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(ERG) iki önemli gereksinimin
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ERG, araştırma, savunu ve
izleme çalışmaları ile pilot
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için kaliteli eğitim” hedefi
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direktör’ün mesaj›
2009 tüm dünyada küresel ekonomik krizin etkilerinin hissedildiği, buna ek olarak
ülkemizde sıcak siyasi ve sosyal gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. Ekonomik açıdan
baktığımızda işsizliğin özellikle ABD, Avrupa ve keza Türkiye’de arttığını ve bununla beraber
ciddi sosyal risklerin oluştuğunu görüyoruz. İşsizlikle kısa dönemde mücadelede eğitimin
aktif istihdam politikaları açısından önemli bir rolü var. İşsiz kalan bireylerin istihdama
geri dönebilmesi için yeni beceriler kazanması veya mevcut becerilerini güncelleştirmesi
gerekiyor. Uzun dönemde ise özellikle eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin
kuvvetlendirilmesi ve bireylerin mutlaka temel becerileri edinmesini sağlamak gerekiyor.
Siyasi ve sosyal açıdan baktığımızda ise Türkiye’de yıllardır sürüncemede kalmış hassas

prof. dr.
üstün ergüder
eğitim reformu
girişimi direktörü

konuların tartışmaya açıldığını, ancak paydaşların farklı görüşlerini yapıcı olarak
paylaşabilmesi için gereken anlayış ve ortamın olmadığını görüyoruz. Bu açıdan,
okullarımızda çocuklara yıllar boyunca gerekli tartışma kültürü ve becerilerini verememiş
olmamızın bedeli şimdi karşımıza çıkıyor. Bugün artık Türkiye’de her konunun demokratik
bir çerçevede tartışılabiliyor olması gerekli ve bunu sağlamada yine eğitime çok önemli bir
rol düşüyor.
Bu özet değerlendirmeler eğitimi hem bugün yaşadığımız sorunların nedenlerinden biri
hem de çözüm araçlarından biri olarak karşımıza çıkarıyor. Biz Eğitim Reformu Girişimi’nde
2003’ten bu yana bunun farkında olarak ve özellikle eğitimin ülkemiz için potansiyelini
hayata geçirmek amacıyla çalışıyoruz. Bunu gerçekleştirmemize olanak sağlayan kurucu
ortaklarımız Açık Toplum Enstitüsü, Anne Çocuk Eğitim Vakfı ve Sabancı Üniversitesi’ne ek
olarak bize yedi yıldır destek veren tüm uzak görüşlü destekçilerimize şükran borçluyuz.
2009’da kuruluşumuzdan bu yana önceliklerimizden biri olan eleştirel düşünme alanında
gerçekten önemli bir projeye imza attık. Milli Eğitim Bakanlığı ve Akbank ortaklığında
yürüttüğümüz Düşünme Gücü projesi kapsamında 4250 öğretmene eleştirel düşünme
eğitimi verdik. Eğitimlerin ölçme ve değerlendirme çalışmaları halen sürüyor. Ancak,
eğitimler sırasında aldığımız geri bildirimler öğretmenlerin programı hem içerik hem de
yaklaşım açısından olumlu ve yararlı bulduğuna dair ipuçları veriyor. Özellikle bu proje
kapsamında hazırlanan yayınlardan biri olan Kaynak Dosyası’ndaki metinlerin hem eleştirel
düşünme becerilerini geliştirmek hem de tartışma kültürünü desteklemek açısından yararlı
olduğu anlaşılıyor.
Düşünme Gücü ve Eğitimde İyi Örnekler Konferansları ile yedi yılda yaklaşık
12.000 öğretmene ulaşmış oluyoruz. Kuruluş amacımız ve ana faaliyet alanımızın eğitim
politikalarını iyileştirmek olduğunu göz önüne alırsak, bu gerçekten önemli bir sayı.
Türkiye’nin farklı şehirlerindeki öğretmenlerle kurduğumuz ilişkilerin politika düzeyindeki
çalışmalarımıza önemli katkı yaptığının hepimiz farkındayız. Bize bu fırsatı ilk sunan
Eğitimde İyi Örnekler Konferansı büyüyerek ve gelişerek devam ediyor. Geçen yıl da Nisan
2009’da yaptığımız ulusal konferanstan sonra Burdur ve Nevşehir illerinde yerel çalıştaylar
gerçekleştirdik.

herkes için kaliteli eğitim

Türkiye’de eğitim politikalarını etkilemek için gerçekleştirdiğimiz savunu çalışmalarımızı
iki temel üstüne oturtuyoruz: 1) Bilgi ve veri temeli oluşturmak, 2) Değişik kuruluşları
kapsayan savunu ağları oluşturmak. İlkinde, savunusunu yapmayı amaçladığımız konularda
görüş ve söylemlerimizi oturttuğumuz temeli kuruyoruz. Savunu ağları ise hem çalışmaların
gelişim sürecinde farklı ses ve görüşlerin katkı yapmasını hem de sonuçları paylaşırken
bürokrasi ve kamuoyu nezdinde diğer paydaşlarla beraber daha görünür ve etkili olmamızı
sağlıyor. Eğitimde Haklarımız Var! çalışmaları bu yaklaşımımıza çok güzel bir örnek
oluşturuyor. İki yıl süren araştırmalar ve çalışmalar sonunda Ekim 2009’da 14 sivil toplum
kuruluşu eğitimde haklar konusunda ilke, kaygı ve önerilerini paylaştıkları ve hükümeti
göreve çağırdıkları Eğitimde Haklarımız Var! Bildirisi’ni imzalayarak kamuoyuyla paylaştılar.
Eğitimde haklar konusunda çalışmalarımız özellikle din ve dil ile eğitim arasındaki ilişkiler
üzerine odaklanarak devam ediyor. Her iki konuda da Eğitim Reformu Girişimi’nin verilere
dayalı ve diyaloglar yoluyla yapıcı tartışmalar arayan yaklaşımı devam ediyor. Türkiye’den
uzmanların hazırladığı Çiftdillilik ve Eğitim raporunu Ekim 2009’da bir atölye çalışmasında
paylaştık ve tartıştık. Söz konusu toplantıdan aldığımız ana mesajlardan biri bu konunun
uzun soluklu bir çalışma gerektireceği ve sorunları daha iyi anlamak için yeni araştırmalara
ihtiyacımız olduğu idi.
Milli Eğitim Bakanlığı ile yedi yıldır “eleştirel bir dost” olarak kurduğumuz ve geliştirdiğimiz
ilişkiler giderek daha olgunlaşıyor ve yapıcı hale geliyor. Eğitim Reformu Girişimi’nin veriler
temelinde ve katılımcı süreçlerde hazırladığı raporların Bakanlık tarafından giderek daha çok
kullanıldığını görüyor ve duyuyoruz. Haziran 2009’da paylaştığımız Eğitim İzleme Raporu
2008’in geçen yıl da önemli bir katkı yaptığını görüşmelerimizden ve geri bildirimlerden
anlıyoruz.
Eğitim Reformu Girişimi için önümüzde çok önemli fırsatlar görüyoruz ve beraber çalıştığım
takım arkadaşlarım, Yürütme Kurulu üyelerimiz ve destekçilerimizle beraber bunları nasıl
en iyi şekilde değerlendiririz diye düşünüyor ve tartışıyoruz. Bu noktada 2009’da yedinci
yılımızı da başarıyla tamamlamış olmak bize güven veriyor, eksikliklerimizin farkında
olarak oralarda yapmamız gerekenlere odaklanıyoruz. Başta olağanüstü gayretleriyle Eğitim
Reformu Girişimi’nin başarılara imza atmasına katkı yapan yedi tam zamanlı üç yarı zamanlı
iş arkadaşım olmak üzere, bize destek veren ve bizimle Türkiye’de “herkes için kaliteli
eğitim” hedefine yönelik olarak çalışan herkese teşekkürü borç bilirim.
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reform öncelikleri ve
program alanları
Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar
Merkezi bünyesinde 2003 yılında çalışmaya
başlayan ERG, araştırma, savunu ve izleme
çalışmaları ile pilot uygulamalarını “herkes
için kaliteli eğitim” hedefi doğrultusunda
sürdürüyor. Katılımcı, saydam ve verilere
dayalı politika oluşturma süreçlerinin
önemini vurgulayan ve 2009 yılında da
birçok paydaşın eğitim politikası süreçlerine
katılmasına aracı olan ERG’nin reform
öncelikleri ve bu önceliklere bağlı program
alanları şöyle sıralanabilir:
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

kurumsal kapasite
yürütme kurulu

proje ekibi

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

neyyir berktay
koordinatör

candan fetvac›
ayd›n doğan vakf›
yürütme kurulu başkan›
ayla göksel
anne çocuk eğitim vakf›
yönetim kurulu başkan yard›mc›s› ve
hüsnü m. özyeğin vakf› yönetim kurulu
murahhas üyesi ve genel koordinatörü

batuhan aydagül
koordinatör yard›mc›s›
hülya barbaros
proje koordinatörü
melisa çakmak
proje uzman›
›ş›k tüzün
proje uzman›

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

aytuğ şaşmaz
proje asistan›

mine narin
tohum otizm vakfı yönetim kurulu başkan›

ipek dübüş
idari işler sorumlusu

ethem sancak
hedef all›ance yönetim kurulu başkan›

çiğdem polat boyac›
idari işler asistan›

prof. dr. tosun terzioğlu
sabancı üniversitesi mühendislik ve
doğa bilimleri fakültesi öğretim üyesi
(31.07.2009 tarihine kadar sabancı
üniversitesi rektörü)

erg, değerli katkıları için
geçmiş yürütme kurulu
üyeleri hakan altınay ile
murat sungar’a ve proje
çalışanları aysun sayın,
ayşe hacımirzaoğlu,
dr. a. zeynep kılıç,
burcu meltem arık,
çiğdem aydın, didem
çakmaklı, ertan keskinsoy,
esin aksay, evren gönül,
melek ercan, özsel beleli,
serap oluş ve tuğba atalar’a
teşekkür eder.
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eğitim izleme raporu 2008
“Ortaöğretimde farklı paydaşların ve özellikle bu kademeden yararlanacak
genç ve ergenlerin katılımıyla daha esnek bir yapıya geçiş için gerekli adımlar
atılmalı ve okullar arasındaki farklar mutlaka azaltılmalıdır.”
Eğitim İzleme Raporu 2008

