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Sunuş
Ercan TÜRK

Ortaöğretim Genel Müdürü
Bir ülkenin varlığını devam ettirmesinin temelini oluşturan, birey ve toplumun gelişmesini sağlayan,
millî ve manevî değerlerin nesilden nesillere aktarılması süreci olan eğitim bir seferberlik sürecidir.
Bu seferberlikte ortaöğretim kademesi bireylerin toplumsal yaşama ve istihdama katılımı noktasında köprü vazifesini üstlenmektedir. Öğrencilerimize 21. yüzyıl becerilerinin en üst düzeyde kazandırılmasında, millî ve manevi değerlerin aktarılmasında ortaöğretimin rolü ve önemi büyüktür.
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B

akanlığımızın yeniden yapılandırılması, eğitim sistemimizin geliştirilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar ortaöğretim seviyesinde yapılan yeni düzenlemeler kapsamında Genel Müdürlüğümüzce; ortaöğretimde sürdürülebilir, öncü ve yenilikçi bir yapıya sahip öğrenme ortamlarını oluşturmak ve eğitimi daha nitelikli hâle getirmek amacıyla okullarımızın eğitim seviyelerinin yükseltilmesi,
kurumsal kapasitelerinin artırılması, okul çevre ilişkilerinin ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, eğitimde kalitenin ve eğitim süreçlerinin en temel ve somut çıktısı olan öğrenci başarısının artırılması
öncelikli hedeflerimizdendir.
Öğrencilerimizi; düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yeni fikirlere açık, bilim
ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek, demokratik düşünceyi özümsemiş, toplumun
bütün kesimleri ile birlikte yaşayabilme becerilerini geliştirmiş, millî ve ahlaki değerleri benimsemiş
vatandaşlar olarak yetiştirmek amacıyla eğitim sistemimizin temel unsurlardan olan öğretim programlarının ve materyallerin dünyada yaşanan hızlı gelişim ve değişimlere, bilimsel esaslara göre
çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi kaçınılmaz olmuştur.
Ülkemizin tarihsel, kültürel, sosyal ve ahlaki birikimini, değerler eğitimi yaklaşımını, dünyada yaşanan değişim ve gelişimleri içine alan, öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmesini sağlayan, üst düzey
düşünme becerilerine önem veren, dersin derste öğrenilmesini sağlayan, sonucu değil süreci değerlendirmeyi temel alan bir yaklaşımla, öğretim programları ile ilgili güncellenme, yenileme ve
yeniden hazırlama çalışmaları Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmiştir.
Bu süreçte; Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerine ait iki okul türü için 43 olan öğretim programı
sayısı 99’a çıkarılmış, “Müzik” programına ilave olarak Türk Halk Müziği” ve “Türk Sanat Müziği”
programları eklenmiştir. Tüm ortaöğretim okul türlerinde okutulan ortak derslerle seçmeli derslere
ait 146 farklı dersin öğretim programından 47 öğretim programının 27’si Talim ve Terbiye Kurulunca
kabul edilmiş olup 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren uygulamaya konulmuştur. Yapılan
bu çalışmalarda yenilenen öğretim programlarının kazanımlarına ve ders kitaplarına; 15 Temmuz
2016 tarihinde millî iradeyi, devleti, demokrasiyi ve halkımızın sarsılmaz birliğini hedef alan menfur
kalkışmanın önlenmesinde canlarını siper eden, zırhlı araçlara geçit vermeyen, yaylım ateşi karşısında kahramanca mücadele eden aziz milletimizin sarsılmaz cesareti, birlik ve beraberliğiyle 15 Temmuz gecesinde yazdığı destanı anlatan “15 Temmuz Millî İrade Zaferi” konuları da derç edilmiştir.
Eğitim sistemimizin tarihî sürecindeki gelişmelere ve eğitim hedeflerine göre şekillenen, hayat bulan, toplumun yaşayan bir parçası, tarihin canlı temsilcileri, eğitim seferberliğinin dilsiz ve baki şahitleri olan okullarımızın kuruluşu ve günümüze kadar olan tarihi süreci eğitim tarihimizde önemli
bir yer tutmaktadır. Bu itibarla Ortaöğretim Genel Müdürlüğü olarak; eğitim tarihimizin nesneler
aracılığıyla okullarımıza, öğrencilerimize, gelecek nesillere tanıtılması ve anlatılması amacıyla 81
ilde oluşturulan “İl Eğitim Tarihi Müzeleri” ile kuruluş yılları 1481-1948 yılları arasına rastlayan, tarihi
kimliğe sahip 100 okulumuzun kurumsal hafızalarında yaşayan canlı anıları ile eğitim süreçlerinin
yer aldığı “Tarihî 100 Lise” kitabımız, Kurtuluş Savaşı ruhunu, milletin bağımsızlık azmini dile getiren
“İstiklal ve İstikbal Şairi Mehmet Âkif Ersoy” konulu şiir yarışmasında il birincisi olan ortaöğretim
öğrencilerimizin eserlerinin yer aldığı kitaplarımıza da bu sayımızda yer verilmiştir.
Eğitim yolculuğumuzda gayret ve katkılarıyla çalışmalarını özveriyle sürdüren ve bize güç veren
herkese teşekkür eder, çalışmaların ülkemiz ve gençlerimiz adına hayırlı olmasını dilerim.
Saygılarımla…
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15 Temmuz’u Unutmadık,
Unutturmayacağız!
15 Temmuz 2016 tarihinde menfurca yapılan
kanlı saldırının önlenmesinde canlarını siper
eden, zırhlı araçlara geçit vermeyen, yaylım
ateşi altında kahramanca mücadele eden ve
bu uğurda canlarını hiç düşünmeden feda
eden ‘‘Şehitlerimizi” geleceğimiz olan gençlere tanıtmak ve onların mücadelesini anlatmak amacıyla Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
olarak, 07 Eylül 2016 tarihli ve 2016/18 sayılı
15 Temmuz Millî İrade Zaferi ve Şehitleri Anma
Etkinliği konulu Genelge yayımlanmıştır.
Genelgenin yayımlandığı tarihten menfur saldırının yıl dönümüne kadar geçen süre zarfında
eğitim camiamız 15 Temmuz gecesi ülkemiz için
canlarını feda eden şehitlerimizi, bu uğurda gazi
olan vatandaşlarımızı ve milletimizin şanlı direnişinin yediden yetmişe anlatılması için seferber
olmuşlardır.
Bu seferberlikte Ortaöğretim Genel
Müdürlüğü olarak;
Ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrenciler arasında “Darbeden Demokrasiye: 15 Temmuz Millî İrade Zaferi” konulu kompozisyon yarışması düzenlenmiştir.
Yarışma sonucunda il birincisi olarak seçilen 81
eser “Öğrencilerimizin Kaleminden Darbeden
Demokrasiye:15 Temmuz” adıyla kitap hâline
getirilerek 3000 adet basımı yapılmış ve eser sahibi öğrencilere gönderilmiştir.
Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri arasında “Darbeden Demokrasiye: 15 Temmuz Millî İrade
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Zaferi” konulu resim yarışması düzenlenmiştir.
Yarışma sonucunda birinci olarak seçilen 68
eser “Öğrencilerimizin Fırçasından Darbeden
Demokrasiye: 15 Temmuz” adıyla katalog hâline getirilerek 3000 adet basımı yapılmış, eser
sahibi öğrencilere gönderilmiştir.
“Darbeden Demokrasiye: 15 Temmuz Millî İrade Zaferi” konulu resim yarışması sonucunda
illerinde birinci olarak seçilen resimler; 17 Mayıs
2017 tarihinde Ankara ilinde düzenlenen Sosyal
Bilimler Liseleri IX. Ulusal Öğrenci Sempozyumu’nda, 18 Mayıs-12 Temmuz 2017 tarihleri arasında Bakanlığımız Tevfik İleri Salonunda, 12-19
Temmuz 2017 tarihleri arasında da Ankara Büyükşehir Belediyesi Metro Sanat Galerisinde,
24 Temmuz-4 Ağustos 2017 tarihleri arasında
Başbakanlık Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde,18-25 Ağustos 2017 tarihlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı İç Hatlar
Gidiş Terminali Sanat Galerisi’nde sergilenmiştir. ‘‘15 Temmuz Millî İrade Zaferi” konusunda
alanında yetkin akademisyen ve gazeteciler tarafından tüm ilçe millî eğitim müdürleri ile Genel
Müdürlüğümüze bağlı Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar ile Spor Liseleri dâhil tüm
okul müdürlerinin katılımıyla, Kasım-Aralık 2016
tarihleri arasında seminerler düzenlenmiştir.
Ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrenciler arasında düzenlenen “Millî Birlik ve Kahramanlık” konulu kitap okuma yarışmasında il millî
eğitim müdürlüklerince 100 Temel Eser içerisinden belirlenen millî birlik ve beraberlik konulu
kitaplar 423.083 öğrenci tarafından okunmuştur.

15 Temmuz

ORTAÖĞRETiM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Millî irade Destanı

Bakanlığımızca hazırlanan ‘‘15 Temmuz Millî İrade Destanı’’ kitapçığı
2017-2018 eğitim ve öğretim yılının ilk haftasında tüm öğrencilerimize dağıtıldı.
E-BÜLTEN • TEMMUZ 2017- OCAK 2018
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IX. Sosyal Bilimler Liseleri Ulusal Öğrenci Sempozyumu, 17-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında
Ankara ilinde “Darbeden Demokrasiye: 15 Temmuz” konusunda düzenlenmiştir. Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından sempozyumda
sunulan 76 bildiri kitap hâline getirilerek basımı
yaptırılmıştır.

Ayrıca okulların açılış törenleri “15 Temmuz Millî
İrade Zaferi ve Şehitleri Anma” konularını kapsayacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Okullarda
ilk ders saatinde tüm sınıf ve şubelerde öğretmenlerin öğrencilere “15 Temmuz Millî İrade
Zaferi ve Şehitleri Anma” konusunu anlatmaları
sağlanmıştır.

667 Sayılı KHK ile Bakanlığımıza devredilen
okullardan Genel Müdürlüğümüz bünyesinde
“15 Temmuz, Millî İrade ve 15 Temmuz Şehitleri” adıyla 22 okul açılmış, 89 okulumuzda ise ad
değişikliği yapılmıştır.

20 Eylül 2016 tarihinde tüm okullarda Türk Dili
ve Edebiyatı ile Türkçe derslerinde“15 Temmuz
Millî İrade Zaferi Kahramanlarımız”a hitaben
öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlatan
27.610.327 mektup yazılmıştır.

Başbakanlık Genelgesi gereğince; 15 Temmuz
2016 tarihinde yaşanan kalkışma neticesinde
şehit yakını ve gaziler yararına düzenlenen 15
Temmuz dayanışma kampanyasına Genel Müdürlüğümüz personeli arasında toplanan bağış
miktarı ilgili hesaba yatırılmıştır.

İl, ilçe ve okul genelinde düzenlenen 15 Temmuz
temalı “Vatan ve Bayrak” konulu şiir yarışmaları
ile şiir dinletilerine 1.386.086 öğrenci katılmıştır.

Genel Müdürlüğümüzce sürdürülmekte olan
öğretim programlarının sadeleştirilmesi, güncellenmesi, geliştirilmesi ve yeniden hazırlanması
çalışmaları kapsamında; T.C. İnkılapTarihi ve
Atatürkçülük, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ile
Tarih dersi öğretim programlarının kazanımlarına 15 Temmuz Millî İrade Zaferi konuları derç
edilmiştir.
Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan ve kamuoyu
ile paylaşılan “Ortaöğretim e-Bülten” inin 10. ve
11. sayıları 15 Temmuz temalı olarak yayımlanmıştır.
8 E-BÜLTEN • TEMMUZ 2017- OCAK 2018

İl, ilçe ve okullarımızda; “Millî Birlik ve Beraberlik, Vatan Sevgisi ile Yurt Bilinci” konularında
sohbet, söyleşi ve seminerler düzenlenmiştir.
İl, ilçe ve okullarda düzenlenen resim yarışmalarına toplamda 460.378 öğrenci katılım sağlamıştır.
Okulların girişlerinde veli ve ziyaretçilerin görebileceği yerlerde “15 Temmuz Millî İrade Zaferi
ve Şehitleri Anma” köşeleri oluşturularak konuyla ilgili görseller, fotoğraflar, özlü sözler, şehitlik
konulu ayet ve hadisler ile diğer yazılı metinler
sergilenmiştir.

ORTAÖĞRETiM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ayrıca; 1.490.175 duvar panosu, 1.058.958 broşür/basılı yayın
hazırlanarak
dağıtılmış
olup,
489.716 öğrenci tarafından 15 Temmuz temalı sunular hazırlanmıştır.

15 Temmuz Şehitleri
anısına 23 ilde 36
“Hatıra Ormanı”
oluşturulmuştur.

15 Temmuz gazi ve şehitlerimizin
bulunduğu illerdeki okullarımız tarafından şehitlikler ile gazi ve şehit
ailelerine yönelik 248.044 öğrencinin katılımı ile 517 ziyaret gerçekleştirilmiştir.
Ülke genelinde 15 Temmuz konusunda düzenlenen 23 sempozyuma 19.538 öğrenci katılmıştır.
İl, ilçe ve okul genelinde toplamda
19.354 öğrencinin katılım sağladığı
15 Temmuz temalı sportif faaliyetler
düzenlenmiştir.
Vatan savunması, istiklal ve istikbal uğruna canlarını feda eden “15
Temmuz Şehitleri’miz için İmam
Hatip Okulları öğrencileri tarafından okunan Kur’an hatimlerinin
duaları yapılmıştır.

