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Eğitim Reformu Girişimi (ERG)
çalışmalarını iki öncelikli amaç
doğrultusunda sürdürüyor.
Bunlardan ilki, kız ve erkek
tüm çocukların hakları olan
kaliteli eğitime erişimlerini güvence
altına alacak ve Türkiye’nin
toplumsal ve ekonomik gelişimini
üst düzeylere taşıyacak
eğitim politikaları oluşmasına
katkıda bulunmaktır.
ERG’nin katkıda bulunduğu
diğer başlıca alan ise
eğitime ilişkin katılımcı, saydam ve
yenilikçi politika üretme süreçlerinin
yaygınlaşmasıdır. ERG, bu amaçlara
yönelik olarak araştırma, savunu
ve eğitim çalışmalarını “herkes
için kaliteli eğitim” vizyonu
doğrultusunda sürdürüyor.
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direktör’ün mesaj›

prof. dr.
üstün ergüder
eğitim reformu
girişimi direktörü

Değişim Türkiye’de ve dünyada tüm hızıyla devam
ediyor. 2010’da Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
referandumu da içeren bir süreçte değişime uğradı.
Değişim tabiatıyla zor bir süreç; nitekim anayasa
değişikliği de ülkemiz açısından kolay geçmedi.
O süreçte yaşanan toplumsal gerginlikler, özellikle
anayasa gibi ülkemizde yaşayan herkesi ilgilendiren
temel bir hukuki belgenin değişiminde katılımcılığın
ve oydaşmanın sağlanmasının ne kadar önemli
olabileceğini gösterdi. Bunun için de farklı görüşlere
eleştirel bakan ancak yapıcı bir diyalog gerekiyor.
Öte yandan, Türkiye’nin 2001’de yaşadığı ciddi
ekonomik krize tepki olarak bankacılık ve finans
sektöründe başarıyla gerçekleştirdiği yapısal
değişimin son küresel krizden Avrupa Birliği
ülkelerine göre daha az etkilenmesine yol
açtığı anlaşılıyor. Sık sık söylendiği gibi, krizler,
ülkeler, kurumlar ya da kişiler için değişim fırsatı
oluşturabiliyor. Makro perspektifte kamu politikası
açısından bakıldığında bu değişimler uzak görüşlü
bir bakış açısıyla, veri temelli, kısa ve uzun vadeli
analizleri içeren ve katılımcı bir süreçte tasarlanmalı.
Eğitim Reformu Girişimi (ERG), 2003’ten bu yana
sürdürdüğü faaliyetleriyle Türkiye’de eğitimin
niteliğiyle ilgili olarak kamu ve diğer paydaşlar
arasında diyalog ortamı sağlamaya ve eğitim
süreç ve çıktılarında olumlu fark yaratmaya
çalışıyor. Bunun için de temel olarak veri temelli
ve katılımcı politika analizi süreçleri geliştiriyor ve
hayata geçiriyor. Geçtiğimiz sekiz yıl içerisinde, bu
süreçlerde hazırlanan eğitimle ilgili sektörel analizler
ve izleme raporları, eğitimin alt bileşenlerine
dair araştırma ve politika notları ve eğitimin
geneline özel bir çerçeveden (örneğin eşitlik) bakan
araştırmalar kamunun politika geliştirme süreçlerini
besledi, paydaşların katkısını sağladı ve kamuoyunu
bilgilendirdi.
ERG’nin 2010 Faaliyet Raporu, geçen yıl
gerçekleştirdiğimiz araştırmalar, çoğunlukla ortak
çalıştığımız sivil toplum kuruluşlarıyla yürüttüğümüz
savunu etkinlikleri ve öğretmenler başta olmak üzere
eğitimin uygulayıcılarına sunduğumuz profesyonel
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gelişim fırsatlarıyla ilgili destekçilerimize ve ERG’yi
izleyen kamuoyuna bilgi veriyor. 2010’un ilklerine
baktığımızda, Tohum Otizm Vakfı ile işbirliği ve
Sabancı Vakfı desteğiyle özel eğitim konusunda ilk
araştırmamıza başladık; UNICEF ve İlköğretim Genel
Müdürlüğü ile işbirliğinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın
ilk defa uygulamaya koyduğu bir politikanın,
Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı’nın, ara dönem
değerlendirmesini yaptık ve Strateji Geliştirme
Başkanlığı’nın bizimle cömertçe paylaştığı veriler
sayesinde Türkiye’de ortaöğretimde devamsızlık
ve okulu terk alanında ilk analizleri Eğitim İzleme
Raporu’nda paylaştık. Bizim için diğer önemli bir
gelişme, Türkiye’de kullanılan farklı dillerin örgün
eğitimde nasıl yer alması gerektiğine ilişkin, çocukodaklı bir diyalog zemini yaratarak bir yol haritasının
ana hatlarını içeren politika notumuzu yayımlamaktı.
Değişim rüzgarları 2010’da ERG’de de kuvvetli
esti. Bildiğiniz gibi ERG, Sabancı Üniversitesi’nde
konuşlanmış ancak farklı kurumların mali desteğiyle
çalışmalarını sürdüren sivil bir girişim. Geçen yıl
küresel ekonomik krizin Türkiye’de görülen
etkileriyle mali olarak zorlandık. Bu zor dönemde
bize sağladığı geçici finansmanla çok değerli bir
destek veren Sabancı Üniversitesi’ne şükran borçluyuz.
Biz de ERG Yürütme Kurulu’ndaki arkadaşlarımla
bu krizi ERG için bir fırsata dönüştürmek amacıyla
hummalı bir çalışmaya girdik. Bu çalışmalarımız
Aralık ayında değerli Rahmi Koç’un ev sahipliğinde
Koç Holding’de gerçekleştirdiğimiz Destekçiler
Buluşması’nda meyvelerini verdi. O buluşmada
mevcut destekçilerimize ek olarak altı kurum
daha ERG’ye destek taahhüdünde bulundu. Üstelik
destekçilerimizin üçü desteklerini beş yıl olarak,
14’ü ise 10 yıl olarak taahhüt ettiler. Böylelikle, mali
açıdan olumsuz geçen bir yılı hem destekçi tabanımızı
genişleterek ve böylece “Türkiye’nin sivil girişimi”
olma hedefimize bir adım daha yaklaşarak hem de
uzun dönemde oldukça güçlendirerek sonlandırmış
olduk.
Geçen yıl önemli bir değişim de profesyonel
kadromuzda gerçekleşti. ERG’yi kurarken üç kişilik

bir profesyonel ekiple yola çıkmıştık. Daha sonra
kadromuz da ERG ile beraber büyüdü; 2010 sonunda
tam zamanlı 10 kişiyle çalışır hale geldik. Sevgili
Neyyir Berktay sekiz yıl çok başarıyla sürdüğü
koordinatörlük görevinden Kasım itibariyle ayrıldı.
Kendisi hiç kuşkusuz ERG’nin ilkeli duruşunun ve
tüm paydaşlarla karşılıklı saygı ve anlayışa dayanan
iletişim ve işbirliğinin ortaya çıkmasında çok önemli
bir rol oynadı. Kendisine bir kere de buradan tüm
emekleri için teşekkürlerimizi sunarım. Neyyir Berktay
artık Yürütme Kurulu üyemiz olarak ERG ailesinin
bir parçası olmaya devam ediyor. Bu vesileyle, Oya
Ünlü Kızıl ve Prof. Dr. Ziya Selçuk’un 2010’da aramıza
katılarak, birikimleriyle ve yaklaşımlarıyla ERG
Yürütme Kurulu’nu daha da güçlendirmelerinden
duyduğumuz sevinci de paylaşmak isterim.
Yeni koordinatörümüz 2005’ten bu yana koordinatör
yardımcılığını da sürdüren Batuhan Aydagül
oldu. Eğitim politikası alanındaki uzmanlığıyla
ve uluslararası birikimiyle ERG’nin gelişiminde
önemli rol sahibi olan Batuhan Aydagül şimdi
ERG’nin faaliyetlerinin amaçlarına uygun ve etkin
bir biçimde gerçekleştirilmesi için genç, zeki, istekli
ve çok çalışkan bir ekibe liderlik yapıyor. Faaliyet
Raporu’ndaki bilgilere ek olarak kadromuz hakkındaki
detaylı bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz. Sizleri
ERG’yi taşıyan ekibi daha yakından tanımaya
davet ediyorum.
Yazıma değişim ve diyalogdan söz ederek başlamıştım,
yine aynı temayla bitirmek istiyorum. ERG için
eğitimin tüm paydaşlarıyla diyalog, başından
beri olmazsa olmazlardan biri oldu. Çok farklı
etkinliklerde Türkiye’nin her tarafında, eğitimin
bazen uygulayıcılarıyla, bazen planlayıcılarıyla,
bazen yararlanıcılarıyla, bazen de izleyenleriyle bir
araya geldik. Bu diyalog süreci bizim için her zaman
çok değerli öğrenme fırsatları sundu. Sizlerden
öğrendiklerimizle sürekli değişmeye ve gelişmeye
devam ettik. Tüm ERG ailesi adına, bizi dinleyen ve
bizimle görüşlerini cömertçe paylaşan herkese tekrar
tekrar şükranlarımızı sunuyorum.
En iyi dileklerimle.

