
Değerli meslektaşlarım, 

Ekim ayı, beklediğimiz gibi, projemiz için birçok açıdan bir dönüm noktası oldu. Öncelikle, Proje Yönlendirme 
Komitesi Üçüncü Toplantısı’nda, Proje Manifestosu ve İletişim Stratejisi YK üyelerine ve projemizin Kıdemli 
Program Yöneticisi Sn. Salih Çelik’e anlatıldı ve olumlu karşılandı. Sn. Çelik’le bir hafta sonra makamında 
yaptığımız görüşmede ise Stratejimiz onaylandı. Proje iletişim stratejimiz onaylandığına göre, alanda kendimizi 
daha fazla göstermemizin zamanı da geldi. Kasım ayının ilk yarısında öğretmenlerimizi teşvik etmek ve gerek 
seçmeli ders öğretim programının gerekse demokratik okul kültürünü geliştirmeye yönelik strateji belgesinin 
sahadaki pilot uygulamasını izleyecek olan uzmanlarımızı okullarla tanıştırmak amacıyla yeniden okullarımızı 
ziyaret edeceğiz. Bu şekilde, hem alandan alacağımız son derece önemli geri bildirimlerle her iki belgeyi de 
geliştirerek yıl sonunda bunları iyi birer ürün olarak sunmayı hedefliyoruz. Ekim sonunda birbirini takip eden 
Kurban Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı hepimize neşe getirdi. Kişisel olarak ve ekibim adına her iki bayrmınızı 
da  kutluyorum.  

“İyi Bayramlar” 

Emir Adzovic 

Demokrasi Kuşağı ProjesiTakım Lideri  
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Projemiz açısından Ekim ayı yoğun geçen bir faaliyet dönemi olmuştur. 3 Ekim’de 
gerçekleştirdiğimiz başarılı Proje Yönlendirme Komitesi Toplantısı’nda iletişim stratejimiz katılımcılara 
sunulmuş ve sayın müsteşarımız Salih ÇELİK tarafından da onaylanarak uygulamaya konulmuştur. 
Ardından pilot illerimizde uygulanan etkinliklerin izlemesini yapacak olan akademisyenler belirlenerek 
kendileriyle bir toplantı yapılmıştır. Bu çalışmalara paralel olarak projenin hibe değerlendirme çalışmaları 
da yürütülerek ön teklif değerlendirme aşaması tamamlanmıştır. Kasım ayının hemen başında (5-8 Kasım) 
“Öğretim Programı Hazırlama Çalışma Grubu” üyelerimiz iki grup halinde 10 pilot ilimizin altısında 
bilgilendirme ve yerinde izleme faaliyetleri yürüteceklerdir. Yine Kasım ayı içerisinde “Demokratik Okul 
Kültürü Çalışma Grubu”muz tarafından pilot okullarımıza rehberlik etmek amacıyla ziyaretler 
gerçekleştirilecektir. Bunların dışında hem “Mevzuat Tarama Çalışma Grubu”na hem de “Program Tarama 
Çalışma Grubu”na yönelik birer çalıştayın yapılmasın da Kasım ayı planlamamız içerisinde yer almaktadır.  
Bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.   

Zafer Çelik 

Milli Eğitim Bakanlığı, 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 

Eğitim Sistemleri ve Politikaları Grup Başkanı 
 



Ekim 2012 döneminin öne çıkan faaliyetleri 

� Ekim ayında proje sonuçlarını önemli ölçüde etkileyecek olan bir dizi toplantı gerçekleştirdik.  
Proje Yönlendirme Komitesi Üçüncü Toplantısı 3 Ekim 2012 tarihinde Başkent Öğretmenevi’nde 
gerçekleştirildi. Toplantıya T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve projemizin Kıdemli 
Program Sorumlusu Sn. Salih Çelik başkanlık etti. Toplantıya AK Strazburg ofisinden temsilcilerle, 
Merkezi Finans ve İhale Birimi, AB Türkiye Delegasyonu, AB Bakanlığı, MEB, STK temsilcileri ve 
diğer tüm ilgili paydaşlar katıldı. Gündemde "ortaöğretim düzeyi için yeniden tasarlanan demokrasi 
ve insan hakları seçmeli dersi öğretim programının pilot uygulamasına ilişkin ilk izlenimler", 
"projenin kurumsal kimliği ve pilot illerde ulaşılması planlanan hedefler" ve “pilot uygulama 
sırasında yürütülecek olan izleme ve değerlendirme çalışmaları” gibi konular vardı. Projenin görsel 
kimliğinden ve iletişim stratejisinden sorumlu ulusal uzmanımız Sn. Hasan Ekmekçi, Sn Çelik 
tarafından da beğenilen etkileyici bir sunum yaptı. 11 Ekim 2012 tarihinde Proje Ekibi Sn. Çelik’i 
makamında ziyaret ederek iletişim stratejisiyle ilgili daha ayrıntılı olarak görüşüne danıştılar ve 
iletişim stratejisi onaylandı. Alınan bu onay özellikle de Materyal Geliştirme Çalışma Grubu’nun 
planlanan faaliyetlerini hayata geçirmeleri konusunda önlerini açarak proje için gerçek anlamda bir 
dönüm noktası oldu. 

