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Kasım ayındaki en önemli olay Milli Eğitim Bakanlığı ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’ndaki yeniden 
yapılanma sonucunda bazı grup üyelerimizi kaybetmemizdi. Tüm grup üyelerimize değerli katkılarından dolayı 
teşekkür ediyor ve okullarına dönen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Grup üyelerimizden bazılarının 
aramızdan ayrılmasının ardından yeni üyelerimiz atandı ve çalışmaya başladı. Onlara da ailemize hoş geldiniz 
demek istiyorum!  

Geriye dönüp baktığımızda, sonuna geldiğimiz 2012 yılında projemizin birçok dönüm noktasından geçtiğini 
söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıl bizim için aynı zamanda bir olgunlaşma dönemiydi: bize meydan okuyan ve 
ürünlerimizi sınayan çok sayıda önemli faaliyet gerçekleştirdik. İnanıyorum ki gelecek yıl tüm bu çalışmaların 
meyvesini toplayacağız. Sonuca artık çok yakınız. Başarıya ulaşmak ve başarılarımızı hep birlikte kutlamak için 
şevkle çalışmaya devam etmeliyiz. Katkıda bulunan herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. 

Zafer Çelik 
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Eğitim Sistemleri ve Politikaları Grup Başkanı 
 

 

Değerli meslektaşlarım, 

Geçen ay Strazburg’da düzenlenen Yıllık DVE/İHE Konferansı’nda Türkiye’yi ve projemizi temsil etmenin 
heyecanını sizlerle paylaşmak istiyorum. Projemiz Avrupa çapında gerçekleştirilen bu önemli toplantıda bir en 
iyi uygulama örneği olarak sunuldu. Birçok kişi Türkiye DVE/İHE Koordinatörü Dr. Hüseyin Şirin’le ve benimle 
konuşmak, projemiz ve elde ettiğimiz başarı konusunda bilgi almak istedi. Bu sayede görünürlüğümüzü 
önemli ölçüde artırdığımızı ve eğitim alanında oldukça iyi durumda olan bazı Avrupa ülkeleriyle işbirliğinin 
temellerini attığımızı söylememe gerek yok. Geçtiğimiz yıl boyunca birçok kez dile getirdiğim gibi, amacımız 
en iyi Avrupa uygulamalarıyla biçimlendirilmiş ancak özünde bir Türk kalbi taşıyan bir yaklaşım geliştirmeye 
çalışıyoruz. Bu yeni model Avrupa ülkelerinin kendi DVE/İHE sistemlerini biçimlendirmelerinde bir model teşkil 
edecek.  

Tüm bu aktardıklarım Kasım ayının parlak yüzüydü ancak ne yazık ki her şey bu kadar yolunda gitmedi. 31 
Ekim 2012’de, Milli Eğitim Bakanlığı, Kitap İnceleme bölümünü kapattı. Çalışma grubu üyelerimizden bazıları 
bu birimde görevlendirmeyle çalışıyordu ve sonuç olarak onlar da okullara geri gönderildi. Bu durum Kasım 
ayı boyunca proje ekibinin karamsarlığa kapılmasına neden oldu. Ancak, bulutlar dağılıyor. TTKB çalışma 
gruplarımıza altı yeni üye tayin etti. Önceden gruplarımızda bizlerle olup daha sonra okullara gönderilen 
meslektaşlarımızın da gittikleri okullarda projenin mesajlarını yaymayı sürdüreceğini umuyoruz. 

Emir Adzovic 

Demokrasi Kuşağı Projesi Takım Lideri  

 



Kasım 2012 döneminin öne çıkan faaliyetleri 

� Kasım ayının ilk haftasında Program Geliştirme Çalışma Grubu (PGÇG) pilot okullardan altısını 
üçüncü kez ziyaret etti: Manisa, Mersin, Samsun, Edirne, İstanbul ve Mardin. Önümüzdeki 
dönemde öğretmenlere yönelik eğitimler düzenleyecek olan Kapasite Geliştirme Çalışma 
Grubu’nun (KGÇG) bir üyesi de ziyaretlere katıldı. KGÇG’nin amacı düzenleyeceği eğitimlerde 
öğretmenlerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilmek için öğretmenlerden bilgi toplamaktı. 

