
 

Değerli meslektaşlarım, 

Planlanan faaliyetler doğrultusunda proje çalışmaları devam etmekte olup, Mart ayı içerisinde yine daha 
önceden yapılacağı belirtilen faaliyetler başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Nisan ayı içerisinde 
Başkanlığımızda gerçekleştirilen faaliyetlerimize ek olarak yapılması planlanan faaliyetler ise pilot okul 
ziyaretleri ve İrlanda’ya yapılacak çalışma ziyareti olarak görülmektedir. Bu faaliyetlerin de belirtilen 
takvime bağlı olarak başarılı bir şekilde yerine getirileceğine olan inancım tamdır. 

Bu vesile ile projemize katkı sağlayan/sağlayacak olan herkese sonsuz teşekkürler. 

 

         Zafer Çelik 

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 

Eğitim Sistemleri ve Politikaları Grup Başkanı 
 

 Değerli meslektaşlarım, 

Bir yıllık zorlu bir çalışmayı tamamlayan Program Tarama ve Mevzuat Tarama Çalışma Grupları Mart ayında 
paydaşlarının görüşlerini almak üzere onlarla bir araya geldi. Şimdiye kadar her iki çalışma grubu da 
çalışmalarını yerli ve yabancı uzmanların rehberliğinde kendi aralarında müzakere ederek yürütmüştü. Şimdi 
ilk kez taslak raporlarını ve değerlendirmelerinde elde ettikleri bulguları, düzenledikleri çalıştaylarda daha 
geniş bir kitleyle paylaştılar ve aralarında STK temsilcilerinin, öğretmenlerin, akademisyenlerin ve MEB’in 
diğer birimlerinde görev yapan meslektaşlarının yer aldığı geniş bir paydaş kitlesinin görüşlerini dinlediler. Her 
iki grubun çalıştayı da övgüyle karşılandı ve önemli çıktıların elde edilmesine imkân verdi. Ortaklarımızın 
fikirleriyle zenginleşen raporlarımızın nihai hallerini bir an önce sizlerle paylaşmayı umuyoruz. 

Nisan ayında düzenleyeceğimiz Dördüncü Proje Yönlendirme Komitesi Toplantısı en önemli faaliyetlerimizden 
biri olacak. Toplantıya Avrupa Konseyi adına Demokratik Vatandaşlık ve Katılım Genel Müdürü Sn Olöf 
Olafsdottir, Milli Eğitim Bakanlığı adına Müsteşar Yardımcısı ve Kıdemli Program Görevlisi Sn Salih Çelik ve 
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu adına Birinci Müsteşar Sn Erwan Marteil katılacak. Özellikle de pilot 
uygulama sürecinin sonuna yaklaşırken ve ülke çapında uygulamaya geçme hazırlıkları yaparken projenin 
uygulanmasından sorumlu kurumların yüksek düzeyde temsil edilmesi projenin tüm taraflarının verdiği 
desteğin önemli bir göstergesi.  

Bu yıl Eylül ayından itibaren seçmeli dersimiz Türkiye çapındaki tüm liselerde öğretilecek. Bu dersin 
öğretiminde kullanılmak üzere ürettiğimiz ve üreteceğimiz tüm materyallerin elektronik olarak EBA web 
sitesinden paylaşılabilmesi için Fatih projesinden sorumlu olan birimlerle anlaştık. Son olarak, Nisan ayında 
İrlanda Eğitim Bakanlığı’nı ve İrlanda okullarını ziyaret edeceğiz. 

Emir Adzovic 

           DV/İHE Projesi Takım Lideri  

 

            Nisan 2013  



 

� Program Tarama Çalışma Grubu 14 – 15 Mart tarihlerinde Ankara’da bir çalıştay düzenledi. 
Çalıştayın başlıca amacı, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim programlarının tarama 
çalışmasından elde edilen sonuçları aralarında STK temsilcilerinin, akademisyenlerin, 
öğretmenlerin ve program geliştirme uzmanlarının da bulunduğu ilgili paydaş gruplarıyla 
paylaşmaktı. Katılımcı sayısı 40 kişinin üzerindeydi ve katılımcılar küçük gruplar halinde çalışarak 
Çalışma Grubu tarafından geliştirilen tavsiyelerle ilgili yorumlarda bulundular ve gerekli görülen 
alanlarda tavsiyeler geliştirdiler. Bundan sonraki adımda Çalışma Grubu raporunu nihai hale 
getirerek Nisan ayının sonuna kadar TTKB’nin onayına sunmuş olacak.   

