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2014-2015 eğitim ve öğretim 

yılına her zamankinden daha fazla 

bir heyecan duyarak başladık. 

Yeni öğretim yılının tatlı telaşını 

ailemizde yaşadık, öğrencilerimizde 

ve velilerimizde de gördük. 

Bir yılın sonunda, avucumuzun 

içinden âdeta bir su gibi akıp giden 

zamanın, geride bıraktıklarını ve 

alıp götürdüklerini iyi gözlemleyip 

doğru değerlendirmek gerekir. Bir 

koca yılı eskitirken kazanımlarımızı 

nasıl koruyacağımız ve yeni 

kazanımlar için nasıl harekete 

geçeceğimiz oldukça önemlidir.

Zamanın sakin ve telaşsız 

ilerlemesi, tıpkı midye kabuğunun 

içindeki inci tanesinin bize 

derinden gülümsemesi gibi 

unutmaya yüz tuttuğumuz huzuru 

hatırlatsa da ince bir kanaviçe gibi 

işlemeye çalıştığımız değerlerin 

sorumluluğu, hırçın bir dalga gibi 

yüzümüze çarpmaktadır.

Yeni bir yıl, getireceklerinden 

habersiz olduğumuz, el değmemiş, 

yaşanmamış ve bilinmeyen bir 

başlangıç. Matruşka bebekleri gibi 

içinden 365 günün çıktığı, takvim 

yapraklarının her gün yeni bir sayfa 

açtığı, yelkovanı takip eden akrebin 

bıkmadan tıkır tıkır çalıştığı, 

durdurulamayan zaman dilimi… Ve 

bu yüzden yeni bir yıl; çoğumuz için 

yeni bir umut, yeni bir başlangıç, 

yeni bir telaş demek… Veya 

alnımızın akıyla taşıdıklarımızı hak 

etmek, hak ettiklerimizin hakkını 

vermek ve hakkını verdiklerimizi 

hakkıyla yerine getirmek demek…

“HER 
BAŞLANGIÇ 
YENİ BİR 
UMUT”

   Ercan TÜRK

   Ortaöğretim Genel Müdürü
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Yeni yılda, ömür tünelinden 

geçerken er ya da geç çimenler 

üzerimizde büyümeden bize 

sunulan hayatın kıymetini bilmek 

adına her şeye sevgiyle başlamak, 

dünyalık telaşını tatlı kılan sevgiyi 

hayata taşımak ve her günü sevgi ve 

saygıyla yaşamak…

Yeni yılda eğitime gönül verip 

gönlünü katan meslektaşlarıma, 

yarınların umudu sevgili 

gençlerimize, yapacakları 

çalışmalarda her zamankinden 

daha fazla heyecan duyduğumuzu 

belirtmek isterim. 

Her başlangıç bir umuttur ve 

umutlarımız, bizi geleceğe taşır. 

Umut, sevgiyle büyür ve insanla 

şekillenir. Bu yüzden her şey insanla 

ve insanda başlar. 

Değişime ve gelişime ayak 

uyduracak, umutlarını yeşertip 

hayata geçirebilecek, sevgi ile 

emeği harmanlayıp topluma faydalı 

bir ürün hâline getirebilecek, millî 

ve manevi değerlere sahip çıkacak, 

ideallerine ulaşmak için hiçbir engel 

tanımayacak, ufku aydınlatacak 

ve ufuk açacak bilinçli, inançlı, 

sağduyulu, dürüst, güvenilir 

ve sorumluluk sahibi insanlara 

ihtiyacımız var.

Geleceği inşa edecek siz sevgili 

gençlerde ise sayamadığımız, 

binlerce gizli cevher ve 

bahçelerinizde açılmayı bekleyen 

binlerce tomurcuk var; Biz bu 

cevherleri işleyebilmek ve bu 

tomurcukları açtırabilmek için 

her türlü imkânı seferber ediyoruz 

ve sizler için gerekirse her türlü 

sorumluluğu göze almaya da 

hazırız.

Öğretmenlerimiz ve eğitim 

yöneticilerimiz başta olmak üzere 

eğitim camiasının tüm çalışanları 

olarak milletimizin eğitim 

kurumlarına yüklediği misyonu 

yerine getirmeye çalışıyoruz.

Bugün, düne göre daha iyiyiz. 

Yarınlarımız da bugünlere göre çok 

daha iyi olacaktır.

2014-2015 eğitim ve öğretim 

yılının ikinci dönemin 

başlangıcında, öğrencilerimize 

ve tüm meslektaşlarıma okulda, 

sosyal yaşamda ve hayatta başarılar 

diliyorum. 

 

2



ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  e-bülten

Genel Müdürlük, 1739 sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanunu ve 652 sayılı Millî Eğitim 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ile verilen 
görevleri ifa etmektedir. 14/3/2014 tarihli 
ve 28941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun ile Genel Müdürlüğün 
görevlerinin düzenlendiği 652 sayılı Millî 
Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 
ve 27 nci maddelerinde değişiklik yapılmıştır. 

Yapılan değişiklikler ile daha önce 
yükseköğretim ve yurtdışı eğitime yönelik 
hizmetler yeni kurulan Yükseköğretim ve 
Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü uhdesine 
verilmiş, grup başkanlıkları daire başkanlığı 
olarak düzenlenmiştir.

Buna göre, Ortaöğretim Genel 
Müdürlüğünün görevleri 652 sayılı KHK’de 
yapılan son değişiklikler ile aşağıdaki şekilde 
belirlenmiştir.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 
görevleri:

 Ortaöğretim okul ve kurumlarının yönetimine 
ve öğrencilerinin eğitim ve öğretimine yönelik 
politikalar belirlemek ve uygulamak,

Ortaöğretim okul ve kurumlarının eğitim ve 
öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim 
araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak 
ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak,

Ortaöğrenim öğrencilerinin barınma 
ihtiyaçlarının giderilmesi ve maddî yönden 
desteklenmesi ile ilgili iş ve işlemleri 
yürütmek,

Bakan tarafından verilen benzeri görevleri 
yapmak.

