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yıllarda olduğu g�b� öncel�ğ�m�z olan

coed�törü ERG D�r ektörü Batuhan

Kadına Yönel�k Her Türlü Ş�ddet�n

17 yaşında Nobel Barış Ödülü’nü

“herkes �ç �n kal�tel� eğ�t�m” hedef�nden

Aydagül'dü. Bu sayısının teması

Önlenmes� Sözleşmes� (CEDAW)

kazandı. Kazandığı ödülü �s e çocukların

vazgeçmeden, çalışmalarımıza bu yıl

eğ�t�m olan derg�y e, Işık Tüzün

ve B�r leşm�ş M�lletler Çocuk Hakları

eğ�t�m� �ç �n çalışan Malala Vakfı’na

da devam edeceğ�z . 2015’te de

çocukların katılım hakkı, M. Alper

Kom�teler�, özell�k le kız çocuklarının

adadı. Vakıf, Pak�s tanlı kızların okula

elb�r l�ğ�y le eğ�t�mde �y � örnekler�

D�nçer de eğ�t�m�n n�tel�ğ� ve okuldan

erken yaşta ve zorla

g�tmes� �ç �n çeş�tl� kampanyalar

çoğaltalım! 2015’�n güzel b�r yıl

kopuş �ç er�k l� makaleler�y le katkıda

evlend�r �lmes�ne yönel�k kanunen

sürdürmeye devam ed�y or. Ayrıntılı b�lg�

olmasını d�ler�z .

bulundular. Derg�y e ulaşmak �ç �n

önley�c � pol�t�k aların ve

�ç �n aşağıdak� görsele tıklayarak web

aşağıdak� görsele tıklayınız.

uygulamaların bel�r t�ld�ğ� ortak b�r not

s�tes�n� z�y aret edeb�l�r s�n�z .

yayımladı. B�ld�r �y e ulaşmak �ç �n
tıklayınız. Benzer şek�lde Brook�ngs
Enst�tüsü’de, kız çocuklarının
okullulaşmasıyla �lg�l� b�r toplantı
gerçekleşt�r d�. Toplantıya katılan
M�c helle Obama’nın konuşmasını
�z lemek �ç �n tıklayınız.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ RESİMLİ
KİTAP ÇALIŞMALARI
Res�ml� K�tap Çalışmaları, Koç

EİR BOĞAZİÇİ
ÜNİVERSİTESİ’NDE
TARTIŞILDI
16 Aralık’ta, Boğaz�ç � Ün�v ers�tes�’nde
Eğ�t�m Fakültes� öğrenc� ve öğret�m
üyeler�n�n katılımıyla Eğ t m İzleme

AVRUPA’DA
EĞİTİMÖĞRETİM
PROGRAMLARINDA ERKEN
TERKLE MÜCADELE

Ün�v ers�tes� Medya ve Görsel Sanatlar

Kasım 2014’te yayımlanan Tackl ng

çalışmalar yürüten ek�p, uluslararası

Early Leav ng from Educat on and

alanda da etk�nl�k lere katılarak

Tra n ng n Europe başlıklı rapor,

deney�mler�n� çoğaltmaya devam ed�y or.

eğ�t�mde erken terkle �lg�l� yaşanan

Ayrıntılı b�lg� �ç �n tıklayınız.

Bölümü �le Tasarım, Teknoloj� ve Toplum
Programı tarafından yürütülüyor.
Res�ml� k�taplarla �lg�l� yen� ve alternat�f

düzenlend�. Eğ�t�m Fakültes� Dekanı

MATEMATİK DÜNYASI
DERGİSİ’NİN 100. SAYISI

Prof. Dr. Em�ne Erkt�n’�n yaptığı açış

1990 yılında Türk Matemat�k

konuşmasının ardından, ERG

Derneğ� ve ODTÜ Matemat�k

Yönet�m Kurulu Başkanı Prof. Dr.