Herkesin kaliteli eğitime erişimi, tek
seferde çözülebilecek bir sorun değildir.
Bu hedefin gerçekleşebilmesi için, eğitim
sisteminin ve eğitim sistemine yön veren
politikaların, bireylerin ve toplumun
değişen gereksinimleri karşısında sürekli
geliştirilmesi gerekir. Bu da ancak, güçlü
bir siyasi irade ve devlet, sivil toplum

kuruluşları ve yurttaşlar arasında
saydamlık ve katılımcılığa dayalı bir
etkileşimle mümkün olabilir. Eğitim
İzleme Raporları, verilere dayalı bütüncül
bir değerlendirmeyle kamuoyunu
bilgilendirerek bu etkileşime ve bu yolla
herkes için kaliteli eğitim hedefine katkıda
bulunmayı amaçlamaktadır.

eğitim izleme raporu 2008:
başlıca saptamalar ve politika öncelikleri
• Eğitimde kamu yönetimini
geliştirmeye ve yeni bir politika

• Okul öncesi eğitim, kaliteden ödün
vermeden ve eşitlik ilkesi çerçevesinde

anlayışını oluşturmaya yönelik

yaygınlaştırılmalıdır. Yaygınlaştırma

gayretler sürmektedir. Milli Eğitim

sürecinde öncelik, dezavantajlı

Bakanlığı’nın performansa dayalı bütçe,

kesimlere ve okullulaşma oranının

stratejik plan ve e-okul gibi politika

düşük olduğu illere verilmelidir.

araçlarını kullanmaya başlaması ve

• Yenilenen öğretim programlarının
başarıya ulaşması için en önemli

yeni araçlar geliştirmesi önemlidir. Bu
politika araçlarının en etkili biçimde

etmen öğretmenlerdir. Öğretmen

kullanılması için Bakanlık’ın insan

politikaları gözden geçirilmeli ve

kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi

özellikle öğretmenlerin entelektüel

kritik başarı etmenini oluşturmaktadır.

birikim, beceri ve yeterliliklerini

• İlköğretimde okula kayıtta gözle
görülür iyileşmeler yaşanırken devam
ve mezuniyetle ilgili sorunların
sürmekte olduğu görülmektedir. Geliri

geliştirecek yeni politika ve programlar
oluşturulmalıdır.
• Ortaöğretim, yeni bir paradigma
ışığında ele alınmalıdır. Ortaöğretimin

sürekli olmayan ve/veya kırsal kesimde,

amaç ve hedefleri katılımcı bir süreçle

kent çeperlerinde ve Güneydoğu

belirlenmeli, sorunlar bu amaç ve

Anadolu’da yaşayan çocuklar izlenmeli

hedefler ışığında saptanmalı ve

ve onları hedef alan politika ve

çözümlerin hayata geçirilmesi için

uygulamalar gerçekleştirilmelidir.

bütüncül bir strateji oluşturulmalıdır.

herkes için kaliteli eğitim

Sunuş yazısı Eğitim Reformu Girişimi
Direktörü Prof. Dr. Üstün Ergüder,
ön sözü Dr. Kemal Derviş ve son sözü
Doç. Dr. Hasan Ersel tarafından kaleme
alınan 2008 yılı raporu, eğitimde son
yıllarda ve özellikle 2008’de yaşanan belli
başlı gelişmeleri değerlendiriyor.
Rapor, eğitimin ana bileşenleri olan öğrenci,
öğrenme-öğretme süreçleri, eğitimin
içeriği ve öğrenme ortamı ile bu bileşenleri
belirleyen yönetişim ve finansman
yapısındaki değişimleri iyi yönetişim ilkeleri
ışığında bütüncül bir değerlendirmeye tabi
tutuyor. Ele alınan konular arasında kamu

yönetimindeki değişikliklerin eğitime etkisi,
eğitime erişimdeki gelişmeler, olumsuz
koşullara sahip öğrencilerle ilgili politika
ve uygulamalar, ekonomik krizin eğitim
sistemine olası etkileri ve ortaöğretime geçiş
sisteminde yapılan değişiklikler bulunuyor.
Eğitim İzleme Raporları, Türkiye’de eğitim
politikaları hakkında güvenilir bir bilgi
kaynağı olarak yerini sağlamlaştırmaktadır.
Rapordan derlenen bir yazı dizisi, Radikal
gazetesinde 13-15 Eylül 2009 tarihlerinde
yayımlanmıştır. Eğitim İzleme Raporu
2009’un Mayıs ayında kamuoyuna sunulması
hedeflenmektedir.

türkiye’de 5-24 yaş arası
nüfusun tüm nüfusa
oranı çok yüksek, eğitim
hizmetlerine ayrılan kamu
kaynakları ise grafikte
gösterilen diğer tüm
ülkelerden düşüktür.
kişi başına bu düşük
harcama düzeyi eğitimde
kaliteyi olumsuz
etkilemektedir.
kaynak: world populatıon
database (esa.un.org/epp);
unesco, global educatıon
dıgest, 2008.

seçili ülkelerde
ülkelerde 5-24
5-24 yaş
yaş arası
arası nüfus
nüfus ve
ve eğitime
eğitime ayrılan
ayrılan kamu
kamu kaynakları
kaynakları
seçili
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Kamu eğitim harcamalarının GSYH’ye oranı (2006) (sağ eksen)
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eğitime erişim ve eşitlik
eğitimde eşitliğin geliştirilmesi için
verilere dayalı savunu
“Kamu politikaları, eğitime erişim ve eğitimde başarının, sosyoekonomik
özellikler, coğrafi bölge ve cinsiyet gibi birey tarafından seçilemeyen
etmenlerce belirlenme olasılığının en aza indirilmesine katkı bulunacak şekilde
geliştirilmeli ve yeni eşitsizliklere yol açmayacak şekilde uygulanmalıdır.”
Eğitimde Eşitlik: Politika Analizi ve Öneriler

Eğitimde ve eğitim yoluyla eşitlik, ERG’nin
üzerinde en fazla durduğu çalışma
alanlarından biridir. ERG, cinsiyetler arası
eşitliğin yanı sıra, ailenin sosyoekonomik
düzeyi ve yaşanan bölge gibi çocuğun
değiştirme şansı bulunmayan çevresel
koşulların eğitime erişim ve eğitimde
başarı üzerinde etkisinin azaltılması ve
giderek ortadan kaldırılmasının, eğitim
sisteminin en önemli hedeflerinden biri
olması gerektiğinin altını çizmektedir.
Bu çerçevede 2008-2009’da yürütülen
“Eğitimde Eşitliğin Geliştirilmesi için
Verilere Dayalı Savunu” projesi kapsamında
yayımlanan iki araştırma raporu, cinsiyet,
sosyoekonomik düzey ve bölgenin eğitime
erişim ve eğitimde başarı üzerindeki
etkisini verilere dayalı olarak ve regresyon

analizi yöntemini kullanarak ortaya koydu
(Ozan Bakış ve ark., Türkiye’de Eğitime
Erişimin Belirleyicileri, 2009; Alper Dinçer
ve Gökçe Kolaşin, Öğrenci Başarısının
Belirleyicileri, 2009). ERG, bu araştırmaların
sonuçlarından yola çıkarak hazırladığı
Eğitimde Eşitlik: Politika Analizi ve Öneriler
raporunda “eğitimde eşitlik” kavramının
çerçevesini belirledi, bu çerçeve içinde
Türkiye’deki sorunları ortaya koydu ve
eşitsizliklerin Türkiye’de sosyal hareketliliği
nasıl etkilediğini değerlendirdi.
Eğitimde eşitliğin sağlanması için hayata
geçirilmesi gereken önerilere de yer veren
raporun bulgu ve önerileri Milli Eğitim
Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı gibi
kamu kurumlarının üst düzey yetkililerine
de sunuldu.

özel e¤itim
eğitim harcamalar›
harcamaları ve
ve yüksekö¤retime
yükseköğretime erişim
özel
eriim arasındaki
aras›ndaki ilişki
iliki

ozan bakış ve ark.,
türkiye’de eğitime
erişimin belirleyicileri,
2009 (hanehalkı bütçe
anketi 2006 verilerinden
derlenmiştir).
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Gelir Dilimleri
Özel eğitim harcamalar› (en yoksul
kesimin yapt›ğ› eğitim harcamas› = 1)

Yükseköğretim alanlar›n oran›
(7–23 yaş nüfusun yüzdesi)

Yükseköğretim alanlar›n oran›

25

Özel eğitim harcamalar›

grafikte gelir
dilimlerine göre özel
eğitim harcamaları ve
bu gelir dilimlerinde
yükseköğretime erişim
oranları gösterilmektedir.
en zengin kesime doğru
gidildikçe hem özel eğitim
harcamalarının hem de
yükseköğretime erişimin
artması ve bu artışlardaki
paralellik, türkiye’de
yükseköğretime katılımın
hanehalkı geliriyle
olan yakın ilişkisini
açık biçimde ortaya
koymaktadır.

herkes için kaliteli eğitim

eğitimde eşitlik araştırmalarının bulguları

Kaliteli eğitim, temel bir insan hakkıdır ve herkes için •
erişilebilir olmalıdır. Eğitim hizmetleri, toplumda
herkesin eşit fırsatlara sahip olmasının ve toplumsal
eşitsizliklerin giderilmesinin de en önemli aracıdır.
Bunların gerçekleşebilmesi için öncelikle eğitimde
eşitlik sağlanmalıdır. Eğitimde eşitlik ilkesinin iki
unsuru bulunmaktadır:
•

•

Herkes, toplumsal hayata aktif katılımını
sağlayacak temel beceri ve yetkinlikleri
edinebilmelidir.