Ortak Görevler Sorumluluk Alanlarıyla 
İlgili:

 Eğitim ve öğretime ilişkin hedef, politika ve 
standartlar belirlemek,

 Eğitim ve öğretimi etkileyen faktörleri tespit 
etmek, toplum ve sektör bazında ihtiyaç ve 
beklentileri karşılamak üzere araştırma ve 

geliştirme faaliyetleri yapmak,
Öğrencilerin, plan ve programlarda tespit 

edilen amaçlar doğrultusunda yöneltme ve 
geliştirilmelerine ilişkin rehberlik çalışmaları 
yapmak,

Öğretim programları, ders kitapları, 
öğretmen kılavuz kitapları ile diğer ders araç 
ve gereçlerine yönelik araştırmalar yapmak, 
geliştirilmelerine katkı sağlayıcı çalışmalar 
yapmak ve ilgili birimlere sunmak,

Özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma 
hizmetlerini yürütmek,

Okul, ilçe, il ve ülke düzeyinde yapılan eğitim, 
öğretim ve yönetim hizmetleri ile ilgili ölçme ve 
değerlendirme sonuçlarını değerlendirmek,

Eğitim ve öğretim sürecine diğer kurum, 
kuruluş ve bireylerin katılımını sağlamak,

Eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 
eğitim bina ve tesisleri ile eğitim araç ve 
gereçlerinin planlanması, projelendirilmesi 
ve üretilmesinde ilgili birimlerle işbirliği 
yapmak,

Eğitim ve öğretim kurumlarının öğretime 
açılması ve kapatılmasına ilişkin usûl ve 
esasları belirlemek.

Söz konusu yasal düzenlemelere göre Genel 
Müdürlüğümüz daire başkanlıkları;

1) Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire 
Başkanlığı,

2) Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme 
Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı,

3) Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı,
4) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı,
5) İzleme ve Değerlendirme Daire 

Başkanlığı,
6) Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire 

Başkanlığı,
7) Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire 

Başkanlığı,
8) Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire 

Başkanlığı olarak belirlenmiştir. 
Bakanlık Makamının 21/05/2014 tarihli ve 

41289672/903.99/2021742 sayılı Onayı ile 
Genel Müdürlüğümüz hizmet birimleri arasına 
“Özel Büro” da eklenmiştir.

ORTAÖĞRETİMDE                                       
DEĞİŞİM                                                                                                                                                                                            
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14/3/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmî  Gazete’de 
yayımlanan  6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu 
ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun ile Genel Müdürlüğümüz yeniden 
yapılandırıldı. 

ORTAÖĞRETİMİN AMACI
Öğrencilere asgari ortak bir genel kültür vererek toplumu tanımalarını, sorunlara çözüm yolları 

aramaları ve yurdun iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilinç ve gücünü 
kazanmalarını, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda yükseköğretime veya hem 
mesleğe hem de yükseköğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlanmalarını sağlamaktır.

MİSYONUMUZ
Geleceğin dünyasını şekillendirmeyi hedef edinmiş nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak.

VİZYONUMUZ
Öğrencileri, bireysel özelliklerini dikkate olarak temel becerilerini geliştirmek suretiyle ulusal 

ve evrensel değerleri benimsemiş olarak hayata ve bir üst öğrenime hazırlamak.

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  e-bülten4



EĞİTİMDE CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN 
DESTEKLENMESİ PROJESİ BAŞLADI

GELECEĞİN KAN BAĞIŞÇILARI KAZANIMI 
PROJESİ FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  e-bülten

ARAŞTIRMA - GELİŞTİRME 
VE 
PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI

Bakanlığımız tarafından IPA I. Bileşeni 2010 
programlamasına yönelik olarak hazırlanan 
ve koordinesi Genel Müdürlüğümüzce 
sağlanmakta olan projelerden 
“Eğitimde Cinsiyet Eşitliğinin 
Desteklenmesi Projesi” 19 Eylül 
2014 tarihi itibarıyla başlamış 
bulunmaktadır.

Proje, cinsiyetler arasındaki 
biyolojik farklılıklara 
yüklenmiş kültürel ayrıntılar 
ve anlamların toplumda 
yol açtığı cinsiyet rolleri 
arasındaki olumsuz etkileri 
ortadan kaldırmayı, cinsiyet 
eşitliğine katkı sağlamayı, 
okullarda kız ve erkek çocuklar için 
cinsiyet eşitliğini geliştirmeyi ve cinsiyete 
duyarlı yaklaşımı tüm eğitim sistemine 
yerleştirmeyi amaçlamaktadır.

Proje kapsamında, 

• Okullardaki tüm personel için bir 
değerlendirme ve ölçme aracı olan “Cinsiyet 
Eşitliği Güvence Aracı” nın geliştirilerek 10 

ilden 40 okulda pilot uygulama yapılması,
• İlkokuldan lise son sınıfa kadar 
tüm öğretim programları, ders 

kitapları ve eğitim materyalleri 
gözden geçirilerek toplumsal 
cinsiyet eşitliğine katkı sağlayacak 
şekilde iyileştirilmesi,

• Toplumsal cinsiyet 
eşitliğine duyarlı mevzuat 
düzenlemesi yapılarak bu kapsamda 

öğretmen ve yöneticilere eğitimler 
verilmesi,
• Toplumsal cinsiyet eşitliği 

konusunda toplumsal bilincin 
artırılmasına yönelik medya etkinlikleri 
ve bölgesel kampanyalarla 100 bin kişiye 
ulaşılması hedeflenmektedir. 

Şubat 2014’te başlayan ve özellikle 6-18 
yaş arası çocuk ve gençlerin, gelecekte 
birer potansiyel kan bağışçısı olarak 
bilinçlendirilmelerini ve güvenilir kan 
tedarikindeki problemlerin çözülerek halk 
sağlığının gelişimine katkı sağlamayı 
amaçlayan Geleceğin Kan Bağışçılarının 
Kazanımı Projesi, müfredat revizyonu 
ve farkındalık artırma çalışmalarına 
devam etmektedir. 