Ziyaretlerin başlıca amacı pilot okullara haftalık olarak gönderilen etkinliklerin öngörüldüğü şekilde 
uygulandığından emin olmak, pilot okullardaki öğretmenlerin teknik düzeydeki ihtiyaçlarını analiz 
etmek ve kullanılan materyaller ve etkinliklerin tasarımı konusunda alandan geri bildirim almaktı. 
Pilot uygulamayı başından sonuna kadar izleyerek ölçme ve değerlendirme çalışmaları için veri 
toplayacak olan uzmanlar da ziyaretlere katıldı. Proje ekibi izleme uzmanları okullardaki 
paydaşlarla tanıştırarak bu uzmanların değerlendirme sürecindeki rolü konusunda bilgi verdi.  

Bunun yanı sıra, uluslararası uzman Prof. David Kerr de bu ziyaretlerin üçüne katıldı ve 
öğretmenlere rehberlik ederek, dışarıdan bakan bir uzmanın gözüyle izlenimlerini aktardı. 
Öğretmenlerden ders yılının başından beri uygulamakta oldukları etkinlikler konusunda son 
derece değerli geri bildirimler alındı ve ziyaretler verimli geçti. Sınıf içi gözlemleri sırasında proje 
ekibi dersi alan öğrencilerle de doğrudan görüşme imkanı buldu ve hem projeyi hem de seçmeli 
dersi tanıttı. Geri kalan dört ilden Yozgat ve Konya Aralık ayında, Sakarya ve Elazığ ise Ocak 
ayında ziyaret edilecek. Pilot uygulama süresince öğretmenlerimizle mümkün olduğunca sık bir 
araya gelmek ve ihtiyaç duyacakları desteği vermek istiyoruz. 

� 22-23 Kasım tarihlerinde Mevzuat Tarama Çalışma Grubu (MTÇG)için bir grup odaklı eğitim 
düzenlendi. İki günlük program boyunca, Avrupa Konseyi için çeşitli politika araçlarının, özellikle 
Türkiye tarafından da onaylanan Demokratik Vatandaşlık Eğitimi ve İnsan Hakları Eğitimi 
Şartı’nın, geliştirilmesinde rol alan Martin Eaton, çeşitli sunumlar yaptı ve tecrübelerini Türk 
meslektaşlarıyla paylaştı. MTÇG üyelerinin yanı sıra MEB Hukuk Müşavirliği’nin temsilcileri de 
oturumlara katıldı. Eğitimin bir amacı da MTÇG tarafından hazırlanan taslak raporu tartışmaktı. 
Grup tarafından hazırlanacak olan nihai rapor aynı zamanda bazı tavsiyeleri de içerecek. Bu 
tavsiyeler Türkiye’nin de taraf olduğu Şart’ı esas alarak hazırlanacağı için bu tavsiyelerin 
gözetilmesi Türkiye’yi diğer Avrupa ülkelerine göre daha avantajlı konuma getirecek. Tavsiyeler 
kısa vadeli eylemlerden uzun vadeli planlara kadar geniş bir yelpazeyi içine alacak.  

