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Değerli Meslektaşlarım
Saygıdeğer Veliler
Sevgili Öğrenciler
15 Eylül 2014 tarihinde başladığımız 2014-2015 eği-

tim ve öğretim yılı ikinci kanaat dönemini 12 Haziran 
2015 tarihinde tamamlamış olmanın mutluluğunu ve öğ-
rencilerimize karnelerini verecek olmanın heyecanını siz-
lerle paylaşmaktan büyük onur duyuyorum.

Bu öğretim yılını en iyi şekilde değerlendirenler ba-
şarılı bir karneyle bir üst sınıfa geçecek veya okulundan 
mezun olacaklardır.

Akıp giden zamanın geride bıraktıkları; kiminizin 
gözlerini ışıl ışıl parlatırken kiminizin gözlerinde ise bir 
damla yaş olarak kalmıştır. Bugün ise yüreklerimizi ısıtan 
umutlarla hepimiz coşkulu ve heyecanlıyız.

Bakanlık olarak sizlerin geleceği adına önemli ve gü-
zel çalışmalar yapıyoruz. Amacımız sizleri bugünün değil, 
geleceğin şartlarına hazırlamaktır. Öğrencilerimizin ruh 
ve beden sağlığı içerisinde eğitim ve öğretim görmeleri he-
pimizin ortak hedefidir.

Sevgili Öğrenciler,
Bizlerin en kıymetli varlıkları, geleceğimizin temi-

natı sizlersiniz. Biz sizlere yürekten inanıyor ve güveni-
yoruz. Yeter ki sizler de kendinize güvenin. Emin olun ki 
çalışırsak, birlik ve beraberliğimizi korursak, gelecek daha 
iyi ve daha aydınlık olacaktır.

Değerli Öğretmenler,
Toplumun öncüsü, geleceğin gönüllü mimarları ola-

rak bu kutsal mesleği sabırla ve büyük bir özveri ile yerine 
getirdiniz. Birçoğunuzun zor şartlar altında ve üstün gay-
retle önemli başarılara imza attığını da biliyorum. Emek-
leriniz için teşekkür ediyoruz. Birlikte yapacağımız daha 

çok işimiz var ve beklentileri boşa çıkarmayacağınıza da 
inanıyorum. Bu kutsal mesleği bihakkın yerine getirdiği-
mizde misyonumuza ulaşmış olacağız. Bu vesile ile başta 
kurumları başarıyla yöneten okul idarecileri olmak üzere, 
öğretmenlere ve yardımcı personele bir kez daha teşekkür 
ediyorum.

Saygıdeğer Veliler,
Eğitimde, okul ile aile iç içe olmalı ki birlikte daha 

iyi neticeler alınabilsin. Bu işler de sizsiz olmaz. Çocuklar 
bizim hayattaki en değerli varlıklarımızdır. Sizler, her za-
man olduğu gibi çocuklarınızın yanında oldunuz ve yü-
kümüzü paylaştınız. Çocuklarınızla ne kadar gurur duy-
sanız azdır. Onlar okullarda aldıkları eğitim ve terbiye ile 
hep bir adım daha önde olacaklar. Onların başarısında ne 
kadar katkınız olduğunu biliyor ve sizlere gönülden teşek-
kür ediyoruz.

Ayrıca, kurum idarelerine, yerel yönetimlere ve sivil 
toplum kuruluşlarına destekleri için teşekkürü borç bili-
yorum.

Sevgili Öğrenciler,
Yıl içerisinde çokça okudunuz, yazdınız ve dinle-

diniz. Tatili, dinlenmeyi hak ettiniz. Tatili, dinlenme ve 
kendinizi geliştirme fırsatı olarak değerlendirin. Unutma-
yalım ki giden zamanı geri getiremeyiz.

Karne sadece öğrencinin değil, okul idaresinin, öğ-
retmenin, ailenin kısaca hepimizindir. Hepimiz kendimizi 
sorumlu hissetmeli, eksikliklerimiz varsa el birliği ile ta-
mamlamalıyız.

Karnesinde kırık notları olanlar üzülmesin, çalışarak 
telafi etme fırsatları olacak. Biraz özen ve kararlılıkla her 
zorluğun aşılacağına inanıyor ve sizlerden umutlu olduğu-
mu tekrar belirtmek istiyorum.

Karnesi başarılı olanları da tebrik ediyor, başarıları-
nın devamını diliyorum. 

Bu tatil döneminde öncelikle dinlenmenizi ve bunun 
yanında kitap okuma, çeşitli sportif, kültürel ve sosyal fa-
aliyetlerde bulunma gibi etkinliklerle kendinizi geliştire-
cek aktivitelerde bulunmanızı ve böylelikle bir sonraki 
eğitim ve öğretim yılına enerji ve umut dolu bir başlangıç 
yapmanızı ümit ediyorum.

13-21 Haziran 2015 tarihleri arasında yapılacak olan 
2015-LYS sınavına katılacak tüm öğrencilerimize başarı-
lar diliyorum.

Yolunuz ve bahtınız açık olsun.

Ercan TÜRK
Ortaöğretim Genel Müdürü

4 /Ortaöğretim Genel Müdürlüğü



Genel Müdürlük, 1739 sayılı Millî Eğitim Te-
mel Kanunu ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakan-
lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile verilen görevleri ifa et-
mektedir. 14/3/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan 6528 sayılı Millî Eğitim Te-
mel Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararna-
melerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 
Genel Müdürlüğün görevlerinin düzenlendiği 652 
sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname-
nin 8 ve 27 nci maddelerinde değişiklik yapılmış-
tır. 

Yapılan değişiklikler ile daha önce yükseköğ-
retim ve yurtdışı eğitime yönelik hizmetler yeni 
kurulan Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Ge-
nel Müdürlüğü uhdesine verilmiş, grup başkan-
lıkları daire başkanlığı olarak düzenlenmiştir. 

Buna göre, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü-
nün görevleri 652 sayılı KHK’de yapılan son deği-
şiklikler ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün görevleri: 
Ortaöğretim okul ve kurumlarının yönetimi-

ne 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 ihtiyaç-
larının giderilmesi ve maddi yönden desteklen-
mesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

Bakan tarafından verilen benzeri görevleri 
yapmak. 