Proje kapsamında temel 
eğitimden ortaöğretime kadar ilgili 
derslerin müfredatı, Revizyon 
Komisyonunca gönüllü kan 
bağışı açısından incelenmiş ve 
gerekli değişiklik teklifleri Talim 
ve Terbiye Kurulu Başkanlığına 
bildirilmiştir. Millî Eğitim 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türk 
Kızılayı temsilcilerinin katılımıyla kan 

bağışına yönelik farkındalığı artırıcı eğitim 
materyallerine ilişkin AB üye ülkelerindeki 
uygulama örneklerinin yerinde gözlenmesi 
ve değerlendirilebilmesi amacıyla Almanya ve 
İspanya’ya çalışma ziyaretleri düzenlenmiştir. 
Ayrıca faydalanıcı kurumların personeline 

yönelik farkındalık ve kapasite artırıcı eğitim 
ihtiyaç analizi yapılmış ve eğitim içerikleri 

oluşturulmuştur. 
Çok sayıda eğitim ve materyalin 
de geliştirileceği  “Geleceğin Kan 
Bağışçılarının Kazanımı Projesi” 
kapsamında, yerel ve ulusal bazda 
düzenlenecek olan farkındalık 
kampanyaları ile sadece belirlenen 
500 pilot okuldaki öğrenciler ve 

ailelerinin değil, tüm toplumun kan 
bağışı konusundaki farkındalığının 

artırılması planlanıyor.
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MÜDAHALE MODELİ PİLOT OKULLARDA 
UYGULANMAYA BAŞLADI
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ARAŞTIRMA - GELİŞTİRME 
VE 

PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI

Genel Müdürlüğümüz ve UNICEF 
iş birliğiyle hazırlanan Müdahale 
Modeliyle, pilot okullarda 21. 
yüzyıl becerileri arasında yer alan 
iletişim, yaşam ve kariyer, karar 
verme ve hedef belirleme, analitik 
düşünme ve sorun çözme, etkili ders 
çalışma ve sportif etkinliklerde ekip 
oluşturma becerilerinin müfredat 
dışı etkinliklerle öğrencilere 
kazandırılması hedeflenmektedir.

Müdahale Modeli, 12 pilot ilden 
farklı türlerdeki 12 pilot okulda 
uygulanmaktadır. Pilot okullarda 
21. yüzyıl becerileri arasında yer alan iletişim, 
yaşam ve kariyer, karar verme ve hedef 
belirleme, analitik düşünme ve sorun çözme, 
etkili ders çalışma ve sportif etkinliklerde 
ekip oluşturma becerilerinin müfredat dışı 
etkinliklerle öğrencilere kazandırılması 
hedeflenmektedir. Bu doğrultuda öncelikle 12 
pilot okulda görev yapan okul yöneticileri, sınıf 
rehber öğretmenleri, okul rehber öğretmenleri 
ve beden eğitimi öğretmenlerinden oluşan 

gruba söz konusu becerilerin kazandırılmasına 
yönelik akademisyenler tarafından 19 Kasım-5 
Aralık 2014 tarihleri arasında 3 grup halinde 
yüz yüze eğitimler verilmiştir. 

Eğitimlerden sonra öğretmenler, kendi 
okullarında okulu terk etmek riski yüksak olan 
9. sınıf  öğrencileri ile yakın zamanda okulu 
terk etmiş öğrencilere, söz konusu temel 
becerileri, müfredat dışı etkinliklerle 6 Mart 
2015 tarihine kadar toplamda 8 hafta boyunca 
aktaracaklardır.

OKUL REHBER ÖĞRETMENLERİNE SOSYAL 
ETKİNLİKLER PORTFOLYOSU EĞİTİMİ VERİLDİ

Genel Müdürlüğümüz ve UNICEF iş birliği ile 
öğrencileri bir bütün olarak eğitmek ve onların 
sorumluluk duygularını geliştirmek,  akademik 
çalışmaların yanında öğrencilerin sosyal kültürel, 
sanatsal ve sportif alanlardaki kabiliyetlerinin 
gelişeceği çalışmaları teşvik etmek, ilgi ve 
istidatları doğrultusunda gelişimlerine yön 
vermek, ortaöğretim çağındaki çocukların 21. 
yüzyılın gereklerine uygun yaşam becerileri 
edinmelerine katkıda bulunmak amacıyla 
hazırlanan Sosyal Etkinlikler Portfolyosunun 

pilot uygulaması başlamıştır.  
22-24 Aralık 2014 tarihlerinde Ankara’da 

gerçekleştirilen Sosyal Etkinlikler Portfolyosu 
Öğretmen Eğitimi Toplantısına 12 ilden 
36 okul rehber öğretmeni katıldı. Portfolyo 
çalışması hakkında bilgilendirilen ve 
uygulamaya ilişkin eğitim verilen 36 okulun 
rehber öğretmenleri, kendi okullarında 9. sınıf 
düzeyindeki öğrenci grubuna sosyal etkinlikler 
portfolyosu çalışmalarının pilot uygulamasını 
gerçekleştirecektir.    
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TRAFİKTE GENÇLİK HAREKETİYLE 
GENÇLER BİLİNÇLENMEYE DEVAM 
EDİYOR

Genel Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde 
ve Goodyear’ın desteğiyle hayata geçirilen 
Trafikte Gençlik Hareketi’nin amacı, dünyada 
ve ülkemizde önemli bir sorun olarak karşımıza 
çıkan trafik güvenliği konusunda ortaöğretim 
öğrencileri, öğretmenleri, veliler ve servis 
şoförlerinde trafik güvenliği konusunda 
farkındalığı geliştirmektir.