Bölümü’nün ortak çağrısıyla

Üstün Ergüder, ERG’n�n kuruluşunu

Ankara’da yayın hayatına başlayan

ve çalışma alanlarını anlattı. Raporun

Matemat k Dünyası Derg s

yazarlarından ERG Araştırma

geçt�ğ�m�z günlerde 100. sayısını

Koord�natörü Dr. M. Alper D�nçer ve

yayımladı. Derg�n�n �lk çıktığı

Pol�t�k a Anal�s t� Işıl Oral sırasıyla

dönemde Türk Matemat�k Derneğ�

okullulaşma, erken çocukluk eğ�t�m�,

Başkanı olan ve şu anda da ERG

ortaöğret�mde dönüşüm, eğ�t�m�n

Yönet�m Kurulu Başkan

Mektup �s �ml� öyküler� skeçler hal�nde

çıktıları, öğretmen n�tel�ğ� ve öğretmen

Yardımcılığını yürüten Prof. Dr.

sahneye koyan atölye, �z leyen

atamaları g�b� konuları ele aldı.

Tosun Terz�oğlu, Türk�y e’n�n �lk ve

çocukların da yer yer söyleş� şekl�nde

Boğaz�ç � Ün�v ers�tes� Eğ�t�m Fakültes�

tek popüler matemat�k derg�s �n�n

oyuna katılmasıyla toplamda 40 dak�k a

öğret�m üyeler�n�n de sunum yaptığı

yayın h�k ayes�n� 100. sayıda

sürüyor.

etk�nl�k , tartışma bölümüyle sona erd�.

anlatıyor. Matemat k Dünyası’nın

Raporu 2013’ün tartışıldığı b�r panel

gel�ş meler� farklı açılardan
değerlend�r �y or. Stratej�ler, pol�t�k a
öner�ler� ve önlemler olmak üzere üç
ana başlık �ç eren raporda, erken
terk�n altında yatan toplumsal ve
ekonom�k nedenler tartışılıyor.
Rapora ulaşmak �ç �n aşağıdak�
görsele tıklayınız.

KELİME ÇOCUK OYUNLARI
ATÖLYESİ
Kel�me Yayınları Çocuk Oyunları
Atölyes�, yazar Arnold Lobel’ın tüm
dünyada çok sev�len Kurbağa ve
Murbağa öyküler�n� çocuklar �ç �n
oyunlaştırdı. Etk�nl�k te, Kurab ye ve

h�k ayes�n� okumak �ç �n tıklayınız.

AKADEMİDE TOPLUMSAL
CİNSİYET EŞİTLİĞİ
ULUSLARARASI İYİ
ÖRNEKLER SEMPOZYUMU
Sabancı Ün�v ers�tes� Toplumsal

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
KONFERANSI 2015

C�ns�y et ve Kadın Çalışmaları
Forumu ve İstanbul Kadın Müzes�
�ş b�r l�ğ�y le, Türk�y e’de kadınların

Eğ�t�mc�ler�n gün boyunca

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ
VE BAKIM HİZMETLERİ

ün�v ers�teye g�r me hakkını elde

etk�leş�mde bulunacakları, örgün ve

Erken çocukluk eğ�t�m� ve bakım

etmeler�n�n 100. yılında b�r

yaygın eğ�t�m çerçeves�nde �y �

h�z metler�, sosyoekonom�k anlamda

sempozyum düzenlend�. 68 Kasım

örnek uygulamalarını paylaşacakları

dezavantajlı olan çocukların,

tar�hler� arasında gerçekleşen

12. Eğ�t�mde İy� Örnekler

matemat�k ve okuma becer�ler�n�

sempozyumda, ün�v ers�telerde

Konferansı, 11 N�s an 2015’te

olumlu yönde etk�l�y or. Erken

toplumsal c�ns�y et eş�tl�ğ�n�

Sabancı Ün�v ers�tes� Tuzla

çocukluk eğ�t�m� ve bakım

ERG Araştırma Koord�natörü Dr. M.