•

Sosyoekonomik durum, ortaöğretimde hangi
okul türünde eğitim görüleceği üzerinde de
etkilidir. En düşük sosyoekonomik düzeydeki
öğrencilerin % 51’i meslek liseleri ve çok
programlı liselere devam ederken, ancak % 5’i
bir Anadolu Lisesi’ne gidebilmektedir. En yüksek
sosyoekonomik düzeydeki öğrencilerin sadece
% 3’ü meslek liseleri ve çok programlı liselere
giderken, % 49’u Anadolu Liselerinde eğitim
görmektedir.

•

Ortaöğretimden sonra üniversiteye devam
edilip edilemeyeceği, okul türüyle yakından
ilgilidir. 2007 ÖSYS sonuçlarına göre, son sınıfta
okuyan Anadolu Lisesi öğrencilerinin % 43’ü bir
lisans programına yerleştirilirken, bu oran genel
liselerde % 2,5’e, meslek liselerinde % 1,7’ye
kadar düşmektedir.

•

Yüzde 20’lik gelir dilimleri arasında eğitim için
yapılan harcama miktarları bakımından derin
eşitsizlikler bulunmaktadır. En zengin kesim,
en yoksul kesimin 21 katı eğitim harcaması
yapmaktadır. Buna paralel olarak, en zengin
kesimdeki 7-23 yaş arası nüfusun
% 28’i yükseköğretime erişebilirken, en yoksul
kesimdeki aynı yaş grubunun yalnızca % 0,4’ü
yükseköğretime erişebilmektedir.

Sosyoekonomik durum, coğrafi bölge ve
cinsiyetin eğitime erişim ve başarıda etkisi
mümkün olduğunca az olmalıdır.

Ancak Türkiye’de:
•

•

•

Zorunlu ilköğretimde % 100 okullulaşma
halen sağlanabilmiş değildir. İlköğretime
erişimde en büyük sorunlarla karşılaşanlar, kız
çocukları, kırsal kesimde yaşayanlar, Güneydoğu
Anadolu’da yaşayanlar ve ebeveynlerinin eğitimi
sınırlı olan çocuklardır. Güneydoğu Anadolu’nun
kırsal kesiminde yaşayan bir kız çocuğunun
ilköğretime erişim olasılığı % 48-52’dir.  
İlköğretimden diplomasız ayrılma çok büyük
bir sorundur. 15-19 yaşındaki gençlerin % 15’i
ilköğretim diploması sahibi değildir. İlköğretim
diploması sahibi olmayan her 10 gencin yedisi
kızdır.
İlköğretim, temel beceri ve yetkinlikleri
kazandıramamaktadır. 15 yaşında eğitimine
devam eden gençlerin % 32’si okuduğunu
anlayamamakta, % 52’si basit matematiksel
problemleri çözememektedir.

Sosyoekonomik durum ve cinsiyet, ortaöğretime
katılımı belirlemektedir. Kırsal kesimde yaşayan,
ailesinin geliri sınırlı, üç kardeşi olan, annesi ve
babası ilkokul mezunu bir kız çocuğunun liseye
gitme olasılığı % 1-2’dir. Oysa kentsel alanda
yaşayan, annesi ve babası üniversite mezunu
bir erkek çocuğun liseye gitme olasılığı % 68-70
olarak hesaplanmaktadır.
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eğitim reformu girişimi 2009

eğitimin kalitesi ve etkililiği
eğitimde haklar çalışmaları
çeşitlenerek sürüyor
“İnsanların diğer haklarını gerçekleştirebilmelerinin önkoşulu olan eğitim
hakkının, bir eğitim kurumuna kayıt olmaya indirgenemeyeceğini ve bu hakkın
bir ülkede ne ölçüde gerçekleştiğinin sadece zorunlu eğitime erişim oranları
üzerinden ölçülemeyeceğini anımsatıyoruz. Eğitim hakkının tüm boyutlarıyla
yaşama geçirilmesi için çocukların sahip oldukları evrensel, bölünmez ve
devredilemez hak ve özgürlüklerin eğitim süreçlerinin her anında ve eğitim
ortamlarının her köşesinde gerçekleşmesinin şart olduğunu vurguluyoruz.”
Eğitimde Haklarımız Var! Bildirgesi

Eğitim hakkına ilişkin ulusal mevzuatı
değerlendiren, Türkiye için öncelikli beş
konuyu ele alan raporlar, Eğitim Hakkı ve
Eğitimde Haklar: Uluslararası Mevzuat Işığında
Ulusal Mevzuatın Derlenmesi başlıklı kitapta
bir araya getirildi. Derleme, projenin diğer
çıktılarıyla birlikte 17 Mart 2009’da Kadir
Has Üniversitesi’nin ev sahipliğini yaptığı
Eğitimde Haklar Konferansı’nda kamu,
akademi ve sivil toplumdan kişilere tanıtıldı.

eğitimde haklar ı
Eğitim Reformu Girişimi’nin
kolaylaştırıcılığında Haziran 2007’de
başlayan “Eğitimde Haklar I” projesi 2009
yılında da etkinlikleri çeşitlenerek devam
etti. Eğitim, insan hakları ve çocuk hakları
konularında çalışan sivil toplum örgütleri
ve akademisyenler Eğitimde Haklar Çalışma
Grubu kapsamında bir araya gelmeyi, bilgi
ve deneyimlerini paylaşmayı ve uluslararası
mevzuat ile eğitim hakkına ilişkin ulusal
mevzuat arasındaki uyum farkının
saptanması gibi çalışmalara katkı vermeyi
sürdürdü.

Uyum farkının giderilmesi için gerekli
mevzuat değişikliklerinden önceliklendirilen
öneriler, Eğitimde Haklarımız Var! Bildirgesi ve
Öneriler Dosyası aracılığıyla karar vericilerle
paylaşıldı. 14 kuruluş tarafından imzalanan
bildirge, eğitime hak-temelli yaklaşımın
temel ilkelerini ortaya koyuyor ve başlıca
sorun alanlarına ilişkin talepleri dile getiriyor.
Eğitim hakkıyla ilgili çocuk-merkezli eğitime
ilişkin, eğitimde eşitliğin sağlanmasına ilişkin,
okullarda sağlık hakkı konusunda ve okullarda
öğrenciye yönelik her türlü şiddetin önlenmesine
ilişkin öneri belgeleri ise, mevzuata ilişkin
ayrıntılı değerlendirmeler ve değişiklik
önerileri içeriyor. Dosya kamuoyuna Ekim
2009’da duyuruldu ve basında geniş yer buldu.
Türkiye’de eğitim hakkı alanında veri-temelli
savunuculuk ve katılımcı işbirliklerini
geliştirmeyi hedefleyen çalışmalarda, eğitim
süreç ve ortamlarındaki hakların ve hak
arama yollarının tanıtılması da hedeflendi.

herkes için kaliteli eğitim

İlköğretim ikinci kademe öğrencileri için
hazırlanan www.egitimdehaklarimizvar.org
sitesi ve Eğitimde Haklarım Var! kılavuzu,
çocukların, insan haklarını gündelik eğitim
yaşamlarıyla ilişkilendirerek öğrenmesini,
hak ihlallerini saptayabilmesini ve ihlal
durumunda destek arayabilecekleri kişi
ve kurumları bilmesini hedefliyor. Annebabalar ve diğer sorumluluk sahipleri için
bir başvuru kaynağı olarak hazırlanan
İlköğretimde Haklarımız Var!: İlköğretimde
Haklar ve Hak Arama Yolları kılavuzunda
eğitimde haklar tanıtılarak hukuksal hak
arama yolları anlatılıyor. Proje kapsamında
hazırlanan www.egitimdehaklar.org sitesi
ise eğitim hakkıyla ilgili 300’ün üzerinde
uluslararası ve ulusal mevzuat belgesi ve
rapora erişim olanağı sunuyor.

eğitimde haklar ıı
ERG, “Eğitimde Haklar I” projesinde
edindiği birikim ışığında, insan haklarının
eğitim süreç ve ortamlarında tam olarak
hayata geçmesi amacıyla,
Şubat 2009-Temmuz 2010 dönemi için
yeni hedefler ve çalışma alanları belirledi.
•

“Eğitimde Haklar II” projesinin
temel hedefleri, tartışmalı konularda
yapıcı diyalog zemininin geliştirilmesi,
eğitimde insan haklarına ilişkin mevzuatın
iyileştirilmesi için sivil toplum işbirliği ve
savunuculuk yoluyla siyasal ve bürokratik
iradenin güçlendirilmesi ve yerel
örgütlenmeler tarafından kullanılabilecek
izleme araçlarının geliştirilmesi olarak
tanımlandı.
Bu çerçevede, Eğitimde Haklar Çalışma
Grubu tarafından 2009’da geliştirilen
mevzuat değişikliği önerilerinin karar
alıcılar nezdinde savunuculuğunun
yapılması ve Eğitimde Haklar I bulgularının
yaygınlaştırılması; eğitimde hakların
yerel düzeyde izlenmesini sağlayacak
bir gösterge setinin Sivil İzleme
Grupları’nın da katkılarıyla geliştirilmesi
ve “dil ve eğitim” ile “din ve eğitim”
konularında, çocuk-odaklı tartışmaları
içerecek bir diyalog zemininin
güçlendirilmesine dönük etkinlikler
sürdürülüyor.