Sorumluluk Alanlarıyla İlgili Ortak Görevler: 
Eğitim ve öğretime ilişkin hedef, politika ve 

standartlar belirlemek, 
Eğitim ve öğretimi etkileyen faktörleri tespit 

etmek, toplum ve sektör bazında ihtiyaç ve bek-
lentileri karşılamak üzere araştırma ve geliştirme 
faaliyetleri yapmak, 

Öğrencilerin, plan ve programlarda tespit edi-

len amaçlar doğrultusunda yöneltilmesi ve gelişti-
rilmelerine ilişkin rehberlik çalışmaları yapmak, 

Öğretim programları, ders kitapları, öğretmen 
kılavuz kitapları ile diğer ders araç ve gereçlerine 
yönelik araştırmalar yapmak, öğretim materyal-
lerinin geliştirilmesine katkı sağlayıcı çalışmalar 
yapmak ve ilgili birimlere sunmak, 

Özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma 
hizmetlerini yürütmek, 

Okul, ilçe, il ve ülke düzeyinde yapılan eği-
tim, öğretim ve yönetim hizmetleri ile ilgili ölç-
me ve değerlendirme sonuçlarını değerlendirmek, 

Eğitim ve öğretim sürecine diğer kurum, ku-
ruluş ve bireylerin katılımını sağlamak, 

Eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere, eği-
tim bina ve tesisleri ile eğitim araç ve gereçlerinin 
planlanması, projelendirilmesi ve üretilmesinde 
ilgili birimlerle iş birliği yapmak, 

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

Söz konusu yasal düzenlemelere göre Genel 
Müdürlüğümüz daire başkanlıkları; 

1. Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire 
Başkanlığı, 

2. Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçle-
rinin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı, 

3. Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı, 
4. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, 
5. İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlı-

ğı, 
6. Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire 

Başkanlığı, 
7. Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Baş-

kanlığı, 
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.

Ortaöğretimde
Değişim
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Ortaöğretim 
Genel
Müdürlüğü

14/3/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan 6528 sayılı Millî Eği-
tim Temel Kanunu ile Bazı Kanun Hükmün-
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun ile Genel Müdürlüğümüz yeni-
den yapılandırıldı.

Ortaöğretimin 
Amacı

Öğrencilere asgari ortak bir genel kül-
tür vererek toplumu tanımalarını, sorun-
lara çözüm yolları aramaları ve yurdun 
iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasına 
katkıda bulunma bilinç ve gücünü kazan-
malarını, öğrencilerin ilgi, istek ve yete-
nekleri doğrultusunda yükseköğretime 
veya hem mesleğe hem de yükseköğreti-
me, hayata ve iş alanlarına hazırlanmala-
rını sağlamaktır.

Ortaöğretimin Tarihi 
Süreci-1
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Misyonumuz Vizyonumuz

Geleceğin dünyasını şekillendirmeyi 
hedef edinmiş nesillerin yetişmesine kat-
kıda bulunmak.

Öğrencileri, bireysel özelliklerini dik-
kate alarak temel becerilerini geliştirmek 
suretiyle ulusal ve evrensel değerleri be-
nimsemiş olarak hayata ve bir üst öğreni-
me hazırlamak.

Ortaöğretim okullarının yönetimini Bakanlık merkez teşkilatı düze-
yinde yürüten Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün tarihi, Bakanlığımız 
teşkilatının tarihine paralel olarak gelişme göstermiştir. Genel Müdürlü-
ğün tarihsel gelişiminden bahsedebilmek için ortaöğretim okullarının or-
taya çıkışından ve yönetsel anlamda bağlı oldukları merkezî örgütün gös-
terdiği gelişimden bahsetmek gerekecektir.

Türk eğitim tarihine baktığımız zaman 
gerek İslamiyet’ten önceki Türk toplumla-
rında gerekse ve bilhassa da İslamiyet sonra-
sı Türk toplumlarında eğitime ayrı bir önem 
verildiği görülmektedir. 

Türkler Müslüman olmadan önceki dö-
nemde, çocukların toplumsallaştırılıp eği-
tilmesinde toplumun töresi önemli bir rol 
oynamaktadır. Bu devirlerdeki Türklerin 

eriştikleri uygarlık ve kültür düzeyi, on-
larda örgün eğitim kurumları bulunduğu-
na dair kesin bir delil ise de bu kurumlar 
hakkında henüz kesin bilgimiz yoktur (Ak-
yüz, 2012).  İslamiyet’ten sonra ise Türk top-
lumlarında ilk kez medrese denen, planlı, 
düzenli,  güçlü bir eğitim kurumu olan bir 
okul ortaya çıkmış, medreseler kısa sürede 
her yere yayılmıştır (Akyüz, 2012).
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Osmanlı’da Fatih, fethin hemen ardın-
dan, İstanbul’daki sekiz kiliseyi medreseye 
çevirmişti. Fatih döneminde kurulan Te-
timme Medreseleri ile Mûsıla-i Sahn denen 
8 medrese ortaöğretim düzeyinde idi. Her 
medresede 11 oda vardı ve her odaya sof-
ta denen 3 kadar öğrenci yerleştirilmişti. 
Odaların mumla aydınlatılması ve öğren-
cilerin bazı ihtiyaçları için herbirine az bir 
para veriliyordu. Tetimmeler’de muîdler ve 
en seçkin danişmendler ders okutuyordu. 
(Akyüz, 2012)

 Osmanlı Devleti’nde ortaöğretim 
alanında faaliyet gösteren okullar; medre-
selerin orta kısımları ile Tanzimat okulları 
(rüştiye, idadi ve sultaniler) ve yabancı dil-
de öğretim yapan kolejler ve azınlık okulla-
rıdır.

Bu okullar yapı ve işleyiş bakımından, 
birbirlerinden habersiz hatta birbirlerine 
kapalı dikey kuruluşlar halinde yapılandı-
rılmışlardı. Dolayısıyla ortak bir anlayışla-

rı ya da kademelendirilmeleri söz konusu 
değildi. Bugünkü anlamında, ortaöğretim 
düzeyinde okulların kurulmaya başlaması 
Osmanlı İmparatorluğu’nda 1773 yılından 
itibaren ilköğretime dayalı olarak öğrenci 
almaya başlayan askerî okulların kurulma-
sına kadar uzanmaktadır. Bu askerî okullar, 
genellikle sıbyan okulunu bitirenlerden ve 
medreselerden ayrılanlardan öğrenci aldı-
ğı için ortaöğretim okulları olarak adlandı-
rılabilirler; ancak Tanzimat’a (1839) kadar 
Osmanlı eğitim sisteminde ilk, orta ve yük-
seköğretim kademeleri gibi bir sınıflandır-
ma bulunmamaktadır.

 Tanzimat’ta kurulan rüştiyeler, ilk 
kuruldukları zaman (1839), sıbyan mektep-
lerinin daha iyi öğretim veren üst sınıfları 
gibi düşünülmüş ancak çok geçmeden genel 
ortaöğretiminin en alt düzeyindeki okullar 
haline gelmiştir. 

İdadiler ise ilk olarak harp okulu ve as-
kerî tıbbıyeye girmek isteyen gençlerin ek-
sik bilgilerini tamamlamak amacıyla açılan 
hazırlık sınıfları için bir isim olarak kul-
lanılmıştır. O zaman programları rüşdiye-
lerden pek farklı değildi ve öğretim sürele-
ri dört yıldı. 1869 Nizamnamesi ile birlikte 
4 yıllık rüşdiyelerin üstünde, öğretim sü-
resi 3 yıl olacak ve sancak merkezlerinde 
açılacak idadi adı altında bir okul tipi dü-
şünülmüş ve bununla ortaöğretimin süresi 
rüşdiye ile birlikte 7 yıla çıkarılmıştır. Ni-
zamname ayrıca ortaöğretim okulu olarak 
sultanileri de getirmiştir. 