sağlamak �ç �n gel�ş t�r �len pol�t�k alar,

yerleşkes�nde gerçekleşecek. Bu yıl

h�z metler�n�n kal�tes�, toplumda

Alper D�nçer, 3 Aralık’ta NTV Ana

programlar ve �y � uygulama

konferansa 835 �y � örnek

�ş gücüne de büyük katkı sağladığı

Haber’de, 19. M�ll� Eğ�t�m Şurası’nda

örnekler� tartışıldı. Konferansın açış

uygulaması başvurusu yapıldı.

g�b� b�r eyler�n, okul hayatlarındak�

Öğretmen N�tel�ğ�n�n Gel�ş t�r �lmes�

konuşmasını kadın hakları

Konferansa �z ley�c � olarak katılmak

başarısını da olumlu yönde etk�l�y or.

kom�s yonunda ele alınan konuları

savunucusu Ş�r �n Tekel� yaparken,

�s teyenler �ç �n kayıtlar 11 Mart’ta

Euryd ce Pol cy Br ef Early

değerlend�r �y or.

kapanış sunumunu New York

açılıyor. Ayrıntılı b�lg� �ç �n aşağıdak�

Ch ldhood Educat on and Care

Ün�v ers�tes� Antropoloj� Bölümü'nden

görsele tıklayınız.

başlıklı rapor, bu yönde b�r taleb�n

Prof. Dr. Em�ly Mart�n yaptı.

oluşması �ç �n toplumların kültürel

GÖRSEL BASINDA ERG

yapısının öneml� rol oynadığını

ÇOCUK OMBUDSMANLIĞI
SEMPOZYUMU
http://www.eg�t�mreformug�r�s�m�.org/tr/ebulten/kas�maral�k2014

vurguluyor. Rapora ulaşmak �ç �n
aşağıdak� görsele tıklayınız.
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Yüksek Öğret�mde Rehberl�ğ�
Tanıtma ve Rehber Yet�ş t�r me Vakfı

ERG Araştırma Koord�natörü Dr. M.

(YÖRET) tarafından, İsveç

Alper D�nçer, 8 Aralık’ta NTV Haber

Konsolosluğu’nun öncülüğünde ve

Aktüel Programı’nda, 19. M�ll� Eğ�t�m

İstanbul B�lg� Ün�v ers�tes� Çocuk

Şurası'nı ve sonrasında alınan kararları

Çalışmaları B�r �m�'n�n (ÇOÇA) katkı

tartışıyor.

ve desteğ�y le, 1718 Kasım’da
Çocuk Haklarının Hayata
Geç�r �lmes�nde Çocuk
Ombudsmanlığı sempozyumu
gerçekleşt�. Sempozyumda yerel
yönet�mler�n, medyanın, kamunun
ve s�v �l toplum kuruluşlarının rolü,
çocuk katılımı �ç �n mekan�z malar ve
çocuklarla çalışanların gözünden

MİLLİ EĞİTİM ŞURASI’NIN
İŞLEVİ
19. M�ll� Eğ�t�m Şurası, 26 Aralık

Sempozyuma �l�ş k�n ayrıntılı b�lg� �ç �n

AVRUPA EĞİTİM
SİSTEMİNİN YAPISI 201415

lütfen tıklayınız.

Avrupa ülkeler�n�n, erken çocukluk

çocuk katılımı tartışıldı.

eğ�t�m�nden başlayarak tüm ana

tar�hler� arasında Antalya’da
gerçekleşt�. ERG’n�n de katıldığı
yönet�ş �m�nde şuranın �ş lev�n�

TÜRKİYE’NİN İNSAN
HAKLARI GÜNDEMİ
KONFERANSI

sorgulamak ve bu konudak� öner�ler�

İnsan Hakları Araştırmaları Ağı

paylaşmak amacıyla b�r b�lg� notu

tarafından bu yıl �k �nc�s � düzenlenen

hazırlandı. B�lg� notuna ulaşmak �ç �n

Türk�y e’n�n İnsan Hakları Gündem�

tıklayınız. Şura notunun yanı sıra,

Konferansı 57 Aralık tar�hler�

Dr. M. Alper D�nçer'�n Al Jazeera

arasında İstanbul’da gerçekleşt�. Üç

Turk'te görüş yazısı yayımlandı.

