
İLKE Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM) toplumsal so-
rumluluk bilinciyle Türkiye’de yaşanan dönüşüm serüvenini eğitim 
alanında izlemek, anlamak, yorumlamak, açıklamak ve “Geleceğin 
Türkiyesi” için politikalar geliştirmek temel misyonunu üstlenmiştir. 

EPAM, Türkiye’nin eğitim alanındaki tecrübe, birikim ve imkanlarını, 
yapay tartışma ve gündemlere feda etmeden, bugünün ve geleceğin 
sorunlarına çözümler üretebilmek için bir araya getirmeye, yorumla-
maya ve bir enerji oluşturmaya odaklanır.

EPAM’ın hedefi Türkiye’de eğitim alanının güçlenmesini sağlayacak 
çalışmalar yaparak bütün dünyada eğitimde fırsat eşitliğinin ve 
adaletin sağlanmasına katkı sunacak bir birikim oluşturmak ve bunu 
bütün toplumla paylaşmaktır. 

EPAM ihtiyaç odaklı, kanıta dayalı ve kapsayıcı çalışmalar yapar.

EPAM eğitim alanında gündemine aldığı meseleleri kuramsal, tarih-
sel açıdan analiz eder, veri oluşturur, uygulanan politikaları inceler, 
politika üretir, farklı görüşlerle tartışmalara perspektif kazandırır. 

Bu çalışmaların esas alanı yayınlardır. Yayınlar aracılığıyla, sivil top-
lum ve politika yapıcılar arası ilişkilerde artan etkileşim ve gelecek 
çalışmalar için paylaşılan karşılıklı motivasyon oldukça kıymetlidir. 

Bu kapsamda EPAM, alan izleme raporları, analiz raporları, saha 
araştırmaları, politika analizleri, politika notları, çalışma notları, görüş 
yazılarıyla eğitim meselelerine katılımcı ve çok yönlü bir bakış getirir. 

Bu yolla Türkiye’nin birikiminin görünür olmasına katkı sağlar, eğiti-
min niteliğini artıracak mütevazi müdahalelerde bulunur, gelişmele-
rin kaydını tutarak tarihe not düşer.
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İLKE Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda bilgi, politika ve 
strateji üretmekte, karar alıcılara yol gösterecek araştırmalar 
yapmakta ve gelecek için gerekli birikimin oluşmasına katkı 
sağlamaktadır. Eğitim, iş ahlakı, sivil toplum, hukuk ve yö-
netim alanlarında şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz çalış-
malarla hem kamuda hem de sivil alanda katkılar sağladık.
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NE YAPTIK? ARAŞTIRMA VE YAYIN ÇALIŞMA KONULARI

Politika Notları

Eğitimde temel sorunlara dair çözüm odaklı yaklaşımlar 
sergileyen ve politika yapıcılara önerilerde bulunan çalışmalardan 
oluşmaktadır. 

Analiz Raporları

Ülkemizin bulunduğu sosyo-politik konumla birlikte eğitim alanında 
karşılaştığı yerel ve küresel  sorunlarını anlamlandıran çalışmalardır. 

Araştırma Raporları

Ülkemizde eğitime dair temel perspektifte ve yöntemde değişikliğe 
gidilmesini, orta vadeli olarak yapılması gerekenleri irdeleyen ve 
özgün bir model ile sunan çalışmalardan oluşmaktadır. 

Görüş Yazıları/ Eğitim Analizleri

EPAM Eğitim Analizleri Türkiye’de eğitime ilişkin güncel gelişmeleri 
izleyen ve yorumlayan bir paylaşım ve etkileşim platformudur. 

www.ilkeanaliz.net/egitim

Saha Araştırmaları

Eğitimde sahadaki durumu bütün tarafları ve boyutları ile 
anlaşılmasını sağlayacak araştırmalardır.

Kitap Yayınları

Merkezin yaptığı çalışmalardan teşekkül eden birikimin 
uygulamaya yansımasını ve dönüşümün sahaya inmesini 
sağlamak amacıyla el kitapları, telif, editöryal kitap ve çeviri 
kitaplar yayımlanmaktadır.

1. Yükseköğretim Modelleri

Türkiye’de yükseköğretim alanının uluslararası rekabet gücü, 
sosyal ve ekonomik talepleri karşılama kapasitesi ve kurumsal 
ve akademik derinliğinin artırılması gerekmektedir.    

2. Eğitimde Uluslararasılaşma

Türkiye’de genel olarak eğitim sistemi özelde yükseköğretim 
kurumları uluslararasılaşma baskısına hazır hale getirilmelidir.

3. Eğitimde Dijital Dönüşüm

COVID-19 salgını ile bir zorunluluk halini alan eğitimde 
dijital dönüşüm, bütüncül, sürdürülebilir ve gelişime açık bir 
perspektiften analizi gerektirmektedir.   

4. Okul Merkezli Eğitim

Türkiye için yeni eğitim taleplerini karşılayacak bir okul 
formuna ve bu formun sürdürülebilirliğini sağlayacak yeni bir 
eğitim modeline ihtiyaç vardır.     

5. Cumhuriyet’in 100. Yılında Eğitim

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir asırlık eğitim tecrübesinin etraflıca 
analiz edilmesi  bir yüzleşme, muhasebe, farkındalık ve 
tazelenme olacaktır. 

EPAM orta vadede beş öncelik alanı belirlemiştir.