 
� 12 Ekim 2012 tarihinde AK Program ofisinde Türkiye’de Ortak AB / AK Programlarını yürüten 

proje ekiplerinin liderleriyle, onların AB Türkiye Delegasyonu ve MFİB’deki muadilleri arasında 
olağan bir koordinasyon toplantısı yapıldı. Her proje kaydettikleri gelişmelerle ilgili bir sunum yaptı.  

� 15 Ekim 2012 tarihinde ise TTKB’de Demokrasi Kuşağı projesinin olağan koordinasyon toplantısı 
düzenlendi. Toplantıya Sn Hüseyin Öztürk başkanlık etti ve proje çalışmalarında bir bütünlük ve 
eşgüdümün sağlanması amacıyla çalışma grubu koordinatörleri diğer çalışma arkadaşlarını hem 
yapmış oldukları faaliyetler hem de önümüzdeki altı ay için planlanan faaliyetler konusunda 
bilgilendirdi.  

 
� Bunlara ek olarak, ölçme ve değerlendirme uzmanları ve Program Geliştirme Çalışma Grubu 

(PGÇG) ve Demokratik Okult Kültürü Çalışma Grubu (DOKÇG) üyelerini bir araya getiren bir 
toplantı gerçekleştirildi. Toplantının amacı hazırlanacak olan ölçme ve değerlendirme stratejisinin 
ve kullanılacak olan tüm araçların her iki grubun da ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olmasını 
sağlamaktı. İlk toplantı 11 Ekim 2012 tarihinde AK Program Ofisi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda 
PGÇG ve DOKÇG üyelerinin ölçme ve değerlendirme uzmanı Prof. Dr. Selahattin Gelbal ve 
ekibinden beklentileri belirtildi. Bu toplantının ardından 16 Ekim 2012 tarihinde Volley Hotel’de bir 
Başlangıç ve Tanışma Toplantısı düzenlenerek izleme faaliyetlerinde görev alacak uzmanlar proje 
faaliyetleri, ölçme ve değerlendirme çalışmaları ve izleme faaliyetleri konusunda bilgilendirildi.  

 
� Ayın son gününde ise “Türkiye’de Demokratik Okul Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik Strateji 

Belgesi”nin okullara dağıtılarak uygulanabileceğini müjdeleyen haberi aldık. Söz konusu belge en 
kısa süre içersinde kabul edilen iletişim stratejisine uygun bir şekilde yeniden düzenlenerek 
okullara gönderilecek. 

 
� Ekim 2012’de atılan diğer önemli bir adım ise ilgili paydaşlarla gerçekleştirdiğimiz bir dizi toplantı 

oldu. Strazburg’daki Eğitim Biriminin temsilcileri ve AK Ankara Program Ofisi’nin temsilcileri, 
aralarında eğitim alanında toplumsal cinsiyet eşitliği ve çocuk hakları gibi konuların da yer aldığı 
çeşitli alanlarda işbirliğini sürdürmek ve yeni ortaklıklar geliştirmek arzusuyla ilgili kurumlardaki kilit 
yetkililerle görüştü. Ayrıca, AK ve MEB, dördüncü sınıflarda okutulması planlanan DVE/İHE 
zorunlu dersinin öğretim programının hazırlanmasında da ortaklığı sürdürmek için resmi 
görüşmelere başladı.  



AK ve MEB arasındaki işbirliğinin sürdürülmesi ve geliştirilmesine yönelik görüşmeler çerçevesinde Proje 
Koordinasyon Grup Başkanı Sn Ünal Akyüz’le görüşüldü ve gelecekteki çalışmalara klavuzluk etmesi ve 
destek vermesi istendi.  

Önümüzdeki ay neler yapaca ğız? 