eğitim reformu girişimi 2010

5

“Memleketin eğitim sorununu ikiye ayırmak gerekir. İlki, bina, laboratuvar ve benzeri
altyapı projelerine yapılan yatırımlar. Ben bunlara ‘hardware’ diyorum. İkincisi ise
eğitim sistemi, müfredat ve öğretmen kalitesi ki, bunlara da ‘software’ diyorum. Eğer
‘software’ kalitesiz olursa, ‘hardware’e yapılan yatırımlar büyük bir fayda sağlamaz.
Dolayısıyla ‘policy making’ diye adlandırdığımız ‘software’e ki işin anahtarı budur,
sahip çıkıp, elle tutulmayan, gözle görülmeyen, ancak fevkâlade önemli olan bu konuya
kaynak ayırmalıyız. Maalesef memleketimizdeki düşünce kuruluşları hem kâfi derecede
aktif değiller, hem de istenilen ağırlığı koyup, gereken yönlendirmeyi yapamıyorlar. Oysa
gelişmiş ülkelerde sayıları 4000’i bulan bu kuruluşlar, bulundukları ülkelerin politika ve
stratejilerine büyük ölçüde yön veriyorlar.”
Rahmi M. Koç, Koç Holding Şeref Başkanı, ERG Kurumsal Destekçiler Buluşması, Aralık 2010

ERG, çalışmalarını Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nin ev sahipliğinde ve Türkiye’nin
önde gelen vakıf, vakıf üniversitesi ve şirketlerinin desteği ile sürdürüyor.

kurumsal destekçiler
2003-2004
Açık Toplum Enstitüsü, Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Sabancı Üniversitesi

2005-2006
Açık Toplum Enstitüsü, Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Aydın Doğan Vakfı, Özel Okullar Birliği Derneği (2005),
Sabancı Üniversitesi

2007
Açık Toplum Enstitüsü, Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Aydın Doğan Vakfı, Bahçeşehir Üniversitesi, Kariyer.net,
Sabancı Üniversitesi, TAV Havalimanları, Vehbi Koç Vakfı

2011
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“ERG yürüttüğü çalışmalarla, kısa sürede, bürokrasi, özel sektör, üniversiteler,
okullar ve sivil toplum temsilcileri ile bir araya gelerek yeni bir politika kültürünün
gelişmesine öncülük ettiği gibi bütüncül, uzun dönemli, verilere dayalı, akılcı ve
yenilikçi politikaların oluşturulmasına çok önemli katkılarda bulundu. Gerek
Sabancı Topluluğu gerekse Sabancı Üniversitesi ve Sabancı Vakfı olarak böyle bir
girişimi destekleme ve İPM (İstanbul Politikalar Merkezi) bünyesinde ev sahipliği
yapma fırsatı bulduğumuz için çok mutluyum. Önümüzdeki dönemde ERG’nin tüm
paydaşların desteği ile kamu yararını ön planda tutarak bu alanda devlet-toplum
işbirliğinin gelişmesine çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.’’
Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı

2008
Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Aydın Doğan Vakfı, Bahçeşehir Üniversitesi, Enka Vakfı, Hedef Alliance, Kadir Has
Vakfı, Sabancı Üniversitesi, TAV Havalimanları, Vehbi Koç Vakfı, Yapı Merkezi

2009
Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Aydın Doğan Vakfı, Bahçeşehir Üniversitesi, Enka Vakfı, Hedef Alliance, Kadir Has
Vakfı, MV Holding, Sabancı Üniversitesi, TAV Havalimanları, Vehbi Koç Vakfı, Yapı Merkezi

2010
Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Aydın Doğan Vakfı, Bahçeşehir Üniversitesi, Enka Vakfı, Hedef Alliance, İstanbul Bilgi
Üniversitesi, Kadir Has Vakfı, MV Holding, Sabancı Üniversitesi, Vehbi Koç Vakfı, Yapı Merkezi
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Aydın Doğan Vakfı
Yürütme Kurulu Başkanı

prof. dr.
üstün ergüder

ERG Direktörü ve
Sabancı Üniversitesi
Emeritus Öğretim Üyesi

neyyir berktay

Sabancı Üniversitesi Bireysel ve
Akademik Gelişim Merkezi
Direktörü

ayla göksel

Anne Çocuk Eğitim Vakfı
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı

mine narin

Tohum Türkiye Otizm
Erken Tanı ve Eğitim
Vakfı Kurucu Başkanı

prof. dr.
ipek gürkaynak

Gürkaynak Yurttaşlık Enstitüsü
Eşbaşkanı

ethem sancak

prof. dr.
ziya selçuk

Hedef Alliance Holding
Yönetim Kurulu Başkanı

Gazi Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Öğretim Üyesi

prof. dr.
tosun terzioğlu
Sabancı Üniversitesi
Kurucu Rektörü ve
Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi
Emeritus Öğretim
Üyesi

“ERG’nin, öngörüyle, bilgiyle, özenle, sevgiyle ve doğru insanların/kurumların
bir araya gelmesiyle kurulduğunu ve benzeri olmayan bir yapı olduğunu
düşünmüşümdür hep. ERG’nin çeşitli biçimlerde parçası oldum: Danışmanlık,
proje yürütücülüğü, İÖK jüri üyeliği vb. Son olarak da, bunların yanında, Yürütme
Kurulu üyeliği. Her durumda, çeşitli olanaksızlıklara karşın, ERG’nin çok iyi çalışan
bir ‘girişim’ olduğunu, proaktif davrandığını, insan yönetimini bildiğini, paydaşlarına
saygı duyduğunu ve onlarla iyi ilişki içinde olduğunu gözlemledim ve deneyimledim.
Yıllar içerisinde ERG’de çalışıp ayrılan tüm genç insanların nitelikçe çok üstün
olmalarından da her zaman her yerde övgüyle, biraz da hayretle (‘nereden buluyorlar
bu müthiş gençleri bilmem’ diyerek) söz ettim. Çeşitli vesilelerle, heyecanla dile
getirdiğim eleştirilerim olmadı mı ve hala yok mu? Oldu ve var. Onları saklı tutayım!”
Prof. Dr. İpek Gürkaynak, Gürkaynak Yurttaşlık Enstitüsü Eşbaşkanı
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Koç Holding A.Ş. Kurumsal
İletişim ve Dış İlişkiler
Direktörü

erg ekibi
ışık tüzün
Proje Uzmanı

aytuğ şaşmaz
Proje Uzmanı

batuhan aydagül
Yürütme Kurulu Üyesi,
ERG Koordinatörü

özge nihan köseleci
Proje Uzmanı

ebru ilhan
çiğdem tongal
Proje Asistanı

Proje Uzmanı

irem aktaşlı
Proje Asistanı

ipek dübüş
İdari İşler
Sorumlusu

ayşe nal

ceylan ölçer

Proje Asistanı

çiğdem polat boyacı
İdari İşler Asistanı

Proje Asistanı

betül keklik

İdari İşler Asistanı

ERG, değerli katkıları için geçmiş Yürütme
Kurulu üyeleri Hakan Altınay ile Murat
Sungar’a ve proje çalışanları Aysun Sayın,
Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu, Dr. A. Zeynep
Kılıç, Burcu Meltem Arık, Çiğdem Aydın,
Didem Çakmaklı, Ertan Keskinsoy, Esin
Aksay, Evren Gönül, Hülya Barbaros, Melek
Ercan, Melisa Çakmak, Özsel Beleli, Sait
Bayraktar, Serap Oluş ve Tuğba Atalar’a
teşekkür eder.
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herkes için kaliteli eğitim
“Eğitim reformu gibi eğitimde kalitenin sağlanması da değişen koşullara
cevap verebilmeyi gerektiren bir süreç. Kalite, okullardaki fiziksel ve
sosyal ortamdan ders kitaplarına, öğretmen yeterliklerinden rehberlik
hizmetlerinin etkililiğine birçok farklı unsuru kapsıyor.”