E-BÜLTEN • TEMMUZ 2017- OCAK 2018
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM
KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE ÖNEMLİ
DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 07/09/2013 tarihli ve
28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

y

argı kararları, Bakanlığımızın merkez teşkilatı
öğretim birimleri ile taşra teşkilatının görüş ve
önerileri, mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki şefliklerin oluşumu, görev ve sorumlulukları
hakkındaki yargı kararı, 1739 sayılı Millî Eğitim
Temel Kanunu, eğitim kurumlarımızdaki uygulamalar sonucunda belirlenen hususlar, değişen
ve gelişen şartlar ile ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda söz konusu Yönetmelik hükümlerinde değişiklik ve düzenleme yapılması ihtiyacı
doğmuştur.
Bu amaçla; Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim
Kurumları Yönetmeliği Bakanlık, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri temsilcileri, okul müdürleri,
müdür başyardımcıları/yardımcıları ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda
değerlendirilerek özellikle Yönetmeliğin; öğrenci davranışları, ödül-disiplin ve nakil-geçişlere
ilişkin maddeleri ile diğer bazı maddelerinde
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değişiklik yapılması kararlaştırmış, bu kapsamda 74 maddede değişiklik ve düzenlemeye gidilerek hazırlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik” 16/09/2017 tarihli
ve 30182 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
EĞİTİM KURUMLARI
SOSYAL ETKİNLİKLER
YÖNETMELİĞİ
YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

G

elişen şartlar, ortaya çıkan ihtiyaçlar, uygulamada yaşanan tereddütler, Bakanlığımız
merkez teşkilatı öğretim birimleri ile taşra
teşkilatımızın teklifleri doğrultusunda hazırlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 08/06/2017 tarihli ve
30090 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

MEVZUAT
MEVZUAT

Bu bağlamda; Bakanlık, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri temsilcileri, okul müdürleri, müdür
başyardımcıları/yardımcıları ve öğretmenlerin
katılımıyla gerçekleştirilen iki ayrı çalıştayda görüş ve öneriler değerlendirilmiş, mevcut iki ayrı
Yönetmelik yürürlükten kaldırılarak yeni bir Yönetmelik olarak hazırlanmıştır.

amacıyla gerekli her türlü önlem alınmasına ilişkin hususlar ile benzeri 55 maddedeki değişikliğin yanı sıra yönetmelik ekinde, 54 gün ve haftadan oluşan “Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi”
ne yer verilmiştir.

Yürürlüğe giren “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim
Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği” ile her
tür ve seviyedeki resmî ve özel örgün ve yaygın
eğitim kurumlarında; öğretim programlarının yanında öğrenci ve kursiyerlerde özgüven ve sorumluluk duygusunu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya, millî, manevî, ahlaki, insanî ve
kültürel değerleri kazandırmaya yönelik öğretim
programlarının yanında bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü
ve toplum hizmeti kapsamındaki sosyal etkinliklerin usul ve esasları düzenlenmiştir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
EĞİTİM BÖLGELERİ
YÖNERGESİ YENİLENDİ

Her öğrencinin, en az bir sanat veya spor dalında beceri kazanacak şekilde uygun bir öğrenci kulübü ile ilişkilendirileceği ve çalışmalarına katılacağı, sosyal etkinlikler kapsamında
yürütülen bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve
sportif alanlarda Gençlik ve Spor Bakanlığına
bağlı Gençlik Merkezlerinden de yararlanılabileceği, gezi otobüslerinde görevli şoför, muavin,
rehber veya varsa diğer personele ait adli sicil
belgesinin de istenmesi, eğitim kurumlarında
yapılacak bayrak töreninin Türk Bayrağı ve İstiklâl Marşı’nın anlam ve önemine yaraşır şekilde
düzenleneceği, törende Türk Bayrağı ve İstiklâl
Marşı’na olan sevgi ve saygıyı güçlendirmek

M

illî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri Yönergesi; 05/01/1961 tarihli ve 222 sayılı
İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 14/06/1973
tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim
Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu
Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 25/08/2011
tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Eğitim kurumlarının birbirlerini tanıması, tamamlaması ve bir bütün oluşturması; eğitim personelinin, eğitim ortamlarının, ders araç ve gereçlerinin ortak, etkili ve verimli kullanılması; okulun
iç ve dış paydaşlarının eğitim süreçlerine katılımı
ile katkılarının sağlanması; çevre ile her alanda
iş birliğine teşvik edilmesi, böylece eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve sürekliliğinin sağlanmasına imkân verecek eğitim bölgelerinin oluştu-
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rulmasına ilişkin temel ilkeleri, yönetimi, işleyişi
ve işlevlerini düzenlemek üzere Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri Yönergesi hazırlanmış
ve 22/08/2017 tarihinde onaylanarak yürürlüğe
girmiştir.
Bu Yönerge ile Kasım 1999/2506 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi
yürürlükten kaldırılmıştır.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
EĞİTİM KURULLARI VE
ZÜMRELERİ YÖNERGESİ
YAYIMLANDI

Bu kapsamda, Genel Müdürlüğümüzün
koordinesinde 24-26 Ekim 2017 tarihleri arasında “e-Kurul ve Zümre Modülü”nü tanıma ve
tanıtma amacıyla Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde merkez ve taşra birimlerinden ilgili kişilerin davet edildiği ve 325 kişinin katılım sağladığı
bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.
Yapılan bu çalışma ile ülkemizdeki tüm eğitim
kurumları, il ve ilçe millî eğitim eğitim müdürlüklerince yapılacak kurul toplantıları ile zümrelere
ilişkin iş ve işlemler 2017-2018 eğitim ve öğretim
yılı ikinci dönem itibarıyla tamamen “e-Kurul ve
Zümre Modülü” üzerinden yürütülecektir.

M

illî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve
Zümreleri Yönergesi; 05/01/1961 tarihli
ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,
14/06/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı
Mesleki Eğitim Kanunu, 30/05/1997 tarihli ve
573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 08/02/2007 tarihli ve 5580 sayılı
Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 25/8/2011
tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim kurulları ve zümrelerin oluşturulmasına yönelik temel ilkeleri, yönetimi, işleyişi
ve işlevlerini düzenleyerek eğitim kurumlarının
birbirlerini tanımasını, tamamlamasını ve bir bütün oluşturmasını sağlamak; eğitim kurumlarını
çevre ile her alanda iş birliğine teşvik etmek;
eğitim kurumlarında öğretim programlarını uygulama sürecinde eğitim kurumu, ilçe, il ve ülke
genelinde birliktelik sağlamak; alınan karar ve
sonuçların e-Kurul ve Zümre Modülü üzerinden
takip edilmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı
Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi hazırlanmış ve 25/08/2017 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
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ORTAÖĞRETİM GENEL
MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV,
YETKİ, SORUMLULUK VE
ÇALIŞMA ESASLARINA
DAİR YÖNERGE
YAYIMLANDI

O

rtaöğretim Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına Dair
Yönerge; 14/06/1973 tarihli ve 1739 sayılı
Millî Eğitim Temel Kanunu ile 25/8/2011 tarihli
ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MEVZUAT

Yönerge ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün
yönetici ve diğer personelinin görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları
düzenlenmiştir. Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge 22/08/2017 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
Genel Müdürlüğümüzün hizmet birimleri;
•

Özel Büro,

•

Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı,

•

Eğitim Ortamları, Öğrenme Süreçleri, Özel
Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Daire Başkanlığı,

•

Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı,

•

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı,

•

İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı,

•

Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire
Başkanlığı,

•

Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı

•

Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığı,

•

Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire
Başkanlığı,

olarak daire başkanlıklarından ve bu dairelere
bağlı çalışma gruplarından oluşmuştur.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
EĞİTİM KURUMLARI AÇMA,
KAPATMA VE AD VERME
YÖNETMELİĞİ YENİLENDİ

B

akanlığımız, 25/08/2011 tarihli ve 652 sayılı
Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile
yeniden yapılandırılmıştır.
30/03/2012 tarihli ve 6287 sayılı İlköğretim ve
Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunla ortaöğretim on iki yıllık zorunlu eğitim kapsamına alınmıştır.

Eğitim sistemimizde köklü değişikliklere gidilmiş ve birçok yenilik uygulamaya konulmuştur.
Bu kapsamda; okul türleri azaltılarak yapı, program, mevzuat ve uygulamalarla ilgili birçok
düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenlemeler
doğrultusunda üst mevzuat normları değişen
ve güncelliğini yitiren kurumların açılması, kapatılması ve ad vermeye ilişkin mevzuatın da yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.
02/04/1993 tarihli ve 21540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı
Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği ile 14/04/2009 tarihli ve 17 sayılı Müdürler Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mart
2010 tarihli ve 2630 sayılı Tebliğler Dergisi’nde
yayımlanan “Kurum Açılması ve Kapatılmasına
İlişkin Esaslar”da yer alan mevzuat hükümleri
tek yönetmelik çatısı altında toplanarak sadeleştirilmiş ve güncel gelişmelere uygun olarak
yeniden düzenlenen “Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği”
24/06/2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Ancak, 24/06/2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî
Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad
Verme Yönetmeliğindeki; Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu lisesi ile mesleki
eğitim merkezinin açılması ve kapatılmasındaki
kriterler ihtiyaç doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir.
Düzenlemenin yer aldığı Millî Eğitim Bakanlığı
Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
15/09/2017 tarihli ve 30181 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Yapılan bu düzenleme ile;
İl millî eğitim müdürlüğünün teklifi ile valilikçe
planlanan okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarına ait toplu inha listesinin nisan ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilmesi, Bakanlıkça
açılması ve aynı usulle kapatılması hükme bağlanmıştır.
E-BÜLTEN • TEMMUZ 2017- OCAK 2018
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MEVZUAT

Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı
Anadolu lisesi ve mesleki eğitim merkezinin açılması ve kapatılması, ihtiyaca binaen valilik teklifine bağlı olarak Bakanlıkça sağlanması hükme
bağlanmıştır.
Bu sayılanlar dışında kalan kurumlar ile imam
hatip ortaokullarının pansiyonları ve yatılı bölge
ortaokulları valiliğin teklifi, ilgili genel müdürlüğün uygun görüşü üzerine Bakanlıkça açılması
ve aynı usulle kapatılması hükme bağlanmıştır.
Anadolu liselerinde; 9 uncu sınıfa kayıt olacak
en az 2 şube mevcudu öğrenci ve okul binasında en az 8, en fazla 40 derslik bulunması durumunda ihtiyaca binaen valilik teklifine bağlı
olarak okulun Bakanlıkça açılması hükme bağlanmıştır.
Anadolu imam hatip liselerinde; okul binasında
en az 8 derslik, öğretim binası içinde veya bahçesinde uygulama mescidi ya da mescit yerinin
olması, geleneksel/görsel sanatlar atölyesi, mûsikî/müzik dersliğinin bulunması hâlinde okulun
açılması ihtiyaca binaen valilik teklifine bağlı olarak Bakanlıkça sağlanacaktır.

daki çalışmalar ile EBA İçeriklerinin Öğretim
Programları Açısından Değerlendirilmesi çalışmaları da gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya her kademe ve unvandan toplam 219 temsilci davet
edilmiş ve 201 temsilci katılım sağlamıştır.
Bakanlık merkez teşkilatı ile Bakanlığımızın taşra teşkilatından millî eğitim müdür yardımcısı,
şube müdürü, ilçe millî eğitim müdürü, okul
müdürü ve farklı branşlardan öğretmen olmak
üzere her kademeden geniş katılımla gerçekleştirilen çalıştayın birinci ve ikinci gününde gruplar
hâlinde mevzuat değerlendirme ve güncelleme
çalışmaları yapılmış, takip eden diğer günlerde
ise sahadan gelen katılımcıların düşünceleri ve
görüşleri alınarak,maddeler tartışılmış ve ortak
karar verilen hususlar taslak haline getirilmiştir.
Kapanış programında öğretmenler, okul müdürleri ve ilçe müdürleri temsilcileri konuşmalarında
çalıştayın önemine dikkat çekerek geniş tabanlı
bir katılımın olması ve tüm katılımcıların görüşlerinin ele alınması anlamında verimli çalışmalar
gerçekleştiğini ifade etmişlerdir.
Çalıştayda değerlendirilen ve güncellenmesi
önerilen mevzuat:

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde; ihtiyaca
binaen valilik teklifine bağlı olarak okulun açılmasının Bakanlıkça sağlanması hükme bağlanmıştır.

•

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları
Yönetmeliği,

•

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve
Okul Pansiyonları Yönetmeliği,

MEVZUAT
DEĞERLENDİRME VE
GÜNCELLEME ÇALIŞTAYI
düzenlendi

•

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği,

•

Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği,

•

Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği,

•

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve
Zümreleri Yönergesi,

•

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretime Geçiş
Yönergesi,

•

Bakanlıkça Uygulanan Bazı Protokol Metinleri.

G

enel Müdürlüğümüzce; 18-22 Aralık 2017
tarihleri arasında Antalya ili Serik ilçesinde “Politika, Strateji ve Mevzuat Geliştirme”
çalışmaları kapsamında; Mevzuat Değerlendirme ve Güncelleme Çalıştayı düzenlenmiştir.
Çalıştayda mevzuat güncelleme çalışmalarının yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile
gerçekleştirilen Kardeş Okul Projesi kapsamın-
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SAYIN MÜSTEŞARIMIZ GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ
ZİYARET ETTİ ÇALIŞMALARIMIZ HAKKINDA
BRİFİNG ALDI

Sayın Müsteşarımız
Doç. Dr. Yusuf TEKİN, beraberinde
Müsteşar Yardımcımız Sayın
Muhterem Kurt ile birlikte 11
Aralık 2017 Pazartesi günü Genel
Müdürlüğümüze teşrif etmişlerdir.
Sayın Müsteşarımıza, Genel Müdürümüz ile birlikte daire başkanlarımızın
çalışmaları hakkında özellikle son altı
ayda yapılan ve geleceğe matuf planlanan çalışmalara yönelik bilgilendirmede bulunulmuştur.
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Öğretim
Programları
Yenilendi
Günümüzde giderek küreselleşen dünyada
ve ülkemizde ekonomik, sosyal, bilimsel ve
teknolojik alanlarda yaşanan hızlı değişim
ve gelişmeler, toplumun 21. yüzyılın mezunlarından beklentilerini farklılaştırılmıştır.
Temel bilgi ve becerilerin yanı sıra öğrencilerin bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzde sahip olunması beklenen bilgi, beceri ve
tutumlara ilişkin farkındalık geliştirmeleri,
bunları edinmeleri ve yaşamın farklı alanlarında uygulayabilecek donanıma ve alt
yapıya sahip olmaları kaçınılmaz olmuştur.
Bu nedenle aşağıdaki gerekçelerle öğretim
programlarında güncelleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
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ÖĞRETİM PROGRAMLARI

•

Bireyin ve toplumun değişen ihtiyaçları

•

•

Bilim, teknoloji, öğrenme-öğretme yaklaşım,
kuram ve stratejilerinde son yıllarda yapılan
araştırma ve çalışmalarla gerçekleşen değişiklikler ve gelişmeler

Kalkınma Planları, 64. Hükümet Eylem Planı,
2014-2019 MEB Stratejik Planı, 130 ve 132
numaralı Eylem Planları, OECD Eğitim Raporları

•

•

Öğretim programlarının Avrupa Birliği normları ile uyumlu hale getirilmesi ihtiyacı

Eğitimde eşitliğin ve kalitenin arttırılması ihtiyacı

•

•

PISA ve TIMSS gibi sınavların değerlendirilmesinde kullanılan ölçütler ve ülkemize ait
bu sınavların sonuçları

Öğretim programlarının akademik bilgi bakımından yoğun olmasından dolayı “eğitim ve
öğretimin” sadece öğretim boyutuna ağırlık
verilmesi, eğitim boyutu için yeterli sürenin
kalmaması

ÖĞRETİM PROGRAMLARINI YENİLEME VE
GÜNCELLEME HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Genel Müdürlüğümüzce öğretim programlarının hazırlık aşaması sürecinde;
•

Farklı ülkelerin son yıllarda benzer nedenlerle yenilenen öğretim programları incelenmiş, eğitim
ve öğretim alanında yapılan akademik çalışmalara ilişkin alanyazın taraması yapılmıştır.