“Din ve eğitim” çalışmaları, ERG’nin
2004-2005 yıllarında sürdürdüğü diyalog
sürecini temel alıyor. Bu süreçte ERG, toplumun
farklı kesimlerinden kişileri bir araya getirerek
din ve eğitim konusunda gerçekleşecek
reformların dayanması gereken ilkeleri
(Türkiye’de Din ve Eğitim: Değişim İhtiyacı)
gündeme getirmişti. Ayrıca, yeni ortaöğretim
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin (DKAB)
programına ilişkin Prof. Dr. Recep Kaymakcan
tarafından kaleme alınan bir inceleme ve
değerlendirme raporu, ERG tarafından
yayımlanmıştı. ERG bu alandaki çalışmalarını,
2005’ten bu yana yaşanan gelişmeleri katılımcı
bir biçimde değerlendirerek, din ve eğitim
alanındaki değişim ihtiyacının karşılanması
için somut öneriler sunarak sürdürmeyi
planlıyor.

•

ERG’nin “çiftdillilik ve eğitim” alanındaki ilk
etkinliği 16-17 Ekim 2009’da düzenlenen teknik
çalıştaydı. Birinci dili Türkçeden farklı olan ve
bu nedenle eğitime erişim, eğitimde başarı ve
eğitimin kalitesi açısından olumsuz deneyimlere
sahip çocukların sorunlarını, çocuğu odağa alarak
tartışmayı ve farklı çözüm modelleri üzerine
düşünmeye başlamayı amaçlayan çalıştaya
yurtdışından ve Türkiye’den dil ve eğitim üzerine
çalışan uzmanlar katıldı. Dr. Müge Ayan Ceyhan
ve Dilara Koçbaş tarafından ERG için hazırlanan
Çiftdillilik ve Eğitim başlıklı araştırma raporu
çalıştayda tartışıldıktan sonra Kasım 2009’da ERG
web sitesinde yayımlandı. Disiplinler-arası bir
yaklaşımla hazırlanan rapor, çiftdillilik ve eğitim
arasındaki ilişki ile farklı ülkelerde uygulanan
çiftdilli ve tekdilli eğitim modellerinin bir
değerlendirmesini de içeriyor.
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önemli gelişmeler 2008 - 2009
2008

önemli gelişme
ERG, AB Komisyonu İlerleme
Raporu’na görüş bildirdi.
Eğitimde Eşitliğin
Geliştirilmesi için Verilere
Dayalı Savunu (Eğitimde
Eşitlik) projesi başladı.

önemli gelişme

Eğitimde haklar alanında
uluslararası ve ulusal mevzuat
arasındaki uyum farkını
yorumlayan araştırmaların
ilk bulguları Ankara’da ve
İstanbul’da sunuldu.

önemli gelişme

Hedef Alliance ERG’nin
kurumsal destekçileri
aras›na kat›ld›.

Eğitim ‹zleme Raporu
2007’nin bulgular›,
duyuru toplant›lar›, bas›n
ve savunu çal›şmalar›yla
yayg›nlaşt›r›larak
tart›şmaya aç›ld›.

Eğitimde Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği projesi
çerçevesinde TBMM’de
savunu çal›şmas›

toplantı
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği projesi kapanış
konferansları-İstanbul,
Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa

toplantı
toplantı
ERG’nin II. Dan›şma
Toplant›s› Bahçeşehir
Üniversitesi’nde yap›ld›.
MEB uzmanlar› ve
akademisyenlerle Seviye
Belirleme S›navlar› ile
ilgili çal›şma toplant›s›
KSGM’nin Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Ulusal
Eylem Plan› belgesine
ilişkin çal›ştay›

toplantı
ERG, TED Eğitim
Forumu’na kat›ld›.

Türk Astronomi Derneği
(TAD) ile birlikte “DAY
2009: Dünya Astronomi
Y›l›” okullarla işbirliği
toplant›s›
ILDE Yürütme Kurulu
toplant›s›

önemli gelişme
Destekçiler Yemeği.
Enka Vakf›, Kadir Has Vakf›
ve Yap› Merkezi ERG’nin
kurumsal destekçileri
aras›na kat›ld›.

toplantı
Eğitimde Haklar projesi
3. çal›şma toplant›s›

yayın

Eğitimde Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği projesi
Diyarbak›r, Mardin,
Şanl›urfa Sivil ‹zleme
Gruplar› toplant›lar›nda
e-okul tart›ş›ld›.
Eğitimde ‹yi Örnekler
Konferans› 2008
“Din ve Eğitim” başl›kl›
çal›şma toplant›s›
Düşünme Gücü projesi
Biga çal›ştay›

yayın

Eğitimde Haklar projesi
2. çal›şma toplant›s›

Herkes için Kaliteli
Eğitim: Eğitim Reformu
Girişimi 2003-2007

Eleştirel Düşünme
(güncelleştirilmiş yeni
bask›)

ERG Direktörü Prof.
Dr. Üstün Ergüder’in
de yazarlar› aras›nda
yer ald›ğ› “Higher
Education in Turkey:
Institutional Autonomy
and Responsibility in a
Modernising Society”

ocak

şubat

mart

nisan

Türk Astronomi Derneği
(TAD) ile birlikte “DAY
2009: Dünya Astronomi
Y›l›” okullarla işbirliği
toplant›s›

yayın

Eğitim ‹zleme Raporu
2007

2009

önemli gelişme

önemli gelişme
ERG, Uluslararası Eğitim
Topluluğu’nun (CIES)
düzenlediği konferansta
sunum yaptı.

önemli gelişme
Eğitimde Haklar II
projesi başladı.

önemli gelişme
ERG, Milli Eğitim
Bakanlığı ve Akbank
ortaklığında yürütülen
Düşünme Gücü: Soran ve
Sorgulayan Gençlik için
Öğretmen Eğitimi Destek
projesi imza töreni
gerçekleştirildi.

toplantı
Eğitimde Haklar mevzuat
çalıştayı
Eğitimde Eşitlik: Politika
Analizi ve Öneriler raporu
görüş alma toplantısı

ocak

toplantı
Düşünme Gücü projesi
uzman eğitici eğitimi
Eğitimde Haklar projesi
6. çalışma toplantısı

yayın
Eğitimde Eşitlik: Politika
Analizi ve Öneriler
Türkiye’de Öğrenci
Başarısında Eşitsizliğin
Belirleyicileri

Eğitimde Haklar
Projesi kapsamında
hazırlanan www.
egitimdehaklarimizvar.
org ve www.
egitimdehaklar.org web
siteleri yayına girdi.

toplantı
Eğitimde Haklar
Konferansı

yayın
Eğitimde Haklarım Var!
Eğitim Hakkı ve Eğitimde
Haklar: Uluslararası İnsan
Hakları Belgeleri Işığında
Ulusal Mevzuatın
Değerlendirilmesi

Türkiye’de Eğitime
Erişimin Belirleyicileri

Herkes için Kaliteli
Eğitim: Eğitim Reformu
Girişimi 2008

şubat

mart

ERG, Eğitimde Haklar
çalışmalarına katkıda
bulunan uzmanlar
ile birlikte TBMM
Çocuk Hakları İzleme
Komitesi’ni ziyaret etti.
ERG, Sabancı
Üniversitesi’nin
düzenlediği “Değişen
ve Gelişen Türkiye’nin
Eğitim ve Kültür Sancıları”
sempozyumuna
konuşmacı olarak katıldı.
ERG, INEE Danışma
Toplantısı’na katıldı.

toplantı
Destekçiler Yemeği. MV
Holding ERG’nin kurumsal
destekçileri arasına katıldı.
Eğitimde İyi Örnekler
Konferansı 2009
MEB üst düzey yöneticileri
ile Eğitimde Eşitlik
toplantısı
MEB temsilcileri ile
“Türkiye’de Eğitim Hakkı ve
Eğitimde Haklar” yuvarlak
masa toplantısı
AB Büyükelçilik
temsilcileriyle “Eğitimde
İnsan Hakları” yuvarlak
masa toplantısı

toplantı
UNDP ve Dünya
Bankas› ortak girişimi
olan “‹nsani Gelişme
Diyalogu” dizisinin
“Yükseköğretimin
Finansman›” konulu ikinci
semineri ERG ortakl›ğ›yla
Sak›p Sabanc› Müzesi’nde
gerçekleştirildi.
ERG, Ders Kitaplar›nda
‹nsan Haklar› projesinin
dan›şma toplant›s›na
kat›ld›.
ILDE Yürütme Kurulu
toplant›s›

yayın

ILDE Yürütme Kurulu
toplantısı
Eğitimde İyi Örnekler Sakarya
çalıştayı
Eğitimde Haklar projesi
Ankara ve İstanbul çalışma
toplantıları
ERG, Maltepe Üniversitesi’nin
düzenlediği “5. İnsan Toplum
ve Felsefe Sempozyumu:
Araştırma ve Yöntem Sorunları”
toplantısında sunum yaptı.

yayın
Eğitimde Haklar Projesi
Bilgi Notu
Sivil İzleme Faaliyetleri
Değerlendirme Raporu

ERG’nin Nisan-May›s
aylar›n› kapsayan ilk
e-bülteni

Türkiye’de İlköğretim
Okullarında Okulu Terk ve
İzlenmesi ile Önlenmesine
Yönelik Politikalar

mayıs

haziran

önemli gelişme
ERG, Orient Institut
tarafından Koç
Üniversitesi ve
Fritz Thyssen
Stiftung ortaklığı ile
düzenlenen “Türkiye’de
Eğitim ve Toplumsal
Değişim: Tarihsel ve
Güncel Perspektifler”
konferansına konuşmacı
olarak katıldı.
ERG, Boğaziçi Üniversitesi
Mithat Alam Film Merkezi
ve Boğaziçi Üniversitesi
Barış Eğitimi Uygulama
ve Araştırma Merkezi’nin
düzenlediği “Eğitimde
İnsan Hakları” paneline
panelist olarak katıldı.
ERG, TIES projesinin
bulgularının paylaşıldığı
konferansa katıldı.