� “İnsan hakları ve demokrasi harekete geçti – geleceğe bakış! Avrupa Konseyi Demokratik 
Vatandaşlık Eğitimi ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı’nın etkisi” konulu Konferans 28-29 Kasım 2012 
tarihlerinde Strazburg’da düzenlendi. Konferans’a aralarında hükümet, sivil toplum örgütü ve 
uluslararası örgütlerin temsilcileri ve eğitim alanındaki uzmanlar katıldı. Konferansın başlıca 
hedefleri: 

o Vatandaşlık ve insan hakları eğitimi alanında karşılaşılan güçlükleri ve fırsatları tartışmak;  
o Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık Eğitimi ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı’nın üye 

ülkelerde kamu kurumları ve STK’lar tarafından uygulanması ve yarattığı etkiyle ilgili 
görüş alışverişinde bulunmak;  

o Şart’ın uygulanması yoluyla DVE/İHE’nin gelecek yıllarda daha da geliştirilmesi ve gerek 
üye devletlerde gerekse Avrupa Konseyi’nde Şart’ın en iyi şekilde uygulanabilmesine 
yönelik sürdürülebilir mekanizmaların oluşturulmasına ilişkin hususları tartışmak ve 

o Ulusal ve uluslar arası kurumlar ile örgün ve yaygın eğitim arasında daha somut 

işbirliklerinin oluşturulmasına ilişkin konuları tartışmak. 



Konferans bizim için önemliydi çünkü konferansın amaçları ve çıktıları doğrudan projemizi 
ilgilendiren konulardı. Bunun yanında projemiz Janusz Korcak Seminerinde bir en iyi uygulama 
örneği olarak sunuldu ve büyük ilgi topladı. Konferansın önemli bir çıktısı olarak, üç ülkenin 
(Finlandiya, Norveç ve İrlanda) ilgisi ve isteği doğrultusunda gelecek yıl projemiz çerçevesinde 
düzenlenecek olan üç çalışma ziyareti için ön hazırlıklar başladı.  TTKB üyesi ve DVE/İHE Türkiye 
Koordinatörü Dr. Hüseyin Şirin Projeyi sunmak üzere oradaydı. Türk ulusal televizyonu TRT 
konferansı yakından izledi ve aktardı. Konferansla ilgili daha ayrıntılı bilgi için web sitesini ziyaret 
edebilirsiniz: http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/conference2012.  

Son olarak, konferans sırasında DVE/İHE Şartı’nın çocuklar için hazırlanmış olan sürümüne 
bakma fırsatımız oldu ve önümüzdeki yıllarda DVE/İHE dersini dördüncü sınıfta alacak olan Türk 
çocuklarının da bu dokümanı okuyabilmeleri için belgenin Türkçe çevirisini yapmaya karar verdik. 

� Proje ekibi proje paydaşlarıyla iletişimini yoğunlaştırdı ve bu bağlamda aynı zamanda Proje 
Yönlendirme Komitesi’nin üyesi olan iki STK ile görüştük: İnsan Hakları Ortak Platformu ve 
Parlamenter Danışmanları Derneği. Her iki toplantı da verimli geçti ve proje ekibi ile proje 
paydaşları arasındaki ilişki güçlendirildi. Bu tür güçlü bir ilişkinin proje sonuçlarının sürdürülebilirliği 
açısından önemi bir kez daha vurgulandı. Paydaşlarımızdan gelecek eğitim ve öğretim yılında 
ülke genelinde okutulacak olan seçmeli dersin tanıtılmasında kendi ağları vasıtasıyla destek 
vermelerini rica ettik. Ayrıca, kendi programımızda farkındalık yaratabilmek ve gelecekte 
yaşanmalarının önüne geçebilmek için meydana gelen insan hakları ihlallerini tespit etmek 
konusunda bize yardımcı olmalarını istedik. 

 
� Pilot okullarımız okul meclisleri için seçimlerini yaptılar ve sonuçlarını Facebook profilimizde 

yayınladılar. Demokrasi Kuşağı projesi okul meclis başkanlarına bir tebrik mektubu göndererek 
onları okullarıyla ve öğrencilerle ilgili alınacak olan kararlarda aktif olarak rol almaları konusunda 
teşvik etti. 

 

Önümüzdeki ay neler yapaca ğız? 