gün süren konferansta eğ�t�m,

Okumak �ç �n tıklayınız

kurumlar ve �nsan hakları, savaş ve

Şura önces�nde, Türk�y e’de eğ�t�m

mültec�l�k ana başlıklarıyla çeş�tl�

ERG&UNICEF’TEN ÖZEL
EĞİTİM ARAŞTIRMASI
ERG, UNICEF Türk�y e �ş b�r l�ğ�y le
engell� çocukların kal�tel� eğ�t�me
er�ş �m düzeyler�n� tanılama ve eğ�t�m
süreçler�nde yaşadıkları sorunları

akım eğ�t�m s�s tem�n� �nceleyen
rapor, İsveç, Norveç, Dan�marka,

ERG Pol�t�k a Anal�s t� Işıl Oral, 12
Aralık’ta Taha Akyol’un sunduğu CNN
Türk Eğr�s � Doğrusu Programı’nda,
Türk�y e’n�n eğ�t�m s�s tem�n�, temel
sorunları ve öğrenc�ler�n uluslararası
sınavlardak� başarısını değerlend�r �y or.

Estonya ve İspanya g�b� ülkelerde,
�lk altı yıllık eğ�t�m ve bakım
h�z metler�ne �l�ş k�n genel
b�lg�lend�r meler yer alıyor. Çeş�tl�
görsel ve graf�k lerle hazırlanan The
Structure of the European
Educat on Systems 2014/15 başlıklı
belgeye ulaşmak �ç �n aşağıdak�
görsele tıklayınız.

ERG Pol�t�k a Anal�s t� Işıl Oral, 24
Aralık’ta CNN Türk Dünyanın 1001 Hal�

oturumlar düzenled�. ERG Savunu

Programı'nda özgüvenl� çocukların nasıl

ve Eğ�t�m Programları Koord�natörü

yet�ş t�ğ�ne �l�ş k�n Em�n Çapa'nın

Işık Tüzün, Eğ�t�m�n Ahval�

sorunlarını yanıtlıyor.

oturumunda, “Türk�y e’de Okullarda
Çocukların Katılım Hakkı” başlıklı
b�r sunuş gerçekleşt�r d�.

�ncelemek amacıyla b�r araştırma
yürütüyor. 018 yaş arası özel
gereks�n�ml� çocukların eğ�t�m�ne

EĞİTİM SİSTEMİNİN
KALİTESİNİN ARTIRILMASI

�l�ş k�n durumu ve sorun alanlarını

Onuncu Kalkınma Planı 201418

ortaya koyacak çalışma

kapsamında, Özel İht�s as

kapsamında saha görüşmeler�

Kom�s yonu tarafından yazılan

tamamlandı. 19 Aralık’ta M�ll� Eğ�t�m

Eğ t m S stem n n Kal tes n n

Bakanlığı, A�le ve Sosyal Pol�t�k alar
Bakanlığı ve s�v �l toplum

Artırılması raporu yayımlandı.
Rapor, eğ�t�m s�s tem�n�n

kuruluşlarından tems�lc�ler �le

�y �leşt�r �lerek her b�r eye kal�tel� eğ�t�m

akadem�s yenler�n katıldığı b�r

sunulması �ç �n dersl�k , öğrenme

danışma toplantısı yapıldı ve

ortamı, öğretmen n�tel�ğ�, eğ�t�m

raporun ön bulguları tartışıldı.

programları, b�lg� ve �let�ş �m
teknoloj�ler� g�b� alanlarda atılması

SEÇBİR KONUŞMALARINDA
“4+4+4”
İstanbul B�lg� Ün�v ers�tes� Sosyoloj�

gereken adımları ortaya koyuyor.
Rapora ulaşmak �ç �n aşağıdak�
görsele tıklayınız.