 

Osmanlı 
Devletinde 
Ortaöğretim

8 /Ortaöğretim Genel Müdürlüğü



1910’lu yıllarda ise ortaöğretim okulları; 
medreseler (orta kısmı), idadiler, sultaniler ve 
öğretmen okulları idi. Kurtuluş Savaşı yılla-
rında da ortaöğretimin bu yapısında bir deği-
şiklik olmamıştır. (Dönmez, 2005)

 İlk ortaöğretim okulları sayılan rüşti-
ye mekteplerinin idaresine bakmak üzere 11 
Mart 1839 yılında Mekâtib-i Rüştiye Nezare-
ti kurulmuştur. Mekâtib-i Rüşdiyye Nezare-
ti tam bir nezaret olmayıp Evkaf Nezareti’ne 
bağlı bir müdürlük seviyesinde idi. Bu yüzden 
adı geçen nezaretin modern anlamda merkezî 
maarif teşkilatına gidişin ilk adımı olarak ka-
bul edilmesi konusu tartışmalıdır (Maârif-i 
Umûmiyye Nezâreti, 2013).

 Yeni düzenlemeye göre kurulan (20 Ey-
lül 1869) Meclis-i Kebir-i Maârif, maârif ida-
resinin genel merkezi durumunda olup, idari 
ve ilmî olarak iki daireye ayrılmıştır. Ancak 
ortaöğretim okullarının yönetsel işlerini yü-
rüten ayrıca bir eğitim-öğretim dairesine yer 
verilmemiştir.

Bu düzenleme ile teşkilatta yer alan bi-
rimlerin, bugünkü teşkilat yapısında da ye-
rini korudukları ve Bakanlık merkez teşkila-

tı içerisinde Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne 
karşılık gelen yapının da ilk defa Mekâtib-i 
Rüşdiyye Dairei (ortaokul) olarak 1879 yılın-
da oluşturulduğu görülmektedir. 1886’da mer-
kezî teşkilatta bazı yeni dairelerin kurulduğu 
ve bazı dairelerin adının değiştirildiği görül-
mektedir. Bu noktada Mekâtib-i Rüşdiye Da-
iresi, Mekâtib-i Rüşdiye İdaresi olarak değiş-
tirilmiştir. 1892’de beş yıllık bir süre içinde 
edinilen tecrübelere ve değişen maarif politi-
kasına göre yeni bir düzenleme daha yapılmış-
tır. Bu değişiklik ihtiyacı, ortaöğretim sağlam 
bir temele dayandırılmadan yükseköğretim 
için yapılacak bütün teşebbüslerin boşa gide-
ceği görüşünden doğmuştur. Nitekim bu yıl-
da Mekâtib-i Âliye Dairesi kaldırılarak bir 
Mekâtib-i İdadiye Dairesi kurulmuştur. (Er-
doğdu, 1996) Daha sonra l3 0cak 1909 tarih-
li bir irade ile yine Mekâtib-i İdadiye İdaresi, 
Mekâtib-i Rüşdiye İdaresi, Mekâtib-i İbtidai-
ye İdaresi ve Mekâtib-i Hususiye İdarelerinin 
adları zikredilmiş, Daire-i İlmiye ve Daire-i 
İdare birleştirilmiş ve Müfettiş-i Umumilik 
ve Merkez Maarif Müdürlüğü lağvedilmiştir 
(Maârif-i Umûmiye Nezareti, 2013).

e-Bülten Sayı:7 /9

Gelecek Sayıda  Cumhuriyet Döneminde Ortaöğretim 



Eğitimde 
Toplumsal 
Cinsiyet
Eşitliğinin 
Geliştirilmesi
Projesi Açılış 
Toplantısı
Gerçekleştirildi “Ortaöğretim Genel Müdürlüğü olarak, 

alanında Türkiye’de ilk uygulama örneği olan 
bu projenin hayata geçirilmesine öncü olmaktan 
ve böyle bir projenin paydaşı ve yararlanıcısı 
olmaktan son derece mutlu olduğumuzu belirtmek 
isterim.”
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Bakanlığımız tarafından IPA I. Bileşeni 2010 programlamasına yö-
nelik olarak hazırlanan okullarda kız ve erkek öğrenciler için toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tüm eğitim sektöründe eşitlikçi ve top-
lumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşımın yaygınlaştırılmasını amaçlayan 
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi’nin açılış 
toplantısı Bakanımız Sayın Nabi Avcı’nın katılımıyla 21 Mayıs’ta Anka-
ra’da yapıldı. 

Sayın Bakanımız Nabi AVCI konuşmalarında “Toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinin tezahürleri toplumdan topluma değişebiliyor. Türkiye’de 
biz bunun belki başka ülkelerde de örnekleri görülen bir tezahürünü çok 
yakın  tarihlerde kadınlara yönelik ayrımcılığın kendi içerisinde de pe-
kiştirilmiş bir örneğini yaşamıştık. Bu projenin yapılan iyi ve henüz ya-
pılmayan iyi işlere işaret edecek bir proje olarak bizim çok işimize yara-
yacağını biliyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bu projede pek 
çok önemli ve güzel şeyler yapılacaktır. Bu önemli işlerden biri de 10 
ders programının ve 80 ders kitabının bu gözle elden geçirilecek olma-
sıdır.“ ifadelerini kullanmış ayrıca, ders kitaplarından cinsiyet eşitliğine 
aykırı bölümlerin çıkarılarak toplumsal cinsiyet eşitliği konularının müf-
redatın içinde eritileceğini belirtmişlerdir.

Genel Müdürümüz Sayın Ercan TÜRK ise açılış toplantısında yap-
tığı konuşmada “Okullarımızın mevcut durumuna baktığımızda, maddi 
gücü yetersiz olan ve sosyal güvencesi olmayan ailelerin eğitim ve öğre-
tim gören çocuklarına burs, yatılılık ve şartlı nakit transferi gibi imkân-
larla okullaşmanın desteklenmesi sonucu kız ve erkek çocuklarımızın 
okullaşma oranlarının neredeyse eşitlendiğini, eğitime erişim konusunda 
tanımlanacak bir problemimizin olmadığını söyleyebiliriz. 

