü

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü “İyileşme Öğretmenlerle Başlar” 
sloganıyla tüm Dünya’da kutlandı.  Bu yılki Öğretmenler Günü’nün 
konusu, doğal afetler, HIV/AIDS, silahlı çatışma ve şiddetten 
etkilenen bölgelerde iyileşmenin öğretmenlerle başlaması. 
Birleşmiş Milletler Örgütleri, yıkım, kayıp, felaket yaşamış genç 
kuşakların normalleşmesi, geleceğe umut beslemeleri ve ihtiyaç 
duydukları psikososyal destek için öğretmenlerin önemine dikkat 
çekti.