•

Anayasa ve ilgili Kanunlar, Kalkınma Planları, Hükümet Programları, İcra Planları, Eylem

•

Planları, Şura Kararları, Talim ve Terbiye Kurulu Kararları, akademik tezler, araştırmalar vb. kaynaklar gözden geçirilmiştir.

•

Genel Müdürlüğümüzce, öğretmen ve yöneticilerin; öğretim programları ve haftalık ders çizelgelerine yönelik görüşlerini almak amacıyla hazırlanan ve Likert tipi maddelerden oluşan bir
anket uygulanmıştır. Toplanan veriler analiz edilmiş olup sonuçları planlanan bu çalışmalarda
kullanılmak üzere ilgili çalışma gruplarına verilmiştir.

•

İllerden her bir branş için öğretim programlarına yönelik il zümre raporu istenmiştir.

•

Branş öğretmenlerine yönelik hazırlanan açık uçlu soru formu elektronik ortamda erişime açılmış, yaklaşık 14.000 öğretmene ulaşılarak veriler elde edilmiştir.

•

Üniversitelerden öğretim programlarına yönelik branşlar bazında rapor hazırlanması ve Genel
Müdürlüğümüze gönderilmesi istenmiştir.

•

Çalışmalara davet edilen akademisyenlerden başka ülke öğretim programlarını incelemeleri ve
çalışmalara bu konuda hazırladıkları raporlar ile gelmeleri istenmiştir.

•

Alanında başarılı akademisyen ve öğretmenlerden çalışma grupları oluşturulmuştur.
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GÜZEL SANATLAR LİSELERİ İLE SPOR LİSELERİ
ÖĞRETİM PROGRAMLARININ SAYISI 99’A ULAŞTI
Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerine ait haftalık ders çizelgeleri ve bu lise türlerine ait 99
adet öğretim programı güncelleme çalışmaları
tamamlanmıştır. Spor liselerine çok sayıda spor
branşına ait dersler eklenmiş, Güzel Sanatlar
Liselerinin Müzik bölümleri “Türk Halk Müziği,
Türk Sanat Müziği ve Müzik” olmak üzere 3 kısma ayrılmıştır. Bu kapsamda okulların teknik alt
yapıları, öğretmen kadroları ve öğrenci talep ve
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ihtiyaçları dikkate alınarak müzikte çeşitliğinin
sağlanması amaçlanmıştır.
Güncellenen 99 öğretim programı doğrultusunda 72 adet ders kitabının yazım çalışmaları
tamamlanmış olup, toplamda 202 adet kitabın
yazım çalışmaları tamamlanarak öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulmak üzere çalışmalarımız sürdürülmektedir.

ÖĞRETİM PROGRAMLARI

BİLGİSAYAR BİLİMİ ÖĞRETİM PROGRAMI
GÜNCELLENDİ

Web, Mobil ve Robot programlama konu ve kazanımları eklenmiştir.

Genel Müdürlüğümüzce Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulan Bilgisayar Bilimi öğretim programı ile öğrencilerin problem
çözme becerilerinin ve programlamayı öğrenerek akıl yürütme, karar verme, eleştirel düşünme ve sorgulama gibi becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Yenilenen programda; öğrenciler yalnızca
oyun oynamak yerine kendi oyunlarını tasarlayabilecek, bilişsel açıdan daha üst seviyelerde öğrenme olanağı bulabileceklerdir.

Bilgisayar Bilimi dersi 20172018 eğitim ve öğretim yılından itibaren hazırlık sınıfı
bulunan Anadolu Liseleri,
Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinde zorunlu ders
olarak okutulmaya başlanmıştır.

Ayrıca, Bilgisayar Bilimi öğretiminde elzem olan uygulamalı öğretime imkân tanıması ve öğrencilerin ürün tasarlamalarına fırsat veren
Bilgisayar Bilimi Dersi Öğretim Programı Kur 1 kısmında programlama dillerine yönelik konu ve kazanımlar eklenmiş, Kur 2 kısmına ise

Bilgisayar Bilimi dersini okutacak öğretmenlerin öğretim
programına eklenen konularla ilgili bilgilendirilmeleri
ve uygulama aşamasında
öğrencilere daha etkin bir
öğretim süreci sunmaları
amacıyla 04-08 Şubat 2017
tarihleri arasında 6 akademisyen ve hazırlık sınıfı bulunan Anadolu liseleri, fen
liseleri ve sosyal bilimler liselerinde görev yapan 105
bilgisayar öğretmenin katılımıyla bir çalışma düzenlenmiştir. Çalışmada teoriden
ziyade uygulamalı eğitimler verilmiş, öğretmenlerin
programlama dilleri konusundaki eğitimlerinin ardından robot programlama eğitiminde robot bileşenlerini
bir araya getirip programlamaları, web programlama
eğitiminde web sitesi tasarlayıp içerikleri zenginleştirmeleri ve oluşturmaları, mobil programlama eğitiminde
ise bir mobil uygulamanın
sıfırdan
tamamlanmasına
kadarki süreçte yapılması
gerekenler anlatılarak, her
öğretmenin basit bir mobil
uygulama tasarlaması sağlanmıştır.
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FELSEFE DERSİ
10. SINIFLARDA DA OKUTULMAYA
BAŞLANDI
Genel Müdürlüğümüzce güncellenerek Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulan ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanması kabul edilen Felsefe Dersi Öğretim
Programı ile tüm okul türlerinde 10 ve 11. sınıflarda zorunlu
ders olarak okutulmaya başlanmıştır.
Felsefe Dersi Öğretim Programı’nda, öğrencilerin var olan deneyimleri dikkate alınarak yaşama etkin katılımlarını, farklı seçenekleri değerlendirebilmelerini ve sorun çözme becerilerini
destekleyici ve geliştirici bir yaklaşım izlenmektedir. Bu yaklaşım doğrultusunda Felsefe Dersi Öğretim Programı ile gerek
düşünce tarihini gerekse yaşadığı çağı, toplumu ve kendini
eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilen; insanı ve insanlığı, millî, manevi ve evrensel değerleri, dünyayı, ait olduğu
kültürü, yaşadığı ülkeyi anlamaya çalışan ve onlara karşı sorumluluk bilinci taşıyan; değişime ve gelişime açık; felsefenin
varlık, bilgi, etik, estetik gibi problem alanlarını bilen; felsefeyi bir sorgulama ve düşünme yolu olarak yaşam becerisine
dönüştürebilen ve felsefi bir bakış açısı geliştirebilen bireyler
yetiştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ETKİLİ VE
VERİMLİ OLARAK KULLANILMASINI
SAĞLAMAK AMACIYLA
değişiklikler yapıldı
Öğretim programlarına bilişim teknolojilerinin entegrasyonu için öncelikle bu alanda uzman akademisyenler ve alan
uzmanı öğretmenlerle çalışılmıştır. Bu çalışma kapsamında
güncellenmesi ve yenilenmesi gerçekleştirilecek tüm derslerin kazanımları tek tek incelenmiş ve bu kazanımların işlenişinde bilişim teknolojilerinden nasıl yararlanılacağı üzerinde
kapsamlı olarak çalışılmıştır. Bu çalışma neticesinde program
alan uzmanı öğretmenlerin bilişim teknolojilerini kullanma farkındalığını artırmak için akademisyenler tarafından seminer
verilmiştir. Derslerde kullanılan bilişim teknolojileri genel anlamda başlık belirtilmeden sunu temelli (aktif öğretmen, pasif
öğrenci), üretim temelli (aktif öğrenci, rehber öğretmen) ve
işbirlikli (aktif öğrenci ve akran) teknolojiler olarak sınıflandırılmış, program kazanımlarının açıklamalarında bu teknolojiler
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kullanılarak yapılabilecek etkinliklere ilişkin önerilerde bulunulmuştur. Program girişlerinde
“Uygulamada Dikkat Edilecek
Hususlar” başlığı altında bilişim
teknolojilerinin kullanımı sırasında göz önünde bulundurulması
gereken güvenlik ve etik ilkelere
ilişkin uyarılara yer verilmiştir.
Öğrencilerin bilişim teknolojilerini kullanarak bilimsel kavramları
ve uygulamalarına, bilimsel olayları araştırmalarına ve elde ettikleri bilgileri sunmalarına yönelik
çalışmalara, projelere yer verilmesi; öğrencilerin bilgiye ulaşmak, verileri toplamak, analiz
etmek ve sunmak; kavramları ve
ilişkileri modellemek, yorumlamak ve bilimsel fikirleri, işlemleri,
bilgileri aktarmak için bilişim teknolojilerinden yararlanmalarının
teşvik edilmesi; animasyonlar ve
simülasyonlar gibi dijital araçların sınıf ortamında aktif olarak
kullanılması gerekliliğine program girişlerinde, uygulamaya
ilişkin açıklamalarda ve uygun
durumlarda kazanım açıklamalarında yer verilmiştir
Bilişim teknolojilerinin etkin kullanımına ilişkin yeterlilik ve beceriler ile bunların öğrencilere
kazandırılmasında kullanılabilecek yöntem ve tekniklere ilişkin
açıklamalara program girişinde
“Yeterlilik ve Beceriler” başlığı altında yer verilmiştir.

ÖĞRETİM PROGRAMLARI ve DERS KİTAPLARI

Ders KİTABI YAZIM
ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Güncellenen 99 öğretim programı doğrultusunda 72’si Güzel Sanatlar Lisesi,
20’si Spor Liseleri, 22’si tüm liseler ve
Fen Liseleri olmak üzere toplamda 114
ders kitabının yazım çalışmaları Genel
Müdürlüğümüzce
gerçekleştirilmiştir.
Toplamda 202 adet ders kitabının yazım
çalışmaları tamamlanarak öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulacaktır.

S

por liseleri ile Güzel Sanatlar Liselerine ait haftalık
ders çizelgeleri ve bu lise
türlerine ait 99 adet öğretim programı güncelleme
çalışmaları tamamlanmıştır.
Spor liselerine çok sayıda spor branşına
ait dersler eklenmiş, Güzel Sanatlar Liselerinin Müzik bölümleri “Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Müzik” olmak
üzere 3 kısma ayrılmıştır. Bu itibarla okulların teknik alt yapıları, öğretmen kadroları ve öğrenci talep ve ihtiyaçları dikkate
alınarak müzikte çeşitliğinin sağlanması
amaçlanmıştır.

2017 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Güzel
Sanatlar Liseleri ile Spor Liseleri 11. sınıf
düzeyi öğretim programında yer alan 55
adet ders kitabı Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığına incelemeye gönderilmiştir.
2018 Ocak ayı sonu itibari ile ortak alan
dersleri ve Fen Liseleri 10, 11 ve 12. sınıflar için alternatifleri ile birlikte hazırlanmakta olan 114 adet ders kitabının yazım
çalışmaları tamamlanacaktır. Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanlığında program
incelemesi devam eden seçmeli derslerin önceki öğretim programına göre 23
adet ders kitabının hazırlanma-güncellenme çalışmaları illerde kurulan kitap
yazım komisyonlarınca sürdürülmektedir.
Ayrıca hazırlanan, güncellenen bütün
ders kitaplarımıza eklenen karekodlar
vasıtasıyla basılı kitaplar elektronik ortamda da öğrencilerimizin erişimine sunulmuştur.
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Hizmet

Faaliye

içi Eğit

tlerim

Genel Müdürlüğümüz 2017 yılı
hizmetiçi eğitim kurs/seminer faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen “Ölçme ve Değerlendirme,
Sınıf Yönetimi, Eğitim Koçluğu,
Belletmen Eğitimi, Diksiyon ve Güzel Konuşma, Beden Dili ve İletişim
Teknikleri, Çatışma ve Stres Yönetimi” kursları ile “Bilgisayar Bilimi
Öğretim Programı Tanıtımı, Eğitim
Yönetimi (2), PISA Sonuçlarının
Değerlendirilmesi, PISA Bilgilendirme, Politika, Strateji ve Mevzuat
Geliştirme” olmak üzere düzenlenen toplam 12 (on iki) hizmetiçi
seminer/kurs eğitimlerine 1.403
eğitim yöneticisi ve öğretmen katılmıştır.
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14 İlimize

ÇALIŞMA Ziyaretİ Gerçekleştirildi

Genel Müdürlüğümüzün faaliyet alanına giren
politika ve uygulamaların izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi kapsamında faaliyet
alanlarındaki sorunların, mevcut tedbirlerin, çözüm önerilerinin paylaşılması, illerle daha yakın
iş birliğinin tesis edilmesi amacıyla “İl Çalışma
Ziyaretleri” gerçekleştirilmiştir. Bu yıl gerçekleştirilen ziyaretlerde 2015-2019 MEB Stratejik Planında 2019 hedefi % 100 olarak belirlenen net
okullaşma oranı ve % 20 olarak belirlenen örgün eğitimde 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci
oranı göstergelerinin gerçekleşme durumlarının
incelenmesi ve bu konularda yaşanan sorun ve
çözüm önerilerinin paylaşılması planlanmıştır.
Bu kapsamda Şanlıurfa, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bitlis, Bingöl, Van, Hakkâri, Mardin, Şırnak, Muş, Erzurum, Gaziantep, Kilis illerine Genel Müdürlüğümüz Daire Başkanları; Abdullah
YURDABAKAN, Hacı Ali OKUR, Mehmet BÖ-

LÜCEK, Mustafa KIŞAN, Seyit Ahmet KAYHAN,
Şemsettin DURMUŞ ve Yaşar KOÇAK, Millî Eğitim Uzmanları Bekir KUL, Selma KAYA ve Rukiye YILDIZ, Millî Eğitim Uzman Yardımcısı Emine
AKINCI, Şube Müdürleri Muammer AKSOY, Salim ÖZTÜRK ve Yusuf KÜÇÜK, Eğitim Uzmanı
Selma ÖZER ve Öğretmen Osman ÇELİK tarafından 21 Kasım 2017 ile 15 Aralık 2017 tarihleri
arasında çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
Ziyaretler sırasında il millî eğitim müdürleri,
ortaöğretimden sorumlu il millî eğitim müdür yardımcıları, il/ ilçe şube müdürleri ve
Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların
müdürleri ile okullaşma oranları, devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terki ile ilgili bilgi ve veri paylaşımlarında bulunulmuş ve söz konusu göstergelerin iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan raporlar
ve çözüm önerileri ilgili birimlerle ve karar alıcılarla paylaşılmıştır.
E-BÜLTEN • TEMMUZ 2017- OCAK 2018
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OKUL MÜDÜRLERİNE
EĞİTİM YÖNETİMİ
SEMİNERİ DÜZENLENDİ
Genel Müdürlüğümüz birimlerince yapılan çalışmaları değerlendirmek, planlanan çalışmalarla
ilgili görüş alışverişinde bulunmak, mesleki ve
kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, yenilenen
öğretim programlarının tanıtılması, uygulamada
birlikteliğin sağlanması, değişen ve
güncellenen mevzuat hakkında yöneticilerin bilgilendirilmesi amacıyla;
son iki yılda okul
müdürü olarak görevlendirilen eğitim
yöneticilerine yönelik “Okul Müdürleri Eğitim Yönetimi
Semineri”
23-27
Ekim 2017 tarihleri
arasında Antalya
ilinde düzenlenmiştir.