Kasım ayında gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetleri kısaca özetleyecek olursak: 

� Kasım ayının ilk haftasında, PGÇG altı ildeki pilot okulları ziyaret edecektir. Bu kez gruplara 
Kapasite Geliştirme Çalışma Grubu’ndan (KGÇG) da bir üye eşlik edecektir. Ziyaretlerin başlıca 
amaçları pilot okullara haftalık aralıklarla gönderilen etkinliklerin öngörüldüğü şekilde 
uygulandığından emin olmak; pilot okul öğretmenlerinin teknik düzeydeki ihtiyaçlarını belirlemek 
ve şimdiye kadar gönderilen etkinliklerin tasarımı ve kullanılan materyaller hakkında geri bildirim 
almaktır. Bu ziyaretlerin diğer bir önemi de izleme çalışmalarına dahil olarak ölçme ve 
değerlendirme ekibine de destek verecek olan akademisyenlerin de ziyaretlerde proje ekibine 
eşlik edecek olmasıdır. Bu uzmanlar pilot okullara tanıştırılacak ve süreç boyunca üstlenecekleri 
görevler pilot okullara da açıklanacaktır. Ayrıca, uluslararası uzman Prof. David Kerr de gruba 
eşlik ederek dışarıdan bakan bir uzmanın gözüyle öğretmenlere rehberlik edecektir. 

� 22 – 23 Kasım 2012 tarihlerinde Mevzuat Tarama Çalışma Grubu üyelerinin ihtiyaçlarına yönelik 
bir grup odaklı eğitim düzenlenecektir. İki gün sürecek olan programda, AK için bu alanda çeştli 
politika araçlarının ve özellikle de AK Demokratik Varandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı’nın 
hazırlanması sürecinde yer almış olan AK uzmanı Martin Eaton çeşitli sunumlar yaparak 
tecrübelerini MEB’deki meslektaşlarıyla paylaşacaktır. MTÇG üyelerinin yanı sıra MEB Hukuk 
Müşavirliği temsilcileri de oturumlara katılacaktır. 

� MGÇG, hazırladıkları Proje İletişim Stratejisinin resmi olarak onaylanmasından duyduğu 
memnuniyetle stratejide sıraladıkları faaliyetlerin planlaması ve bütçesi üzerinde çalışıyor. 
Kasım ayında öğretmenlerin derslerinde kullanabilecekleri yeni etkinlikler geliştirmek amacıyla 
öğretmenler arasında bir etkinlik yarışmasının duyurusu yapılacaktır. Öğretmenlerin bu süreçte 
sunacağı çalışmalar pilot uygulama döneminin sonunda hem PGÇG hem de MGÇG için önemli 
bir girdi olacaktır.  

� “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 düzenlenecektir. Konferans’a katılacak olan TTKB Başkanı Prof. 
Dr. Emin Karip ve TTKB üyesi ve DVE/İHE Türkiye koordinatörü Dr. Hüseyin Şirin iyi uygulama 
örneği olarak Projeyi tanıtacak.    

� Almanya’ya düzenlenecek olan çalışma ziyareti hazırlıkları sürmektedir. Ziyaretin 9 – 15 Aralık 
2012 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Almanya’daki çeşitli okul türleri ziyaret 
edilecektir. Bu ziyaretlerin değerlendirme ve karşılaştırma çalışmaları için girdi sağlaması ve 
farklı bakış açıları sunması beklenmektedir. Mevzuat ve politika belirleme, gündemin diğer iki 
önemli maddesini teşkil etmektedir.   

 

 

 



� Görünürlük 

� MGÇG tarafından hazırlanan proje manifestosu ve iletişim stratejisi onaylandı. 
� Birleşik Kraşllık’ta Vatandaşlık Öğretimi Vakfı tarafından yayınlanan bir derginin Sonbahar 

2012 sayısında projemizle ilgili ayrıntılı bir makalenin yayılanacak olmasına ilişkin 
duyurumuzda ufak bir düzeltme yapmak istiyoruz. Makalemiz ACT dergisinin Yayın Kurulu 
tarafından kabul edildi ancak Sonbahar 2012 sayısında değil İlkbahar 2013 sayısında 
yayınlanacak. Bu tarih değişikliği de bize projemizin pilot uygulama aşamasında 
kaydedilen gelişmeleri daha kapsamlı bir şekilde makalemize yansıtma imkanı verecek. 

� 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. 

� Proje web sitemiz ayrıntılı ve güncel bilgi yayınlamaya devam etmektedir. Web sitesinin 
tasarımı, geliştirilen iletişim strateji çerçevesinde proje logosu ve diğer görünürlük 
materyalleriyle birlikte iyileştirilecektir. 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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