Projenin ilk iki yılında Trafik ve İlk Yardım 
öğretmenleri vasıtasıyla 20 bin öğrenciye 
doğrudan trafik güvenliği eğitimi verildi. 
Eğitim ve iletişim materyalleriyle de 40 bin 
veli ve 1000 okul servis şoförüne ulaşıldı.

2014-2015 eğitim ve öğretim yılı 
uygulamaları, öğretmenlere yönelik eğitim 
semineriyle başladı. 27-28 Kasım 2014 
tarihlerinde gerçekleştirilen seminerde, 
öğretmenler projenin uygulama süreci 
hakkında bilgilendirilirken trafik güvenliği 
konusunda da uygulamalı ve etkileşimli 
eğitimler aldılar.

Adana, Ankara, Bursa, İstanbul, Kayseri, 
Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Sakarya ve Samsun 
olmak üzere 10 farklı ilden 50 öğretmenin 
katıldığı eğitim seminerinin ardından 
öğretmenler okullarındaki velilere ve servis 
şoförlerine ulaşacak; öğrencilere yönelik 
eğitimleri uygulayacaklardır. Bu şekilde toplam 
10 bin öğrenciye, 20 bin veliye, 500 servis 
şoförüne daha ulaşılması hedeflenmektedir.

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  e-bülten

ARAŞTIRMA - GELİŞTİRME 
VE 
PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI
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ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  e-bülten

EĞİTİM ORTAMLARININ 
VE ÖĞRENME SÜREÇLERİNİN

GELİŞTİRİLMESİ
DAİRE BAŞKANLIĞI
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HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİMİZ 
DEVAM EDİYOR

Haziran-Aralık 2014 tarihleri 
arasında Genel Müdürlüğümüze 
bağlı okullarda görevli yöneticilere 
ve öğretmenlere yönelik 11 (on 
bir) hizmet içi eğitim kursu 
gerçekleştirilmiştir.

Yöneticiler için düzenlenen 
Eğitim Yönetimi Seminerine 104 
yöneticimiz katılmıştır. 

Öğretmenlerimize yönelik olarak 
Öğretim Teknolojileri ve Materyal 
Tasarımı; Öğretme, Öğrenme, 
Kuram ve Yaklaşımları; Ölçme ve 
Değerlendirme; Yazar Eğitmenliği; 
Özel Öğretim Yöntem ve Teknikleri 
(Almanca) konularında kurslar 
gerçekleştirilmiştir.

Haziran-Aralık 2014 itibariyle 
gerçekleştirilen hizmet içi eğitim 
kurslarına 1.152 öğretmenimiz 
katılmıştır.

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI KOORDİNASYON 
ÇALIŞMALARI YAPILDI

Genel Müdürlüğümüz personeli ile illerde 
ortaöğretim biriminden sorumlu şeflerin 
katılımıyla 2014-2015 eğitim ve öğretim 
yılında yapılacak çalışmaları değerlendirmek,  
beklentileri paylaşmak ve daha sağlıklı bir 

iletişim içerisinde çalışmaların yürütülmesini 
teminen çalışanların motivasyonunun 
artırılması amacıyla 18-19 Ekim 2014 
tarihlerinde Afyonkarahisar ilinde bir paylaşım 
toplantısı düzenlenmiştir.



ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  e-bülten

EĞİTİM ORTAMLARININ 
VE ÖĞRENME SÜREÇLERİNİN
GELİŞTİRİLMESİ
DAİRE BAŞKANLIĞI

Ortaöğretimde sürdürülebilir, öncü 
ve yenilikçi bir yapıya sahip öğrenme 
ortamlarını oluşturmak ve öğrenciler 
için eğitimi daha kaliteli hale getirmek 
amacıyla Genel Müdürlüğümüzün 
2015 yılı hedef ve önceliklerine zemin 
oluşturacak araştırma ve geliştirme 
çalışmaları kapsamında 01-05 Aralık 
2014 tarihleri arasında Antalya ilinde 
akademisyenler ile Bakanlığımız merkez 
ve taşra teşkilatında görevli yönetici 
ve öğretmenlerin katıldığı bir çalıştay 
yapılmıştır. 

“ORTAÖĞRETİM

GELECEĞİNİ

PLANLIYOR”
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Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda 
görev yapan Almanca öğretmenlerine 
Goethe Enstitüsü iş birliği ile Almanya’da 
“İleri Metodoloji Eğitimi” verilmektedir. Bu 
kapsamda 20 Almanca öğretmeni 18-29 Ağustos 

2014 tarihleri arasında Almanya Schwabisch 
Hall şehrinde eğitim almıştır. 26 Ocak -7 Şubat 
2015 tarihleri arasında da 40 öğretmenimiz 
Almanya’ya gönderilmiştir.   

ALMANCA ÖĞRETMENLERİMİZ YURT DIŞINDA 
EĞİTİM ALIYOR

• 32 Anadolu lisesi,
• 6 fen lisesi,
• 1 güzel sanatlar lisesi,
• 4 sosyal bilimler lisesi,

• 4 spor lisesi 
olmak üzere Genel Müdürlüğümüze bağlı 

toplam 47 yeni okul açılmıştır. 

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA YENİ 
AÇILAN OKULLARIMIZ

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  e-bülten

EĞİTİM ORTAMLARININ 
VE ÖĞRENME SÜREÇLERİNİN

GELİŞTİRİLMESİ
DAİRE BAŞKANLIĞI
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ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  e-bülten

EĞİTİM POLİTİKALARI 
DAİRE BAŞKANLIĞI

MEVZUAT ÇALIŞMALARI 
DEVAM EDİYOR

05/06/2014 tarihli ve 83203306/10.03 
/2288835 sayılı Makam Onayı ile okul 
çeşitliliğinin azaltılması kapsamında Anadolu 
öğretmen liseleri; Anadolu lisesi, fen lisesi ve 
sosyal bilimler lisesine dönüştürülmüştür. 