Bakanlığımız uzman personelinin yanı sıra akademisyen ve alan uzmanlarınca eğitim yöneticilerimize;
“Öğretim Programlarında Değişim ve Gelecek Perspektifi, Eğitim Sisteminde Değişen Paradigmalar ve
Dönüşen Okul, Okul Yönetiminde Paradigma ve Kurum Kültürü, Strateji Geliştirme ve Öğretim Liderliği,
Mesleki Etik ve Değerler Eğitimi, Çatışma, Problem
Çözme ve Stres Yönetimi, Stratejik Yönetim, Planlama ve Performans Değerlendirme” konularına ilişkin
bilgilendirmeler yapılmıştır.
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Öğretim
Materyalleri ve
İçerik Geliştirme
Çalıştayı
Antalya İlinde
Gerçekleştirildi

Genel
Müdürlüğümüzce,
Öğretim Materyali ve İçeriklerin Geliştirilmesi, Öğretim
Materyalleri Standartlarının
Belirlenmesi” ve “Soru Havuzu Oluşturma” konularında 30 Ekim – 3 Kasım 2017
tarihleri arasında Antalya ilinde çalıştay düzenlenmiştir.

Birinci grupta Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Fizik, Kimya, Biyoloji ve
İngilizce branşlarından toplam 54 öğretmene “Öğretim Materyali ve İçerik Üretme Eğitimi” verilmiştir.
Bu kapsamda “Öğretim Materyali ve İçeriklerin Geliştirilmesi ile Öğretim Materyali Standartlarının Belirlenmesi ”ne yönelik çalışmalar yapılmıştır.
Çalışma boyunca İçerik Üretim/Temin Süreci, İçerik
Türleri, İçerik Tasarım İlkeleri, İçerik Analizi, İçerik
İhtiyaç Analiz Formlarının Sunumu, Tasarım Süreci
konuları ile gruplar tarafından hazırlanan E-İçerik Tasarım Formlarının Sunulması ve Değerlendirilmesi ve
E-İçerik Üretimi Yol Haritasının Çıkarılması konularında eğitimler verilmiştir

Soru Havuzu Oluşturma Çalışmaları
kapsamında 10 farklı branşta öğretmen, dil ve dizgi tasarım alanlarında
uzman toplam 52 kişi görev almıştır. Bu
çalışmada kazanımlara uygun olarak
her sınıf seviyesinde hazırlanan sorular
ile dizgi ve tasarımı yapılacak soruların
kazanımlara uygunluk açısından, dil yönünden, görsel-bilimsel yönden incelemesi ve kontrolleri yapılmıştır.
Bu çerçevede temel branşlarda yaklaşık
10.000 soru hazırlanmış, Genel Müdürlüğümüz http://kitap.eba.gov.tr adresi
üzerinden öğretmen ve öğrencilerimizin
paylaşımına açılmıştır.
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İngiliz Dili Öğretim İlke ve

Yöntemleri Çalıştayı Düzenlendi
İngiliz Dili Öğretim İlke ve Yöntemleri Çalıştayı Afyonkarahisar ilinde Gerçekleştirildi
Ortaöğretimde yenilenen öğretim programlarından beklenen faydanın temin edilmesi, güncellenen İngilizce programlarının tanıtılması, ünite ve kazanım uygulamalarında birlikteliğin sağlanması amacıyla Genel Müdürlüğümüzce, 2-6 Ekim 2017
tarihlerinde Afyonkarahisar ilinde “İngiliz Dili Öğretim İlke ve Yöntemleri Çalıştayı”
düzenlenmiştir. Çalıştaya, Bakanlığımız temsilcileri ve ilgili akademisyenler ile Genel Müdürlüğümüze bağlı İngilizce hazırlık sınıfı bulunan toplam 103 okuldan (10
Anadolu lisesi ve 93 sosyal bilimler lisesi) 334 İngilizce öğretmeni katılım sağlamıştır.
Program çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra “Yenilenen Öğretim
Programları Çerçevesinde İngilizce Ders Programları, Yenilikçi İngilizce Öğretim
İlke ve Yöntemleri ile Uyumlu Eğitim Teknolojisinin Etkin Kullanımı, İngilizce Öğretiminde Beceri Ölçmeye Dayalı Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri, Öğrenci
İhtiyaçlarına Yönelik Materyal Geliştirme Yöntemleri ile Konuşma Becerilerini Geliştirme Ağırlıklı Genel İngilizce Öğretim Yöntem ve Teknikleri” konularına ilişkin bilgilendirmeler de yapılmıştır.
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GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONELİNE YÖNELİK

MOTiVASYON
EĞiTiMi DÜZENLENDi

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge’nin
uygulama boyutunu değerlendirmek ve Genel Müdürlüğümüzce hazırlanarak uygulamaya konulan yeni derslerin öğretim programları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunmak, gelecek eğitim ve öğretim yılı planlamalarında Daire Başkanlıklarınca yapılan/yapılacak olan çalışmaları ve iç işleyişi
değerlendirmek, görüş alışverişinde ve görev alanlarıyla ilgili paylaşımlarda bulunmak amacıyla,
30 Eylül -01 Kasım 2017 tarihleri arasında Antalya ilinde Genel Müdürlüğümüz personeline yönelik
bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Daire Başkanlıklarının birimlerine ait iş ve işleyiş ile yayımlanan yeni
yönergeye göre sorumlulukları hakkında yapılan bilgilendirme sunumlarının ardından 2017-2018
eğitim ve öğretim yılı uygulamaları da değerlendirilmiştir.
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DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİ

“DEĞERLER EĞiTiMi”

ÇALIŞTAYI

Ortaöğretimde yenilenen öğretim programlarından beklenen faydanın temin edilmesi, güncellenen programların tanıtılması, ünite ve kazanım uygulamalarında birlikteliğin sağlanması
amacıyla Afyonkarahisar ilinde 25-29 Eylül 2017
tarihleri arasında “Değerler Eğitimi Çalıştayı”
düzenlenmiştir.
Genel Müdürlüğümüz ile Din Öğretimi Genel
Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen çalıştaya; Bakanlığımız temsilcileri ile Genel Müdürlüğümüze bağlı hazırlık sınıfı bulunan Anadolu
liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile özel
program ve proje uygulayan eğitim kurumları
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(proje okulları)’nda görevli Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi öğretmenleri katılmışlardır.
Program çerçevesinde düzenlenen panel ve
çalışma gruplarına yönelik yapılan çalışmaların
yanı sıra “Dünden Bugüne Din Eğitimi ve Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri, Din Öğretiminde Materyal Geliştirme ve Hazırlama, Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi Derslerinin İçeriği, İdeal Gençlik
ve Gençliğin İdeali, Din Eğitiminde Öğretmenin
Rolü ve Sorumluluğu” konularına ilişkin bilgilendirmelerin de yapıldığı çalıştay 29 Eylül 2017 tarihinde sona ermiştir.

HİZMETİÇİ EĞİTİM / SEMİNER / ÇALIŞTAY

PROJE TABANLI ÖĞRENME
ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

Öğrencilerimizin çağın gerektirdiği bilgi ve
becerileri kazanabilmeleri amacıyla, yenilenen ve güncellenen öğretim programları
ışığında proje tabanlı öğrenme önem arz
etmektedir. Proje tabanlı öğrenme konusunda öncelikle okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin farkındalıklarının artırılması ve
özellikle fen liseleri, sosyal bilimler liseleri
ve proje okullarında proje tabanlı öğrenmenin yaygınlaştırılmasına öncelik verilmektedir. Bu kapsamda, Genel Müdürlüğümüzce
2 (iki) çalıştay düzenlenmiştir.
Birincisi; 21-25 Ağustos 2017 tarihlerinde
Konya ilinde fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve proje okulları müdürlerine yönelik
düzenlenen “Proje Tabanlı Öğrenme Çalıştayı”dır.
Çalıştaya, Bakanlığımız temsilcileri, ilgili
akademisyenler ve 357 okul müdürü katılmıştır. Çalıştayda, proje tabanlı öğrenmenin
yanı sıra aşağıdaki konu başlıklarında eğitimler verilmiştir:

•

Dijital Çağda Eğitim ve İnovasyon

•

Okul Yönetiminde Stratejik Planlama ve Stratejik Düşünme

•

EBA, e Twinning, Scientix ve Eğitim Teknolojileri Laboratuvarları

•

Konya Bilim Merkezinin ve Projelerinin Tanıtımı

Proje tabanlı öğrenmeyle ilgili ikinci çalıştay Genel
Müdürlüğümüze bağlı fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve proje okullarının matematik ve kimya alan
öğretmenlerine yönelik 11-15 Kasım 2017 tarihlerinde Antalya ilinde Bakanlığımız temsilcileri ve ilgili
akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilmiş olup
çalıştaya 576 öğretmenin katılımı sağlanmıştır.
Çalıştayda, proje tabanlı öğrenme yaklaşımının temel felsefesi, uygulama alanları ve uygulama basamakları, kullanımındaki avantajlar ve dezavantajlar
ile ilgili bilgiler verilmiş, ardından atölye çalışmalarıyla katılımcıların uygulamaya yönelik çalışmalar
yapmaları sağlanmıştır.
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PANSİYON YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI
ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Genel Müdürlüğümüzce Pansiyondan sorumlu müdür yardımcılarına yönelik olarak, Antalya ilinde ‘’Pansiyon Yönetimi
Çalıştayı’’ düzenlenmiştir. Pansiyonlu okullarda görev yapan
850 eğitim yöneticisinin katıldığı çalıştay 30 Ekim-03 Kasım
2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Müsteşar Yardımcımız Sayın Muhterem KURT’un açılışını gerçekleştirdiği çalıştayda katılımcılara; ’’Yatılılık ve Bursluluk
Mevzuatı, Okul Pansiyonları İş ve İşlemleri, Okul Pansiyonlarında Uyum Programı, e-Pansiyon İşlemleri, İş Sağlığı ve
Güvenliği, Afetlerden Korunma Bilinci, Temel İlkyardım Eğitimi ve Etkili İletişim’’ konularında verilen eğitimlerin ardından
‘’Sivil Savunma ve Yangın Tedbirleri ile Pansiyonlu Okullarda
Sorun Alanları ve Çözüm Önerileri’’ konu başlıklarında atölye
çalışmaları da yapılmıştır.
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HİZMETİÇİ EĞİTİM / SEMİNER / ÇALIŞTAY

FORMATÖR EĞİTİCİ EĞİTİMİ
DÜZENLENDİ
Güncellenen öğretim programlarının öğretmenlere tanıtılması amacıyla 28 Kasım-01 Aralık 2017
tarihleri arasında, tüm illerden gelen Almanca, Beden Eğitimi, Biyoloji, Felsefe, Fizik, Kimya, Müzik, Türk Dili ve Edebiyatı branş öğretmenlerine, illerinde kendi branşlarındaki diğer öğretmenlere
yeni programların tanıtılmasına yönelik “Formatörlük Eğitici Eğitimi” eğitimi verilmiştir. Antalya ilinde
4 gün süren çalışmaya öğretim programlarının güncellenmesinde görev almış formatör eğitimini
veren branş öğretmenleri, program uzmanı, ölçme değerlendirme uzmanı ve değerler eğitimine
yönelik akademisyenler katılmıştır.
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Ortaöğretime Uyum Programı, Bakanlığımız ile UNICEF’in 2016-2017 Dönemi İki
Yıllık Çalışma Planı (Ergen Yaşlardaki Erkek ve Kızlar için Eğitim Fırsatları) “Okula
Uyum” kapsamında yürütülmektedir.
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PROJELER

Ortaöğretime
Uyum Programı Uygulandı
Bu çalışma ile daha önce Genel Müdürlüğümüz ve UNICEF iş birliğinde hazırlanan Ortaöğretime Uyum Programının 81 ildeki Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda yaygınlaştırılması,
uygulamaların izlenmesi, değerlendirilmesi ve tanıtımının yapılması planlanmıştır.
Hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri ile okul pansiyonlarında barınan öğrencileri bilgilendirmek,
bu öğrencilerin okula uyumunu kolaylaştıran
beceriler kazandırmak ve onların akademik ve
mesleki gelişimini desteklemek amacıyla 20172018 eğitim ve öğretim yılı başlangıcında tüm
ortaöğretim kurumlarında gerçekleştirilen Ortaöğretime Uyum Programı kapsamında Genel
Müdürlüğümüzce hazırlanan 3 kitaptan oluşan
set ile tanıtım videosu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine ve Genel Müdürlüğümüze bağlı okullara gönderilmiş ve Genel Müdürlüğümüz web
sitesi üzerinden paylaşılmıştır.
Ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime
başlayan hazırlık ve 9. sınıf öğrencilerinin öğrenim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi,
öğrencilerin yeni geldikleri okul ortamına kısa
sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunacak becerilerin kazandırılması yoluyla öğrencilerde aidiyet duygusunun geliştirilmesi, okulun
anlamlı ve değerli bir parçası olduklarına dair
inançlarının kuvvetlendirilmesi ve akademik
başarılarının artırılmasını amaçlayan Ortaöğretime Uyum Programı; pansiyonlarda görev alan
E-BÜLTEN • TEMMUZ 2017- OCAK 2018
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Programı Uygulama Kılavuzu’nda yer alan
etkinlikler incelenmiş, gerekli değişiklikler
yapılarak pansiyonlu okulların da kullanabileceği bir doküman hâline getirilmesi
sağlanmıştır.
16-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında 81
ilin ortaöğretimden sorumlu şube müdürleri ve okul müdürlerinin katılımıyla bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiş ve
katılımcılara programın uygulama sürecindeki görev ve sorumlulukları aktarılmıştır.