� Mevzuat Tarama Çalışma Grubu da çalıştayını 18 – 20 Mart tarihleri arasında İstanbul’da 
gerçekleştirdi. Çalıştayın amacı akademisyenlerin, MEB’in farklı birimlerinden gelen mevzuat 
uzmanlarının, sivil toplum örgütlerinin ve İstanbul’daki pilot okullarımızın müdür ve öğretmenlerinin 
desteğiyle tavsiyeler geliştirmekti. Katılımcıların sayısı 50 kişinin üzerindeydi ve hepsinin farklı 
kurum ve alanlardan olmasının getirdiği çeşitlilik ve TTKB Kurum Başkan Yardımcısı Sn 
Abdülkadir Yılmaz’ın çalıştayın başından sonuna kadar sergilediği liderlik, çalıştayın sonucunda 
güçlü ve elle tutulur çıktıların elde edilmesini güvence altına aldı. Çalıştayın sunduğu ortam ve 
kullanılan yöntemler de demokratik uygulamaların birer iyi örneğiydi. Bütün bu tarama ve görüş 
alma sürecinin sonunda ortaya sağlam bir rapor çıkacak. Ancak bunun da ötesinde bu süreçte 
kullanılan yöntemler MEB birimlerinin gelecekte yapacakları mevzuat tarama çalışmalarında 
kullanabilecekleri bir araç teşkil ediyor.  

� Proje ekibi, 9 Nisan’da gerçekleştirilecek olan Dördüncü Proje Yönlendirme Komitesi Toplantısı 
için hazırlıklarını tamamladı.  

� Gelecek eğitim yılında Türkiye’nin tüm liselerinde seçmeli ders olarak okutulacak olan Demokrasi 
ve İnsan Hakları dersinin tanıtılması amacıyla yaptırılması planlanan TV sosyal tanıtım filmi için en 
iyi senaryoyu seçmek amacıyla toplantılar yapıldı. Sonucunda değerlendirmeye alınan taslak 
storyboard örnekleri Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Sn. Emin Karip’le paylaşıldı. Bundan 
sonraki süreçte atılacak adımlar da TTKB ile sıkı görüş alışverişi yapılarak sürdürülecek. 
Amacımız Mayıs ayının başlangıcı itibariyle yayına girecek şekilde dinamik bir reklam filmi 
hazırlatabilmek.   

� Mart ayının ikinci yarısında pilot okullarımızı yeniden ziyaret etmeye başladık. Bu ziyaretlerin bir 
bölümüne ölçme ve değerlendirme uzmanımız Sn. Oya Taneri de eşlik ederek pilot okullarda 
birinci elden bilgi aldı ve izlenimlerini kaydetti. Mart ayında ziyaret ettiğimiz pilot illerimiz şunlardı: 

o 22 Mart – Edirne 

o 25 – 26 Mart – İstanbul 

o 29 Mart – Mersin  

� Eğitim, öğretim ve farkındalık artırma materyallerinin üretiminde yakın işbirliği sağlamak amacıyla 
Fatih Projesi ile toplantı yaptık. Böylece gelecek eğitim yılında “Demokrasi ve İnsan Hakları” dersi 
ülke çapında okutulmaya başlandığında materyallerimizi EBA web sitesi vasıtasıyla tüm 
paydaşlarımızla paylaşma imkânımız olacak. 

 

   Mart ayının öne çıkan faaliyetleri                 



 

� Mart ayında STK’larla yoğun işbirliği içindeydik. Öncelikle Proje Yönlendirme Komitemizin üyesi 
olan sivil toplum örgütleri Mart ayında düzenlenen iki önemli çalıştaya katıldılar. Görüşlerini hem 
sözlü hem de yazılı olarak bizimle paylaştılar ve çalıştayın çıktılarına önemli katkı sağladılar.  

� İki çalıştayın ardından proje ekibimiz, hem görüşlerini almak hem de mevcut STK ağını 
genişletmek amacıyla Eğitim Reformu Girişimi’ni (ERG), Uluslararası Af Örgütünü ve diğer sivil 
toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Önümüzdeki aylarda STK ziyaretleri devam edecek. 

 

 

Nisan ayında düzenlenecek olan başlıca faaliyetleri şu şekilde özetleyebiliriz:  

� Dördüncü Yönlendirme Komitesi Toplantısı 9 Nisan’da düzenlenecek. 

� Pilot okul ziyaretlerimiz devam edecek: 

o 1 Nisan – Mardin 

o 2 Nisan – Sakarya 

o 12 Nisan – Konya  

o 19 Nisan – Samsun 

� 22 – 26 Nisan tarihleri arasında İrlanda’ya bir çalışma ziyareti düzenlenecek. Çalışma ziyaretinin 
amacı katılımcıların İrlanda’nın eğitim politikalarına ve eğitim sistemine aşinalık kazanmalarını ve 
demokratik vatandaşlık eğitimi ve katılım alanlarındaki iyi uygulama örneklerini yakından 
görmelerini sağlamaktır. Pilot okul müdürlerinden ve MEB temsilcilerinden oluşan heyet İrlanda’da 
dört okulu, Ulusal Öğretim Programı Değerlendirme Konseyini (NCCA) ve diğer ilgili kurumları 
ziyaret edecek. 