Diğer yandan, hepimiz biliyoruz ki yasalar önünde eşitiz. T.C. Ana-
yasası’nda kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğu belirtilmekle 
kalmayıp pozitif ayrımcılık yasa hükmü hâline getirilmiştir. Hatta Millî 
Eğitim Temel Kanunu’nda eğitim ve öğretimde fırsat eşitliği vurgulan-
makta ve tüm mevzuat düzenlemeleri de bu doğrultuda yapılmaktadır. 
Bundan sonra da politika ve programlara dâhil edilmesine devam edile-
cektir.” diyerek Cinsiyet Eşitliği sorununun sadece proje kapsamında de-
ğil Genel Müdürlüğümüzün diğer çalışmalarında da dikkate alındığını 
belirtmişlerdir.
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Proje faaliyetleri ve geliştirilen mater-
yaller hakkında bilgi vermek ve düzenli, 
gönüllü ve karşılıksız kan bağışının önemi 
ve gerekliliği konusunda okul yöneticile-
rinde farkındalık artırmak amacıyla yerli 
ve yabancı uzmanlar tarafından Bakanlı-
ğımız, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı 
iş birliğinde yürütülen ve güvenli kanın 
temin edilmesindeki sorunları gidererek 
toplum sağlığının iyileştirilmesine katkıda 
bulunmayı, gönüllü kan bağışçılarından 
güvenli kanın teminini sağlamayı amaçla-
yan ve Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Ön-
cesi Mali Yardım Aracı (IPA) I. Bileşeninin 

2010 yılı programlaması kapsamında su-
nulan “Geleceğin Kan Bağışçılarının Ka-
zanımı Projesi” kapsamında 81 ildeki pilot 
okullarından belirlenen 150 okul yönetici-
sine eğitim verildi. 

Proje faaliyetleri ve geliştirilen mater-
yaller hakkında bilgi vermek ve düzenli, 
gönüllü ve karşılıksız kan bağışının öne-
mi ve gerekliliği konusunda okul yönetici-
lerinde farkındalık artırmak amacıyla yer-
li ve yabancı uzmanlar tarafından verilen 
eğitim, 17 - 19 Mart 2015 tarihleri arasında 
Antalya’da gerçekleştirilmiştir. 

Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı ve 
Türk Kızılayı iş birliğinde yürütülen 
ve güvenli kanın temin edilmesindeki 
sorunları gidererek toplum sağlığının 
iyileştirilmesine katkıda bulunmayı, gönüllü 
kan bağışçılarından güvenli kanın teminini 
sağlamayı amaçlayan ve Türkiye-Avrupa 
Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 
(IPA) I. Bileşeninin 2010 yılı programlaması 
kapsamında sunulan “Geleceğin Kan 
Bağışçılarının Kazanımı Projesi” kapsamında 
81 ildeki pilot okullarından belirlenen 150 
okul yöneticisine eğitim verildi. 
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Eğitime katılan okul yö-
neticileri, pilot okullarda ger-
çekleştirilecek olan gönüllü ve 
karşılıksız kan bağışı konusun-
daki bilinçlendirme faaliyetleri-
ni desteklemek amacıyla kendi 
illerindeki diğer okul yöneti-
cilerine bilgilendirme semine-
ri vererek eğitimde edindikleri 
bilgileri paylaşmışlardır.



Trafikte 
Genç 
Fikirler 
Belli
Oldu!
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Trafik güvenliği konusunda ortaöğretim öğ-

rencilerinde farkındalık yaratmayı amaçlayan 

Trafikte Gençlik Hareketi çerçevesinde düzenle-

nen Trafikte Genç Fikirler yarışmasının final de-

ğerlendirmesi ve ödül töreni 27 Mayıs 2015 tari-

hinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Trafikte Gençlik Hareketi kapsamında, genç-

lerin trafik güvenliği konusunda sorumluluk al-

malarını ve yaparak yaşayarak öğrenme süreç-

lerine dâhil olmalarını teşvik etmek amacıyla 

Trafikte Genç Fikirler yarışması düzenlenmekte-

dir. 2014’ten itibaren ulusal ölçekte gerçekleşti-

rilen Trafikte Genç Fikirler yarışmasında, genç-

lerden tespit ettikleri bir trafik sorununa yönelik 

kampanya tasarlamaları ve uygulamaları isteni-

yor. 

Bu yıl proje kapsamında gerçekleştirilen tra-

fik olimpiyatlarına 52 başvuru oldu.

Ön eleme sonucunda, 10 ekip, kampanyala-

rını final jürisi önünde sunma fırsatı elde etti. 27 

Mayıs 2015’te Ankara’da düzenlenen final değer-

lendirmesi sonucunda;

İzmir Ali Osman Konakçı Mesleki ve Tek-

nik Anadolu Lisesi “Emniyet Kemeri Can Kur-

tarır” kampanyasıyla birinci ve “Kırmızı Işıkta 

Kalp Durmasın Sen Dur” kampanyasıyla ikinci 

olur iken İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler 

Lisesi “Geleceğin Işıkları” isimli kampanyası ile 

üçüncü oldu.  

Dereceye girenlerin yanında, finale kalan 

bütün öğrencilere, çeşitli ödüller verildi.
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Hizmet İçi Eğitimlerimiz 
Devam Ediyor

Öğretmenlerimize yönelik Öğretim Teknolojileri ve Ma-

teryal Tasarımı, Öğretme, Öğrenme, Kuram ve Yaklaşımları, 

Ölçme ve Değerlendirme,  Özel Öğretim Yöntem ve Teknikle-

ri (Almanca), Ortaöğretim Programlarının Tanıtımı, Belletmen 

Eğitimi konularında düzenlenen 13 (on üç) kurs/seminere 1.599 

öğretmenimiz katılmıştır. Eğitim Yönetimi Seminerlerine 898 

yöneticimiz katılmıştır. 

Ocak-Haziran 2015 tarihleri arasında Genel 
Müdürlüğümüze bağlı okullarda görevli yöne-
ticilere ve öğretmenlere yönelik 17 hizmet içi 
eğitim kurs/semineri gerçekleştirilmiştir.

“
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2014 yılında 187 si Devlet Yatırım 
Programından, biri hayırsever katkısı 
olmak üzere toplam 188 proje tamam-
lanmıştır. Bu projelerle 119 okul bina-
sında 2.744 derslik, 16.704 öğrenci ka-
pasiteli 72 pansiyon, 43 spor salonu, 4 
konferans salonu ile 10 dairelik lojman 
hizmete girmiştir.

2014 yılından 248 Devlet Yatı-
rım Programı, 13 hayırsever katkısı 

olmak üzere toplam 261 proje devre-
dilmiş olup 2015 yılında da 173 yeni 
proje Devlet Yatırım Programı’na alın-
mıştır.

Yapımı devam eden toplam 434 
proje tamamlandığında 256 okul bina-
sında 6.278 derslik, 41.682 öğrenci ka-
pasiteli 196 pansiyon, 112 spor salonu, 
12 konferans salonu ile 26 dairelik loj-
man faaliyete girecektir.

•	 35	Anadolu	Lisesi,
•	 29	fen	lisesi,
•	 		4	sosyal	bilimler	lisesi,
•	 		2	spor	lisesi
•	 	 		1	güzel	sanatlar	lisesi,

 olmak üzere Genel Müdürlüğümüze bağlı 71 yeni okul eğitim ve öğretime 
açılmıştır. 

 Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda görev yapan Almanca öğretmenlerine Goethe Enstitüsü 
iş birliği ile Almanya’da “İleri Metodoloji Eğitimi” verilmektedir. Bu kapsamda 40 öğretmenimiz 26 
Ocak-06 Şubat 2015 tarihleri arasında Almanya’nın Schwabisch Hall şehrinde eğitim almıştır. Ağus-
tos-Eylül 2015 tarihleri arasında 120 öğretmenimizin daha yurt dışına gönderilmesi planlanmıştır.