toplantı
Düşünme Gücü projesi
uzman eğitici eğitimi
Eğitim İzleme Raporu
danışma toplantısı

önemli gelişme
ERG MEBGEP
kapsamında yürütülen
“Eğitim Modelleri
Yönetimi Uluslararası
Konferansı”na katıldı.
ERG, İstanbul
Mülkiyeliler Vakfı ve
İsveç’te bulunan AKKC
Anadolu Sanat ve Kültür
Merkezi tarafından
düzenlenen “Demokratik
ve Eşitlikçi Çocuk Eğitimi”
seminerinde sunum yaptı.

toplantı
Eğitimde İyi Örnekler
Nevşehir çalıştayı
Eğitimde İyi Örnekler
Burdur çalıştayı

yayın
Eğitim İzleme Raporu
2008

Düşünme Gücü projesi
uzman eğitici çalıştayı

İlköğretimde Haklarımız
Var!: İlköğretimde Haklar
ve Hak Arama Yolları

Eğitim Hakkı ve Eğitimde
Haklar: Uluslararası İnsan
Hakları Belgeleri Işığında
Ulusal Mevzuatın
DeğerlendirilmesiYönetici Özeti

nisan

mayıs

haziran

yayın

önemli gelişme
önemli gelişme
önemli gelişme
Sosyal Bütçeyi ‹zliyoruz
Platformu bas›n
aç›klamas›: Yeni Orta
Vadeli Program’da
sosyal bütçelere öncelik
verilmiyor.

toplantı
Herbert Quandt Vakf› ile
ortak yap›lan
Almanya-Türkiye
Öğretmenler Buluşmas›
Uluslararas› Gençlik
Vakf›’n›n “Bilginin
Paylaş›lmas›: Yeni
Fikirlerin Geliştirilmesi”
başl›kl› global ortakl›k
toplant›s›
Düşünme Gücü projesi
1. uzman eğitici eğitimi
ILDE Yürütme Kurulu
toplant›s›

yayın

TBMM’de Çocuk Haklar›
‹zleme Komitesi kuruldu.

Avrupa Birliği destekli
“Çocuk Koruma
Mekanizmalar›n›n
‹l Düzeyinde
Modellenmesi” projesi
UNICEF’in teknik
desteğiyle T.C. Hükümeti
taraf›ndan yürütülecek.

UNESCO 48. Uluslararas›
Eğitim Konferans›:
“Kapsay›c› Eğitim:
Geleceğe Giden Yol”

Sosyal Bütçeyi
‹zliyoruz Platformu,
2009 bütçesinde
eğitime yeterli kaynak
ayr›lmad›ğ›n› aç›klayan
bilgi notu yay›mlad› ve
ilgili milletvekillerine
gönderdi.

ERG, UNESCO’nun
“Herkes ‹çin Eğitim ve
Türkiye’nin Öncelikleri”
çal›ştay›na kat›ld›.

toplantı
Eğitimde Eşitlik Projesi
araşt›rma raporlar› görüş
alma toplant›s›
Avrupa Konseyi
Yurttaşl›k ve ‹nsan
Haklar› Eğitimi için Sivil
‹şbirlikleri Forumu

yayın

K›z Çocuklar›n
‹lköğretime Erişiminde
Türkiye’den Örnekler

Eğitimde ve Eğitimle
Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Politika Notu

K›z Çocuklar›n
‹lköğretime Erişiminde
Dünyadan Örnekler

Beceriler, Yeterlilikler ve
Meslek Eğitimi - ‹ngilizce
Yönetici Özeti

temmuz-eylül

ekim

toplantı

TÜSEV ile “Türkiye’de
Üçüncü Sektör ve Eğitim”
konulu ortak konferans
Eğitimde ‹yi Örnekler
Afyonkarahisar çal›ştay›
Eğitimde Haklar projesi
4. çal›şma toplant›s›
TED’in “Hizmet
‹çi Eğitimlerde
Yeni Yönelimler”
sempozyumunda,
“Türkiye’de Hizmet ‹çi
Eğitim Uygulamalar›n›n
Etkililiği ve Çözüm
Önerileri” konulu sunuş
“Seküler Toplumlarda
ve Laik Devletlerde
Din Eğitimi: Türkiye
ve Almanya Örnekleri”
konferans›nda Prof. Dr.
Tosun Terzioğlu’nun
“Türkiye’de Mecburî Din
Derslerinin Reformu
için Yap›lan Çal›şmalar”
başl›kl› sunuşu

kasım

önemli gelişme
Sosyal Bütçeyi ‹zliyoruz
Platformu kapsam›nda
TBMM’de 2009 eğitim
bütçesi konusunda
savunu çal›şmas›
“Engellilerin Haklar›na
‹lişkin Sözleşme”
TBMM’de onayland›.
UNESCO Herkes için
Eğitim (EFA) 2009
Küresel ‹zleme Raporu’nu
yay›mlad›. Rapora göre,
Orta ve Doğu Avrupa
bölgesindeki okuma
yazma bilmeyen 8 milyon
yetişkinin dörtte üçü
Türkiye’de.

toplantı
Eğitimde ‹yi Örnekler›
Bal›kesir çal›ştay›
ERG, “UNICEF Ülke
Raporu Eylem Planı Ara
Dönem Değerlendirme
Toplantısı”nın “Kaliteli
Eğitim” oturumuna
katıldı.
ERG, Bükreş’te NEPC
(Eğitim Politikası
Merkezleri Ağı) Genel
Kurulu’na katıldı.
Eğitimde Haklar projesi
5. çal›şma toplant›s›

aralık

önemli gelişme
ERG, 14 kuruluşun
imzasını taşıyan
Eğitimde Haklarımız Var!
Bildirgesi ve Öneriler
Dosyası’nı açıkladı.
Eğitimde Haklar
Sabancı Üniversitesi
Toplumsal Duyarlılık
Projesi oldu.

önemli gelişme
ERG, UNICEF 2009 Durum
Analizi Raporu’na destek
sundu.

önemli gelişme

ERG tarafından
hazırlanan “Yeni Ders
Yılında Eğitim Sorunları”
başlıklı yazı dizisi Radikal
gazetesinde yayımlandı.

ERG, MEB Talim Terbiye
Kurulu tarafından
düzenlenen “Ders
Kitaplarında Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği”
çalıştayına katıldı.

Eğitimde Haklar
projesinin bulgu ve
önerileri, uluslararası
eğitim hakkı kampanyası
“Right to Education
Project”in internet
sitesinde yer aldı.

toplantı

toplantı

ERG, MEB İlköğretim
Genel Müdürlüğü ve
UNICEF ortaklığında
gerçekleştirilen
“İlköğretimde
Devamsızlık ve Terkin
İzlenmesi Tanımlama ve
Modelleme” çalıştayına
katıldı.

önemli gelişme

toplantı
Çiftdillilik ve Eğitim
çalıştayı
Eğitimde Haklar II projesi
kapsamında Mardin ve
Diyarbakır Sivil İzleme
Grubu ile çalıştay
Düşünme Gücü projesi
eğitici eğitimleri

yayın

önemli gelişme
ERG, 2010 yılı Merkezi
Yönetim Bütçe
Taslağı görüşmeleri
sürerken, MEB Bütçesi
Değerlendirme
Mektubu’nu
milletvekillerine sundu.

toplantı

Eğitim Politikası
Merkezleri Ağı (NEPC)
Genel Kurulu ERG ev
sahipliğinde toplandı.
ERG Koordinatör
Yardımcısı Batuhan
Aydagül NEPC’in yönetim
kurulu üyeliğine seçildi.

yayın

Almanya-Türkiye
Öğretmenler Buluşması

Düşünme Gücü projesi
eğitici eğitimleri

Eğitimde Haklar projesi
7. çalışma toplantısı

Eğitimde Haklar projesi
8. çalışma toplantısı

Çiftdillilik ve Eğitim
Araştırma Raporu

Düşünme Gücü projesi
öğretmen eğitimleri

Eğitim İzleme Raporu
2008-İngilizce Yönetici
Özeti

temmuz

ağustos-eylül

ekim

kasım

aralık
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düşünme gücü: soran ve sorgulayan
gençlik için öğretmen eğitimi destek projesi
İyi bir şeyi, örneğin, öğrencilerimizi eleştirel düşünmeye yöneltmeyi ya
da barışçıl bir sınıf yaratmayı ya da sınıf içinde –üstünkörü ve yamama
olmayan– gerçek bir demokratik atmosfer oluşturmayı, vb. neden
başaramayacağımıza, başarmamızın önünde ne çok engel (“veliler ilgisiz”,
“sınıflar kalabalık”, “yöneticiler isteksiz”) olduğuna değil, başarabilmek için
hangi koşulları hazırlamamız ya da zorlamamız gerektiğine, engellerin nasıl
üstesinden gelinebileceğine odaklanmak gerekir.
Eleştirel Düşünme