Temel eğitimden ortaöğretime geçiş ve 
yerleştirme sisteminde yapılan değişiklikler ile 
ortaöğretimde okul çeşitliliğinin azaltılması ve 
bazı okul türlerinin dönüştürülmesi nedeniyle 
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 
Yönetmeliği’ nde nakil ve geçişlere ilişkin 
hükümlerde değişiklik yapılarak 21/06/2014 
tarihli ve 29037 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanmıştır.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 
yönetici ve diğer personelinin görev, yetki, 
sorumluluk ve çalışmalarına ilişkin usul ve 
esaslarını düzenleyen  “Ortaöğretim Genel 
Müdürlüğünün Görev, Yetki, Sorumluluk ve 
Çalışma Esaslarına Dair Yönerge” hazırlanarak 
Ağustos 2014’te yürürlüğe konulmuştur.

6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 
ortaöğretimde okul çeşitliliğinin azaltılmasına 
yönelik yapılan çalışmalar, Sağlık Bakanlığınca 
sağlık kurumları ve sağlıkla ilgili mesleklerin 
yeniden yapılandırılması, eğitim kurumları 
yönetici ve öğretmenlerinin norm kadrolarına 
ilişkin yapılan değişiklikler,  “Temel Eğitimden 
Ortaöğretime Geçiş Sistemi” nin uygulamaya 
konulması ile gelişen ve değişen şartlar 
nedeniyle ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara bağlı 
olarak “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim 

Kurumları Yönetmeliği”nin bazı maddelerinde 
değişiklik yapılarak 13/09/2014 tarihli ve 29118 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

Gelişen ve değişen şartlara bağlı olarak 
ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda 
“İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında 
Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik Taslağı” Maliye Bakanlığına 
gönderilmek üzere hazırlanarak Sayın 
Müsteşarımıza sunulmuştur. 

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
6287 ve 6528 sayılı Kanunlarla Bakanlığımız 
teşkilat yapısı ve eğitim sistemimizde önemli 
değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu yasal 
düzenlemelere bağlı olarak alt mevzuat 
düzenlemelerinin yapılması gerekliliği ortaya 
çıkmıştır. Söz konusu yasal düzenlemeler 
çerçevesinde mevzuatın sadeleştirilmesi, 
basitleştirilmesi ve güncellenmesine yönelik 
çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda 
Müsteşarlık Makamının talimatıyla  “Millî 
Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim 
Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği”nin 
yeniden düzenlenmesine yönelik çalışma 
başlatılmış ve hazırlanan taslak Sayın 
Müsteşarımıza sunulmuştur. 

Gelişen ve değişen şartlara bağlı olarak 
ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda 
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 
Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik 
ve düzenleme yapılmasına gerek duyulmuştur. 
Bu amaçla; 01-05 Aralık 2014 tarihleri arasında 
Antalya ve 15-19 Aralık 2014 tarihleri arasında 
Kırşehir ilinde ortaöğretim kurum yöneticileri, 
öğretmenleri ve Bakanlık temsilcilerinin 
katılımıyla düzenlenen çalıştaylarda “Millî 
Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” taslağı hazırlanmıştır.

14, 21 ve 22 Ağustos 2014 tarihlerinde 
Ankara’da düzenlenen “Ülkemizde bulunan 
yabancılara yönelik eğitim ve öğretim hizmetleri 
ile ilgili hazırlanacak mevzuat çalışmaları” na 
katılım sağlanmıştır.

Bakanlığımıza bağlı güzel sanatlar ile spor 
liselerine “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim 
Kurumları Yönetmeliği” çerçevesinde alınacak 
öğrencilerin seçimine ve yerleştirilmesine 
ilişkin Yönerge çalışmaları devam etmektedir.

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede belirtilen görevlerden “Eğitim 
sistemini yeniliklere açık, dinamik, ekonomik 
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ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  e-bülten

EĞİTİM POLİTİKALARI 
DAİRE BAŞKANLIĞI

ve toplumsal gelişimin gerekleriyle uyumlu 
biçimde güncel teknik ve modeller ışığında 
tasarlamak ve geliştirmek” ve “ Özel yetenek 
sahibi kişilerin bu niteliklerini koruyucu ve 
geliştirici özel eğitim ve öğretim programlarını 
tasarlamak, uygulamak ve uygulanmasını 
koordine etmek” kapsamında özel program 
uygulanmasına karar verilen “Millî Eğitim 
Bakanlığı Proje Okulları” na ilişkin mevzuat 
çalışmaları devam etmektedir. 

Nisan 2008 tarihli ve 2607 sayılı Tebliğler 
Dergisi’ nde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı 
Uluslararası Yarışmalarda Dereceye Giren Ekip 
ve Öğrencilerin Ödüllendirilmesine İlişkin 
Yönerge’ nin mevzuat dayanağının değişmesi,  
gelişen ve değişen şartlar ile ortaya çıkan 
yeni ihtiyaçların bulunması sebebiyle “Millî 
Eğitim Bakanlığı Uluslararası Yarışmalarda 
Derece Alan Öğrencilerin Ödüllendirilmesine 
İlişkin Yönerge” nin güncelleme çalışmaları 
tamamlanmış olup Müsteşar Yardımcısı Sayın 
Yusuf BÜYÜK’ e sunulmuştur.

“İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında 
Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar 
Yönetmeliği” nde Kurum İdari Kurulu kararları 
doğrultusunda düzenleme yapılmasına ilişkin 
çalışmalar devam etmektedir. 

Bakanlığımıza bağlı ortaöğretim 
kurumlarının tabi olduğu kanun, kanun 
hükmünde kararname, Bakanlar Kurulu 
Kararı, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge 
ve benzeri mevzuatın bir araya getirileceği 
“Ortaöğretim Mevzuat Kitabı” nı hazırlama, 
düzenleme ve baskıya verme çalışmaları 
devam etmektedir.