ERG için kaliteli eğitim;
• İnsan odaklıdır.
• Eşitlikçidir.
• Hesap verebilirlik, saydamlık, katılımcılık başta
olmak üzere iyi yönetişim ilkelerini yaşama geçirir.
• Çocukların/gençlerin potansiyellerini
gerçekleştirmelerine ve bireysel olgunluğa
ulaşmalarına olanak sağlar.
• Bilgiyi beceriye dönüştürür.

2003 yılında “herkes için kaliteli eğitim”
vizyonuyla kurulan ERG, Türkiye’de sadece
öğrenme ortamlarının kalitesinin güçlendirilmesi
değil, eğitimin içeriğinin kalitesinin geliştirilmesi
ve insanlara ve süreçlere de yatırım yapılması
gerektiğini savunuyor. Bu aynı zamanda, eğitimin
çıktılarını belirleyen ana bileşenlere -öğrenci,
öğrenme-öğretme süreçleri, eğitimin içeriği ve
öğrenme ortamları- bütüncül bir bakış açısını
beraberinde getiriyor ve çocukların öğrenme
deneyimlerine özel olarak odaklanmayı
gerektiriyor.

• Çocuklara/gençlere yaratıcılık ve eleştirel düşünme
vb. temel becerileri kazandırır.
• Öğrenme zevkini ve çocuğun merakını kamçılayarak
çocukları yaşam boyu öğrenmeye hazırlar.
• Çoğulculuk, özgür düşünce, örgütlenme ve siyasi
katılım özgürlüğü ile insan haklarına saygının
yer aldığı demokratik bir çerçeveye katkıda
bulunabilecek aktif yurttaşlar yetiştirir.
• Çocuklara/gençlere sağlıklı ve güvenli eğitim
ortamlarında uygun kaynakları ve olanakları sağlar.

ERG, erken çocukluk döneminden başlayarak
yaşam boyu öğrenme yaklaşımı doğrultusunda
gerçekleştirilecek eğitim reformunun Türkiye’nin
en acil gereksinimlerinden biri olduğuna inanıyor.
Toplumdaki mevcut eşitsizlikleri azaltan ve
ırk, renk, ulusal ya da toplumsal köken, dil, din,
cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, engellilik, mülkiyet,
doğum, siyasal ya da diğer görüşlere dayalı
farklılıklar gözetmeksizin tüm kız ve erkek
çocukların kaliteli eğitime erişimini güvence
altına alan eğitim politikalarının geliştirilmesini
sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
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ERG yola çıktığında eğitim alanında sivil toplum
ve özel sektörün rolü çoğunlukla fiziksel altyapı
yatırımlarının yapılması ve/veya burs sağlanması
yönündeyken, eğitimin içeriği ve kalitesi alanında
neredeyse sadece kamu etkinlik gösteriyordu.
İnisiyatif sahibi ve toplumsal duyarlılığı yüksek
yurttaş ve nitelikli insangücü için herkesin eğitime
erişimi kadar eğitim ve öğretim kalitesinin
iyileştirilmesinin de gerekli olduğuna inanan ERG,
öncelikle eğitim reformu politikalarını etkilemek
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üzere farklı paydaşlarını bir araya getirerek katılımcı
ve yenilikçi bir fikir üretim süreci oluşturmayı
amaçladı. Veri temelli ve diyaloğa dayalı bu süreçte
ERG’nin çalışmalarında özel sektör, kamu ve sivil
toplumdan temsilciler iletişim ve işbirliği temelinde
bir araya gelerek yeni bir politika kültürünün
gelişmesine tanıklık ve ortaklık etmeye devam ediyor.
ERG araştırma, savunu ve eğitim program alanlarında
faaliyetlerini 2010’da da bu bağlamda sürdürdü.

araştırma

“Çalışmalarımızın temel hedefi eğitim politikalarını etkilemek üzere katılımcı
süreçleri harekete geçirip toplumsal değişim için mevcut tutumların ve
değerlerin tartışılmasını sağlayacak gündemler yaratmak. Bu gündemler
oluşturulurken araştırmalarımızdan elde ettiğimiz veriler geliştireceğimiz
çözüm önerilerinin temelinde bulunuyor.”
Eğitim politikası oluşturma süreçlerinin verilere
dayalı ve katılımcı bir temel üzerinde yeniden
kurgulanması ve güçlendirilmesi uzun dönemde
eğitim sistemimiz için yapılabilecek en önemli
atılımlardan biri. Bu çerçevede, ERG için araştırma,
verilere dayalı politika oluşturma süreçlerinin
belkemiğini oluşturuyor. ERG ekibi ve/veya
uzmanlarca gerçekleştirilen araştırmalar eğitim
sistemindeki çeşitli sorun alanlarına ışık tutuyor,
farklı yaklaşımlara sahip taraflar arasında
diyaloğa zemin hazırlıyor ve “herkes için kaliteli
eğitim” vizyonu doğrultusunda politika önerileri
geliştirilmesine olanak sağlıyor.

ERG, etkin bir politika analizinin ve olası çözüm
önerilerinin güvenilir bilgi temelinde
oluşturulması gerektiğine inanıyor. Farklı
uzmanlıkları harekete geçirmeyi amaçlayarak
ilgili paydaşları bilgi üretme, tartışma ve
çözüm önerileri geliştirme süreçlerine dahil
etmeye öncelik veriyor. Sorun alanlarının
belirlenmesiyle birlikte başlatılan diyalog süreci,
çözüm önerilerinin yaşama geçirilmesine kadar
devam ederek saydam, yenilikçi ve sürdürülebilir
uygulamaların gerçekleştirilmesine katkı sağlıyor.

“Türkiye’de, katılımcı bir anlayışla, bağımsız bilgi ve politika üretme kapasitesinin
güçlendirilmesinin toplumsal gelişim için büyük önem taşıdığını düşünüyorum. ERG,
böyle bir çalışma anlayışı dahilinde oluşturduğu yapı ile, yenilikçi görüşleri gündeme
taşıyarak, politika üreterek eğitim alanındaki yaklaşımlara ve uygulamalara çeşitlilik ve
derinlik getiriyor. Bu çerçevede, ERG’nin ‘herkes için kaliteli eğitim’ misyonu ile ülkemize
gerek şimdi, gerekse gelecekteki katkılarını çok önemsiyor ve böyle bir yapının Yürütme
Kurulu’nda yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum”
Oya Ünlü Kızıl, Koç Holding A. Ş. Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü

eğitim reformu girişimi 2010

13

savunu
“Savunu tüm çalışmalarımızın kesişiminde yer alıyor. Savunuculuk
faaliyetlerimizde veri temelli politika geliştirme amacı doğrultusunda
farklı görüşlerin de dikkate alındığı ve tartışıldığı diyalog süreçleri
yaratmayı hedefliyoruz.”
Önemli ölçüde ERG’nin araştırma bulguları ışığında
geliştirilen çözüm önerilerine dayanan savunuculuk
çalışmaları, bu bulgular ve öneriler üzerinden
yürütülen diyalog süreçlerindeki tartışmalardan da
besleniyor. Savunuculuk çalışmalarıyla nihai olarak
amaçlanan, “herkes için kaliteli eğitim” vizyonuna
hizmet eden politikaların yaşama geçmesi olmakla
birlikte, ERG savunuculuk sürecinin kendisinin de,
gerek ERG ve ortakları, gerek karar alıcılar ve politika

yapıcılar açısından dönüştürücü bir güce sahip
olduğuna inanıyor.
Bu süreçte eğitim reformlarını izleyen ve
“takipçi” olmayı hedefleyen ERG’nin savunuculuk
çalışmalarında öne çıkan yöntemler arasında karar
alıcılarla yüz yüze görüşmeler, farklı tarafları bir
araya getiren koalisyonlar, bilgi ve politika notlarıyla
kamuoyunu bilgilendirme ve basın aracılığıyla
farkındalık yaratma bulunuyor.