belletici öğretmenlere birincil kaynak oluşturulması,
pansiyonlu okullarda uygulama birliğinin sağlanması,
sunulan hizmet kalitesinin artırılması ve öğrencilerin
pansiyona uyumuna yönelik olarak mevzuat, pansiyon
talimatnamesi, ilk yardım, beslenme ve hijyen konularında içeriklerin hazırlanması yoluyla pansiyonda kalan
öğrencileri de kapsayacak şekilde zenginleştirilmiştir.
Söz konusu program kapsamında iki çalıştay ve bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.
Çalıştayların ilki 25-27 Nisan 2017 tarihleri arasında
pansiyonlu okullarda görev yapan idareci, belletici
öğretmen, rehber öğretmen, il millî eğitim müdürlüğü
temsilcisi ve öğrenciler ile Bakanlık merkez teşkilatından temsilcilerin katılımı ile İstanbul ilinde gerçekleştirilmiştir. İkincisi 22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen çalıştayda, Ortaöğretime Uyum
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Program 81 ilde bulunan tüm ortaöğretim
kurumlarında 11-15 Eylül 2017 tarihlerinde
veya 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ilk
haftasında en az 3 yarım gün süreyle uygulanmıştır. Ortaöğretime Uyum Programı
değerlendirme çalışmaları kapsamında
“Öğrenci Anketi” ve “Ortaöğretime Uyum
Programı Okul Raporu” geliştirilmiş ve Bakanlığımız internet sitesi üzerinden paylaşılarak okullar tarafından doldurulması
sağlanmıştır.
İyi uygulama örneklerinin derlenebilmesi
amacıyla Ortaöğretime Uyum Programı
kapsamında okullarda gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin fotoğraf, video, sunum, vb.
görseller okullardan istenmiştir. Programın
çıktılarına yönelik izleme ve değerlendirme
çalışmaları dönem boyunca sürdürülmektedir.
Bakanlığımız 2015-2019 Stratejik Planı
doğrultusunda yaygınlaştırılan Ortaöğretime Uyum Programı’nın, ortaöğretim düzeyinde devamsızlık, sınıf tekrarı ve örgün
eğitim dışına çıkma davranışlarının önlenmesine olumlu katkı sağlaması hedeflenmektedir.

PROJELER

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartlarının
Yayg ınlaştırılmasına Dair Çalışmalar Devam Ediyor

Bakanlığımız ile UNICEF iş birliğinde, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartlarının
Yaygınlaştırılması” projesi kapsamında, eğitimde eşitlikçi ve toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşımın Genel Müdürlüğümüze
bağlı liselerde yaygınlaştırılması
amaçlanmaktadır.
Projenin hedef kitlesi ortaöğretim düzeyinde bulunan öğrenci,
öğretmen, yönetici ve velilerdir.
Proje kapsamında, 12 ders (Biyoloji, Fizik, Kimya, İngilizce, Türk
Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü, Görsel Sanatlar, Matematik, Beden
Eğitimi, Coğrafya ve Tarih) için

kazanım ve/veya temalarla ilişkilendirilen etkinliklerin geliştirilmesi
amacıyla 21-23 Ağustos 2017 tarihleri arasında Antalya ilinde branş,
Rehberlik ve Psikolojik Danışman öğretmenlerin katılımıyla “Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Etkinlik Değerlendirme Çalıştayı” düzenlenmiştir.
Çalışma kapsamında; 81 ilin Genel Müdürlüğümüze bağlı 162 okul
yöneticisi, rehber öğretmeni ve branş öğretmeninden oluşan toplamda 486 kişiye 5 grup halinde 5’er günlük “Toplumsal Cinsiyet
Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları” konusunda hizmet içi eğitim kursu düzenlenmiştir.

Projenin

2017-2018 faaliyetleri kapsamında
81 ilin ortaöğretimden sorumlu şube müdürleri ve Rehberlik Araştırma Merkezi temsilcilerine Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı
Okul Standartlarının Yaygınlaştırılması çalışmasına ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. Pilot okullardaki uygulamalara
yönelik gerçekleştirilecek saha ziyaretlerinin ardından iyi uygulama
örneklerinin paylaşılacağı bir değerlendirme toplantısının gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
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ünyada ve Türkiye’de

Dünyada ve Türkiye’de Okul Terki
İnceleme Raporu

Bakanlığımız ile UNICEF iş birliğinde 2016-2017 Dönemi İki Yıllık Çalışma Planı
(Ergen Yaşlardaki Erkek ve Kızlar için Eğitim Fırsatları) Müdahale Modeli” kapsamında ortaöğretimde devamsızlık, sınıf tekrarı ve örgün eğitim dışına çıkma
riski taşıyan öğrencilere yönelik farklı ülkelerde gerçekleştirilen önleyici, müdahale edici ve telafi edici çalışma örneklerini ve uluslararası politika, model ve
uygulamalarını içeren bir araştırma raporunun hazırlanması amaçlanmaktadır.
Bu amaç doğrultusunda; ortaöğretimde örgün eğitim dışına çıkma riski taşıyan öğrencilere yönelik olarak en az 10 ülkedeki politika, model ve uygulamalar incelenecektir.
Araştırma sürecinde veri çeşitliliğini sağlayacak ölçme araçları kullanılarak elde
edilecek verilerle, örgün eğitim dışına çıkma davranışının önlenmesi amacıyla
yalnızca sınıf içi etkinliklerle sınırlı olmayan ülke genelinde gerçekleştirilen okul
temelli sistematik uygulamaları içeren bir rapor hazırlanacaktır. Mevcut Müdahale Modeli Programı diğer ülke örnekleri ile karşılaştırmalı olarak incelenerek
programın geliştirilmesine yönelik öneriler sunulacaktır.
Bu çalışma kapsamında uzmanlar görevlendirilmiş olup, araştırma süreci devam etmektedir. Araştırmanın sonuçları ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılarak
bulgular ve öneriler doğrultusunda devamsızlık, sınıf tekrarı ve okuldan erken
ayrılma durumlarının önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.
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roje Döngüsü Yönetimi
Eğitimi Düzenlendi

Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik
Planında yer alan stratejik hedeflerde “Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası
öğretmen-öğrenci hareketliliğini artırmak.”,
“Bireysel ve kurumsal hibe imkânlarına ilişkin
bilgilendirme faaliyetleri yapılacak, hareketliliğin artırılması için öğrenci ve öğretmenlerin
uluslararası program ve projelere katılımları
desteklenecektir.” maddeleri doğrultusunda
Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda görevli
öğretmenlere yönelik olarak “Proje Döngüsü
Yönetimi Eğitimi” düzenlenmiştir.
25 Ağustos 2017 tarihi itibariyle başlayan proje ile 39 ilde görevli ve öncelikle gönüllü olarak
seçilen 30’ar öğretmen Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi’ne dâhil olmuştur. Bu planlama
çerçevesinde 11 Kalkınma Ajansı ile yapılan
iş birliği neticesinde Kalkınma Ajansları bölgelerinde yer alan il millî eğitim müdürlükleriyle
koordineli biçimde eğitimler planlanmıştır.
31 Aralık 2017 tarihi itibari ile sonuçlandırılan
eğitim faaliyetleri neticesinde 39 ilde eğitime
katılan 1200 öğretmen sertifikalarını almıştır.
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Gençlerin; millî, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren; eski ve
yeni sanat ve kültür eserleri, müze ve anıtlar
gibi millî değerlerimizi tanıyan, bugünkü yaşantıları ile geçmiş yaşantılar arasında nesneler aracılığıyla bağlantı kurarak tarihini
ve geçmiş medeniyetlerin öğretilerini gelecek
nesillere ve onların yaşantılarına aktarılmasına katkı sağlayan, gözlem, mantık, hayal gücü ve beğeni duygusu gelişmiş bireyler olarak yetiştirilmeleri amacıyla; Millî
Eğitim Bakanlığı Okul Müzeleri Yönergesi
çerçevesinde her ilde bir “İl Eğitim Tarihi Müzesi” oluşturulması ve bu alanların
eğitim ve öğretim amacıyla da kullanılması
planlanmıştır.
24 Nisan 2017 tarihi itibariyle başlayan çalışmalar sonucunda, 24 Kasım 2017 tarihin38 E-BÜLTEN • TEMMUZ 2017- OCAK 2018

de her ilde bir ‘‘İl Eğitim Tarihi Müzesi’’
kurulması planlanmıştır. Bu planlama çerçevesinde, illerde bir değerlendirme komisyonu oluşturulmuş, ildeki kuruluş tarihi en
eski lise binası başta olmak üzere uygun okul
veya kurumların bir bölüm veya salonunun
müze olarak değerlendirilmesi kararlaştırılmıştır.
Proje takvimine göre, 12 Mayıs 2017 tarihi
itibariyle, İl Eğitim Tarihi Müzelerinin kuruluşu için; 64 Anadolu Lisesi, 14 Meslekî ve
Teknik Anadolu Lisesi, 1 İmam Hatip Ortaokulu, 2 Halk Eğitim Merkezi olmak üzere 81
ilde 81 okul/kurum belirlenmiştir.
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Planlama çerçevesinde, İl millî eğitim
müdürlükleri bünyesinde kurulan komisyon marifetiyle, arşiv değeri taşıyan; evrak, doküman, yayın, kitap, dergi, rehber,
broşür, katalog, fotoğraf, video, film, film
şeridi, dia, eğitim araç ve gereçleri, özellikle geçmiş yıllara ait ders kitapları ve
eğitim materyalleri ile objeler tespit edilmiş
ve kataloglama çalışmaları yapılmıştır.
Genel Müdürlüğümüz koordinesinde; müzelerin kuruluşuna yönelik sürecin gözden
geçirilmesi, kuruluş aşamalarının paylaşılmasının yanı sıra müze kavramı ve
çeşitleri, müze sergileme teknikleri, müzelerin eğitim ortamı olarak kullanılması,
müze-ders ilişkisi ile uygulamaya konulan programlara yönelik bilgilendirme ve
değerlendirme yapılması amacıyla 25-29
Eylül 2017 tarihleri arasında Konya ilinde
bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.
Müze ve müze eğitimi alanında akademisyen ve uzmanlardan oluşan 12 kişilik bir
ekibin destek verdiği çalıştayda, her ilden
4 katılımcının yanı sıra, Bakanlığımız birimlerinden de 14 personel yer almış ve İl
Eğitim Tarihi Müzeleriyle ilgili çalışmalar ilk elden paylaşılarak, bundan sonraki
süreç için katılımcılar bilgilendirilmiştir.

teşrif eden Genel Müdürümüz Sayın Ercan TÜRK, Mardin ilinde Eğitim Tarihi
Müzesi çalışmalarını bizzat yerinde incelemiş, yetkililerden bilgi almış, burada
yapılan eğitim faaliyetlerini de yakından
gözlemlemiştir.

Çalıştay sonrası; yapılan çalışmaların
yerinde incelenmesi, rehberlik edilmesi ve bunun yanı sıra süreçte karşılaşılan
sorunlar ve çözüm önerileri konusunda
karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması
amacıyla 13 ilde saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Bakanlık personeli tarafından Mardin’de yapılan saha ziyaretine
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Konya İl Eğitim Tarihi Müzesi açılmıştır. 24 Kasım 2017 tarihi itibariyle
81 ilin 74’ünde müze kuruluşları tamamlanmış, 7 ilde ise kuruluşa ilişkin
çalışmalar hızla sürdürülmektedir.
İl Eğitim Tarihi Müzelerinde Aralık ayı itibariyle 11.119 obje toplanmış
olup, bu sayı sürekli güncellenmektedir. Toplanan objelerin % 35’ini ders
araç ve gereçleri, % 35’ini yazılı materyaller, % 17’sini görsel materyaller,
kalan % 13’ünü ise diğer materyaller
oluşturmuştur. Objelerin tarihlerine
bakıldığında ise; % 1,5’lik bir bölümünün 1800-1900 yılları arasına,
% 36’lık bir bölümünün 1900-1950
yılları arasına, % 50’lik bir bölümünün ise 1950 sonrasına tarihlendiği
görülmüştür. Yaklaşık % 12,5’lik dilimde yer alan objelerin ise tarihleri
belirlenememiştir.
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Genel Müdürlüğümüzce, İl Eğitim Tarihi
Müzelerinin kuruluşunu müteakip, “İl Eğitim Tarihi Müzeleri Albümü”nün hazırlanması, sonraki aşamada ise “İl Eğitim Tarihi
Müzeleri”ne ait envanter kayıtlarının dijital
ortama aktarılarak internet erişimine açılması planlanmıştır.
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KiTABI

YAYIMLAN
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Bir

ülkenin varlığını devam ettirmesinin temelini oluşturan, birey ve
toplumun gelişmesini sağlayan,
millî ve manevî değerlerin nesilden nesillere aktarılması süreci olan eğitim hangi zaman diliminde olursak olalım bir seferberlik sürecidir.
Ve bu sürecin en etkili sac ayaklarından biri vazgeçilmez, yeri doldurulamaz, toplumun yaşayan
bir parçası, mazinin atîye yolculuğunda köprü
vazifesi gören, millî seciyemizin yansıması okullarımızdır.
Eğitim sistemimizin tarihî sürecindeki gelişmelere ve eğitim hedeflerine göre şekillenen, hayat
bulan okullarımız toplumun yaşayan bir parçası
ve tarihin canlı temsilcileridir.