� Öğretmenlerin projemizde üretilen çalışmalarının içeriğine dâhil olmasını teşvik etmek amacıyla 
bütün öğretmenlerin katılımına açık bir etkinlik yarışması düzenliyoruz. Bu yarışmada sunulacak 
olan en iyi öğretim uygulaması örnekleri DVE/İHE alanında kullanılmak üzere destekleyici bir 
etkinlik kitabı olarak derlenecek. Yarışmamız MEB resmi web sitesinde ve proje web sayfamızda 4 
Nisan tarihi itibariyle yayınlanacak. Başvurular 30 Nisan tarihinde sona erecek ve ödül töreni de 
Mayıs ayında düzenlenecek. En iyi beş etkinliğin yazarı da proje çerçevesinde düzenlenecek olan 
çalışma ziyaretlerinden birine katılacak. Bu yarışma, başarılı öğretmenlerimizin diğer ülkelerdeki 
meslektaşlarıyla tanışmaları ve görüş alışverişinde bulunmaları için önemli bir fırsat. Pilot 
okullarımızdaki tüm öğretmenlerimizi yarışmaya katılmaya davet ediyoruz.  

 

 

 

 Nisan 2013’te neler yapaca ğız? 

Diğer kurumlarla yapılan i şbirli ği ve etkinlikler 



 
 
 
 

 
� İkinci dönemin başlamasıyla birlikte, pilot okullarımız DVE/İHE ve demokratik okul kültürü alanında 

daha aktif hale geldiler. Okullarımızda yapılan çalışmalarla ilgili haberleri kaçırmanızı istemiyoruz, 
bu yüzden, tüm çalışmaları içine almasa da, başlıca faaliyetleri listelemeye çalıştık: 
♦ Edirne Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde öğrenciler öğretmenlerinin gözetiminde bir 

“Demokrasi Panosu” hazırladılar ve bu panoda konuyla ilgili metin ve görselleri paylaşıyorlar. 
Buna paralel olarak 25 Mart tarihinde “Bilişim Suçları” başlıklı bir seminer düzenlediler ve 
panolarında da bu konuya yer verdiler. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen http://edirneeml.meb.k12.tr/ 
adresindeki “e-demokrasi” sayfasını ziyaret edin. 

♦ Konya Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi’nde Belediye Başkanı okulu ziyaret etti ve öğrencilerin 
görüşlerini dinledi. Ayrıca öğrenciler talep ve şikâyetleriyle ilgili dilekçelerini Belediye Başkanı’na 
sundular. 

♦ Elazığ İmam Hatip Anadolu Lisesi’nde öğrenciler 29 Mart tarihinde bir demokrasi kongresine 
katıldılar.  

♦ Pilot okullarımızın bazıları facebook üzerinde kendi demokrasi profillerini oluşturdular. Bu 
profiller öğrenciler tarafından geliştirildi. Aşağıda kurulan facebook grup profillerinin adreslerini 
bulabilirsiniz. Türkiye’nin farklı illerindeki bu dinamik öğrenci gruplarının bir araya gelerek güçlü 
bir ağ oluşturacağını umuyoruz: 
� Yozgat Lisesi: http://www.facebook.com/groups/497000903694638/ 

� Üsküdar Cumhuriyet Ticaret ve Meslek Lisesi: 
           http://www.facebook.com/groups/edemokrasi/?ref=ts&fref=ts  

� Konya Mehmet Akif Ersoy Lisesi:  
             https://www.facebook.com/DemokratikInsanlarToplulugu 

� Mardin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi: 
 http://www.facebook.com/pages/E-Demokrasi-Mardin-ML/627371877278398?ref=ts&fref=ts  

 
 
 

 
� TV reklam filminin hazırlıkları proje iletişim uzmanları, TTKB yönetimi ve Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın Basın Müşavirliği ile yakın işbirliği içerisinde yürütülmektedir.  
� Facebook profilimiz http://www.facebook.com/DemokrasiKusagi ve Twitter profilimiz 

https://twitter.com/demokrasikusagi ilgili taraflar arasındaki etkileşimi artırmaya ve 
mesajlarımızı yaymaya devam edecek. Lütfen bizi ziyaret edin ve görüşlerinizi paylaşın. 

� Proje pilot okullarının web sayfaları artık İngilizce olarak da yayınlanıyor ve okullarımızın 
uluslar arası görünürlüğüne aracı oluyor. Bizimle işbirliği yaptıkları ve sayfaların yapılandırma 
sürecinde okullarında yaptıkları çalışmalar konusunda bizi bilgilendirdikleri için bütün pilot 
okullarımıza teşekkür ediyoruz. 

 
Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi 

Turan Emeksiz Sok. Park Blokları 
B Blok No: 3/16 GOP 

06700 Çankaya, Ankara 
Tel.: +90 (312) 468 84 64 
Faks: +90 (312) 468 84 06 

  www.edchreturkey-eu.coe.int   
 
 
 
 
 

 

           Görünürlük 

         Pilot okullarımızdan haberler  