“‘İğneyle kuyu kazmak’ ya da ‘keçiboynuzu çiğnemek’… ERG’de yaptığımız birçok
çalışmanın böyle tanımlandığını sıkça duyuyoruz ve hatta zaman zaman biz de
böyle hissediyoruz. Bunun biraz da savunuculuğun doğası gereği olduğunun,
derin bir değişimin ancak yıllar içinde gerçekleştiğinin farkında olsak da bazen
motivasyonumuzun zayıflamasına engel olamıyoruz. Öte yandan, İÖK yerel
çalıştayında bir öğretmenden ‘yalnız olmadığımı bilmek çok güzel’ ya da bir hukuk
fakültesi öğrencisinden ‘çiftdilliliğe hep siyasal açıdan yaklaşmış, hiç çocukların
neler yaşadığını düşünmemiştim; anlattıklarınızla tüylerim diken diken oldu’ sözlerini
duyunca sürpriz bir iyimserlikle ve bu tekil örneklerin çoğunluğa dönüşmesi için daha
fazlasını yapma isteğiyle dolduğumuz da yadsınamaz bir gerçek.
Işık Tüzün, ERG Proje Uzmanı
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eğitim
“Odağında karşılıklı öğrenme olan eğitimlerimizle, eğitimde doğrudan,
derin ve hızlı bir dönüşüm yaratma potansiyellerine inandığımız için
öğretmenleri ve okul yöneticilerini desteklemeyi amaçlıyoruz.
Eğitim çalışmalarımızda ortaya çıkan sadece mevcut pratiklere
eleştirel bir bakış olmuyor, aynı zamanda kamuya esin kaynağı olabilecek
modeller de gelişiyor.”
ERG, eğitim kalitesinin kilit belirleyicilerinden olan
öğretmenler ve yöneticiler kişisel ve profesyonel
gelişim açısından desteklenmedikçe, atılan
adımların Türkiye’yi “herkes için kaliteli eğitim”e
götürmekte yetersiz kalacağına inanıyor.
Bu kapsamda, öğretmenlerin fikirlerini ve
uygulamalarını meslektaşlarıyla paylaşabilecekleri
yeni platformlar oluşturmaya önem veriyor. ERG’nin
meslektaşlar ve paydaşlar arasında diyalog ve
öğrenme fırsatları sunan farklı uygulamaları, yenilikçi
bir hizmet-içi eğitim modelinin gelişmesine olanak
sağlıyor. Nitelikli, entelektüel, hızlı ve sürekli değişim

içinde olduğumuz bu çağın sorunlarına hâkim
öğretmenlerin yetiştirilmesine katkıda bulunmayı
amaçlayan etkinlikler ve eğitim programları
öğretmenlerin birer parçası oldukları eğitim sistemi
hakkında daha çok öğrenmelerine, güçlü ve eksik
yanlarını daha iyi değerlendirmelerine ve bu sisteme
sunabilecekleri katkıları ortaya çıkarmalarına olanak
sağlayarak, öğretmenlere ve dolayısıyla eğitim
sistemlerine büyük katkıda bulunuyor. Sundukları
karşılıklı öğrenme fırsatlarıyla bu etkinlikler ERG’nin
araştırma ve savunu çalışmalarına da ışık tutuyor.

ERG kuruluşundan bu yana;

• Almanya-Türkiye Öğretmenler Buluşması ve Okul
Liderliği Eğitim Programı kapsamında yaklaşık 100

• Eğitimde İyi Örnekler Konferansları’nda 7.500,
• Eğitimde İyi Örnekler Yerel Çalıştayları’nda 5.000,

eğitimciye ulaştı.

• Düşünme Gücü Projesi kapsamında gerçekleştirilen
eleştirel düşünme eğitimlerinde 4.250,

eğitim reformu girişimi 2010
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eğitim izleme raporu 2009
“15-19 yaş arasındaki erkeklerin % 26’sı ve kızların
% 50’si ne okuyor ne de çalışıyor. Ayrıca, 2008-2009’da
360.000’den fazla genç, ortaöğretim okullarını terk
etti. Bu, okulların açık olduğu her gün 2.000’den fazla
gencin okulu terk ettiğini gösteriyor. Ortaöğretim reformu,
gençlerin beklentileri ve gereksinimleri doğrultusunda
acilen gerçekleştirilmelidir.”

2010

toplantı

yayın

Eğitim İzleme Raporu
Danışma Toplantısı

Eğitim İzleme
Raporu 2009

mayıs

haziran

ERG, Türkiye eğitim sistemindeki gelişmeleri eleştirel
bir bakış açısıyla ele alan ve bu gelişmelerin altında
yatan politikaları değerlendirmeyi ve kamuoyunun
eğitim politikaları hakkındaki bilgi kaynaklarını
genişletmeyi hedefleyen Eğitim İzleme Raporları’nı
2008’de yayımlamaya başladı. Ortaöğretime
odaklanan ve Haziran 2010’da yayımlanan Eğitim

İzleme Raporu 2009’da yönetişim ve finansman,
öğrenci, öğretmenler ve öğrenme süreçleri, eğitimin
içeriği ve öğrenme ortamları başlıkları altında yapılan
değerlendirmeye ek olarak farklı paydaşların eğitimin
durumunu düzenli olarak izlemesini kolaylaştıracak
“Eğitim İzleme Göstergeleri” de yer aldı.

farklı okul türlerinde okulu terk oranları, 2008-2009
% 25

% 20

Toplam

% 15

Kız
% 10
Erkek
%5

%0
Resmi örgün
ortaöğretim

Akademik seçici
liseler

Genel liseler

Toplam
Kaynak: MEB tarafından paylaşılan veriler (Mayıs 2010).
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Mesleki ve
teknik liseler

İmam-hatip
liseleri

Özel eğitim
meslek liseleri

kaynaştırma/bütünleştirmenin etkililiğini artırmak için
politika ve uygulama önerileri projesi
“Seviye Belirleme Sınavı’na göre ölçüyoruz başarıyı,
bu öğretmenin suçu ne? Şu anda biz bu mantıkla
kaynaştırma eğitimi yapamıyoruz. Bir çocuğun başarılı
olması neye bağlı? Çok güzel resim yapıyor, müzik yapıyor,
güzel sanatlara girebilir mi diye sormuyoruz.
Örneğin bir kaynaştırma öğrencimiz pinpon takımında.
Takıma girdiğinden beri okula devamında ciddi artış
yaşandı. Türkiye’de eğitim-öğretim yapıyoruz, çocuğun
davranışları nasıl değişiyor diye bakmıyoruz.”
Bir okul müdürü

toplantı

Kaynaştırma/
Bütünleştirmenin
Etkililiğini Artırmak
için Politika ve
Uygulama Önerileri
Projesi başladı.

Pilot okullarda
kaynaştırma eğitimine
ilişkin farkındalık
yaratmak amacıyla
Tohum Otizm Vakfı
tarafından
öğretmenlere ve
velilere yönelik eğitim
seminerleri, atölye
çalışmaları ve şenlikler
düzenlendi.

nisan

haziran

önemli gelişme

2010

Sabancı Vakfı tarafından desteklenen ve Tohum
Otizm Vakfı’nın ERG ortaklığıyla yürüttüğü
Kaynaştırma/Bütünleştirmenin Etkililiğini Artırmak
için Politika ve Uygulama Önerileri Projesi’nde
kaynaştırma yoluyla eğitimin uygulama düzeyinde
etkililiğinin artırılması amaçlanıyor. Tohum Otizm
Vakfı tarafından bir destek modeli İstanbul’da üç
okulda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle
pilot olarak uygulanıyor. ERG ise proje kapsamında

yayın
Türkiye’de
Kaynaştırma/
Bütünleştirme Yoluyla
Eğitimin Durumu
1. taslak

aralık

üç rapor hazırlıyor. Türkiye’de Kaynaştırma/
Bütünleştirme Yoluyla Eğitimin Durumu mevcut duruma
ilişkin bir analiz sunarken, ikinci raporda dünyadan
ve Türkiye’den kaynaştırma alanında iyi örnekler yer
alacak. Ayrıca pilot uygulamanın etki değerlendirme
bulgularından hareketle ERG’nin kaleme alacağı bir
politika raporu ve Tohum Otizm Vakfı tarafından
uygulayıcılara yönelik bir destek eğitim kılavuzu
yayımlanacak.

eğitim reformu girişimi 2010
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meslek eğitiminde kalite için işbirliği projesi
“Türkiye’nin önünde açılan demografik fırsat penceresinden yararlanması
için çalışabilir nüfustaki kadın-erkek tüm bireylerin işgücüne katılması ve
bu nüfusun işgücü piyasalarında istihdam edilebilmesi için gerekli
becerilere sahip olması gerekmektedir. Bu doğrultuda, Türkiye’nin en kısa
zamanda yapması gereken ‘ev ödevleri’ vardır. Bunların başında da,
eğitime daha çok yatırım yaparak tüm eğitim kademelerinde kaliteli eğitime
erişimin yaygınlaşması, eğitim sisteminin modernizasyonu, eğitimin
niteliğinin geliştirilmesi ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması gelmektedir.”
Meslek Eğitiminde Kalite İçin İşbirliği Projesi Hazırlık Raporu

önemli gelişme

2010

Koç Topluluğu ve ERG
işbirliğiyle Meslek
Eğitiminde Kalite
İçin İşbirliği Projesi
başlatıldı.

aralık

Koç Topluluğu ve ERG işbirliğiyle gerçekleştirilen proje,
meslek eğitiminin kalitesini artırmaya yönelik öneriler
geliştirmeyi hedefliyor. Projede, okullar ve işletmeler
arasındaki başarılı işbirliklerinin hangi koşullarda
oluştuğunun saptanması; yaşam boyu öğrenmeye
ilişkin uluslararası eğilimlerin incelenmesi; kız meslek
liselerinin okullulaşma, istihdam ve toplumsal cinsiyet
açısından değerlendirilmesi ve tüm bu çalışmalar
ışığında meslek eğitiminin kalitesini güçlendirecek
politika önerileri geliştirilmesi amaçlanıyor.