2015-2016 Ders Yılında Eğitime ve Öğretime 
Başlayacak Yeni Okullarımız

Almanca Öğretmenlerimiz Yurt 
Dışında Eğitim Alıyor
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Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim

KurumlarıYönetmeliği Güncellendi
Ortaöğretim kurumlarına yönelik ter-

cih ve yerleştirme sisteminde (TEOG) ya-

pılan düzenlemelerin yanında değişen ve 

gelişen şartlara bağlı olarak Ortaöğretim 

Kurumları Yönetmeliği’nin özellikle nakil 

ve disiplinle ilgili maddelerinde değişiklik 

yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

BİMER, Alo 147, MEB Bilgi Edinme Sis-

temi, velilerden, öğretmenlerimizden, okul 

yöneticilerinden, il ve ilçe millî eğitim yöneticilerinden alınan geri 

bildirimler de dikkate alınarak yönetmelik taslağı hazırlanmış, söz 

konusu taslak, farklı illerde (Antalya, Kırşehir) düzenlenen çalış-

taylarda /toplantılarda değerlendirilmiştir. Çalıştaylara/toplantıla-

ra Bakanlığımız merkez teşkilatının ilgili birimlerinden ve taşra 

teşkilatının her kademesinden temsilciler katılmıştır. 

Çalıştay/toplantılarda Yönetmeliğin değiştirilmesi ya 

da yeniden düzenlenmesi öngörülen maddeleri üzerinde 

çalışılmış, tartışılmış ve oluşan ortak görüş doğrultusun-

da belirlenen madde hükümlerini içeren Yönetmelik Tas-

lağı hazırlanmıştır. Etkin katılımla ve yoğun bir tempoda 

gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda hazırlanan taslak 

yönetmelik ilgili birim amirlerinin de katıldığı toplantı-

larda Sayın Müsteşarımıza ve Sayın Bakanımıza arz edil-

miştir. Nihai değerlendirmeler sonucunda son şekli verilen yönet-

melik Başbakanlığa gönderilmiş olup 01/07/2015 tarihli ve 29403 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Millî Eğitim Bakanlığı 
Ortaöğretim Kurumları 
Yönetmeliği’nin 
değerlendirildiği çalıştaylarda; 
değişen ve gelişen şartlar 
ile ortaya çıkan ihtiyaçlar 
doğrultusunda yönetmeliğin 
bazı maddelerine yönelik 
değişikliği ihtiva eden 
yönetmelik taslağı  
hazırlanmıştır.”

“
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Mevzuat Kitabı Hazırlandı
 Ortaöğretim kurum yöneticileri ile il ve 
ilçe millî eğitim yöneticilerinin yararlanaca-
ğı kanun, kanun hükmünde kararname, ba-
kanlar kurulu kararı, yönetmelik, yönerge, 
esaslar, genelge ve talimat yazıları ile diğer 
mevzuata ilişkin bilgilerden  oluşan “Ortaöğ-
retim Mevzuatı” adlı doküman hazırlanarak 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün internet 
sayfasında kullanıcıların istifadesine sunul-
muştur.”

“

Güzel Sanatlar Lisesi ile Spor Liselerine Alınacak 
Öğrenci Seçimine İlişkin 

Genelge Yayımlandı
 Güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinin 
9 uncu sınıflarına öğrenci alınmasına ilişkin 
iş ve işlemleri düzenleyen Genelge hazırlana-
rak (Güzel Sanatlar Lisesi ile Spor Liselerine 
Alınacak Öğrenci Seçimine ilişkin Genelge 
18.05.2015 tarih ve 2015/14 sayılı)  yürürlüğe 

konulmuştur. Söz konusu genelgede kontenjanlar, başvurular, kurulacak komisyon-
lar, başvuru takvimi, puanlama gibi esaslar belirlenmiştir.
Güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinin 9 uncu sınıflarına öğrenci alınmasına iliş-
kin iş ve işlemler Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği çer-
çevesinde Bakanlığımızca ilan edilmiştir. Buna göre başvurular 15-24 Haziran 2015 
tarihleri arasında doğrudan veya posta yoluyla ilgili okul müdürlüklerine yapılacak, 
25-26 Haziran 2015 tarihlerinde ise alanlara göre sınava girecek öğrenci listeleri 
okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecektir. Öğrenci seçimine ilişkin yete-
nek sınavları, bölümler bazında 29 Haziran-03 Temmuz 2015 tarihleri arasında tek 
aşamalı olarak komisyonlar marifetiyle yapılacaktır.

e-Bülten Sayı:7 /19



 Eğitim İzleme Raporu 2014 Danışma 
Toplantısı’na Genel Müdürlüğümüzü tem-
silen Eğitim Politikaları Daire Başkanı Ali 
KARATAY ile birlikte Eğitim Ortamları-
nın ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştiril-
mesi Daire Başkanı Hülya ERTÜRK, İzle-
me ve Değerlendirme Daire Başkanı Hacı 
Ali OKUR katılmıştır. 

2003 yılında “Herkes için kaliteli eği-
tim” hedefi ile Sabancı Üniversitesi bünye-
sinde hayata geçen Eğitim Reformu Giri-
şimi, Türkiye’de toplumsal ve ekonomik 
gelişmeyi sağlayacak eğitim reformu po-
litikaları geliştirilmesini amaçlıyor. Bu 
yolda farklı paydaşları bir araya getirerek 
katılımcı fikir üretim süreçlerinin oluşma-
sına destek veren ERG, araştırma, savunu 
ve eğitim alanlarında çalışmalarını sürdü-
rüyor.

Türkiye’de eğitim politikası üzerine 
düşünen, soru soran, sorunları tanımlayan 
ve çözüm seçenekleri geliştiren sınırlı sa-
yıdaki girişimden biri olan ERG, çalışma-

larını 12 yıldır aşağıdaki amaçlar doğrul-
tusunda yürütüyor: 

Eğitimde reform gerektiren konularda 
toplumsal bilinç yaratmak

• Toplumun ve kurumlarının eğitim-
de devletle eşdeğer paydaş olduğu 
düşüncesini olgunlaştırmak

• Devlet ile sivil toplum arasında eği-
tim reformu konusunda diyalog ve 
işbirliği sağlamak

• Diyalog içerisinde eğitim politikala-
rı üretmek

• Eğitim reformuna destek oluştur-
mak ve karar alıcıları etkilemek

• Eğitim reformlarını izlemek ve göz-
lemci olmak.