ÇOCUKLARIN
BECERİLERİNİN
GELİŞMESİNDE AİLELERİN
ETKİSİ

ERG Pol�t�k a Anal�s t� Işıl Oral, 25

Ebeveynler ve çevresel etmenler,

Programı’nda “Ödev yararlı mı?” sorusu

çocukların matemat�k becer�ler�n�n

üzer�ne Em�n Çapa’nın sorularını

gel�ş mes�nde ve bu alandak�

yanıtlıyor.

mot�v asyonlarının artmasında c�dd�
roller oynuyor. Eğ�t�ml� a�leler�n,
çocuklarının matemat�k becer�ler�ne
olan etk�ler�n� �r deleyen “The Role of
Fam�l�es �n Shap�ng Students’
Engagement, Dr�v e and SelfBel�efs”
başlıklı makalede, a�le b�r eyler�
matemat�k , f�z �k ve mühend�s l�k le
�lg�l� alanlarda çalışan çocukların,

ve Eğ�t�m Çalışmaları Merkez�

matemat�k becer�ler�n�n d�ğer

(SEÇBİR) ev sah�pl�ğ�nde, 5

çocuklardan daha yüksek olduğu

Kasım’da, TEGV’�n katkılarıyla ERG

görülüyor. Makaleye ulaşmak �ç �n

tarafından Mart 2014’te yayımlanan

tıklayınız.

Temel Eğ t m n Kademelend r lmes
Sürec n n İzlenmes başlıklı

Koord�natörü Dr. M. Alper D�nçer ve
Pol�t�k a Anal�s t� Işıl Oral’ın sunum

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

yaptığı tartışmada, araştırmanın

tarafından yayımlanan Is Educat on

sonuçları ve dört ana pol�t�k a öner�s �

the Solut on to Decent Work for

paylaşıldı.

Youth n Develop ng Econom es?

tartışıldı. ERG Araştırma

http://www.eg�t�mreformug�r�s�m�.org/tr/ebulten/kas�maral�k2014

EĞİTİM REFORMU GİRİŞİMİ
Bankalar Caddes M nerva Han

GELİŞEN EKONOMİLERDE
ÇALIŞAN GENÇLER İÇİN
EĞİTİM ÇÖZÜM OLUR MU?

araştırma ve pol�t�k a raporu

Aralık’ta CNN Türk Dünyanın 1001 Hal�

No 2, Kat 5 Karaköy 34420 İstanbul

T +90 (212) 292 05 42
F +90 (212) 292 02 95
http://www.eg t mreformug r s m .org
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başlıklı rapor, okuldan �ş hayatına

ULUDAĞ
ÜNİVERSİTESİ’NDE PDR
EĞİTİMİ SEMİNERİ

geç�ş te gereken özell�k ler� 28 ülkede

Uludağ Ün�v ers�tes� PDR Topluluğu

�s t�hdama katılab�lmes� �ç �n

tarafından 6 Kasım'da düzenlenen

hükümetler�n, sanay� ve meslek

sem�nerde ERG Savunu ve Eğ�t�m

odalarının gençlere yönel�k

Programları Koord�natörü Işık

yapacağı çalışmalar, onların

Tüzün, eğ�t�me hak temell� yaklaşım

kar�y erler�nde öneml� b�r rol

ve eğ�t�mde toplumsal c�ns�y et eş�tl�ğ�

oynuyor. Rapora ulaşmak �ç �n

konularını ele aldı. Sem�nerde,

aşağıdak� görsele tıklayınız.

uygulanan b�r saha araştırmasıyla

Üyel�kten ayrılmak �ç�n lütfen tıklayınız.
Görüş b�ld�rmek �ç�n lütfen tıklayınız.

ortaya koyuyor. Gençler�n
Bülten� arkadaşlarınızla paylaşmak �ç�n
tıklayınız.

toplumsal c�ns�y et eş�tl�ğ�
bağlamında Türk�y e'de güncel
durum ve gel�ş meler tartışıldı.