“ERG, meslek eğitiminin gençlerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine katkıda
bulunacak, işletmelerin gereksinimini karşılayacak ve uluslararası rekabette
genç nüfusu ile ön plana çıkmak isteyen Türkiye’ye avantaj yaratacak biçimde
yapılandırılması gerekliğine inanıyor. İdeal meslek eğitiminin, hayat boyu öğrenme
perspektifinde bireyi merkeze alması, beceri ve yetkinliklere odaklanması ve özel
sektörün katılımını kolaylaştırması gerekir. Bu da ancak emredici ve engelleyici değil,
özendirici kamu politikalarıyla mümkün.”
Prof.Dr. Üstün Ergüder, ERG Direktörü
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yetiştirici sınıf öğretim programı (ysöp)
ara dönem değerlendirmesi
“YSÖP ile hem yararlanıcı durumundaki çocuklar için anlamlı farklar yaratıldı
hem de ilköğretime erişim ve devam konusunda hem merkezi hem de yerel
düzeyde bir bütün olarak kamu kesiminin bilinci ve kapasitesi geliştirildi.”
YSÖP ara dönem değerlendirmesi çalışmalarından

önemli gelişme
yayın

YSÖP uygulama
sürecinin gözden
geçirileceği ara dönem
değerlendirmesi
hazırlıkları başladı.

önemli gelişme
10 ilde veri toplama
çalışmaları tamamlandı.

Ara dönem değerlendirme
raporu ve vaka incelemesi
1. taslak

mart

nisan-haziran

ağustos

2010

Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı (YSÖP), Milli
Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü ve
UNICEF işbirliği ile 2008-2009 eğitim-öğretim yılında
başlatıldı. YSÖP ile zorunlu eğitim çağında olup çeşitli
nedenlerle öğrenimlerine devam edememiş olan 10-14
yaş grubundaki çocukların hızlandırılmış programlar

aracılığıyla ilköğretime akranlarıyla birlikte devam
etmeleri hedefleniyor. ERG, YSÖP uygulama sürecini
gözden geçirerek, uygulamayı kolaylaştıran ve
güçleştiren etmenlere ve YSÖP’ün sürdürülebilirliğine
ilişkin değerlendirmeler içeren bir ara dönem raporu
ve vaka incelemesi hazırladı.

eğitim reformu girişimi 2010
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çiftdillilik ve eğitim
“Çiftdillilik değil, bu potansiyeli değerlendirecek ve
her çocuk için kaliteli bir eğitim ortamı yaratacak
politikaların bulunmaması çocuk açısından
engelleyici oluyor.”

yayın
toplantı

Dil ve Eğitim
Paylaşım Toplantısı

Çocuğun Eğitim
Hakkı Açısından
Çiftdillilik ve
Eğitim Toplantıları

Türkiye’de
Çiftdillilik ve Eğitim:
Sürdürülebilir
Çözümler için
Atılması Gereken
Adımlar

şubat

nisan-eylül

aralık

toplantı

2010

Eğitimde Haklar II Projesi kapsamında yürütülen
çalışmalarda “çiftdillilik ve eğitim” konusunda
çocuğun yüksek yararını odağa alan ve bilimsel
çalışmalardan beslenen bir diyalog zemininin
geliştirilmesine dönük etkinlikler yer aldı. Çiftdillilik
ve eğitim konusunda Türkiye’de ve yurt dışında
yapılmış çalışmaların yanı sıra,

Ekim 2009-Kasım 2010 döneminde ağırlıklı olarak
akademisyenler ve STK temsilcilerinin katılımlarıyla
düzenlenen toplantılardaki tartışmaları dayanak alarak
hazırlanan Türkiye’de Çiftdillilik ve Eğitim: Sürdürülebilir
Çözümler için Atılması Gereken Adımlar başlıklı rapor
Kasım 2010’da kamuoyu ile paylaşıldı.

din ve eğitim
“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin içeriği ve uygulaması
ayrımcılık gözetmeme ilkesini göz önünde bulundurmalı,
hem devlet okullarında hem de özel okullarda verilecek
din eğitimi ya da dinler hakkında eğitim, çocuğun din ve
vicdan özgürlüğüne saygılı olmalı ve gelişimini olumsuz
yönde etkileyebilecek hiçbir öğe içermemelidir.”
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toplantı

2010

yayın

Çocuğun Eğitim
Hakkı Açısından
Din ve Eğitim
Danışma
Toplantısı

Din ve Eğitim:
Son Dönemdeki
Gelişmeler ve Değişim
Süreci 1. taslak

mart

aralık

ERG, “din ve eğitim” tartışmalarının farklı
paydaşların katıldığı bir diyalog süreci içinde
gerçekleşmesi için yakın geçmişte bazı çalışmalar
yaptı ve bu konuda değişimin mahkeme kararlarına
gereksinim bırakmayacak biçimde, tüm ilgili iddia
sahiplerinin yer aldığı katılımcı bir süreç içerisinde
yapılandırılması gerektiğini vurguladı. ERG Din
ve Eğitim: Son Dönemdeki Gelişmeler ve Değişim
Süreci politika notuyla, 21. yüzyılda din ve eğitim
alanında yaşanan ulusal ve küresel gelişmeler

ışığında Türkiye’deki değişim süreci ve süren değişim
gereksinimine ilişkin politika yapıcıları ve kamuoyunu
bilgilendirmeyi amaçlıyor. Bu politika notunda
küresel çerçevede din ve eğitim tartışmalarının nasıl
bir düzlemde ilerlediğine ve Türkiye’nin de taraf
olduğu uluslararası sözleşmelerde konunun nasıl
ele alındığına değiniliyor. Ardından Türkiye’de son
dönemdeki gelişmeler özetlenerek değişim sürecinde
dikkate alınması gereken noktalara dikkat çekiliyor.

eğitim hakkı göstergeleri
toplantı
toplantı

Eğitim Hakkı
Göstergeleri
Diyarbakır 3. Çalıştayı

toplantı

Eğitim Hakkı
Göstergeleri
Diyarbakır 2. Çalıştayı

Eğitim Hakkı
Göstergeleri Şanlıurfa
Tanıtım Toplantısı

Eğitim Hakkı
Göstergeleri
Diyarbakır 4. Çalıştayı

ocak

şubat

nisan

2010

Eğitim Hakkı Göstergeleri çalışmasının genel
amaçları arasında, eğitim alanında, yerel gereksinim
ve talepleri daha çok dikkate alan ulusal politikalar
oluşmasına aracı olmak; çocukların eğitim süreç ve
ortamlarındaki insan haklarının yaşama geçmesine
katkıda bulunmayı amaçlayan ve görev tanımında
izlemeye yer veren yerel örgütlenmelere, a) illerinde
eğitimde hakların ne ölçüde gerçekleştiğini

saptamaları, b) değişimi izlemeleri, c) eriştikleri
sonuçları hak sahiplerinin yaşamlarında olumlu yönde
değişiklik yaratmak için kullanabilecekleri göstergetemelli bir izleme çerçevesi ve araç sunmak yer alıyor.
Çalışmanın devamında setin pilot uygulamalar yoluyla
geliştirilmesi ve yerel örgütlenmeler ile paylaşılacak
bir kılavuz yoluyla yaygınlaştırılması planlanıyor.
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OKULLAR AÇILDI; çocuğunuzun her ihtiyacını düşündünüz, ya haklarını?

Çocuklar Hakl›!