Eleştirel düşünme beceri ve
tutumlarının eğitimde yaygınlaşması,
kuruluşundan bu yana Eğitim Reformu
Girişimi’nin reform öncelikleri arasında
geliyor.
4 Ocak 2009’da Akbank, Milli Eğitim
Bakanlığı ve Eğitim Reformu Girişimi
tarafından imzalanarak yürürlüğe giren
Düşünme Gücü: Soran ve Sorgulayan
Gençlik için Öğretmen Eğitimi Destek
Projesi, eleştirel düşünme yöntem ve
tekniklerinin öğretmenlere kazandırılmasını

ve bu yolla öğrencilerin eleştirel düşünme
becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.
Bu amaç doğrultusunda, Şubat-Mayıs
aylarında gerçekleştirilen iki uzman eğitici
eğitimine 39 uzman eğitici, bu uzman
eğiticiler aracılığıyla Haziran-Ekim ayları
arasında gerçekleştirilen eğitici eğitimlerine
ise 148 eğitici katıldı. Kasım 2009-Ocak 2010
tarihleri arasında gerçekleştirilen öğretmen
eğitimlerinde sekiz ilden 4250 öğretmenle
eleştirel düşünme yöntem ve teknikleri
paylaşıldı.

herkes için kaliteli eğitim

Eleştirel düşünme, bireylerin amaçlı
olarak ve kendi kontrolleri altında
yaptıkları, alışılmış olanın ve kalıpların
tekrarının engellendiği, önyargıların,
varsayımların ve sunulan her türlü
bilginin sınandığı, değerlendirildiği,
yargılandığı ve farklı yönlerinin,
açılımlarının, anlamlarının ve
sonuçlarının tartışıldığı, fikirlerin
çözümlenip değerlendirildiği, akıl
yürütme, mantık ve karşılaştırmanın
kullanıldığı ve sonucunda belirli
fikirlere, kuramlara veya davranışlara
varılan düşünme biçimidir.
Eleştirel Düşünme
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düşünme gücü: soran ve
sorgulayan gençlik için
öğretmen eğitimi destek
projesi kapsamındaki
yayınların hazırlanması ve
çoğaltılmasına
destek vermiştir.

proje kapsamında hazırlanan yayınlar
düşünen sınıf için
öğrenme ve öğretme
yöntemleri
Bu kitap, öğretmenlerin sınıf
içinde eleştirel düşünme
ortamı oluşturabilmesi ve
öğrencilere eleştirel düşünme
becerisinin kazandırılması için
kullanılabilecek yöntem ve
teknikleri içeriyor.

kaynak dosyası
Sınıfta düşünme ve tartışma ortamı yaratmaya yardımcı olmak üzere
tasarlanmış bu dosya, altı ana konu (genetik, ayrımcılık, savaş, küreselleşme,
kültürel miras, çevre) ile ilgili metinleri içeriyor. Her bir tema, bir ana kart ve
on ara kart olmak üzere toplam on bir karttan oluşuyor. Ana kartlar tema ile
ilgili genel çerçeveyi çiziyor ve temel tartışma noktasını açıyor. Ara kartlar ise,
temaya ilişkin bazı konulara odaklanılmasına ve bu konularda derinleşilmesine
olanak sağlıyor. Kapalı değil, açık ve birbiriyle ilişkili metinlerden oluşan
Kaynak Dosyası, öğretmenin düşünme edimini sınırlandırmamayı amaçlıyor.

kaynak dosyası: öğretmenler için kılavuz
Öğretmenlere Kaynak Dosyası metinlerinin nasıl kullanılacağına ilişkin etkinlik önerileri sunan kılavuz,
öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.
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eğitimde iyi örnekler konferansı ve
yerel çalıştaylar
ERG, 2004’ten bu yana düzenlediği Eğitimde

Eğitimcilere diyalog ve öğrenme ortamları

İyi Örnekler Konferansları ile, 8000’den

sunan Eğitimde İyi Örnekler Konferansı

fazla eğitimciyi 600’ü aşkın iyi uygulama ve

modeli, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

materyal etrafında bir araya getirdi.

Örnekler Konferansı’na, Öğrenme-Öğretme

da benimsendi. MEB Strateji Geliştirme
Dairesi Başkanlığı, Eğitimde İyi Örnekler
Konferansı’nı her yıl düzenleyerek bu
uygulamayı yaygınlaştırdı.

Etkinlikleri, Ölçme ve Değerlendirme, Özel

Eğitimde İyi Örnekler Konferansları’nın

18-19 Nisan’da Sabancı Üniversitesi
yerleşkesinde gerçekleşen 6. Eğitimde İyi

Eğitim, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
ve Eğitimde Katılımcı İşbirliği alanlarında
917 başvuru yapıldı. Gazi Üniversitesi

yedincisi 17-18 Nisan 2010’da Sabancı
Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

öğretim üyesi ve Talim ve Terbiye Kurulu

yerel çalıştaylar

eski Başkanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un “Bilimin

Eğitimde İyi Örnekler yerel çalıştaylarında

İçselleştirilmesi” başlıklı açış konuşmasıyla

ulusal konferanslarda sunulan iyi örnekler ve

başlayan konferansta, jüri tarafından seçilen

yerel iyi örnekler, farklı illerden daha fazla

95 sözlü sunuş ve 62 poster sunuşu yaklaşık

eğitimciyle buluşmaktadır. ERG, Friedrich

1500 katılımcı ile paylaşıldı. Konferansta,

Ebert Stiftung Derneği’nin desteğiyle şu

iyi örnek sunuşlarına ek olarak medya

ana kadar 19 ilde yerel çalıştaylar düzenledi.

okuryazarlığı, toplumsal cinsiyet, bilim

Ayrıca bazı il ve ilçelerde milli eğitim

eğitimi ve akran eğitimi konularında bir dizi

müdürlükleri, iyi örnek konferansları ve

atölye çalışması ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın

çalıştayları düzenlemektedir. 2009’da, il

ilgili birimleri ile sivil toplum kuruluşlarının

Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği

eğitim faaliyetlerinin sergilendiği tanıtım

içinde gerçekleştirilen Nevşehir ve Burdur

köşeleri de yer aldı.

çalıştaylarında 740 eğitimciye ulaşıldı.

herkes için kaliteli eğitim

19

yönetiim ve kaynak kullan›m›

erg’den milletvekillerine mektup:
“meb bütçesi azalmamalı”

“Ülkemizin en önemli zenginlik kaynaklarından biri genç nüfus yapısıdır.
Bu genç kitlenin üretken bireylere dönüşmesi ve toplum hayatında aktif roller
edinebilmesi için, kaliteli eğitim hizmetleri vazgeçilmez bir şarttır. Ancak
uluslararası karşılaştırmalar göstermektedir ki, özellikle nüfus yapısı dikkate
alındığında, Türkiye’nin eğitim hizmetlerine ayırdığı kamu mali kaynakları
yeterli değildir.”		
MEB Bütçesi Değerlendirme Mektubu

kaynak: world populatıon
database; unesco, global
educatıon dıgest 2008
(türkiye’ye ait sayılar,
yeni gsyh serisine göre
güncellenmiştir.)

ERG. 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Taslağı görüşmeleri sürerken, MEB
Bütçesi Değerlendirme Mektubu’nu
milletvekillerine sundu. Mektupta bütçe
taslağının Hükümet’in iki yıl içinde okul
öncesinde %50, ortaöğretimde %90
okullulaşma hedefleriyle uyumlu olmadığı

vurgulandı. Türkiye’nin genç nüfus yapısı
nedeniyle eğitime ayrılan kaynakların
acilen artırılması gerektiğine vurgu yapan
mektup, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki
görüşmelerde ve medyada geniş yankı
buldu.

seçili ülkelerde 25 yaş altı nüfus ve kamu eğitim harcamaları
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almanya - türkiye
öğretmenler
buluşması’ndan
bir kare.

uluslararas› aç›l›m
ERG, 2009 yılı boyunca uluslararası ilişki ve

•

Topluluğu (CIES) “The Politics of

çalışmalarını geliştirmeyi sürdürdü.
•

Comparison” temalı 53. Konferansı’na

18 ülkeden 21 kurum tarafından

ERG Koordinatör Yardımcısı Batuhan

oluşturulan ve ERG’nin de üyesi olduğu

Aydagül ve Proje Uzmanı Işık Tüzün

Eğitim Politikaları Merkezleri Ağı’nın

katıldı. Aydagül özel vakıfların

(NEPC) 2009 Genel Kurul çalışmaları

Liberya’daki eğitim sisteminin yeniden

ERG’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

yapılandırılmasındaki rolü ile ilgili

Ağın 2010 yılı amaçlarının, stratejilerinin

panelde bir sunum yaparken Tüzün,

ve bunları uygulayacak yönetim

STK’ların eğitime hak temelli bakışı

kadrosunun belirlendiği toplantılarda,

yaygınlaştırmadaki rolüyle ilgili panelde

ERG Koordinatör Yardımcısı Batuhan
Aydagül Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.
•

TIES (The Integration of European
Second Generation) projesinin
Amsterdam’da gerçekleştirilen

Karşılaştırmalı ve Uluslararası Eğitim

Eğitimde Haklar projesini anlattı.
•

Eğitimde Haklar projesinin bulgu ve
önerileri, uluslararası eğitim hakkı
kampanyası “Right to Education
Project”in internet sitesinde yer buldu.

konferansına ERG Proje Asistanı Aytuğ

Sitede yer alan yazıda, ulusal mevzuatın

Şaşmaz katıldı. İkinci nesil göçmenlerin

uluslar arası insan hakları belgelerine

özellikle eğitim ve iş piyasası gibi

uyumunun değerlendirildiği raporlardan

toplumsal sistemlerle ilişkilerini

oluşan Eğitim Hakkı ve Eğitimde

inceleyen proje sekiz Avrupa ülkesinde

Haklar kitabının savunu çalışmaları

10.000 kişiyle yapılan görüşmelere

için öneminden söz ediliyor ve kitabın

dayanan ilk bulgularını bu konferansta

İngilizce yönetici özetine erişilmesi için

paylaştı.

bir bağlantıya yer veriliyor.

herkes için kaliteli eğitim

•

almanya - türkiye
öğretmenler buluşması’nda
öğretmenler tartışıyor.