2015 YILI İŞ TAKVİMİ 
HAZIRLANDI 

02 Ocak-31 Aralık 2015 tarihleri arasında 
Genel Müdürlüğümüzde gerçekleştirilecek 
çalışmaların yer aldığı; Eğitim Politikaları Daire 
Başkanlığınca hazırlanan “2015 Yılı İş Takvimi” 
adlı kitapçık hazırlanmıştır.

SORU ÖNERGELERİ CEVAPLANDIRILDI

Anayasa’nın 98’inci maddesi, TBMM İç Tüzüğü’ nün 99’uncu maddesi (RG: 13.4.1973/14506) ve 
Strateji Geliştirme Başkanlığının 2000/36 sayılı Genelgesi gereğince, Haziran 2014 yılından itibaren 
161 soru önergesi cevaplandırılarak Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmiştir. 
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ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  e-bülten

İDARİ VE MALİ İŞLER
DAİRE BAŞKANLIĞI

• 11-13 Eylül 2014 tarihleri arasında il millî eğitim müdürlüklerinde ortaöğretimden 
sorumlu şube müdürleri için düzenlenen toplantıda “Ödeneklerin talep edilmesi ve harcanması” 
konularında bilgi verilmiştir.

• 18-19 Ekim 2014 tarihleri arasında il millî eğitim müdürlüklerinde ortaöğretimden sorumlu 
şefler için düzenlenen toplantıda “Ödeneklerin talep edilmesi ve harcanması” konularında bilgi 
verilmiştir.

• 18-19 Ekim 2014 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüz personelinin iş verimini artırmak 
amacıyla; Eğitimde Verimlilik, Vizyon, Misyon, Karar Verme Kültürü; Resmî Yazışma Kuralları; 
Motivasyon; İnsan İlişkileri, Etkili İletişim; Takım Çalışması, Protokol ve Görgü Kuralları; Kurum 
Kültürü-Kurumdaşlık konularında seminer düzenlenmiştir. 

2014 BÜTÇESİNİN DAĞILIMI

 Okullardan gelen ödenek talepleri bütçe imkânları çerçevesinde karşılanmış olup 2014 yılında 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne ait bütçe(ödenek) dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.
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ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  e-bülten

İZLEME VE DEĞERLENDİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YGS SONUÇLARI 
ANALİZİ ÖZET RAPORU 
HAZIRLANDI

YGS, öğrencilerin önemli bir bölümünün katılım sağladığı ve 
katılım sağlayan bütün öğrencilerin ortak soruları cevapladığı 
bir sınav türüdür. YGS’ ye neredeyse bütün öğrencilerin katılıyor 
olması ve sınavın temel düzeydeki akademik yetkinlikleri ölçer 
nitelikte olması, bu sınava bütün öğrenciler ve kurumlar adına 

önemli bir değerlendirme ölçütü özelliği kazandırmaktadır. Çalışma, 2014 yılında gerçekleştirilen 
YGS verilerinin özet bir analizini sunmakla birlikte sınavın kapsamı dâhilindeki bütün göstergeleri 
okul türü, il, İBBS-1 ve ülke düzeyinde ortaya koymaktadır.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
2014 YILI FAALİYET RAPORU 
HAZIRLANDI

Hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda periyodik 
olarak hazırlanan Bakanlığımız Faaliyet Raporu’ na kaynak teşkil 
eden 2014 Birim Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 
2015 YILI PERFORMANS
PROGRAMI HAZIRLANDI

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince 
Genel Müdürlüğümüzün 2015 yılında yürüteceği faaliyetler ile 
bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini 
içeren performans programı hazırlanmıştır.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE “TÜRK EĞİTİM 
SİSTEMİ VE ORTAÖĞRETİM” KİTABI HAZIRLANDI

Genel Müdürülüğümüzce ortaöğretime erişimin ve kalitenin 
geliştirilmesi sürecine katkı sağlayacak, uygulayıcılar ve karar 
alıcılar için temel bir araç olacak, ortaöğretimin dünü, bugünü ve 
geleceğinin analatik bir bakış açısıyla ortaya konulduğu, Ortaöğretim 
Genel Müdürlüğünün tarihçesi, Genel Müdürleri ile 1950 yılı öncesi 
kurulan tarihi liselerimizin de yer aldığı “TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE 
ORTAÖĞRETİM“  kitabı hazırlanmıştur.

Genel Müdürümüz Sayın Ercan TÜRK’ün editörlüğünde hazırlanan 
“TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE ORTAÖĞRETİM“ kitabı tüm 
yayarlanacılara sunulmak üzere Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı 
başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara da gönderilecektir.
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ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  e-bülten

ÖĞRENCİ İŞLERİ VE
 SOSYAL ETKİNLİKLER 
DAİRE BAŞKANLIĞI

AFYONKARAHİSAR’DA İL MİLLÎ 
EĞİTİM MÜDÜR YARDIMCILARI / ŞUBE 
MÜDÜRLERİ İLE TOPLANTI YAPILDI

2014-2015 eğitim ve öğretim yılında 
yapılacak çalışmalar, Millî Eğitim Bakanlığı 
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile 
yönetmelikte yapılması planlanan değişiklikleri 
değerlendirmek üzere Genel Müdürlüğümüz 
daire başkanları, milli eğitim uzman 

yardımcıları, il milli eğitim müdürlüklerinde 
ortaöğretimden sorumlu il millî eğitim 
müdür yardımcıları/şube müdürlerinin 
katılımıyla 11-13 Eylül 2014 tarihleri arasında 
Afyonkarahisar‘da toplantı düzenlenmiştir. 

ORTAÖĞRETİMDEN 
SORUMLU ŞEFLER 
AFYONKARAHİSAR’DA 
BULUŞTU

2014-2015 eğitim ve öğretim yılında yapılacak 
çalışmaların değerlendirilerek, beklentilerin 
paylaşılması ve daha sağlıklı bir iletişim 
içerisinde çalışmaların yürütülmesini teminen 
çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik 
olarak Genel Müdürlüğümüz personeli ile 
il milli eğitim müdürlüklerinin ortaöğretim 

biriminden sorumlu şeflerin katılımıyla 18-19 
Ekim 2014 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da 
toplantı düzenlenmiştir. 