Türkiye, her çocuğun haklarını gerçekleştirme sözü verdi.
Çocuklar bu haklara eğitimleri sırasında da sahip.
Çocuklar için bu hakları yerine getirmek devletin görevi,
talep etmek sizin sorumluluğunuz.
www.egitimdehaklar.org www.egitimdehaklarimizvar.org

iNSAN HAKLARI HUKUKU
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZi
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Boğaziçi Üniversitesi
Sosyal Politika Forumu

Bu ilan, Eğitim Reformu Girişimi tarafından
Avrupa Birliği mali desteğiyle yürütülen
“Eğitimde Haklar II” projesi kapsamında
hazırlanmıştır. İlanda dile getirilen
görüşler imzacı kuruluşlara aittir ve
Avrupa Birliği’nin resmi görüşleri olarak
yorumlanamaz.

hak sahipleri, sivil toplum ve kamuyla yapılan eğitimde
haklar çalışmaları
“Çocuk-merkezliliğin, sadece sınıf içi öğrenme-öğretme sürecinde
kullanılması gereken bir yöntem değil, projenin bütününde benimsenmesi
gereken bir yaklaşım olması gerektiğini vurguluyoruz… Anlamlı ve etkin
bir katılım sürecinde, çocuğun kendisini ilgilendiren her konuda uygun bir
biçimde bilgilendirilmesi ve görüşlerini serbestçe ifade etme ile görüşlerinin
dikkate alınmasını talep etme hakkı önündeki engellerin kaldırılması
gerekir… [Ç]ocuk katılımı, çocukların eğitimleri üzerinde fikir ve söz sahibi
olabilmelerinin önkoşuludur ve çocukların bugünün yurttaşları ve hak
sahipleri olduğunun fark edilmesini gerektirir.”
Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi’ne İlişkin Değerlendirme Notu

önemli gelişme
Eğitimde Haklar
Çalışma Grubu MEB’in
Demokratik Vatandaşlık
ve İnsan Hakları Eğitimi
Projesi’ne ilişkin
değerlendirme notunu
TTKB ile paylaştı.

2010

ERG, ilköğretim
müfettişlerine eğitimde
çocuk hakları konusunda
sunum yaptı.

ocak-şubat

toplantı

toplantı

Eğitimde Haklar
Çalışma Grubu’nun
Demokratik
Vatandaşlık ve İnsan
Hakları Eğitimi Projesi
konulu TTKB ziyareti

Eğitimde Haklar
Çalışma Grubu
Strateji Buluşması

toplantı
Şanlıurfa TESİŞ
Anadolu Lisesi
öğrencileri ile
Eğitimde Haklar
Sohbeti

önemli gelişme

Eğitimde Haklar
10. Çalışma Toplantısı

Eğitimde Haklar Çalışma
Grubu ve MEB’in farklı
birimlerinden temsilciler
ile Eğitimde Çocuğun
İstismar ve Şiddetten
Korunması Yuvarlak
Masa Toplantısı

Eğitimde Haklar Çalışma
Grubu’nun ortaklaşa
hazırladığı ve 22 kuruluşun
imzasını taşıyan “Eğitimde
Haklarım Var!” gazete ilanı
kamuoyuyla paylaşıldı.

mart- nisan

mayıs- haziran

temmuz-eylül- ekim

Şanlıurfa TESİŞ
Anadolu Lisesi
öğretmenleri ile
Eğitim Haklar Atölyesi

Eğitim ve insan hakları alanlarında çalışan, farklı
uzmanlıklara ve yaklaşımlara sahip paydaşların
eğitime hak-temelli yaklaşım etrafında bir araya
geldiği Eğitimde Haklar Çalışma Grubu, Avrupa
Komisyonu mali desteğiyle sürdürülen Eğitimde
Haklar çalışmalarının önemli bir ayağı olmaya devam
etti. Sivil toplum örgütü temsilcileri, hukukçular,
akademisyenler ve eğitimcilerden oluşan ve üç yıl
boyunca, düzenli çalışma toplantılarına ek olarak
çalıştaylar ve strateji toplantılarında bir araya
gelerek deneyimlerini paylaşan, Eğitimde Haklar
projelerine katkı sunan ve ortak savunuculuk
etkinlikleri gerçekleştiren grup 2010 yılında da

çalışmalarını sürdürdü. 2010’da yapılan çalışmalar
arasında MEB’in Demokratik Vatandaşlık ve İnsan
Hakları Eğitimi Projesi’nin izlenmesi, çocukların
eğitim süreç ve ortamlarındaki haklarını etkin bir
biçimde kullanabilmesine dönük mevzuat, politika
ve uygulama önerilerinin karar alıcılar ve politika
yapıcılarla paylaşılması ve eğitime çocuk-odaklı
ve hak-temelli bakışın gündemde tutulması öne
çıktı. ERG’nin kolaylaştırıcılığını üstlendiği grup son
dönemde, Eğitimde Haklar II Projesi sonrasında nasıl
bir örgütlenmeyle ve hangi stratejiler doğrultusunda
çalışabileceğini belirlemeye dönük tartışmalar
yürüttü.
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eğitimde iyi örnekler konferansı ve yerel çalıştaylar
“Öğrenme/öğrenci merkezli eğitim, eleştirel düşünme ve yaratıcılık
paydasında birleşen iyi örnek ve deneyimlerin ancak paylaşılarak artacağına
ve örnek bir hizmet-içi eğitim modeli oluşturacağına inanıyoruz.”

toplantı
toplantı

Eğitimde İyi Örnekler
Kayseri Çalıştayı

Eğitimde İyi Örnekler
Konferansı 2010

Eğitimde İyi Örnekler
Kahramanmaraş
Çalıştayı

nisan

haziran

2010

Eğitimde İyi Örnekler
İzmir Çalıştayı
Eğitimde İyi Örnekler
Manisa Çalıştayı

eylül

Eğitimde gönüllülerinin böyle bir paylaşım ile bir
araya gelmesi çok önemli ve başarılı bir paylaşım,
bilgi alışverişi imkânı sunuyor. Devamlılığını görmek
istiyoruz.

Katılımcıları yakından tanıyınca bu konferansta
öğrenmenin yalnızca sunuş yapanlardan değil
katılımcıların bakış açılarıyla da zenginleştiğini
gördüm.

Bu yıl 4. kez sunumlarımla katıldığım konferansın
eğitimde büyük bir boşluğu doldurduğuna şahidim.
Eğitim adına değerlere değer katan ve emeği geçen
herkese sonsuz teşekkürler.

Çok özgün bir çalışma. Mutlaka çok geniş kitlelerle
paylaşılmaya devam edilmeli. Tebrikler.

Sınırları, zor şartları zorlayarak öğrencilere ve
bize yeni ümitler verdiğiniz için teşekkürler.
Yenilikçi ve eğitici bir seminer.

Oyunların eğitimdeki rolünü görmek çok güzeldi.
Ben de sınıflarımda artık bazı oyunları kullanmayı
düşünüyorum.
Anlatılan yöntemler eğitimin her aşamasında
kullanılabilecek aktiviteler.

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2010 ve yerel çalıştay katılımcılarından

“Hızla çoğalan bilgi karşısında her şeyi bilmek yerine hangi bilgiyi nereden, nasıl
sağlayacağını ve nerede nasıl kullanacağını bilen, yani öğrenmeyi öğrenen insana
gereksinim duyulacaktır. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nın bu kapsamda çok önemli
bir işlevi olduğunu düşünüyorum.”
Nimet Çubukçu, Milli Eğitim Bakanı
Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2011 Açış Konuşması
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Dünyanın hızla değişmesi, eğitimin sürekli
geliştirilmesini de kaçınılmaz kılıyor. Bu süreç, ancak
çok yönlü olduğu ve eğitimin tüm paydaşlarını
kapsayabildiği oranda başarılı olabilir. Eğitim
sisteminin eksik ve aksayan yönlerine rağmen
eğitimde iyi örnekler yer ve koşullar ne olursa olsun
var. 2004 yılından bu yana Sabancı Üniversitesi
desteği ve ev sahipliğinde gerçekleştirilen Eğitimde
İyi Örnekler Konferansları (İÖK) eğitim üzerine
düşünen ve üreten eğitimcileri bir araya getirerek
katılımcılara iyi örnekler üzerinden tartışma ve
bilgi paylaşımı olanakları sağlamayı hedefliyor.
2004’te 450 katılımcıyı ağırlayan konferansa 2010’da

1700 kişi katıldı. 2004-2010 arasında Milli Eğitim
Bakanlığı temsilcileri, öğretmenler, akademisyenler,
sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, veliler, özel
sektörden eğitime ilgi duyan kişiler ve öğrencilerden
oluşan yaklaşık 7.500 katılımcı, 850’yi aşkın uygulama
ve materyal örneği etrafında bir araya geldi.
Bu paylaşım ortamı, yeni projelerin ve ortaklıkların
doğmasına aracı oldu. Ayrıca, iyi örneklerin bir araya
geldiği ender platformlardan biri olarak İÖK farklı
kurumlara da öncü bir model oluşturdu ve başta Milli
Eğitim Bakanlığı olmak üzere yerel ve ulusal
kurumlar da benzer konferanslar düzenledi.