INEE’nin (Olağanüstü Durumlarda
Eğitim için Kurumlar Arası Ağ) risklerin
azaltılması, yardım ve iyileşme temalı
küresel danışma toplantısına ERG
Koordinatör Yardımcısı Batuhan Aydagül
katıldı.

alman ve türk eğitim sistemlerinin ortak sorunları
öğretmenler buluşması’nda tartışıldı
• Eğitim Reformu Girişimi ve Herbert Quandt
Vakfı, Almanya ve Türkiye’den öğretmenleri
ikinci kez bir araya getirdi.
• 19-26 Temmuz tarihleri arasında Berlin’de
düzenlenen Almanya-Türkiye Öğretmenler
Buluşması’na iki ülkeden 24 öğretmen katıldı.
• Öğretmenler, iki ülkenin eğitim sistemlerinin
küreselleşme çağında karşılaştıkları sorunları ve
geliştirilen çözüm önerilerini tartıştı.
• Almanya’nın federal sistemi ulusal politikaları
zorlaştırırken Türkiye’de merkezi sınavların
sınav-odaklı bir eğitim sistemi yarattığı belirtildi.
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• Buluşmanın konuşmacıları arasında eski
Almanya Cumhurbaşkanı Richard von
Weizsaecker, ERG Direktörü Prof. Dr. Üstün
Ergüder, Berlin Eyaleti Eski Yabancılar
Sorumlusu Prof. Barbara John, PISA Türkiye
Ulusal Koordinatörü Dr. Müfide Çalışkan ve
UNICEF Eğitim Programı Yöneticisi Dr. Fatma
Özdemir Uluç yer aldı.
• Buluşma, iki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları
tarafından başlatılan “Kültürlerarası Diyalog
ve Anlayış için Ernst Reuter Girişimi”ne dahil
edildi.
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mali değerlendirme
Eğitim Reformu Girişimi’nin gelirleri şartsız kurumsal destekler ve
proje desteklerinden oluşur.
Eğitim Reformu Girişimi’nin gelirleri şartsız
kurumsal destekler ve proje desteklerinden
oluşur. Şartsız kurumsal destekler
Eğitim Reformu Girişimi’nin çekirdek insan
kaynağını ve operasyonel giderlerini
karşılamaya yönelik kullanılmaktadır.
Eğitim politikasına ilişkin politika notları
veya Eğitim İzleme Raporu gibi düzenli
raporlar söz konusu şartsız destekler
tarafından karşılanmaktadır. Proje destekleri
ise gerek politika düzeyinde gerekse
öğretmen eğitimleri gibi hizmet ürettiğimiz
alanlarda daha özel amaçlara yöneliktir. Uzun
dönemde Eğitim Reformu Girişimi’nin şartsız
kurumsal destek temelinin kuvvetlendirilmesi
ve güçlendirilmesi hem sürdürülebilirlik, hem
politika etkileme çalışmalarını artırmak hem
de daha fazla proje desteği bulma açılarından
kritik önemdedir.
2009’da kurumsal destekçilerimizden gelen
gelirler azalırken özellikle Akbank’ın
desteğiyle devam eden Düşünme Gücü
projesi sayesinde proje gelirlerimiz arttı.
Geçtiğimiz yılbaşında tahmin ettiğimiz gibi
küresel ekonomik kriz bizim için kritik olan
şartsız destek temelimizi etkiledi. Burada
yardımımıza 2008’de taahhüt edilen ancak
2009’da gerçekleştirilen destek sözleri ve
2008’de tasarruflu davrandığımız için 2009’a
devreden fonumuz yetişti. Böylelikle
çalışmalarımızdan ödün vermeden bu yılı
bitirebildik. Yıl içinde UNICEF için
Türkiye’de çocuk gelişimi üzerine yaptığımız
bir araştırma ve Network of Education
Policy Centers yıllık toplantısına ev sahipliği
yapmamız karşısında elde edilen gelirlerin
de hiç kuşkusuz katkısı oldu.

Geçtiğimiz yıl personel giderlerimiz toplam
giderlerin yüzde 68’ini oluşturdu. Bu oran,
Eğitim Reformu Girişimi’nin ana faaliyet
alanının kamu politikalarını etkilemek olduğu
ve bunun için de en önemli girdinin kaliteli
insan kaynağı olduğu göz önüne alındığında
olağandır. Hem Türkiye’nin çok yoğun ve
sürekli değişen eğitim gündeminde karşımıza
çıkan fırsatları değerlendirebilmek hem de
Eğitim Reformu Girişimi’nde insan
kaynaklarının niteliğini artırmak için bu
alanda daha fazla yatırım yapmamız
gerekmektedir.
Sabancı Üniversitesi’nin genel giderlerimizi
karşılama ve özellikle iletişim ve halkla
ilişkiler gibi konularda verdiği profesyonel
destek şeklindeki aynî katkısı ise Eğitim
Reformu Girişimi için çok değerli. Hem bu
konularda hiçbir maddi zorluk çekmiyoruz,
hem de destekçilerimizden aldığımız
fonların neredeyse tamamını doğrudan
hizmet üretimine çevirebiliyoruz.
Önümüzdeki yılın 2009’dan daha zor geçme
riski vardır. Eğitim politikasını etkilemek
üzere yapacağımız etkinliklerde ihtiyaç
duyulan artışın proje giderlerine de
yansıması düşünüldüğünde 2010’da yaklaşık
600.000 TL tutarında kurumsal destek
bulmak gibi zor bir hedef var önümüzde.
Burada, yine Eğitim Reformu Girişimi’ne
inanan, güvenen ve desteğini esirgemeyen
özel sektör kurumlarına ve vakıflara
güveniyoruz.

herkes için kaliteli eğitim
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eğitim reformu girişimi gelir - gider tablosu
01.01.2009-31.12.2009
gelirler

tl

giderler

395.117,50 personel gideri

proje gelirleri
destekçilerden gelen bağışlar (2008 yılı)

48.330,00 danışmanlık gideri

tl
343.068,98
29.326,04

destekçilerden gelen bağışlar (2009 yılı)

346.787,50 seyahat ve nakliye gideri

diğer gelirler

186.140,68 kırtasiye gideri

9.905,83

2008 yılından devir

156.014,00 malzeme gideri

1.866,99

network of educatıon polıcy center

8.703,68 temsil ve ağırlama gideri

unıcef

14.000,00 haberleşme gideri

hedef allıance

5.000,00 reklam ilan ve neşriyat gideri

herbert quandt stiftung

2.423,00 finansman gideri

54.320,16

8.716,89
21.423,05
32.204,94
113,81

çalışma bursu gideri
vergi resim harç gideri
toplam

581.258,18 toplam

770,00
5.635,95
507.352,64

proje destekçilerimiz
destekleyen kurum
açık toplum vakfı
akbank t.a.ş.

destek miktarı para birimi
9,000.00
1,000,000.00

proje adı

usd

türkiye’de eğitimde eşitliğin geliştirilmesi için
verilere dayalı savunu projesi

tl

düşünme gücü: soran ve sorgulayan gençlik için
öğretmen eğitimi destek projesi

avrupa komisyonu
türkiye temsilciliği

145,843.00

euro

eğitimde haklar projesi ı

avrupa komisyonu
türkiye temsilciliği

75,876.80

euro

eğitimde haklar projesi ıı

frıedrıch ebert stıftung

27,710.66

tl

eğitimde iyi örnekler konferansı yerel çalıştayları

hollanda konsolosluğu

12,306.83

usd

matra projesi

open socıety ınstıtute

38,320.00

usd

eleştirel düşünme yöntemleri projesi

sabancı üniversitesi

40,000.00

tl

eğitimde iyi örnekler konferansı 2004

sabancı üniversitesi

60,000.00

tl

eğitimde iyi örnekler konferansı 2005

sabancı üniversitesi

60,000.00

tl

eğitimde iyi örnekler konferansı 2006

sabancı üniversitesi

60,000.00

tl

eğitimde iyi örnekler konferansı 2007

sabancı üniversitesi

36,326.00

tl

eğitimde iyi örnekler konferansı 2008

sabancı vakfı

27,000.00

tl

eğitimde iyi örnekler konferansı 2008

sabancı vakfı

150,000.00

tl

eğitimde iyi örnekler konferansı 2009
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yay›nlar
2009

araştırma ve raporlar
Eğitimde Eşitlik: Politika Analizi ve Öneriler;
ERG, Şubat 2009.
Türkiye’de Öğrenci Başarısında Eşitsizliğin
Belirleyicileri; Mehmet Alper Dinçer, Yard. Doç.
Dr. Gökçe Uysal Kolaşin, Şubat 2009.
Türkiye’de Eğitime Erişimin Belirleyicileri;
Dr. Ozan Bakış, Doç. Dr. Haluk Levent, Prof. Dr.
Ahmet İnsel, Dr. Sezgin Polat, Şubat 2009.
Herkes için Kaliteli Eğitim: Eğitim Reformu
Girişimi 2008; ERG, Mart 2009.
Eğitim Hakkı ve Eğitimde Haklar: Uluslararası
İnsan Hakları Belgeleri Işığında Ulusal
Mevzuatın Değerlendirilmesi; ERG, Mart 2009.
Eğitimde Haklarım Var!; ERG, Mart 2009.
İlköğretimde Haklarımız Var!: İlköğretimde
Haklar ve Hak Arama Yolları; ERG, Nisan 2009.

Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek Eğitimi –
İngilizce Yönetici Özeti, Batuhan Aydagül,
Dr. Hakan Yılmaz, Ekim 2008.

2007
Eğitim: Türkiye’nin Avrupa Yolunda
“Olmazsa Olmaz”ı; Batuhan Aydagül,
Ocak 2007.
Yeni Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Öğretim Programı İnceleme ve
Değerlendirme Raporu; Prof. Dr. Recep
Kaymakcan, Nisan 2007.
Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek Eğitimi:
Finansman Yapısı ve Politika Önerileri; Dr.
Mayıs 2007, Hakan Yılmaz.