Eğitim Politikaları Dairesi üniversite-
lerin ülkemizin eğitim politikalarının be-
lirlenmesi ve güncellenmesi çalışmalarına 
etkin olarak katılımına büyük önem ver-
mekte, bu yöndeki çalışmaları destekle-
mektedir.
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Eğitim İzleme Raporu 2014 
Danışma Toplantısı Gerçekleştirildi



	 Polatlı	Fen	Lisesi’nde	TÜBİTAK	Bilim	Fuarı	açıldı.	Fuarda	tamamı	öğrenci-
lerin	fikirleriyle	oluşturulmuş	bilimsel	içerikli	projeler	sergilendi.	Fenden	tarihe	
pek	çok	bilimsel	proje	yer	aldı.	Polatlı	Fen	Lisesi	Bilim	Fuarı	açılışı	veli	ve	çevre	sa-
kinlerinin ilgisiyle yoğun bir şekilde geçerken görülmeye değer çok sayıda ilginç 
bir	o	kadar	da	bilgilendirici	projeler	yer	alıyor.
 Polatlı	Fen	Lisesi’nin	düzenlediği	Bilim	Şenliği’nin	açılışına	Genel	Müdür-
lüğümüzü temsilen Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi 
Daire	Başkanı	Hülya	ERTÜRK	KOÇ	ile	Eğitim	Politikaları	Daire	Başkanı	Ali	KA-
RATAY	katılmıştır.
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Okullarımızın Bilimsel
Çalışmalarının Yanındayız



Stratejik Önceliklerimizin 
Takipçisiyiz

 “Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 
Stratejik	Plan	Taslağı”	Ortaöğretim	Genel	
Müdürlüğünün	 görev,	 yetki	 ve	 sorumlu-
luk	alanında	incelenmiş,	gerekli	düzeltme	
ve öneriler Genel Müdürlük görüşü olarak 
sunulmuştur. “Millî Eğitim Bakanlığı 
2015-2019	 Stratejik	 Plan	 Taslağı”	 çalış-
maları	kapsamında	Genel	Müdürlükle	il-

gili	belirlenen	hedeflere/öngörülere	uygun	olarak	hazırlanan	performans	
göstergeleri	ve	faaliyetler		hazırlanmıştır.Ayrıca	Genel	Müdürlüğe	iletilen	
çeşitli	sorular,	konular	ve	yürütülen	tüm	eylem	planları		ve	stratejik	plan	
taslakları ile ilgili  iş ve işlemler sürece bağlı olarak yürütülmektedir.

Soru Önergeleri Çalışmaları Devam 
Ediyor

 Anayasa’nın	98	inci	madde-
si,	TBMM	İç	Tüzüğünün	99	uncu	
maddesi	 (RG:	 13.4.1973/14506)	
ve	 Strateji	Geliştirme	Başkanlı-
ğının 2000/36 sayılı Genelgesi 
gereğince   01.01.2015 tarihin-
den itibaren de Ortaöğretim Ge-
nel Müdürlüğünü ilgilendiren 
46	soru	önergesi	cevaplandırıla-
rak	Strateji	Geliştirme	Başkanlı-
ğına gönderilmiştir.
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Genel 
Müdürlüğümüz 
Personeli 
ile Afyon’da 
Çalışma 
Toplantısı 
Gerçekleştirildi

	 Genel	Müdürlüğümüze	bağlı	merkez	ve	taşra	teşkilatında	çalışan	personelin,	
Personel	Giderleri,	Sosyal	Güvenlik	kurumu	Devlet	Primi	Giderleri,	Genel	Müdür-
lüğümüze	bağlı	okulların	yakıt,	elektrik,	 su,	PTT,	ADSL	giderleri,	 	hizmet	alımı	
yoluyla	çalıştırılan	personelin	giderleri	ve	hizmet	içi	eğitim	seminerlerine	katılan	
personel	ile	okullarımızda	görevli	personelin	harcırah	giderleri	karşılanmıştır.

2015 
Bütçesi Dağılımı

Okullarımızdan gelen ödenek 
talepleri	 bütçe	 imkânları	 çerçe-
vesinde	karşılanmakta	olup	2015	
yılına	ait	bütçe	 (ödenek)	dağılı-
mı yanda gösterilmiştir.

	 Genel	 Müdürlüğümüz	 birimlerince	 yapılan	 çalışmaları	 değerlendirmek,	
planlanan	 çalışmalarla	 ilgili	 görüş	 alışverişinde	 bulunmak,	 çalışanların	 bilgi	 ve	
mesleki	yeterliliklerini	artırmak	amacıyla	personelimize	yönelik	01-03	Mayıs	2015	
tarihleri	arasında	Afyonkarahisar		ilinde	bir	çalışma	toplantısı	yapılmıştır.
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 Eğitim-öğretim sü-
recindeki uygulamaları 
yerinde görmek ve mev-
cut durum hakkında bilgi 
alışverişinde bulunmak 
üzere	Ağrı,	Ardahan,	Kars	
ve Iğdır illerine 16-17 Ni-
san 2015 tarihlerinde il 
ziyaretleri gerçekleştiril-
miştir.	 Ayrıca	 devamsız-
lık oranının ülke ortala-
masının üzerinde kaldığı 
görülen	43	ilde	bu	göster-
ge doğrultusunda gerçek-
leştirilecek çalışmalara devam edilecektir. 

 Genel Müdürlüğümüze bağlı 
okullarda	 yöneticilik	 yapan	 okul	 mü-
dürlerinin görevlerini yerine getirir-
ken karşılaştıkları sorunlar ve gelişti-
rilmesini düşündükleri alanlara ilişkin 
görüş ve önerilerini ortaya koymak 
amacıyla	163	 fen	ve	 sosyal	bilimler	 li-
sesi müdürüne Yalova ilinde gerçek-
leştirilen hizmet içi eğitimin sonunda 

beş adet açık uçlu sorudan oluşan bir 
anket	 uygulanmıştır.	Mevzuat,	 öğren-
ci	yerleştirme,	e-okul	işlemleri,	hizmet	
içi eğitim konu başlıklarındaki görüş 
ve	 önerilerden	 oluşan	 anket	 cevapları	
gruplanarak	 raporlaştırılmıştır.	 Ra-
porda	yer	alan	tespitler	doğrultusunda	
gerekli	çalışmalar	yapılacaktır.

İl Ziyaretleri 
Gerçekleştirildi

Fen Liseleri ile Sosyal Bilimler 
Liseleri Okul Müdürlerinin 
Mevcut Sorunlara İlişkin Görüş 
ve Önerileri ile Hizmet İçi Eğitim 
Talepleri Değerlendirildi

24 /Ortaöğretim Genel Müdürlüğü



Güzel Sanatlar ile 
Spor Liselerindeki 
Sorunların Tespiti 
İçin Anket Çalışması 
Uygulandı

Yönetici Pusulası

Sorularla Ortaöğretim 	 İllerin	 resim,	 müzik	 ve	 beden	 eğitimi	
branşlarındaki il zümre başkanlarının 
katılımıyla	 22-24	 Mayıs	 2015	 tarihlerinde	
gerçekleştirilen	 toplantıda;	 güzel	 sanatlar	
liseleri	ve	spor	liselerindeki	sorunlara	yönelik	28	
maddeden	oluşan	bir	anket	uygulanmıştır.	Anket	
sonuçlarının	analizi	raporlaştırılmıştır.