Eğitim tarihimizde okulların kuruluşu ve günümüze kadar olan tarihî süreci önemli bir yer tutmaktadır.
Genel Müdürlüğümüzce eğitim tarihimize bir
mum yakabilmiş olmak ümidiyle, eğitim seferberliğinin dilsiz ama bâki şahitleri olan okullarımızın tarihsel süreçlerini anlatmak amacıyla
Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’in
kuruluşuna ve günümüze kadar, kuruluş yılları
1481 ile 1948 yılları arasına rastlayan tarihi kimliğe sahip 100 okulumuzun kurumsal hafızalarında yaşayan canlı anıları ile eğitim süreçlerinin
yer aldığı “Tarihî 100 Lise” kitabı yayımlanmıştır.
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İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğrencileri

Serbest Konuşma
Yarışması

Genel Müdürlüğümüze bağlı hazırlık sınıfı
bulunan okullarda birinci yabancı dil dersini
İngilizce olarak öğrenim gören hazırlık sınıfı
öğrencilerinin;
İngilizce okuma-anlama, dinleme-anlama,
konuşma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi, kendini ifade etme, iletişim kurma, iş
birliği yapma ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi, kişisel, sosyal ve kültürel
gelişimlerine katkı sağlayarak yabancı dil
öğrenmeye yönelik bilgi, beceri ve tutumları ile yabancı dildeki kelime dağarcıklarının
zenginleştirilerek öğrenci odaklı ve çok yönlü öğrenme ortamlarında gündelik hayatta
ihtiyaçları olan yabancı dil konuşma becerilerinin geliştirilmesi, iletişim kurma ve etkileşim becerilerinin artırılması amacıyla “Söz
Sende” İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğrencileri
Serbest Konuşma Yarışması düzenlenmiştir.
Yarışma sonucunda okullarında ilk üç dereceye giren öğrenciler bir yönetici ve bir İngilizce öğretmeni ile birlikte 29 Ocak-02 Şubat
2018 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüzce Antalya ilinde düzenlenen Yabancı
Dil Kampına katılmışlardır.
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İstİklal Ve

İstİkbal Şaİrİ

Mehmet Âkif Ersoy

İ

nsan, millet ve vatan sevgisini, mücadele ruhunu, dürüstlüğü, ahde vefayı, söz verip sözünü yerine getirmeyi yaşam felsefesi hâline getiren
vatan şairi Mehmet Âkif’in zihinlerdeki ve gönüllerdeki yeri her zaman
baki ve diridir. Kurtuluş Savaşı’nın ruhunu ve milletin bağımsızlık azmini
dile getiren İstiklâl Marşı kabul edildiği günü ülke genelinde her yıl geniş
katılımlı programlarla coşkulu bir şekilde kutlamaktayız.

Büyük dava adamı, İstiklâl Marşı şairi Mehmet Âkif ERSOY’un şair kişiliği, birleştirici ve bütünleştirici
yönü ile vatan ve millet sevdalısı olma özelliğinin öğretilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüzce ülke
genelinde düzenlenen “İstiklal ve İstikbal Şairi Mehmet Âkif” konulu şiir yarışmasında il birincisi olan
ortaöğretim öğrencilerinin şiirlerinden oluşan kitap yayınlanmıştır.
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Geleceğin dünyasını şekillendirmeyi hedef edinmiş nesillerin yetişmesine katkı sağlamak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren Genel Müdürlüğümüzün hedef ve öncelikleri
doğrultusunda; ortaöğretimde sürdürülebilir, öncü ve yenilikçi bir yapıya sahip öğrenme
ortamlarının oluşturulması, eğitimin daha nitelikli hâle getirilmesi, kurumsal kapasitenin
artırılması, millî ve manevi değerlerle donanmış nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi,
ülkemizin 2023 vizyonuna erişilmesinde ortaöğretim eğitim ve öğretim planlamalarında ortak akıl ve istişare ile paydaş görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla ortaöğretim
okullarında görev yapan öğretmenler arasında “Nasıl Bir Okul? Nasıl Bir Ortaöğretim?”
konulu deneme yazma yarışması düzenlenmiştir.
Yarışmaya katılacak öğretmenler eserlerini 05 Mart 2018 tarihi mesai bitimine kadar
bağlı bulundukları okul müdürlüklerine teslim edecekleri yarışma ile ilgili dokümanlar
ve diğer bilgilendirmelere Genel Müdürlüğümüzün web sayfasından ulaşlılabilecektir.
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2017 TÜRK DİLİ YILI
“Dilimiz Kimliğimizdir”
TÜRKÇEYİ DOĞRU VE GÜZEL KULLANMA MAKALE VE
DENEME Yarışması Yapıldı

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın yüksek himayelerinde 15 Mart 2017
tarihinde gerçekleştirilen toplantıyla 2017 yılı
“Dilimiz Kimliğimizdir” başlığıyla “Türk Dili Yılı”
olarak belirlenmiş ve 2017/19 sayılı Başbakanlık
genelgesi yayımlanmıştır.
Dünyanın en zengin dillerinden biri ve millî kimliğimizin ana unsuru olan Türkçemizi korumak,
yaşatmak, zenginleştirmek, gelecek nesillere
güçlü bir şekilde aktarmak ve Türk dilini yerinde,
doğru, dil kurallarına uygun, açık ve anlaşılır ola-
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rak konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek
amacıyla 2017/19 sayılı Başbakanlık genelgesi
doğrultusunda “Dilimiz Kimliğimizdir” konulu
“Türkçeyi Doğru ve Güzel Kullanma Makale ve
Deneme Yarışması” düzenlenmiştir.
Resmî ve özel okul ve kurumlarda görev yapan
öğretmenlerin makale türünde, resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin ise deneme türünde katıldıkları yarışma 07
Kasım 2017 tarihinde sonuçlanmıştır.

YARIŞMA / SEMPOZYUM / BİLİM KAMPI

Öğretmen ve öğrencilere ait eserlerin okul müdürlükleri ile ilçe/il millî eğitim müdürlüklerinde
oluşturulan komisyonlarca yapılan değerlendirilmeleri sonucunda belirlenen 81 ilin ilk üç eseri,
Türk Dil Kurumunda Bakanlığımız temsilcilerinin
de katılımıyla oluşturulan Değerlendirme Seçici
Kurulu tarafından değerlendirilmiştir.
Ülke genelinde yapılan değerlendirme sonucunda

Makale alanında yarışmaya katılan
öğretmenlerden;

Rize

(Güneysu) Kaptan Ahmet Erdoğan
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Ömer ESKİ “Türkçenin Güzel
Kullanımı Açısından Çizgi Filmlerde Kelime Kadrosu ve Millî Şuur” eseriyle birinci,

Tokat
Erzurum

(Merkez) Gazi Osman Paşa Lisesi öğretmeni Mahmut HASGÜL
“Yeni Medeniyet Kurgusunda
Türkçenin Yeri ve Yeterliliği” eseriyle ikinci,

Yalova (Merkez) Çiftlikköy Anadolu İmam Hatip
Lisesi öğrencisi Ayşe Eflâl YAĞCI “Türkçe: Bir
Dilden Daha Fazlası” adlı eseriyle üçüncü olmuşlardır.

Rize

(Merkez) Anadolu Lisesi öğrencisi Şerife ÇOBAN “Dil ile Yaşayan
Kültür”, Malatya (Yeşilyurt) Orgeneral Eşref Bitlis Anadolu Lisesi öğrencisi Sevgi
MUM “Türkçenin Mürekkebi Kurumadan”, İzmir
(Merkez) Atatürk Lisesi öğrencisi İlkim SÖZER
“Aman Nazar Değmesin” adlı eserleri ile Seçici
Kurul Özel Ödülüne hak kazanmışlardır.
Türk Dil Kurumu tarafından finanse edilen yarışmada dereceye giren öğretmen ve öğrencilere
toplamda 962.500 TL. para ödülünün yanı sıra
Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu, Türkçe Sözlük,
Güzel Yazılar serisi ve katılım belgesi ile plaket
verilmiştir.

(Palandöken) Türk Telekom Nurettin Topçu
Sosyal Bilimler Lisesi
öğretmeni Resul BAYINDIRLI ise “Dilden Dile
Düştük” eseriyle üçüncü olmuştur.

Kütahya

(Merkez) Atatürk Ortaokulundan Harun BİLGİLİ,
Samsun (Çarşamba) Ali
Fuat Başgil İmam Hatip Ortaokulundan Recai
AKDAĞ ve Ankara (Yenimahalle) Demetevler
Kız Anadolu Lisesinden Hacer ÖZTÜRK Seçici
Kurul Özel Ödülüne layık görülmüşlerdir.

Deneme alanında yarışmaya katılan
öğrencilerden;

Karaman

(Merkez) 15 Temmuz
Şehit Muhammet Yalçın
Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ayça Bilge YEMİŞ “Kelimelerin Hakkı” adlı eseriyle birinci

Kastamonu

(Merkez) Göl Anadolu Lisesi öğrencisi Nursima AKÇA
“Ana Sütümüz Ana Dilimiz” isimli eseriyle ikinci,
E-BÜLTEN • TEMMUZ 2017- OCAK 2018
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DiLiMiZ
KiMLiĞiMiZDiR

TÜRKÇEYİ DOĞRU VE GÜZEL KULLANMA MAKALE VE
DENEME YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

2017 yılının “Türk Dili Yılı” ilan edilmesi ve dünyanın en zengin dillerinden biri ve millî kimliğimizin ana unsuru olan Türkçemizi korumak,
yaşatmak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere
güçlü bir şekilde aktarmak ve Türk dilini yerinde, doğru, dil kurallarına uygun, açık ve anlaşılır
olarak konuşma ve yazma becerilerini geliştirmek amacıyla Bakanlığımız ile Türk Dil Kurumu
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iş birliğinde resmî ve özel bütün ortaöğretim
kurumlarında öğrenim gören öğrenciler ile öğretmenlere yönelik olarak düzenlenen Dilimiz
Kimliğimizdir” konulu “Türkçeyi Doğru ve Güzel
Kullanma Makale ve Deneme Yarışması” ödül
töreni 17 Ocak 2018 Çarşamba günü Türk Dil
Kurumu Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.
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Ödül törenine; Başbakan Yardımcısı Sayın Fikri
IŞIK, Bakanımız Sayın İsmet YILMAZ, Müsteşar
Yardımcılarımız Sayın Ferda YILDIRIM, Sayın
Muhterem KURT, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya ÖRS, Türk
Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN, Genel Müdürümüz Sayın Ercan TÜRK ile
Bakanlığımız bürokratları, öğretmenler ve öğrenciler katılmıştır.

İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında Türkçe
ve Türk dili edebiyatı derslerinin müfredatının
güncellendiğini ifade eden Sayın Bakanımız,
Türkçe dersi eğitim programında kazanımların,
dinleme, okuma, yazma ve konuşma olmak
üzere 4 temel dil becerisi olarak gruplandığını
aktardı.

Bakanımız Sayın İsmet YILMAZ ödül töreninde
yaptığı konuşmasında; “Bakanlık olarak Türkçeyi korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere

Ses ve harf gruplarında ilk okuma ve yazma sürecini kolaylaştıracak düzenlemelerin de yapıldığını belirten Sayın YILMAZ, uygulamada olan
öğretim programında yer alan ses ve harf gruplarının değiştirildiğini ifade etmişlerdir.

güçlü şekilde aktarmak için Türk dilinin yerinde, doğru ve dil kurallarına uygun ve anlaşılır
şekilde konuşulmasını ve yazılmasını istediklerini” ifade ederek “Bir istiklal ve istikbal meselesi
atfettiğimiz bu konuda önemli çalışmalara imza
attık.” dedi.

Konuşmaların ardından Bakanımız Sayın İsmet
YILMAZ ve Başbakan Yardımcımız Sayın Fikri
IŞIK yarışmada ülke genelinde birinci, ikinci ve
üçüncü olarak dereceye giren ve Seçici Kurul
Özel Ödülüne hak kazanan öğretmen ve öğrencilere ödüllerini takdim etmişlerdir.
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Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda
öğrenim görüp pansiyonlarında kalan öğrenciler
arasında “Kitap Okuma Yarışması” Düzenlendi.

Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda öğrenim görüp pansiyonlarında kalan öğrencilerin; Türkçeyi
doğru, güzel ve etkili kullanma becerilerinin geliştirilmesi serbest zamanlarının yararlı ve etkili olarak
değerlendirilmesi, okuma, anlama, yorumlama, duygu ve düşüncelerini ifade edebilme becerilerinin artırılması, kelime dağarcıklarının zenginleştirilmesi, okul pansiyonlarında kitap okumayı teşvik
edecek ortamların oluşturulması, okuma kültürünün ve kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi amacıyla “Pansiyonlar Okuyor” kitap okuma yarışması düzenlenmiştir. Ayrıca yarışma ile birlikte Genel
Müdürlüğümüze bağlı okul pansiyonlarında okuma saati uygulaması başlatılmıştır.
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SOSYAL BİLİMLER
LİSELERİ X.
ULUSAL ÖĞRENCİ
SEMPOZYUMU

Toplumsal bilinç ve kültürel değerlerimize yönelik farkındalık oluşturma, bilimsel düşünme, araştırma yapma, akademik çalışmalara alt yapı oluşturabilmek
amacıyla Genel Müdürlüğümüze bağlı
tüm sosyal bilimler liseleri öğrencileri
arasında Ulusal Öğrenci Sempozyumu düzenlenmektedir. İlki 11-12 Mayıs
2009 yılında “170. Yılında Tanzimat” konusunda Kayseri Kilim Sosyal Bilimler
Lisesinin ev sahipliğinde düzenlenen
Ulusal Öğrenci Sempozyumu sırasıyla Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi, Konya Türk Telekom Sosyal
Bilimler Lisesi, Erzurum Türk Telekom

Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi, Manisa Sosyal
Bilimler Lisesi, Malatya Niyazi Mîsri Sosyal Bilimler Lisesi, Karaman Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler
Liselerinin ev sahipliğinde düzenlenmiştir. 2017 yılında “Darbeden Demokrasiye:15 Temmuz” konusunda
düzenlenen sempozyum Ankara Türk Telekom Sosyal
Bilimler Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.
2018 yılında Balıkesir Karesi İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesinin ev sahipliğinde düzenlenecek sempozyumun konusu ‘‘Eğitim Yoluyla Toplumsal Değişimde
Genç İradenin Rolü’’olarak belirlenmiştir.
Genel Müdürlüğümüzce Sosyal Bilimler Liseleri X. Ulusal Öğrenci Sempozyumu Hazırlık Çalışma Programı
çerçevesinde Afyon ilinde 24-28 Temmuz 2017 tarihlerinde düzenlenen çalıştayda “X. Ulusal Öğrenci Sempozyumu”na ev sahipliği yapacak olan Balıkesir Karesi
İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi okul yöneticilerine yönelik sempozyum hazırlık süreçleri bilgilendirme
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
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Sosyal Bilimler Liseleri İle İlgili

Çalışmalarımız
Akademik Ödüle Layık
Görüldü

Necmettin Erbakan Üniversitesi koordinesinde
03-05 Kasım 2017 tarihleri arasında ana teması “Sosyal Bilimlerin ve Eğitimin Geleceği” olan
1st International Symposium on Social and
Educational Sciences Research (ISCER) sempozyumu düzenlenmiştir. Sempozyuma; Genel
Müdürlüğümüzce 2009 yılından beri gerçekleştirilen “Sosyal Bilimler Liseleri Ulusal Öğrenci
Sempozyumlarını” değerlendirmek amacıyla iki
(2) bilimsel araştırma hazırlanarak başvurulmuştur. Her iki çalışmada “sözlü bildiri” olarak kabul
edilmiştir. Sempozyum sonunda tüm çalışmalar
değerlendirme sürecinden geçerek ödüle layık
görülenler açıklanmıştır.
Genel Müdürlüğümüzce sunulan “Sosyal Bilimler Liseleri Ulusal Öğrenci Sempozyumlarının Öğrencilerin Düşünme Becerileri, Duyuşsal
Özellikler ve Sosyalleşme Becerilerine Etkisi”
adlı çalışma eğitim bilimleri alanında ikincilik
ödülüne layık görülmüştür.
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“Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce Düzenlenen
Sosyal Bilimler Liseleri Ulusal Öğrenci Sempozyumlarının Katkılarının Değerlendirilmesi” adlı
çalışma International Journal of Contemporary
Educational Research (IJCER)’de tam metin
olarak yayımlanırken ödüle layık görülen “Sosyal Bilimler Liseleri Ulusal Öğrenci Sempozyumlarının Öğrencilerin Düşünme Becerileri,
Duyuşsal Özellikler ve Sosyalleşme Becerilerine
Etkisi” adlı çalışma ise uluslararası düzeyde bir
dergi olan The Journal of International Lingual
Social and Educational Sciences (JILSES) 2017
Aralık sayısında makale olarak yayımlanmıştır.
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Proje Okulları
II. Ulusal
Bilim Kampı
• 13-15 Şubat 2017 tarihlerinde Samsun Anadolu Lisesi ev sahipliğinde ilki gerçekleştirilen “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne Bağlı Özel
Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Ulusal Bilim Kampı”nın ikincisi 1214 Şubat 2018 tarihinde Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde
gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, II. Ulusal Bilim Kampında hazırlanacak projeler 10-11 Mayıs 2018 tarihlerinde sergilenerek, ilk üç derece alan öğrenciler
ödüllendirilecektir.