Aralık ayında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetleri kısaca özetleyecek olursak: 

� Geriye kalan okullardan ikisi Aralık ayının üçüncü haftasında ziyaret edilecek. Ziyaret edilecek 
iller ve tarihleri aşağıda belirtilmiştir: 

o Yozgat – 17 Aralık 
o Konya – 18 Aralık 
 

Bu ziyaretler pilot illerimize düzenlenen üçüncü ziyaret turunun bir parçasıdır ve Konya’da proje 
ekibi Mareşal Mustafa Kemal İlköğretim Okulu tarafından düzenlenen bir seminere de eşlik 
edecektir. Seminer "Dünyada Vatandaşlık Algısı" ve "Dünyada Çocuk Algısı" konularına 
değinecektir. Aynı okul 8 Aralık’ta da “Ailede Demokrasi” konulu başka bir seminer 
düzenleyecektir. Bu tür çalışmalar okulların ne kadar istekli ve samimi olduklarını açıkça ortaya 
koyuyor ve elimizden gelenin en iyisini yapmamız konusunda bizi teşvik ediyor. 

 

 



� Almanya çalışma ziyareti 10 ve 15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Almanya’da 
çeşitli okul türleri ziyaret edilecektir. Çalışma ziyaretine üç pilot okul müdürü de katılacaktır. Bu 
ziyaretin ardından okul müdürlerinin Alman meslektaşlarıyla gelecekte kuracakları yakın 
işbirliğinin temellerini atacağını umut ediyoruz. Mevzuat ve politika belirleme, gündemin diğer iki 
önemli maddesini teşkil etmektedir, bu konuda edinilecek olan izlenimler MTÇG’nin raporlarını 
nihai hale getirmesine yardımcı olacaktır. 

� Projenin ikinci ilerleme raporunun yılsonunda teslim edilmesi planlanmaktadır ve sekretarya hali 
hazırda bu rapor üzerinde çalışmaktadır.  

� Üçüncü ROM değerlendirmesi için görüşmeler Aralık ayının ilk haftasında gerçekleştirilecektir.   

� Sekretarya yarıyıl tatilinde öğretmenler için düzenlenecek olan eğitimin hazırlıklarını yapacaktır. 

� Görünürlük 

� Proje ekibi iletişim uzmanı Sn. Hasan Ekmekçi ile birlikte MEB Basın Danışmanı Sn 
Burcu Eyisoy’u makamında ziyaret ederek gelecekte yapılacak olan tanıtım ve iletişim 
çalışmaları konusunda işbirliği sağladı.  

� “İnsan hakları ve demokrasi harekete geçti – geleceğe bakış!” Konferansı proje 
görünürlüğü için de önemli bir fırsattı. Konferansa katılan tüm AK üye ülkelerinin 
DVE/İHE koordinatörlerine proje broşürü ve hafıza kartı dağıtıldı.  

� 30 Kasım 2012 tarihinde Today’s Zaman gazetesinde Klaus Jürgens tarafından 
kaleme alınan bir makale yayınlandı. Demokrasi Kuşağı Projesiyle ilgili olan makalede 
aynı zamanda Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisinin çalışmalarına da yer 
verilmişti. Makaleye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:  
http://www.todayszaman.com/columnistDetail_getNewsById.action?newsId=299717. 

� Büyük ölçüde Türkçe güncellediğimiz ve özellikle bu dersi alan öğrencilere yönelik 
yeni bir Facebook profilimiz http://www.facebook.com/DemokrasiKusagi ve yeni bir 
twitter profilimiz var https://twitter.com/demokrasikusagi. Amacımız konuyla ilgilenen 
kişiler arasındaki etkileşimi artırmak ve mesajlarımızı yaymak. Lütfen Facebook’taki 
yeni sayfamızı ve Twitter profilimizi ziyaret edin ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın. 

� Çevirisi tamamlanan belgelerin de eklenmesiyle web sitemizdeki sınırlı erişim 
alanından sunulan belgelerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır ve yakında bu 
materyaller bir e-kütüphane biçiminde yeniden düzenlenecektir. Lütfen bizi 
www.edchreturkey-eu.coe.int  adresinde ziyaret edin.   
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