
NİHAİ YARARLANICILAR 
TEVDAK üyesi eğitim vakıflarının temsil ettiği 
okulların öğretmenleri, öğrencileri ve mezunları ve 
bir bütün olarak Türkiye eğitim politikası karar 
alıcıları ve kurumları.

PROJE FAALİYETLERİ
• Ankara, Edirne, Erzurum, İstanbul, İzmir ve 
Zonguldak’tan TEVDAK eğitim vakıfları üyelerinin 
katılımlarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara’da atölye 
çalışmaları ve eğitimler gerçekleştirilecektir.
• Sivil diyaloğu güçlendirmek ve bu STK’ların 
kurumsal kapasitelerini artırmak için TEVDAK ile üye 
eğitim vakıfları arasında bir ‘Kurumsal Stratejik Plan’ 
hazırlanacaktır.
• Gelecekte yapılacak faaliyetlerin, sosyal projelerin, 
bursların ve benzeri çalışmaların nitelik ve sayısını 
artırmak için bir ‘Fon Kaynaklarının Geliştirilmesi 
Stratejik Planı’ hazırlanacaktır.
• TEVDAK üyesi vakıfların temsil ettikleri okulların 
öğrencileri ve mezunları için staj olanaklarını 
arttırmak amacıyla bir ağ oluşturulacaktır.
• Benzer alanda faaliyet gösteren Avrupa Birliği ve 
Türkiye STK’ları ile bir ağ kurulacak ve devlet okulları 
ve diğer ilgili kurumlar ile var olan ağlar 
geliştirilecektir.
• Sivil toplum arasındaki iş birliğinin önemi 
konusundaki farkındalığı arttırmak üzere çalışmalar 
yapılacaktır.
• Yayınlar, el ilanları, çevrimiçi platformlar ve bir 
tanıtım filmiyle proje çıktılarının yaygınlaştırılması 
sağlanacaktır.

Bu broşür AB Başkanlığı teknik yürütümünde üretilmiştir.
Bu broşürün içeriğinden sadece TEVDAK (Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi) 
sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti veya Avrupa Birliği 

Başkanlığının görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.

GEÇMİŞİN BİRİKİMİ, EĞİTİMİN GELECEĞİ



TOPLUMUN OKULLARI PROJESİ
Toplum Destekli Okulların Kapasitesini Güçlendirme 
projesi Sivil Toplum Destek Programı kapsamında 
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir projedir 
ve Türk Eğitim Kurumları Dayanışma Konseyi, 
TEVDAK’ın kurumsal kapasitesini güçlendirmek 
amacıyla uygulanmaktadır. TEVDAK; İstanbul, 
Ankara, Edirne, Erzurum, İzmir ve Zonguldak’tan K-12 
seviyesinde eğitim veren devlet okullarından en 
iyileri arasında sayılan 15 devlet okulu eğitim vakfının 
üyesi olduğu köklü bir Sivil Toplum Kuruluşudur. Bu 
okullar, mezunlarının yüksek öğretime devam 
edebilme başarısı konusunda en başarılı okullar 
arasında olmanın yanında yine mezunlarının gerek 
kamu kurumları gerekse özel kurumlarda üst düzey 
yönetici pozisyonuna ulaşma başarısı göstermesiyle 
de ön plana çıkmaktadır. TEVDAK, bu okulların 
başarılı eğitim yöntemlerini ve değerlerini 
Türkiye’deki diğer bütün K-12 düzeyindeki okullarla 
ve politika yapıcılarla paylaşmayı amaçlamaktadır. 
Proje ayrıca, ortak faaliyetler ve çalışma ziyaretleri 
aracılığıyla bir ağ oluşturarak TEVDAK ile diğer yerel 
ve Avrupa STK’ları, kurumları ve ilgili aktörler 
arasındaki iş birliğini geliştirecek ve diyaloğu 
artıracaktır.

HEDEFLER
ANA HEDEF:

• TEVDAK ve 15 üye kuruluşun idari, iletişim, kaynak 
yaratma, aktif destek ve finansal sürdürülebilirlik 
kapasitelerinin güçlendirilmesi ve bu kuruluşların 
politika ve karar alma süreçlerine daha aktif 
katılımını sağlamaktır.