öğretmenler öğretmenlerle buluşuyor: yerel çalıştaylar
ERG ulusal konferansa katılımın sınırlı olduğu
gerçeğinden yola çıkarak, paylaşılan iyi örneklerin
yaygınlaştırılması için yerel çalıştaylar düzenlemeye
2010’da da devam etti. Bu çalıştaylarda, ulusal
konferansta iyi örneklerini paylaşmış eğitimciler

uygulamalarını yerel düzeyde meslektaşlarıyla
paylaşma fırsatı buluyorlar. Son yedi yılda düzenlenen
24 yerel çalıştay, il milli eğitim müdürlükleri işbirliği
ve Friedrich Ebert Stiftung Derneği desteğiyle
gerçekleşti.

eğitim reformu girişimi 2010
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düşünme gücü: soran ve sorgulayan gençlik için öğretmen
eğitimi destek projesi
“Öncesinde bize üniversitede öğretilen veya bizim öğrencilik zamanından
bildiğimiz, öğretmen sınıfa gelir anlatır, öğrenci dinler, sonra çeker gider;
böyle bir öğretmenlik imajı vardı benim ögrencilik zamanımda.
Bu seminerler ve yeni programlarla bunun aslında verimli olmadığını,
asıl öğrencinin de katıldığı bir yöntem olması gerektiğini anladım.
Bu yönden bir değişiklik oldu. Ve hatalarımızı, eksikliklerimizi gördük.”
Eleştirel Düşünme Eğitimleri katılımcısı

2010

önemli gelişme

toplantı

Düşünme Gücü
Projesi Öğretmen
Eğitimleri sona erdi.

Düşünme Gücü
Projesi Sertifika ve
Kapanış Töreni

ocak

mayıs

ERG, Milli Eğitim Bakanlığı ve Akbank ortaklığında
yürütülen Düşünme Gücü: Soran ve Sorgulayan
Gençlik için Öğretmen Eğitimi Destek Projesi
kapsamında Ocak 2009-Mayıs 2010 tarihleri arasında
sekiz ilde eleştirel düşünme öğretme ve öğrenme
beceri ve yöntemlerini uygulayabilecek 4.250
öğretmen yetiştirildi. Eleştirel düşünmenin
öğretmenler arasında yaygınlaştırılması
amacıyla geliştirilen eğitim programları 20 uzman
eğitici eğitimiyle başlayarak sekiz ile yayıldı. Uzman
eğitici çalıştaylarının ardından uzman eğitici
eğitimleri, eğitici eğitimleri ve öğretmen eğitimleri
gerçekleştirildi. Eğitimlerde kullanılmak üzere proje
kapsamında Düşünen Sınıf için Öğrenme ve Öğretme
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Yöntemleri kitabı, Kaynak Dosyası ve Öğretmen Kılavuzu
hazırlandı. Kitap öğretmenlerin ve gençlerin eleştirel
düşünme alışkanlıkları kazanmasını desteklemek
için öğretmenlerin tüm derslerde kullanabilecekleri
yöntem ve teknikleri içeriyor. Alışılmış ders kitabı
formatının dışında, farklı konular arasında bağlar
kurmayı özendiren ve ayrımcılık, çevre, genetik,
kültürel miras, küreselleşme ve savaş konularında
metinler içeren Kaynak Dosyası ile Kaynak Dosyası’nın
nasıl kullanılacağı konusunda öğretmenlere öneriler
sunan Öğretmen Kılavuzu ise, öğrencide geliştirilmesi
istenen becerileri, dersin kazanımlarını ve metinlerin
kilit kavramlarını belirleyerek derste kullanım için ek
kaynaklar sağlıyor.

almanya-türkiye öğretmenler buluşması 2010
“İnsan hakları temelli eğitim; demokratik bir toplumun öngördüğü şekilde
bireye öncelik tanıyan, bireye dikkat çeken özel destek mekanizmalarını
içeren, uzun vadede toplum için yararlı ve istikrar sağlayıcı olacak, daha çok
öğretmenin yetiştirilmesi ve daha iyi okulların kurulması için gerekli kaynağı
ayırabilen bir eğitim sistemidir.”
Almanya-Türkiye Öğretmenler Buluşması 2010 Değerlendirme Oturumu

toplantı
Almanya-Türkiye
Öğretmenler Buluşması

2010
temmuz
Almanya ve Türkiye’den 12’şer öğretmenin belli bir
konu hakkında tartışarak bilgi ve deneyim alışverişinde
bulunmasını, eğitim sistemlerinin benzerliklerini ve
farklılıklarını keşfetmesini ve edindikleri deneyimleri
okullarındaki, ilçelerindeki ve illerindeki öğretmenlerle
paylaşmalarını hedefleyen buluşmayla mesleki gelişime
ve kültürlerarası diyaloğa katkı sağlanıyor. İlki 2008
yılında İstanbul’da, ikincisi ise 2009 yılında Berlin’de
düzenlenen buluşma, 2010 yılında 11-18 Temmuz 2010
tarihleri arasında İzmir’de düzenlendi.

İki ülkeden katılımcıları, belirli bir tema etrafında
düzenlenen seminerler, atölye çalışmaları ve saha
gezilerinde bir araya getiren buluşma, öğretmenlere
eğitim sistemleri hakkında bütüncül bir bakış açısı
sunarak sistematik analiz ve karşılaştırma becerilerini
geliştirmeyi, bu karşılaştırmalardan da yararlanarak
sınıf içinde uygulayabilecekleri pratikler kazandırmayı
ve edindikleri bilgi ve deneyimi yaygınlaştırabilmeleri
için desteklemeyi hedefliyor.

okul liderliği eğitim programı
önemli gelişme
Okul Liderliği
Eğitim Programı

2010
temmuz
Okul yöneticileri, okullarındaki öğrenme-öğretme
süreçlerini planlayarak eğitimin çıktılarına çok
önemli katkılar sağlayabilir. Ancak bu katkının
gerçekleşebilmesi için okul yöneticilerinin
öğretmen kadrosuna liderlik edecek biçimde
desteklenmesi gerekir. ERG, Sabancı Vakfı tarafından
desteklenen Okul Liderliği Eğitim Programı
kapsamında okul yönetimi pratiklerini ve okul

yöneticilerinin/yönetici adaylarının kapasitelerini
geliştirmeyi hedefliyor. 19-31 Temmuz tarihleri
arasında İstanbul’da gerçekleştirilen eğitimlere Afyon,
İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon ve Van’dan
25 okul yöneticisi katıldı. Çalışmayla, etkili okul
yöneticilerinin yetiştirilmesi için yeni bir modelin
uygulamalarını gerçekleştirmeye ve yaygınlaştırılmaya
katkıda bulunmak amaçlandı.
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finansal bilgiler
GİDER TABLOSU
PERSONEL GİDERLERİ
SEYAHAT VE NAKLİYE GİDERLERİ
DANIŞMANLIK GİDERLERİ, BURSİYER GİDERLERİ*
REKLAM, İLAN VE NEŞRİYAT GİDERLERİ
TEMSİL VE KONAKLAMA GİDERLERİ
HABERLEŞME GİDERLERİ
KIRTASİYE GİDERLERİ
VERGİ RESİM VE HARÇ GİDERLERİ
MALZEME GİDERLERİ
BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
FİNANSMAN GİDERLERİ
SİGORTA GİDERLERİ
PROJE GİDERLERİ**
TOPLAM

TUTAR ( TL)
491.977,62
55.708,14
43.617,79
27.650,41
16.266,39
15.177,88
9.627,44
1.040,00
721,81
188,79
25,98
19,69
26.000,00
688.021,94

YÜZDE (%)
71,4
8,08
6,33
4,18
2,36
2,2
1,39
0,16
0,11
0,02
0
0
3,77
100

GELİR TABLOSU
2009 YILINDAN DEVREDEN
2010 YILI KURUMSAL DESTEKÇİ GELİRLERİ
PROJE GELİRLERİ
SABANCI ÜNİVERSİTESİ GEÇİCİ FİNANSMAN***
TOPLAM