Geçt�ğ�m�z üç ayda prest�jl� yabancı

TEDMEM’DEN MİLLİ
EĞİTİM ŞURASI
DEĞERLENDİRMESİ

gazetelerde, ERG D�r ektörü

Türk Eğ�t�m Derneğ�’n�n düşünce

Batuhan Aydagül �le yapılan

kuruluşu olan TEDMEM, eğ�t�m

röportajlar yayımlandı. Haberlerde,

s�s tem�n�n �y �leşt�r �lmes�ne katkı

Eğ t m İzleme Raporu 2013'e atıfta

sunmak amacıyla M�ll� Eğ�t�m Şurası

bulunuldu ve Türk�y e'de eğ�t�mdek�

�le �lg�l� görüş ve öner�ler�n�, 19. M llî

gel�ş melere yer ver�ld�. Yabancı

Eğ t m Şurası’na İl şk n

basında İng�l�z ce yayımlanan tüm

Değerlend rmeler başlığıyla

haberlere er�ş mek �ç �n aşağıdak�

yayımladı. Şura önces�nde

görsele tıklayınız.

kamuoyu �le paylaşılan raporda,

YABANCI BASINDA ERG

Öğret�m Programları ve Haftalık
Ders Ç�z elgeler�, Öğretmen
N�tel�ğ�n�n Artırılması, Eğ�t�m
Yönet�c �ler�n�n N�tel�ğ�n�n Artırılması
ve Okul Güvenl�ğ� başlıklarına �l�ş k�n
öner�lere yer ver�l�y or. Rapora
ulaşmak �ç �n tıklayınız.

AKADEMİK BAŞARIDA
KARMA EĞİTİMİN ETKİLERİ
Ulusal Ekonom�k Araştırmalar
Kurumu (NBER) tarafından
yayımlanan All Or Noth ng? The
Impact Of School And Classroom
Gender Composıtıon On Effort And
Academ c Ach evement başlıklı
rapor, okul ve sınıflardak� c�ns�y et

MEVSİMLİK GEZİCİ TARIM
İŞÇİLİĞİ ARAŞTIRMASI
Hayata Destek Derneğ�, 2012
yılından bu yana, mevs�ml�k gez�c �
ve geç�c � tarımda çocuk �ş ç�l�ğ�n�n
önlenmes� programı yürütüyor.
Türk�y e’de tarımda mevs�ml�k gez�c �
ve geç�c � �ş ç�l�k ve çocuk emeğ�
üzer�ne araştırma yürüten dernek,
Türk�y e’de mevs�ml�k tarım �ş ç�l�ğ� �le
�lg�l� kapsamlı ver� toplayarak
meseley� farklı açılardan �ncelemey�

dağılımının başarı üzer�ndek�
etk�s �ne odaklanıyor. Çalışmada,
Kore’de ortaokul düzey�nde karma
ve tek c�ns�y etl� okullara ve sınıflara
kaydolmuş kız ve erkek
öğrenc�ler�n okul başarıları
karşılaştırılıyor. Bulgular, sınıfların
c�ns�y et dağılımı ve kız öğrenc�ler�n
akadem�k başarıları arasında küçük
b�r �l�ş k� olduğunu göster�y or.
Araştırmanın tüm bulgularına
ulaşmak �ç �n tıklayınız.

amaçlıyor. Yaygın olarak mevs�ml�k
�ş ç� alan 10 �lde saha çalışması
yürütülen araştırmada, yaş ve
c�ns�y et kırılımlarına göre eğ�t�me
devam ve çocuk �ş ç�l�ğ� �ncelen�y or.
Araştırmanın bulguları Mevs ml k
Gez c Tarım İşç l ğ 2014 Araştırma
Sonuçları Çocuk Bulguları Ön
Raporu’nda yayımlandı. Rapora
ulaşmak �ç �n tıklayınız.

http://www.eg�t�mreformug�r�s�m�.org/tr/ebulten/kas�maral�k2014
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