II. Ulusal Bilim Kampı proje konuları;

• Endüstri 4.0,
• Farmakoloji,
• Akıllı Şehir Planlaması,
• Temiz ve Yenilenebilir Enerji
Genel Müdürlüğümüze bağlı 58 okulun proje
konularından birini belirleyerek, II. Ulusal Bilim
Kampına katılması ve bu konuda proje hazırlaması beklenmektedir.
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi ev sahipliğinde düzenlenecek Bilim Kampı Maltepe Üniversitesi, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü ve
Üsküdar Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecektir.
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Yatırım-Donatım

ÇALIŞMALARIMIZ

Genel Müdürlüğümüze bağlı okullara ait yatırım
teklifleri ile tüm müstakil pansiyon ve spor salonu yapım teklifleri, Başkanlığımızca ihtiyaç ve
verimlilik ilkeleri doğrultusunda onaylanmaktadır.
2017 yılı yatırım programında 408’i Devlet Yatırım Programı kapsamından, 7 tanesi 2017 ek
yapım programıyla ve 7’si hayırsever katkısıyla
olmak üzere 422 proje bulunmaktadır. Bu yatırımların detay dağılımı; 5412 derslikli 219 okul,
34.874 öğrenci kapasiteli 180 pansiyon, 133
spor salonu, 10 atölye, 18 konferans salonu ve
26 daireli 2 lojman şeklindedir.
2017 yılında 120 proje Devlet Yatırım Programına alınmıştır. Bunlardan, 40’ı Anadolu lisesi,
50’si spor salonu ve 30’u okul pansiyonudur.
2017 Yılı Yatırım Programına ek olarak 7 proje
ikmal edilmiştir. Bunların detayı; 1’i fen lisesi
olmak üzere 5 okul, 1 tanesi okul bünyesinde
2’si bağımsız olmak üzere 2 spor salonu, okul
bünyesinde 200 kapasiteli okul pansiyonu şeklindedir.
Devlet Yatırım Programından yapımı devam
eden 415 projeden 171 projenin ihalesi yapılmıştır
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Ayrıca, Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında 19/04/2016 tarihinde imzalanan ve
tematik spor liselerinin sayısının artırılmasını ve
spor liselerinin bazı spor branşlarında uzmanlaşmayı mümkün kılacak şekilde hedefleyen
protokol spor lisesi yatırımlarını da kapsamaktadır.
•

2017-2018 eğitim öğretim yılı itibarıyla Genel
Müdürlüğümüze bağlı;

•

2.430 Anadolu Lisesi,

•

302 Fen Lisesi,

•

93 Sosyal Bilimler Lisesi,

•

81 Güzel Sanatlar Lisesi,

•

70 Spor Lisesi olmak üzere 5 türde toplam
2.976 okul eğitim-öğretime devam etmektedir.

Protokol çerçevesinde; Eskişehir, Erzurum,
Konya, Samsun, Sakarya, İzmir, Trabzon, Van
ve Balıkesir olmak üzere Türkiye genelinde 9
ilde spor lisesi yapımı 2017 yılı Devlet Yatırım
Programına alınmıştır.

YATIRIM VE DONATIM

Şenel Baykal Anadolu Lisesi
ve Spor Salonu Yapımı Protokolü
İmza Töreni İstanbul
Valiliğinde Gerçekleştirildi

İstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde hayırsever
Şebnem Binnur BAYKAL ve Eda BAYKAL tarafından yaptırılacak 24 derslikli Şenel Baykal Anadolu Lisesi ve Spor Salonu yapımı protokolünün
imza töreni, İstanbul Valiliğinde 19.07.2017

tarihinde Ortaöğretim Genel Müdürü Sayın Ercan TÜRK, İstanbul Valisi Sayın Vasip ŞAHİN,
İstanbul Millî Eğitim Müdürü Sayın Ömer Faruk
YELKENCİ’nin ve hayırseverlerin katılımları ile
gerçekleştirilmiştir.
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CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN

RECEP TAYYiP ERDOĞAN

VE MiLLÎ EĞiTiM BAKANIMIZ SAYIN iSMET YILMAZ
SÂMİHA AYVERDi ANADOLU LiSESiNiN
AÇILIŞ TÖRENiNE KATILDI
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Millî Eğitim Bakanımız Sayın
İsmet YILMAZ ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat ALBAYRAK’ın
katılımıyla İstanbul Zeytinburnu’nda düzenlenen törende, Genel Müdürlüğümüze
bağlı Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesinin açılışı gerçekleştirildi.
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YATIRIM VE DONATIM

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, kurdele kesimi öncesinde yaptığı konuşmada,
yeni eğitim ve öğretim yılı içerisinde öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başarılarla dolu olmasını temenni eden Sayın Cumhurbaşkanımız “Sâmiha Ayverdi Hanımefendi, bizim özellikle edebiyat dünyamızın en önemli isimlerinden
biriydi. Allah rahmet eylesin. Onun isminin yaşanır hale getirildiği bu güzel okulu, şimdi biraz sonra
da gezeceğiz. Eski okul, malum harabeydi ama şimdi tamamıyla çok daha farklı, mimarisiyle, her
şeyiyle güzel bir okul. Az önce ifade ettim, Fatih’te, ’zarf-mazruf’ dedim. Şimdi zarfı da güzel, inanıyorum mazrufu da güzel olacak. İçerik ve dışı itibariyle. Böyle bir eseri siz sevgili öğrencilerimize,
eğitim ve öğretim camiamıza kazandırdıkları için memnunuz.” diye konuştu.

Sâmiha Ayverdi
(1905-1993)
SERVICES

1905 yılında İstanbul’un Şehzadebaşı semtinde
doğan AYVERDİ 1921 yılında Süleymaniye İnas
Nümune Mektebi’ni bitirdikten sonra tahsiline
hususi olarak devam etti. Çok iyi derecede Fransızca öğrenerek tarih, tasavvuf, felsefe alanlarında kendini yetiştiren sanatçı, Kubbealtı Cemiyeti
(1970) ve Vakfı’nın (1978) kurucuları arasında
yer alır. 1966’da Türk Ev Kadınları Derneği’nin
kuruluşuna ön ayak olan sanatçı 1993’te vefat
etmiştir.
Eserleri:
Roman: Aşk Bu İmiş, Batmayan Gün, Mabette Bir Gece, Ateş Ağacı, Yaşayan Ölü, İnsan ve
Şeytan, Son Menzil, Yolcu Nereye Gidiyorsun,
Mesihpaşa İmamı, İbrahim Efendi Konağı, Bir
Dünyadan Bir Dünyaya
Deneme: Yusufçuk, Hancı
Diğer Eserler: İstanbul Geceleri, Edebi ve Manevi Dünyası İçinde Fatih, Boğaziçi’nde Tarih,
Misyonerlik Karşısında Türkiye, Türk Tarihinde
Osmanlı Asırları, Türk-Rus Münasebetleri ve Muharebeleri, Kölelikten Efendiğiliğe, Abide Şahsiyetler, Hatıralarla Baş Başa.
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MARDİN DERİK’TE ŞEHİT KAYMAKAM
MUHAMMET FATİH SAFİTÜRK
ANADOLU LİSESİNİN AÇILIŞI
GERÇEKLEŞTİRİLDi

Genel Müdürümüz Sayın Ercan TÜRK’ün de hazır bulunduğu açılış törenine; Millî Eğitim Bakanımız Sayın İsmet YILMAZ, İçişleri Bakanı Sayın
Süleyman SOYLU ile Gençlik ve Spor Bakanı
Sayın Osman Aşkın BAK katıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın da
video konferans sistemiyle bağlandığı törende
Bakanlarımız tarafından Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu Lisesinin açılışı
yapıldı.
Millî Eğitim Bakanımız Sayın İsmet YILMAZ düzenlenen törende yaptığı konuşmada terör örgütünün hain bir planla Kaymakam Safitürk’ü
şehit ettiğini belirterek, şehidin isminin sadece
okulda değil milletin gönlünde de ilelebet yaşayacağını ifade etti.
Teröre verilecek en büyük cevabın, milli birlik ve
beraberliği güçlendirmek olduğuna işaret eden
Sayın Bakanımız YILMAZ, bunu da eğitimle
yapabileceklerini dile getirdi. Cehalet ve yoksulluğun ancak eğitimle alt edilebileceğini ifade eden Bakanımız Sayın İsmet YILMAZ, Şehit
Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu
Lisesinde yetişecek gençlerin de bu doğrultuda
kendilerine düşeni hakkıyla yerine getirileceğini
söyledi.
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“Her bir şehit ülkedeki
insanların bağını
güçlendirmektedir”

Terör örgütü tarafından şehit edilen Kaymakam
Muhammed Fatih SAFİTÜRK’ün adının verildiği
Anadolu lisemizin kütüphanesine bağışlanmak
üzere Genel Müdürlüğümüz personeli arasında
düzenlenen kitap bağışı kampanyası neticesinde toplanan 1.600 kitap Bakanımız Sayın İsmet
YILMAZ’ın öğrencilerimize hitaben yazdığı mektup ile birlikte okulumuza iletilmiştir.
Mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerîm ve meallerinin yanı sıra 1100 Temel Eser, Türk ve Dünya
edebiyatından eserleri de içeren kitapların öğrencilerimize yararlı olacağına inancımız tamdır.

YATIRIM VE DONATIM

Genel MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE
Şehit Kaymakam Anısına Yapılan
Okulun Kütüphanesine
1.600 Kitap GÖNDERİLDİ

Terör örgütü tarafından şehit edilen Kaymakam Muhammet
Fatih SAFİTÜRK’ün adının verildiği Anadolu lisemizin kütüphanesine bağışlanmak üzere Genel Müdürlüğümüz personeli arasında düzenlenen kitap bağışı kampanyası neticesinde toplanan 1.600 kitap Bakanımız Sayın İsmet YILMAZ’ın
öğrencilerimize hitaben yazdığı mektup ile birlikte okulumuza iletilmiştir.
Mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim ve meallerinin yanı sıra
100 Temel Eser, Türk ve Dünya edebiyatından eserleri de
içeren kitaplar okul kütüphanesinde öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.
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Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz’ın Şehit Kaymakam
Muhammet Fatih Safitürk Anadolu Lisesi
Öğrencilerine Hitaben Yazdığı Mektup
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KARDEŞ OKUL

KARDEŞ

OKUL
FAALİYETLERİMİZ

Bakanlığımızca yürütülen Kardeş Okul Projesi
kapsamında; okullar arası iletişim ağı oluşturulması, ortak kültür değerlerinin kuvvetlendirilmesi, kardeş okul ve dostluk duygularının artırılması, teknolojik gelişmelerin paylaşılması, ülkelerin
tarihinin, kültürünün ve eğitim sistemlerinin daha
iyi tanıtılması amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan 19 (ondokuz) ortaöğretim
okulu ile kardeş okul olarak eşleştirilen Genel
Müdürlüğümüze bağlı aynı tür ve seviyede ülkemizin değişik illerinde bulunan 19 (ondokuz)
okul karşılıklı faaliyetlerine devam etmektedir.