ÖZEL HEDEFLER:

• Ulusal ve uluslararası düzeylerde sürdürülebilir bir 
sivil diyalog için TEVDAK bünyesinde uzun vadeli 
kurumsal ve stratejik planlar oluşturmak.
• TEVDAK ve üyelerinin finansal kapasitesini ve 
sürdürülebilirliğini sağlamak için fon kaynaklarının 
çeşitlendirilmesi ve artırılması konusunda stratejik 
plan geliştirmek.
• TEVDAK ile diğer yerel ve yurtdışı STK’ların, 
kurumların ve ilgili aktörlerin iş birliğini ve diyaloğunu 
güçlendirmek.
• Gelecekteki sivil diyalog projeleri ve sosyal 
aktiviteler için organizasyon kabiliyetini geliştirmek 
üzere İnsan kaynakları yönetimi kapasitesine ilişkin 
bir eylem planı ve stratejisi hazırlamak.

HEDEF GRUPLAR 
TEVDAK’ın üyesi olan vakıfların temsıl ettiği 
aşağıdaki eğitim kuruluşları:

Ankara Atatürk Lisesi
Beyoğlu Anadolu Lisesi
Edirne Lisesi
Erzurum Lisesi
Eyüp Lisesi
Galatasaray Lisesi
Haydarpaşa Lisesi
İstanbul Erkek Lisesi
İzmir Atatürk Lisesi
Kabataş Erkek Lisesi
Kadıköy Anadolu Lisesi
Nişantaşı Anadolu Lisesi
Pertevniyal Lisesi
Vefa Lisesi
Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi



FINAL BENEFICIARIES
Teachers, students and graduates of schools 
represented by TEVDAK member foundations and, 
Turkish educational policy makers and institutions as 
a whole.

PROJECT ACTIVITIES
• Workshops and trainings will be held in Istanbul, 
Izmir and Ankara with the participation of 
representatives of TEVDAK Member Foundations 
from Ankara, Edirne, Erzurum, Istanbul, Izmir and 
Zonguldak.
• An Institutional Strategic Plan will be prepared 
between TEVDAK and Member Foundations to 
strength the civil dialogue and increase the 
institutional capacity of these CSOs.
• A Fund-raising Strategic Plan will be prepared for 
increasing quality and quantity of activities, social 
projects, scholarships and similar studies in the 
future.
• A network will be created to develop internship 
opportunities for students and graduates of 
TEVDAK Member Schools.
• A network will be established with similar EU and 
Turkish CSOs and, improved with national public 
schools and institutions.
• Awareness on enhancing interaction among civil 
society will be increased.
• Dissemination of outputs will be provided by 
publications, flyers, online platforms and an 
introduction video.

This brochure was produced in the technical execution of the EU Presidency.
TEVDAK is responsible for the content of this document and can in no way be 

interpreted as the opinion of the EU and/or 
Republic of Turkey.
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Schools of the Society
Strengthening Capacity of Community Based 
Schools project is a European Union funded action 
under Civil Society Support Program, is 
implemented to support institutional capacity of 
TEVDAK, Association of Solidarity Council of Turkish 
Education Foundations. TEVDAK is an educational 
CSO with 15-member public school foundations 
located in Istanbul, Ankara, Izmir, Edirne, Erzurum 
and Zonguldak, represent the top community-based 
K-12 educational institutions in Turkey, whose 
graduates have been succeeded in pursuing upper 
higher education and reach high professional 
positions in state entities and not only. TEVDAK aims 
to share successful education methods and values 
of TEVDAK schools to all other K-12 schools as well 
as policy makers in Turkey. The project will also 
enhance the cooperation and dialogue between 
TEVDAK and other local and European CSOs, 
public institutions and other relevant actors in order 
to create a network among them via bilateral 
activities and study visits.

OBJECTIVES
Main objective is to strengthen of administrative, 
communication, fundraising, advocacy and 
financial sustainability capacities of TEVDAK and its 
15 member foundations to more active 
participation on policy and decision-making 
processes.

Specific objectives are

• Creating long-term organizational and strategic 
plans within TEVDAK for a sustainable civil dialogue 
at national and international levels.
• Developing a strategic plan on diversification and 
increasing of fund raising in order to enable 
financial viability and sustainability of TEVDAK and 
members.
• Enhancing the cooperation and dialogue between 
TEVDAK and other local and abroad CSOs, public 
institutions and other relevant actors.
• Preparing an action plan and strategy on human 
resources management capacity to improve 
organization capability for social activities and civil 
dialogue projects in the future.

TARGET GROUPS
Member Education Foundations of TEVDAK as 
followings:

Ankara Ataturk High School
Beyoglu Anatolian High School
Edirne High School
Erzurum High School
Eyup High School
Galatasaray High School
Haydarpasa High School
Istanbul Male High School
Izmir Ataturk High School
Kabatas Male High School 
Kadikoy Anatolian High School
Nisantasi Anatolian High School
Pertevniyal High School
Vefa High School
Zonguldak Mehmet Celikel High School