 Genel Müdürlüğümüze bağlı eğitim 
kurumu	 yöneticilerinin	 yapacağı	 iş	 ve	 işlemler	
ile uygulamak zorunda oldukları mevzuata 
ilişkin “Yönetici Pusulası” adı altında doküman 
hazırlama çalışmaları sürdürülmektedir.

Genel Müdürlüğümüzün 
iş ve işlemleri hakkında 
kamuoyunu bilgilendirmek, 
uygulamalar hakkında 
muhtemel tereddütleri 
ortadan kaldırarak uygulama 
birliği sağlamak ve verilen 
hizmetlerin kalitesini 
artırmak amacıyla hazırlanan 
“Sorularla Ortaöğretim” 
adlı çalışma yapılan çalıştay, 
hizmet içi eğitim, il ziyareti 
vb. çalışmaların dönütleri 
doğrultusunda güncellenerek 
Genel Müdürlüğümüz web 
sayfasında yayımlanmıştır.

	 Yükseköğretime	 geçişte	YGS	uygulamasının	 başladığı	 2010	 yılından	 2014	
yılına	kadar	beş	yıllık	YGS	verileri	okul,	il	ve	ülke	düzeyinde	analiz	edilmiş,	analiz	
sonuçları	il	millî	eğitim	müdürleriyle	ayrı	ayrı	olarak	gerçekleştiren	toplantılarda	
paylaşılmıştır.

ANALİZİ
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Görsel Sanatlar, Müzik ve Beden 
Eğitimi İl Zümre Başkanları 
Toplantısı Gerçekleştirildi

Güzel sanatlar ile spor liselerinde sanat ve 
spor alanında ortaokulların 8 inci sınıfların-
da okuyan yetenekli öğrencilerin teşvik edil-
meleri ve bu okullarda eğitim ve öğretim gör-
melerinin sağlanması amacıyla 22 - 24 Mayıs 
2015 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da Ba-
kanlığımız merkez teşkilatı personeli, akade-
misyenler ile 81 ilden beden eğitimi/spor, gör-
sel sanatlar ve müzik öğretmenleri il zümre 
başkanlarının katıldığı bir toplantı geçekleş-
tirilmiştir.

Bu doğrultuda illerde bulunan ortaokul 
8’inci sınıf öğrencilerinin bilgilendirilmesi-

ne yönelik toplantıya katılan beden eğitimi/
spor, görsel sanatlar ve müzik il zümre baş-
kanı öğretmenlerin; ortaokul zümre başkanı/
ilgili branşın öğretmenleri ile iş birliği içinde 
ortak bir çalışma yapmaları planlanmıştır.

 Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim ve 
öğretim	kurumlarında	2015-2016	eğitim	ve	öğretim	yılının	14	
Eylül	2015	Pazartesi	günü	başlayacağı	2014/11	sayılı	Genelge	
ile belirlenmiştir. Bu eğitim ve öğretim yılına ait çalışma 
takviminin ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda 
aşağıdaki şekilde düzenlenmesi uygun görülmüştür.
Buna göre:
1- 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında;
a)	Okul	öncesi,	ilkokul	birinci	sınıf,	ortaokul	ve	imam	hatip	

ortaokullarının	5	inci	sınıflarındaki	öğrencilerin	eğitim	ve	öğretime	uyum	programı	
07-11	Eylül	2015	tarihleri	arasında	yapılacaktır.
b)	Birinci	kanaat	dönemi,	14	Eylül	2015	Pazartesi	günü	başlayacak	ve	22	Ocak	2016	
Cuma günü sona erecektir.
c)	Yarıyıl	tatili,	25	Ocak	2016	ile	05	Şubat	2016	tarihleri	arasında	yapılacaktır.
d)	 İkinci	kanaat	dönemi,	08	Şubat	2016	Pazartesi	 günü	başlayacak	ve	10	Haziran	
2016 Cuma günü sona erecektir.
2- Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi; yukarıda belirtilen tarihler dikkate 
alınarak	16/12/1996	 tarihli	 ve	 2467	 sayılı	Tebliğler	Dergisi’nde	 yayımlanan	“Millî	
Eğitim	Bakanlığı	Örgün	ve	Yaygın	Eğitim	Kurumlarının	Çalışma	Takvimi”	örneği	
esaslarına göre valiliklerce düzenlenecektir.
3- 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı ise 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayacaktır.

2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi 
Genelgesi Yayımlandı (2015/16)
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 Temel Eğitimden Ortaöğretime Ge-
çiş Uygulaması kapsamında gerçekleştiri-
len “Ortak Sınavlar” sonucunda yapılacak 
değerlendirmenin ardından, yerleştirme-
ye esas puanların açıklanması ile tercih ve 
yerleştirme süreci başlayacaktır. Bu süreç-
te, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş 
Uygulaması’nın tüm okullar için merkezî 
yerleştirmeyi esas kılması nedeniyle mev-
cut okul ve dersliklerin kapasitelerinin en 
üst seviyede öğrenci yerleştirilecek şekilde 
planlanması gerekmektedir.
 Bu sebeple ilgili yönetmeliğin kon-
tenjan belirleme ile ilgili hükümleri doğ-
rultusunda e-Okul Sistemi üzerinde;
 1)11-15 Mayıs 2015 tarihleri arasın-
da okul müdürlüklerince okullarına ait 
kontenjan bilgilerinin girişleri,
 2) 18-20 Mayıs tarihleri arasında 
kontenjan bilgilerinin ilçe millî eğitim mü-
dürlükleri tarafından kontrol ve onayları,
 3) 21-25 Mayıs 2015 tarihleri ara-
sında kontenjan bilgilerinin il millî eğitim 
müdürlükleri tarafından kontrol ve onay-
ları,

 4) 26-28 Mayıs 2015 tarihleri arasın-
da kontenjan bilgilerinin Bakanlık birim-
leri tarafından kontrol ve onaylarının ya-
pılması gerekmektedir.
 Bu bağlamda, ortaöğretimin zorun-
lu eğitim kapsamında olduğu dikkate alı-
narak 2015-2016 eğitim ve öğretim yılın-
da ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9 
uncu sınıf öğrenci kontenjanlarının belir-
lenmesinde; atölye, laboratuvar ve derslik-
lerinin kapasitesi, okulların fiziki şartları 
ve sınıf tekrarı yapabilecek öğrenci sayısı 
ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurum-
larında ayrıca mesleki eğitimin amacına 
uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için 
sektörün özelliği, çevre ihtiyaçları vb. hu-
susların göz önünde bulundurularak aza-
mi düzeyde öğrenci alımını teminen il ma-
arif müfettişleri gözetiminde, ilçe ve il millî 
eğitim müdürlüklerince kamu kaynağının 
ve kapasitenin en iyi şekilde kullanımının 
sağlanması gerekli görülmektedir.

Ortaöğretim Kurumları 
Kontenjan Giriş Takvimi 
Belirlendi
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Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liseleri Okul 

Kontenjanları Yayımlandı

2015-2016 eğitim ve öğre-
tim yılında güzel sanatlar lise-
leri ile spor liselerinin 9 uncu 
sınıflarına öğrenci alınmasına 
ilişkin yapılacak iş ve işlemler 
2015/14 sayılı Genelge ile du-
yurulmuştur.