ORTAÖĞRETİMDEN SORUMLU ŞEFLERLE 
ANTALYA’ DA BULUŞTUK

Genel Müdürlüğümüzce 18-19 Ekim 
2014 tarihlerinde Afyonkarahisar’da 
yapılan toplantının değerlendirilmesi 
sonucu e-Okul sisteminin işleyişine 
yönelik acil eğitim ihtiyacı olduğu tespit 
edilmiş olup bu kapsamda il millî eğitim 
müdürlükleri ile Ankara ve İstanbul illerinin 
merkez ilçelerinde görevli ortaöğretim 
birimlerinden sorumlu şeflerin katılımıyla 
13-15 Kasım 2014 tarihleri arasında 
Antalya’da e-Okul uygulamaları konulu 
toplantı düzenlenmiştir.
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ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  e-bülten

ÖĞRENCİ İŞLERİ VE
 SOSYAL ETKİNLİKLER 

DAİRE BAŞKANLIĞI

81 İLİN BİYOLOJİ ZÜMRE BAŞKANLARI 
“EXPO 2016 ANTALYA” İÇİN BİR ARAYA 
GELDİ 

100 ülke ve 30 büyük 
kuruluşun katılacağı 
“EXPO 2016 ANTALYA”, 
23 Nisan-29 Ekim 2016 
tarihleri arasında 6 ay 
boyunca Antalya’da 
gerçekleştirilecektir.

EXPO 2016 ANTALYA’ 
nın tanıtımını yapmak 
ve okullarda yapılacak 
“Çiçek ve Çocuk: Nesiller 
İçin Yeşil Bir Dünya” 
temalı çalışmaları 
planlamak üzere; Genel 
Müdürlüğümüz personeli, 
illerin biyoloji zümre 
başkanları ve diğer 
öğretmenlerin katılımı ile 
23-25 Aralık 2014 tarihleri 
arasında Antalya’da bir 
çalıştay yapılmıştır.

Genel Müdürlüğümüz 
tarafından 23-25 Aralık 
2014 tarihleri arasında 
Antalya ilinde düzenlenen 

EXPO 2016 ANTALYA Çalıştayı, Genel Müdürümüz Sayın Ercan TÜRK’ ün açılışta yaptığı konuşma 
ile başlamıştır.

Çalıştay, sinevizyon gösterisi ile birlikte EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreteri Sayın Selami 
GÜLAY ile Antalya İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Osman Nuri GÜNAY’ ın tanıtım ve bilgilendirme 
konuşmaları ile devam etmiş olup EXPO alanı ve ajans ziyaretleri de gerçekleştirilmiştir.

Bimer 
15 Haziran–31 Aralık 2014 tarihleri arasında BİMER’e yapılan başvurulardan Genel 

Müdürlüğümüzü ilgilendiren 4.709 başvuru değerlendirilmiş ve sonuçlandırılmıştır.

Bilgi Edinme
15 Haziran–31 Aralık 2014 tarihleri arasında MEB Bilgi Edinme hattına yapılan başvurulardan 

Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren 2.262 başvuru değerlendirilmiş ve sonuçlandırılmıştır.

ALO 147
15 Haziran–31 Aralık 2014 tarihleri arasında ALO 147’ ye yapılan başvurulardan Genel 

Müdürlüğümüzü ilgilendiren 2.149 başvuru değerlendirilmiştir.
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ÖĞRENCİ PANSİYONLARI VE 
BURSLAR  
DAİRE BAŞKANLIĞI

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  e-bülten

01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında 
toplam 75 öğrenci pansiyonu hizmete 
açılmıştır. 7.178 erkek, 7.919 kız olmak üzere 
15.097 yatak kapasitesi sisteme eklenmiştir. 
Burslu ve yatılı öğrenci sayısı %5 oranında 
arttırılarak 2014 yılı hedefine ulaşılmıştır. 
Bursluluk ile ilgili hizmetler okul odaklı olarak 
MEBBİS Projesi kapsamında e-Burs modülü 
üzerinden yürütülmektedir.

Genel Müdürlüğümüz yatılılık ve burs 
hizmetlerinden vatandaşlarımızın en iyi 
şekilde istifade edebilmesi için hizmetlerimiz 
web ortamında da yayımlanmaktadır. Sivil 
toplum kuruluşlarıyla yapılan iş birliği 
protokolleri çerçevesinde burs hizmetleri 
devam etmektedir.

2014-2015 eğitim ve öğretim yılında 
131.252 öğrenci barınma hizmetlerinden 
faydalanmaktadır. Bu rakamın toplam öğrenci 
sayısı içerisindeki oranı ise %7 civarındadır. 

2014 yılı verilerine göre Bakanlığımıza bağlı okullarda 119.881 erkek, 127.052 kız öğrenci olmak 
üzere toplam 246.933 öğrenciye burs verilmektedir. Bir öğrencinin 3 ayda bir aldığı burs ücreti 
438,89 TL’ dir.

ORTAÖĞRETİMDE BURS-PANSİYON 
HİZMETLERİMİZ
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ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  e-bülten

PROGRAMLAR VE ÖĞRETİM 
MATERYALLERİ 

DAİRE BAŞKANLIĞI

KİTAP YAZIM/GÜNCELLEME 
ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Genel Müdürlüğümüz tarafından öğretim 
programları ve ders kitaplarının il millî eğitim 
müdürlükleri bünyesinde kurulan komisyonlar 
tarafından hazırlatılması amacıyla komisyon 
kurulması Makamca uygun görülmüştür. Bu 

doğrultuda Ankara, Bursa, Erzurum, Eskişehir, 
İzmir, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya, 
Samsun ve Trabzon olmak üzere toplam 11 ilde 
kurulan komisyonlar aracılığıyla kitap yazım/
güncelleme çalışmaları devam etmektedir.