TUTAR ( TL)
70.313,00
361.917,50
59.858,60
223.700,00
715.789,10

YÜZDE (%)
9,82
50,56
8,36
31,25
100

%3,88 %3,77

%6,33
%8,08

%71,4

PERSONEL GİDERLERİ
SEYAHAT VE NAKLİYE GİDERLERİ
DANIŞMANLIK GİDERLERİ, BURSİYER GİDERLERİ
REKLAM, İLAN VE NEŞRİYAT GİDERLERİ
TEMSİL VE KONAKLAMA GİDERLERİ
HABERLEŞME GİDERLERİ, KIRTASİYE GİDERLERİ,
VERGİ RESİM VE HARÇ GİDERLERİ, MALZEME GİDERLERİ,
BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ, FİNANSMAN GİDERLERİ,
SİGORTA GİDERLERİ
PROJE GİDERLERİ

%9.82

%31,25

%50,56
%8,36

gelir tablosu

%4,18

gider tablosu

%2,36

2009 YILINDAN DEVREDEN
2010 YILI KURUMSAL DESTEKÇİ GELİRLERİ
PROJE GELİRLERİ
SABANCI ÜNİVERSİTESİ GEÇİCİ FİNANSMAN

* Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin ERG stajı kapsamında çalışma bursu giderleri.
** ERG’nin yürüttüğü çeşitli projelere sunduğu katkı payı.
*** 2010 yılı ERG için mali açıdan güç bir yıl oldu. Nakit akışımızın durduğu anlarda Sabancı Üniversitesi’nin sağladığı geçici finansman destekleri ile ERG faaliyetlerine
kesintisiz devam edebilmiştir. ERG, bu finansman desteklerini 2011 yılında iade etmektedir. Sağladığı destekler için Sabancı Üniversitesi’ne müteşekkiriz.
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yayınlar
2010
aralık
Türkiye’de Çiftdillilik ve Eğitim: Sürdürülebilir
Çözümler için Atılması Gereken Adımlar

haziran
Eğitim İzleme Raporu 2009
Herkes İçin Kaliteli Eğitim: Eğitim Reformu
Girişimi 2009

2009
aralık
Çiftdillilik ve Eğitim
Dr. Müge Ayan Ceyhan, Dilara Koçbaş

kasım
Kaynak Dosyası
Prof. Dr. Füsun Üstel, Burcu Meltem Arık,
Prof. Dr. Fuat Keyman, Yrd. Doç. Dr. Gül Pulhan,
Doç. Dr. Serhat Güvenç, Yrd. Doç. Dr. Selcan
Serdaroğlu, Prof. Dr. Zehra Sayers
Düşünen Sınıf için Öğretme ve Öğrenme Yöntemleri
Çeviri ve Türkiye Uyarlaması; Uzm. Pelin Atasoy,
Dr. Esin Uzun Oğuz, Prof. Dr. Sami Gülgöz
Milletvekillerine Mektup: 2010 Eğitim Bütçesi

ekim
“Eğitimde Haklarımız Var!” Bildirgesi ve
Öneriler Dosyası
Eğitimde Haklar Çalışma Grubu

haziran
Eğitim İzleme Raporu 2008

nisan
İlköğretimde Haklarımız Var!: İlköğretimde Haklar
ve Hak Arama Yolları
Av. Şahin Antakyalıoğlu, Av. Türkay Asma,
Av. Dilek Kumcu, Av. Zeynep Oya Usal,
Yrd. Doç. Dr. Sevgi Usta Sayıta, Özge Yücel Dericiler

mart
Herkes için Kaliteli Eğitim: Eğitim Reformu
Girişimi 2008
Eğitim Hakkı ve Eğitimde Haklar: Uluslararası
İnsan Hakları Belgeleri Işığında Ulusal Mevzuatın
Değerlendirilmesi
Dr. İdil Işıl Gül, Doç. Dr. Mesude Atay, Ulaş Karan,
Prof. Dr. Hilal Özcebe, Mehmet Onur Yılmaz
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Eğitimde Haklarım Var!

şubat
Eğitimde Eşitlik: Politika Analizi ve Öneriler
Türkiye’de Öğrenci Başarısında Eşitsizliğin
Belirleyicileri
Mehmet Alper Dinçer, Yrd. Doç. Dr. Gökçe Uysal
Kolaşin
Türkiye’de Eğitime Erişimin Belirleyicileri
Dr. Ozan Bakış, Doç. Dr. Haluk Levent, Prof. Dr. Ahmet
İnsel, Dr. Sezgin Polat

2008
kasım
Milletvekillerine Mektup: 2009 Eğitim Bütçesi

ekim
Eğitimde ve Eğitimle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

haziran
Kız Çocukların İlköğretime Erişiminde Türkiye’den
Örnekler
Tuba Çameli
Kız Çocukların İlköğretime Erişiminde Dünyadan
Örnekler
Özsel Beleli, Didem Çakmaklı, Duygun Göktürk,
Meltem Kazancı
Sivil İzleme Faaliyetleri Değerlendirme Raporu
Güher Erbil, Aygen Yenigün

mart
Eğitim İzleme Raporu 2007
Eleştirel Düşünme
Güncellenmiş Baskı; Prof. Dr. İpek Gürkaynak, Prof. Dr.
Füsun Üstel, Prof. Dr. Sami Gülgöz

şubat
Herkes İçin Kaliteli Eğitim: Eğitim Reformu
Girişimi 2003-2007

2007
kasım
Ortaöğretime Geçiş Sistemi’ne İlişkin
Değerlendirme ve Öneriler
Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesine İlişkin
Değerlendirme

ekim

ocak

Eğitim Sisteminden Diplomasız Ayrılma Sorunu ve
Çözüm Önerileri

Eleştirel Düşünme
İlk Baskı; Prof. Dr. İpek Gürkaynak, Prof. Dr. Füsun
Üstel, Prof. Dr. Sami Gülgöz

Anayasada Eğitim Hakkına İlişkin İlkeler

eylül
Avrupa Birliği Yolunda Nitelikli İnsan Sermayesi:
İspanya, Portekiz ve Polonya Örnekleri

2003
eylül
Demografi Bilgi Notu

ağustos

ağustos

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

Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Bilgisi
Araştırması (TIMMS) Bilgi Notu

nisan
Yeni Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretim Programı İnceleme ve Değerlendirme
Raporu
Prof. Dr. Recep Kaymakcan

ocak
Eğitim: Türkiye’nin Avrupa Yolunda
“Olmazsa Olmaz”ı
Batuhan Aydagül

2006
kasım
Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek Eğitimi:
Politika Analizi ve Öneriler
Batuhan Aydagül
Türkiye’de İlköğretim Okullarında Okulu Terk ve
İzlenmesi ile Önlenmesine Yönelik Politikalar
Doç. Dr. Fatoş Gökşen, Yrd. Doç. Dr. Zeynep
Cemalcılar, Dr. Can Fuat Gürlesel

ağustos
Türkiye’de Din ve Eğitim: Değişim İhtiyacı
Herkes İçin Kaliteli Eğitim: Eğitim Reformu
Girişimi 2003-2005

2005
eylül
Öğretim Programları İnceleme ve Değerlendirme – I
Müfredat Değerlendirme Komisyonu

2004
eylül

Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi
(PIRLS) Bilgi Notu

haziran
Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranını Yükseltmek
için Politika Önerileri ve Dünyadan Uygulama
Örnekleri

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

web siteleri
• Yenilenen ERG sitesi Türkçe ve İngilizce olarak
yayında: erg.sabanciuniv.edu
• www.egitimdehaklarimizvar.org
• www.egitimdehaklar.org
• www.dusunmegucu.org
• www.egitimdeiyiornekler.org

Türkiye’nin Kapısındaki Fırsat: 2025’e Doğru Nüfus,
Eğitim ve Yeni Açılımlar
Dr. Can Fuat Gürlesel
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yay›na haz›rlayanlar
batuhan aydagül, çiğdem tongal, ışık tüzün
yap›m myra
koordinasyon rauf kösemen, engin doğan
yay›n kimliği tasar›m› rauf kösemen
yay›n tasar›m ve uygulama banu yılmaz ocak
bask› öncesi haz›rl›k harun yılmaz
bask› öncesi haz›rl›k koordinasyonu nergis korkmaz

baskı artpres

istanbul, temmuz 2011