Adı geçen okulların kon-
tenjanlarına 2015/14 sayılı 
Genelge’ deki usul ve esaslar doğrultusunda öğrenci alınması sağlanacaktır.

Polis Koleji Öğrencilerinin 
Ortaöğretim Kurumlarına 
Yerleştirilmesi İşlemleri Devam 
Ediyor

6638 sayılı Kanun kapsamında 
kapatılan polis koleji öğrencilerinin 
nakilleri Yönetmelikte belirtilen 
kontenjanla ilgili hükümlere ve 
nakil zamanına bakılmaksızın 
okulların taban puanlarına göre il 
ve okul tercihleri doğrultusunda 
Makam Onayı ile  Bakanlığımıza 
bağlı okullara yapılmıştır.
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Fen Lisesi öğrencilerinin %75’i, Anadolu 
Öğretmen Lisesi öğrencilerinin %66’sı ve 
Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin %53’ü 
burslu olarak öğrenim görmektedir.

01.01.2015-30.06.2015 tarihli verilere 

göre Bakanlığımıza bağlı okullarda 118.566 
erkek, 126.052 kız öğrenci olmak üzere 
toplam 244.618 öğrenciye burs verilmektedir. 
Bir öğrencinin 3 ayda bir aldığı burs ücreti 
473,47 TL’dir.

Burs 
Hizmetlerimiz
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Kitap Yazım 
Çalışmaları Devam 
Ediyor

Genel Müdürlüğümüz tara-
fından öğretim programları ve 
ders kitaplarının İl Millî Eğitim 
Müdürlükleri bünyesinde ku-

rulan komisyonlar 
tarafından hazır-
latılması amacıy-
la komisyon ku-
rulması Makamca 
uygun görülmüş-
tür. Bu doğrultuda 
Ankara, Bursa, Er-
zurum, Eskişehir, 

İzmir, İstanbul, Kayseri, Konya, 
Malatya, Samsun ve Trabzon 
olmak üzere toplam 11 ilde ku-

rulan komisyonlar aracılığıyla 
kitap yazım/güncelleme çalış-
maları devam etmektedir.

Komisyonlarımızca hazır-
lanan Tarih (11) ve Girişimci-
lik ders kitabı olarak kabul edil-
miştir. 

Ortaöğretim kurumlarında 
okutulacak olan Fizik, Kimya, 
Biyoloji ve Matematik 12. sınıf 
ders kitaplarının hazırlanma-
sı amacıyla 2015 Nisan ayında 
Ankara İl Millî Eğitim Müdür-
lüğü bünyesinde Fizik, Kimya, 
Biyoloji ve Matematik komis-
yonları kurulmuştur.

Yeni	Kitap	
Yazım 
Komisyonları 
Kuruldu
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17-19/01/2015 tarihlerinde 
Genel Müdürlüğümüze bağlı spor 
liseleri ile güzel sanatlar liseleri-
nin öğretim programlarının ye-
nilenmesine yönelik Çorum’da 
“Güzel Sanatlar ile Spor Lisele-
ri Bölüm Dersleri Öğretim Prog-
ramlarının Yenilenmesi-3” (IV.) 
çalıştayı yapılmıştır. 

26.01-08.02/2015 tarihlerinde 
Ankara Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesinde;  4 program geliş-
tirme uzmanı, 4 ölçme ve değer-
lendirme uzmanı, 5 dil uzmanı, 1 
grafik tasarım ile 1 rehberlik uz-
manı tarafından yukarıda belirti-
len çalıştaylarda tamamlanan tas-
lak öğretim programları 14 gün 
boyunca incelenmiştir.

11-12 Nisan 2015 tarihlerin-
de yenilenen öğretim programları 
ile ilgili olarak alan uzmanlarının 
görüş ve önerilerinin alınması-
na yönelik Afyonkarahisar’ da 

“Güzel Sanatlar Müzik Bölüm 
Dersleri Öğre-
tim Program-
larının Yeni-
lenmesi-4” (V.) 
çalıştayı yapıl-
mıştır.

25-26 Nisan 
2015 tarihlerin-
de yenilenen 
öğretim prog-
ramları ile il-
gili olarak alan 
uzmanlarının 
görüş ve öne-
rilerinin alın-
masına yöne-
lik Kırşehir’de 
“Güzel Sanatlar Görsel Sanatlar 
Bölüm Dersleri ile Spor Lisele-
ri Bölüm Dersleri Öğretim Prog-
ramlarının Yenilenmesi-5” (VI.) 
çalıştayı yapılmıştır.

Güzel Sanatlar 
ile Spor 
Liseleri Bölüm 
Derslerinin 
Öğretim 
Programlarına                          
Yönelik 
Çalıştaylar 
Gerçekleştirildi

Güzel Sanatlar 
ile Spor Liseleri 
Bölüm Dersleri 
Taslak Öğretim 
Programları 
Talim ve 
Terbiye Kurulu 
Başkanlığına 
gönderildi

Ortaöğretimin zorunlu eğitim kapsamına 
alınması ve öğrencilerin potansiyel, yetenek, 
ilgi ve ihtiyaçlarındaki farklılıklar gözetilerek 
öğretim programlarında esneklik ve seviye 
farklılıklarını dikkate alan bir yapı oluşturmak 
ve temel becerileri geliştirmek amacıyla 
ülke genelinde çeşitli akademisyenler ile 
komisyonlarımızda görevli program geliştirme 
uzmanı, ölçme ve değerlendirme uzmanı, dil 
uzmanı, grafik tasarım ile rehberlik uzmanı 
tarafından tamamlanan taslak öğretim 
programları 22.05.2015 tarihinde incelenmek 
üzere Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına 
gönderilmiştir.
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Güzel Sanatlar ile 
Spor Liseleri Bölüm 
Derslerinin Öğretim 
Programlarına                          
Yönelik Çalıştaylar 
Gerçekleştirildi

Güzel Sanatlar ile 
Spor Liseleri Bölüm 
Dersleri Taslak Öğretim 
Programları Yazım 
Çalışmaları kapsamında 
kom i s yon l a r ı m ı zd a 
görevli program 

geliştirme uzmanı, ölçme ve değerlendirme uzmanı, dil uzmanı, 
grafik tasarım ile rehberlik uzmanı tarafından söz konusu taslak 
programların Taksonomi Tabloları ve Grafikleri (Bilişsel-Bilgi-
Psikomotor Boyut) hazırlanarak değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Öğretim Programlarını 
Yenileme Çalışmaları 
TÜBİTAK’ın İş Birliği ile Devam 
Ediyor

TÜBİTAK ile 05/02/2015 tarihinde imzalanan sözleşme 
doğrultusunda 9-12 nci sınıf Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım, 
Coğrafya, Tarih, İleri Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji öğretim 
programlarını yeniden güncelleme çalışmaları devam etmektedir.
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