10 İLİMİZDEKİ KİTAP YAZIM KOMİSYON 
ÜYELERİ İLE TOPLANTI YAPILDI

2014-2015 eğitim ve öğretim yılı sonunda okutulma süresi dolacak olan ders kitaplarının 
güncellenmesine yönelik 15.11.2014 tarihinde Ankara Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı 
salonunda Genel Müdürlüğümüz temsilcileri ile 11 ilin kitap yazım komisyonlarından sorumlu 
müdür yardımcıları, komisyon başkanları ve yazarlarla bilgilendirme toplantısı yapıldı.

“HAZIRLATTIRILAN DERS 

KİTAPLARI VE EĞİTİM 

ARAÇLARI KABUL EDİLDİ”
Haziran 2014 tarihinden bu 

güne kadar 4 ders kitabı 

ve 13 eğitim aracı Talim ve 

Terbiye Kurulunca kabul 

edilmiştir. 
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ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  e-bülten

PROGRAMLAR VE ÖĞRETİM 
MATERYALLERİ 
DAİRE BAŞKANLIĞI

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞTAYI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Eğitimde sürdürülebilir, öncü ve yenilikçi bir 
felsefeyi benimseyen Genel Müdürlüğümüz, 
kalıcı ve dinamik bir yapıya sahip öğrenme 
ortamları oluşturmak ve öğrenciler için 
eğitimi daha kaliteli hâle getirmek amacıyla 
15-17 Ekim 2014 tarihleri arasında 
Afyonkarahisar’da  “Güzel Sanatlar ve 
Spor Liselerinin Geliştirilmesi Çalıştayı” 
düzenlemiştir. 

Genel Müdürümüz Sayın Ercan TÜRK 
ile birlikte daire başkanları, il millî eğitim 
müdürleri, akademisyenler, uzmanlar, okul 
yöneticileri, öğretmenler ve diğer kurum 
temsilcilerinin katılımının sağlandığı 
çalıştayda güzel sanatlar ve spor liselerinin 
haftalık ders çizelgeleri, öğretim programları, 
ders kitapları ve öğrenci geçiş sistemi ile ilgili 
sorunlar görüşülmüştür.

“GÜZEL SANATLAR VE 

SPOR LİSELERİ BÖLÜM 

DERSLERİ ÖĞRETİM 

PROGRAMLARINA                              

YÖNELİK İKİ ÇALIŞTAY 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

15-17 Ekim 2014 tarihleri arasında 
Afyonkarahisar’da düzenlenen çalıştayda 
belirtilen görüşler doğrultusunda, söz konusu 
okullarda kalıcı ve dinamik bir yapıya sahip 
öğrenme ortamları oluşturmak ve öğrenciler 
için eğitimi daha kaliteli hâle getirmek amacıyla 
öğretim programlarının yenilenmesine yönelik 
28-30 Kasım 2014 tarihleri arasında Kırşehir’de 
“Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Bölüm Dersleri 
Öğretim Programlarının Yenilenmesi Çalıştayı 
I” gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalıştaya 
Bakanlığımız temsilcileri ve akademisyenler ile 
kitap yazım komisyonlarında görevli program 
geliştirme uzmanları katılmıştır.

19-21 Aralık 2014 tarihleri arasında 
Kırşehir’de Genel Müdürlüğümüz temsilcileri, 
akademisyen ve program geliştirme 
uzmanlarının katılım ile “Güzel Sanatlar 
ve Spor Liseleri Bölüm Dersleri Öğretim 
Programlarının Yenilenmesi Çalıştayı-II” 
yapılmıştır. Söz konusu çalıştayda 64 farklı 
öğretim programlarının yazım çalışmaları da 
değerlendirilmiştir.
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PROGRAMLAR VE ÖĞRETİM 
MATERYALLERİ 

DAİRE BAŞKANLIĞI

HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİ 
DEĞİŞTİRİLDİ

Talim ve Terbiye Kurulunun 12.06.2014 tarihli ve 55 sayılı Karar ile Anadolu Öğretmen Liselerinin 
ortak dersler bölümünde yer alan Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Eğitim Psikolojisi, Öğretim İlke 
ve Yöntemleri, Türk Eğitim Tarihi ile Eğitim Sosyolojisi dersleri Anadolu Öğretmen Liseleri ile 
Anadolu Liselerinde “Seçmeli Dersler” kapsamında okutulacaktır.

“YABANCI DİL 

(İNGİLİZCE) SES CD’ LERİ 

HAZIRLANDI”
Yabancı dil İngilizce ders kitapları 

(B.1.1, B.1.2, B.2.1 ve B.2.2) dinleme 

metinlerinin ses kayıtları hazırlanarak 

internet ortamında yayımlanmıştır.

YABANCI DİL İNGİLİZCE PROGRAMI YENİLENDİ
Bakanlığımız ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)  arasında 

yapılan iş birliği protokolü ile 9-12’ nci sınıf Yabancı Dil (İngilizce) Öğretim Programı güncelleme 
çalışmaları tamamlanmış olup 26.11.2014 tarihli ve 103 sayılı Kurul Kararı ile 2015-2016 eğitim 
ve öğretim yılında 9. sınıftan itibaren kademeli olarak uygulanacaktır.

20

“ÖĞRETİM 

PROGRAMLARINI 

YENİLEME ÇALIŞMALARI 

TÜBİTAK TARAFINDAN 

YÜRÜTÜLÜYOR”

Bakanlığımız ile Türkiye Bilimsel 

ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

(TÜBİTAK)  arasında yapılan iş 

birliği protokolü ile 9-12 nci sınıf 

Türk edebiyatı, dil ve anlatım, 

coğrafya, tarih, ileri matematik, 

fizik, kimya ve biyoloji öğretim 

programlarını yeniden güncelleme 

çalışmaları Kasım 2014 tarihinden 

itibaren devam etmektedir.