Eğitim İzleme Raporu 2008; ERG, Haziran 2009.

2006

Eğitim Hakkı ve Eğitimde Haklar: Uluslararası
İnsan Hakları Belgeleri Işığında Ulusal
Mevzuatın Değerlendirilmesi – Yönetici Özeti;
ERG, Haziran 2009.

Türkiye’de Din ve Eğitim: Değişim İhtiyacı; ERG,
Ağustos 2006.

Eğitim Hakkı ve Eğitimde Haklar: Uluslararası
İnsan Hakları Belgeleri Işığında Ulusal
Mevzuatın Değerlendirilmesi – İngilizce
Yönetici Özeti; ERG, Haziran 2009.
Eğitimde Haklar Bildirgesi ve Öneriler Dosyası;
ERG, Ekim 2009.
Eğitim İzleme Raporu 2008 – İngilizce Yönetici
Özeti; ERG, Aralık 2009.
Çiftdillilik ve Eğitim; Dr. Müge Ayan Ceyhan,
Dilara Koçbaş, Aralık 2009.

bilgi ve politika notları
Milletvekillerine Mektup: 2010 Eğitim Bütçesi, 2009.

2003 — 2008

Sivil İzleme Faaliyetleri Değerlendirme
Raporu; Güher Erbil, Aygen Yenigün, Haziran
2008.

araştırma ve raporlar
2008
Herkes İçin Kaliteli Eğitim: Eğitim Reformu
Girişimi 2003-2007; ERG, Şubat 2008.
Eğitim İzleme Raporu 2007; ERG, Mart 2008.
Eleştirel Düşünme – Güncelleştirilmiş baskı;
Prof. Dr. İpek Gürkaynak, Prof. Dr. Füsun Üstel,
Prof. Dr. Sami Gülgöz, Mart 2008.
Kız Çocukların İlköğretime Erişiminde
Türkiye’den Örnekler; Tuba Çameli, Haziran 2008.
Kız Çocukların İlköğretime Erişiminde
Dünyadan Örnekler; Özsel Beleli, Didem
Çakmaklı, Duygun Göktürk, Meltem Kazancı,
Haziran 2008.

Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek Eğitimi:
Politika Analizi ve Önerileri; Batuhan Aydagül,
Ağustos 2007.
Herkes İçin Kaliteli Eğitim: Eğitim Reformu
Girişimi 2003-2005; ERG, Ağustos 2006.

2005
Öğretim Programları İnceleme ve
Değerlendirme – I; ERG, Müfredat
Değerlendirme Komisyonu, Eylül 2005.
Sivil İzleme Grupları 2005 Yılı Raporu;
ERG, KA.DER, AÇEV ortak yayını, 2005.

2004
Eleştirel Düşünme (İlk Baskı); Prof. Dr. İpek
Gürkaynak, Prof. Dr. Füsun Üstel, Prof. Dr. Sami
Gülgöz, Ocak 2004.
Türkiye’nin Kapısındaki Fırsat: 2025’e Doğru
Nüfus, Eğitim ve Yeni Açılımlar, Dr. Can Fuat
Gürlesel, Eylül 2004.

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.
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bilgi ve politika notları

web siteleri

Eğitimde ve Eğitimle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği,
2008.

•

Yenilenen ERG sitesi Türkçe ve İngilizce
olarak yayında: www.erg.sabanciuniv.edu/

Milletvekillerine Mektup: 2009 Eğitim Bütçesi,
2008.

•

Eğitimde Haklar projesi kapsamında
hazırlanan ve okul ortamının canlandırıldığı
sitede çocuklar okulun farklı alanlarındaki
haklarını öğrenebilir:
www.egitimdehaklarimizvar.org

•

Eğitimde Haklar projesi kapsamında
hazırlanan bu site, eğitim hakkıyla ilgili
birçok belgeye erişim olanağı sağlıyor:
www.egitimdehaklar.org

•

Düşünme Gücü projesi kapsamında
hazırlanan siteden proje ile ilgili bilgilere
ulaşılabilir: www.dusunmegucu.org

•

ERG’nin her yıl düzenlediği Eğitimde İyi
Örnekler Konferansı hakkında bilgi için:
www.egitimdeiyiornekler.org

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.

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.
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kurumsal destekçiler 2009
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 birlikte yakın çevresinin de desteklenmesine yönelik
programlar geliştirmiş olan açev, bugüne kadar türkiye çapında ve yurt dışında 550.000 kişiye eğitim hizmeti ulaştırmış ve
6500’ün 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 değerleri doğrultusunda topluma ve insanlığa yararlı, üretken, araştırmacı, aydın,
insan haklarına ve özgürlüklerine saygılı, sosyal sorumluluk bilincine 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 yapmaktadır.

enka vakfı

enka vakfı, türk gençlerinin eğitim, kültür ve spor alanlarındaki çabalarını yüceltmeyi amaç edinmiştir. 1983 yılında,
istanbul’da kurulan sadi gülçelik spor merkezi bu misyonun ilk temel taşını oluşturmuş, ardından kurulan okullar ve
kültür kurumları ile enka vakfı, eğitim, kültür ve sporda kat edilen ilerlemede önemli bir rol oynamıştır. birçok ilklere ve
yeniliklere öncülük etmiş vakfımız, ülkenin geleceğine yaptığı yatırımlarıyla, sosyal sorumluluk bilinciyle, hem zihinlerde
hem de bedenlerde ilerlemeyi ve gelişmeyi sürdürmeye devam etmektedir.

hedef all›ance

merkezi türkiye’de bulunan, doğu avrupa, asya ve afrika ilaç pazarlarının öncü dağıtım kanalı hedef allıance, eczacılara
verdiği hizmet ile milyonlarca insana sağlıklı bir yaşam sunmak adına çalışmaktadır. 1987 yılında türk eczacılara
hizmet etmek için kurulan hedef alliance bugün, mısır’da ucp, cezayir’de hydrapharm spa ve rusya’da allıance healthcare
ortaklıkları ile toplam 60.000 eczaneye sağlık dağıtmaktadır. holding, kendini sektörün zirvesine yükselten topluma karşı
sorumluluklarının bilinciyle çeşitli 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 yılında kurulan kadir has vakfı aracılığı ile eğitim, kültür ve sağlık
alanlarında birçok çalışma yapılmaktadır. kadir ve rezan has, vasiyetlerinde servetlerinin önemli bir kısmını kadir has
vakfı’na bağışlamıştır.

mv holdıng

1993 yılında murat vargı tarafından kurulan mv holding, türk ekonomisinde önemli konumda bulunan varlıklardan
oluşmaktadır. telekom servis ve dağıtım sektörlerinde lider şirketler turkcell ve kvk’nın kurucu ortaklığından sonra grup,
medya, gayrimenkul, turizm ve enerji sektörlerinde yatırımlarına devam etmektedir. mv holding, kurucusu, hissedarları
ve çalışanlarıyla birlikte, ülkemizin ve toplumun refah düzeyinin geliştirilmesi konusundaki duyarlılığı ve topluma
olan sorumluluğu ile başta eğitim olmak üzere, sosyal ve ekonomik sorunların çözümüne ve içinde yaşadığımız çevreye
katkıda bulunacak sivil toplum kuruluşlarının yürütmekte oldukları programlara destek vermektedir. bu bakış açısını grup
şirketlerinin iş yapış süreçlerine de yansıtarak, topluma değer katmayı hedeflemektedir.

sabancı üniversitesi

bilimin, teknolojinin ve toplumsal yapılanmaların hızla geliştiği dünyamızda, bilgisine güvenen, dünyanın her yerinde
kariyer yapabilecek, nitelikli bireylere ihtiyaç var. sabancı topluluğu öncelikle bu ihtiyacı gözeterek, 1994 yılında,
sabancı vakfı önderliğinde bir ‘dünya üniversitesi’ kurmaya karar verdi. yeni ve özgün bir üniversite kurmak üzere 1995
yazında başlayan tasarım çalışmalarının sonunda, sabancı üniversitesi 1999 yılında öğrencilerine kapılarını açtı. sabancı
üniversitesi, yenilikçi ve disiplinler arası akademik programları, özgün eğitim sistemi, öncü bilimsel çalışmaları, yönetim
ve kamu politikalarının oluşumunda aktif rol alan merkezleri, kültür-sanat yaşamına sunduğu çok boyutlu hizmetlerle bugün
pek çok üniversite tarafından örnek alınmaktadır.

tepe akfen vıe (tav)

tav havalimanları, türkiye’de istanbul atatürk, ankara esenboğa iç ve dış hatlar terminalleri ile izmir adnan menderes
havalimanı dış hatlar terminali’ni ve antalya gazipaşa havaalanı’nı, yurtdışında ise gürcistan’ın tiflis ve batum, tunus’un
monastir habib bourguiba ve enfidha zine el abidine ben ali uluslararası havalimanı’nı işletiyor. tav havalimanları ayrıca
makedonya’nın başkenti üsküp’teki alexander the great ile ohrid’deki st. paul the apostle uluslararası havalimanları’nı
1 mart 2010 itibariyle işletmeye başlayacak. tav havalimanları gümrük hattı dışı eşya satış mağazacılığı (duty-free),
yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilgi işlem, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer
alanlarında da faaliyet gösteriyor. tav havalimanları yılda yaklaşık 300 havayolu şirketinin 375 bin uçak seferine ve
ortalama 42 milyon yolcuya hizmet veriyor.

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

44. faaliyet yılını sürdüren yapı merkezi, ulaşım sistemleri, şehir içi ve şehirlerarası raylı sistemler, endüstriyel yapılar,
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.