Bu kapsamda; Genel Müdürlüğümüz Öğrenci
İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Yaşar
KOÇAK, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî
Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel Ortaöğretim
Dairesi Müdür Vekili Nahide YALYALI, Proje Koordinatörü Tamer ÖZDEMİR ve kardeş okul olarak eşleşen okul yöneticilerinin katılımı ile 18-21
Aralık 2017 tarihlerinde Antalya ilinde bir çalışma toplantısı düzenlenmiştir.
Kardeş Okul Projesi kapsamında bu güne kadar
yapılan faaliyetlerin değerlendirildiği çalışmada,
2017-2018 eğitim ve öğretim yılı faaliyetleri planlanmıştır.
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Tematik

Liselerimiz
ile Geleceğin Şampiyonlarını Hazırlıyoruz
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TEMATİK LİSELER

Uluslararası olimpiyatlardaki başarımızı artırmak, müsabakalara girecek öğrencilerimizi hazırlamak amacıyla Genel Müdürlüğümüze bağlı
spor liselerindeki öğrencilerin olimpik spor dallarında aldıkları eğitimlerle öğrenim gördükleri
branşlarda fark oluşturmaları beklenmektedir.
Bu kapsamda, tematik spor liseleri açılmış olup
bu okulların belirli alanlarda uzmanlaşmaları hedeflenmiştir. 2017-2018 eğitim ve öğretim
yılı itibarıyla Bakanlığımıza bağlı 70 spor lisesi
bulunmakta olup İstanbul Türkiye Futbol Federasyonu Meral-Celal Aras Spor Lisesi ve Ankara
TVF Spor Lisesi tematik olarak açılan ilk spor liseleridir. Bu sayının artırılması amacıyla, Bakan-

lığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında
19/04/2016 tarihinde imzalanan iş birliği protokolünde tematik spor liselerinin sayısının artırılması ve spor liselerinin bazı spor branşlarında
uzmanlaşmayı mümkün kılacak şekilde yapılandırılması öngörülmüştür.
Bu çerçevede, 29/05/2017 tarihli ve 7788449 sayılı
Makam Onayı ile bazı illerdeki spor liseleri tematik
spor lisesi kapsamına dâhil edilmiş ve belirlenen
okullarda 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından
itibaren branşlaşmaya uygun öğrenci alınması
uygun görülmüştür. Genel Müdürlüğümüze bağlı
tematik spor liseleri ve alanları şunlardır:

•

ANKARA/Yenimahalle-Ankara Voleybol Federasyonu Spor Lisesi; Voleybol

•

ANTALYA/Alanya-Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi; Yüzme, Bisiklet

•

ERZİNCAN/Merkez-Erzincan Spor Lisesi; Bireysel Sporlar (Atletizm, Badminton)

•

ERZURUM/Aziziye-Aziziye Spor Lisesi Kış Sporları (Buz pateni, Curling, Kayak, Buz Hokeyi,
Sürat Pateni)

•

ESKİŞEHİR/Tepebaşı-Tepebaşı Eğitimciler Spor Lisesi; Basketbol

•

İSTANBUL/Beykoz-Beykoz Celal Meral Aras Spor Lisesi; Futbol

•

İZMİR/Foça-Foça Tematik Futbol Lisesi; Futbol

•

SAKARYA/Serdivan- Sakarya Spor Lisesi; Su Sporları (Yelken, Kano, Kürek)

•

SAMSUN/İlkadım-Samsun Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi; Uzakdoğu Sporları (Judo, Karate,
Taekwondo, Jimnastik)

•

SİVAS/ Merkez- Ahmet Ayık Spor Lisesi; Güreş, Boks

Ayrıca, protokol çerçevesinde; Eskişehir, Erzurum, Konya, Samsun, Sakarya, İzmir, Trabzon, Van ve
Balıkesir olmak üzere Türkiye genelinde 9 ilde olimpik spor dallarında branşlaşmayı desteklemek
amacıyla spor lisesi yapımı 2017 yılı Devlet Yatırım Programına alınmıştır.
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ÖZEL PROGRAM

ve PROJE UYGULAYAN EĞİTİM KURUMLARIMIZ

134 PROJE

GERÇEKLEŞTİRDİ

Genel Müdürlüğümüze bağlı okullar arasından 25 fen lisesi, 10 sosyal bilimler lisesi, 17 Anadolu lisesi, 4 güzel sanatlar lisesi ve 2 spor lisesi olmak üzere
toplam 58 okul “Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumu” olarak
belirlenmiştir.
Bu kapsamda belirlenen okullar tarafından yürütülen projelerin ve gerçekleştirilen çalışmaların izlenmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüzce Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğü ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak proje okullarının gerçekleştirdikleri çalışmaların ve projelerin bilgilerinin 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı
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OKULLARI

ders kesim tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi istenmiştir. Proje okullarından gelen raporların değerlendirilmesi sonucunda; 2016-2017 eğitim ve
öğretim yılında 58 proje okulu tarafından
toplam 134 proje gerçekleştirilmiştir.
Bir kısmı devam eden projelerden 11’i TÜBİTAK projesi, 16’sı Avrupa Birliği projesi,
9’u e-Twinning projesi kapsamında yürütülmüştür.
Bakanlığımıza bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarının (proje
okulları) genel durum değerlendirilmesinin
yapılması, iyi örneklerin paylaşılması ve

yeni yapılacak çalışmalara yönelik stratejilerin belirlenmesi amacıyla 14-15 Ağustos
2017 tarihlerinde Afyonkarahisar ilinde
Bakanlığımıza bağlı tüm proje okul müdürlerinin katılımıyla bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştaya, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Ayşen GÜRCAN, Millî
Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf TEKİN,
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan
DURMUŞ, Müsteşar Yardımcısı Muhterem
KURT, Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan
TÜRK, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif
YILMAZ, Meslekî ve Teknik Eğitimi Genel
Müdürü Osman Nuri GÜNAY ve ilgili daire
başkanları katılım sağlamıştır.
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T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin
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OGM: Sayın Başkanım öncelikle yoğun
mesainiz arasında bize zaman ayırdığınız için teşekkürlerimizi sunarız.
Başkan KAÇALİN: Türk diline, Türk Dil
Kurumuna ve 2017 Türk Dili Yılı’na ilgi
gösterdiğiniz, derginizde yer ayırdığınız
için ben teşekkür ederim.

Röpor

Röportaj

İle 2017 Yılının Türk Dili Yılı İlan Edilmesine Dair Röportaj

OGM: Değerli Başkanım, Türkçenin
gelişmesi için gerçekleştirdiğiniz akademik çalışmalarınız için öncelikle şükranlarımızı sunuyoruz. Sizi ve Türkçeye
yaptığınız hizmetleri okuyucularımıza
daha iyi anlatabilmek amacıyla kendinizden ve çalışmalarınızdan bahseder
misiniz?

ORTAÖĞRETiM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Başkan KAÇALİN: 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve
Edebiyatı Ana Bilim Dalı Eski (Genel) Türk Dili
Bilim Dalında Çinggis Kağan Târihi Çevirisi (Giriş, Metin, Çeviri, Notlar, Sözlük ve Dizin) adlı tez
ile doktor unvanını aldım. 1983-1990 yıllarında
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümünde önce
araştırma görevlisi, sonra öğretim görevlisi olarak görev yaptım. 1987-1989 arasında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Macaristan’da Loránd
Eötvös Üniversitesi Türk Dili Kürsüsünde Türkçe okutmanı olarak görevlendirildim. Aynı sürede Szeged József Attila Üniversitesi Altayistik
Kürsüsünde çalıştım ve derslere devam ettim.
1989’de Marmara Üniversitesindeki görevime
döndüm ve 1994-1999 arasında yardımcı doçent unvanıyla öğretim üyesi olarak çalıştım.
1998’de ise doçent oldum. 1998’de Marmara Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümü öğretim
üyeliğine getirildim. 2000-2002 yıllarında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Türkoloji Bölümünde misafir öğretim
üyesi olarak görev yaptım. Aynı sürede Sosyal
Bilimler Bölümü başkanlığını yürüttüm. Yurda
döndüğümde bölümüme bölüm başkanı olarak tayin edildim, doçent temsilcisi olarak fakülte yönetim kurulunda görev aldım. 2003-2012

yılları arası Marmara Üniversitesi Türkçe Eğitimi
Bölümü Başkanlığı görevini yürüttüm. 2010’da
Pekin Minzu Üniversitesi Uygur Dili ve Edebiyatı
Fakültesinde Karahanlıca, Harezmce ve İslam
kültürü ve dilinin Uygur diline tesiri konularında
yüksek lisans ve doktora dersleri verdim. 7 Mart
2012’de Türk Dil Kurumu Başkanlığı görevine
başladım. TÜBA asli üyesiyim.
OGM: 2012 yılı Mart ayından bu yana ülkemizde
kelimenin tabiri ile Türkçenin başındaki isimsiniz. 2012 yılından itibaren Türkçede ve Türk Dil
Kurumunda neler değişti? Dilimizi geliştirmek
amacıyla gerçekleştirdiğiniz faaliyetler hakkında
okuyucularımızı bilgilendirir misiniz?
Başkan KAÇALİN: Altı yıla yaklaşan Türk Dil
Kurumu Başkanlığı görevim esnasında özellikle
kitaplara ayrı bir yer verdiğimi söylemek isterim.
Baskısı olmayan/bulunmayan kitaplar, Türkçede
basılmamış kitaplar, kitap hâline gelmemiş çalışmalar benim hep ilgi alanımdaydı. Kurumda bu
tür çalışmalara daha yakından eğilme, bunları
gün yüzüne çıkarma şansını da bulmuş oldum.
Bazı kitaplar basılsa da asıl kimliklerin kapaklarına, künyelerine, sayfalarına yansıtılmadığına da
çokça şahit olan biriyim. Bazılarına teferruat gibi
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gelen, aslında kitapların kimliklerini iade etme
çabaları olan yaklaşımları da buna ilave etmede
bir sakınca yok.
Bunların dışında, benden önce başlatılan ve devam ettirilmesi, geliştirilmesi gereken çalışmalar
da vardır ve Türk Dil Kurumunun ağ sayfasındaki ilgili başlıklar altında gün gün, sayı sayı görülebilmektedir. Bizim dönemimizde başlayan ve
bugün biten ya da devam eden çalışmalar da
aynı yerlerden takip edilebilir.
OGM: Değerli Başkanım “Dilimiz Kimliğimizdir” temasıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip ERDOĞAN’ın yüksek himayelerinde 15
Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantıyla
2017 yılı “Türk Dili Yılı” olarak ilan edilmiştir. Genel Müdürlüğümüzle ortaklaşa olarak “Dilimiz
Kimliğimizdir Konulu Türkçeyi Doğru ve Güzel
Kullanma” makale ve deneme yarışması düzenlemiştir. Türk Dil Kurumunun “2017 Türk Dili Yılı”
nedeniyle gerçekleştirdiği faaliyetler nelerdir?
Başkan KAÇALİN: Sizin de bildiğiniz ve belirttiğiniz gibi 2017 yılı, Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek himayelerine
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aldıkları bir kampanyayla Atatürk Kültür, Dil ve
Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Dil Kurumunun
öncülüğünde “Türk Dili Yılı” ilan edildi. Tabii
böyle bir yılda Türk Dil Kurumu olarak bize de
çok iş düşüyordu.
Millî Eğitim Bakanlığıyla ortaklaşa yürüttüğümüz
öğretmenler ve ortaöğretim öğrencileri arası
Makale ve Deneme Yarışması dışında birçok faaliyet başlattık bu yıl içerisinde. Çoğu da yine
Millî Eğitim Bakanlığı gibi ülkemiz için ehemmiyet arz eden kurumlarla, üniversitelerle iş birliği hâlinde... Yarışmalarla devam edersek Gazi
Üniversitesi ile birlikte düzenlediğimiz Kısa Film
ve Kamu Spotu Yarışması, Vakıfbank ile düzenlediğimiz Karikatür, Ası ve Fotoğraf Yarışması’nı
sayabilirim bunlar içerisinde. Bu yarışmaların
hepsinde amaç aynı: Türkçeyi doğru ve etkili
kullanmaya özendirmek, teşvik etmek...
Aynı kapsamda, Türk Dil Kurumu ve Türkiye
Gençlik Kulüpleri Konfedarasyonu iş birliği ile
Bosna Hersek’in Saraybosna şehrinde gerçekleştirilen “Uluslararası Genç Türkologlar Dil
Sempozyumu”nu; RTÜK, TDK, TRT ve MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün ortak-
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lığında hayata geçirilen “Radyo ve Televizyonlarda Doğru, Güzel ve Anlaşılır Türkçe Kullanımının
Yaygınlaştırılması Projesi”ni; Türk Dil Kurumu ve
Millî Kütüphane Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen “Tarih Boyunca Türkçe Sözlükler Sergisi”ni;
Türk Dil Kurumu ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen
“Uluslararası Dil, Tarih ve Kültür Bağlamında
Türklerde Devlet Yönetimi ve Algısı Sempozyumu”nu; Türk Dil Kurumu, Kültür ve Turizm
Bakanlığı ve Uluslararası Kültür Dil ve Edebiyat
Derneği iş birliğiyle yedi bölgemizden ikişer ilde
düzenlenen ana başlıklı konferanslar dizisini;
Türk Dil Kurumu ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi iş birliği ile Bandırma’da düzenlenen “I.
Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler
Sempozyumu”nu; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi iş birliğiyle Ankara’da düzenlenen
“Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı”nı yıl içindeki çalışmalarımıza birer misal olarak sayabiliriz.
OGM: Değerli Başkanım bir akademisyen olarak Türk dilinin öğretilmesi ve geliştirilmesi ile
sosyal medyada kullanımına yönelik önerileriniz
nelerdir?
Türk Dil Kurumu olarak bu konu ile ilgili planlarınız nelerdir?
Başkan KAÇALİN: Sosyal medya sadece haberleşmenin değil geçmişte farklı yollarla ve
farklı mekânlarda icra edilen sohbet geleneğinin
de yerini alan bir mecra hâline geliyor. Yüz yüze
sohbette sadece kelimeler değil; o anki şaşkınlık, hayranlık gibi duygularla anlatılana inanıp
inanmama gibi düşünceleri yansıtan vurgular,
vücut diline ait kimi işaretler de yoğun olarak
kullanılır. Bu bakımdan bu alanda sadece yazının yetmediğini görüyoruz.

Buna bağlı olarak bu alana özgü kimi işaretlerin
kimi ifadeleri karşılamak üzere türetildiğini görüyoruz.
Bunların kullanılması bu alan için bir ölçüde hoş
görülebilir ise de adlandırmaların çoğunun Batı
kökenli olduğunu, okunuş ve yazılışlarının Türkçeye uygun olmadığını görüyoruz.
Oysa bunlar için de “gülen yüz”, “ağlayan yüz”,
“ifade”, “yüz ifadesi” gibi güzel Türkçe karşılıklar kullanılabilir.
Türkçe, bu tür kavramları adlandırabilecek işleklikte ve zengin bir dildir. Çünkü bizde sohbet geleneği, sosyal medyanın ortaya çıkışından çok
önceye dayanmaktadır.
Sosyal medyadaki haberleşmenin ve sohbetin
klavye ve tuşlar üzerinden yürümesi ise zaman
mefhumunu gündeme getiriyor. Bu da konuşmanın hızına ve tadına erişmek için bazı kelimelerin
kısaltılmasına, başka biçimlerde dile getirilmesine yol açıyor. İlk bakışta dilin geleceği açısından
olumsuz sonuçlar doğurabileceği intibasını veren bu durumun daha ayrıntılı ve farklı açılardan
incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda peşin hükümlü olmamak, durumun göze
ilk batan yanının yanı sıra her boyutunu hesaba
katmak icap ediyor.
OGM: Değerli hocam dilimize verdiğiniz hizmetler için Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve okuyucularımız adına teşekkürlerimizi sunar başarılı
çalışmalarınızın devamını dileriz.
Başkan KAÇALİN: Bizi sayfalarınıza konuk ettiğiniz için asıl ben teşekkür ediyor, bu güzel derginizin çok uzun soluklu olmasını diliyorum.
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PANSİYON
TALİMATNAMESİ
ile UYGULAMADA
BİRLİK Sağlandı

Okul pansiyonlarında verilen hizmeti belirlenen standartlara kavuşturmak, pansiyonlar arası uygulama birliğini sağlamak amacıyla Genel Müdürlüğümüz ve UNICEF iş birliğinde Pansiyon
Talimatnamesi hazırlanmış ve 2017-2018 eğitim-öğretim yılında
pansiyonlu ortaöğretim kurumlarında uygulamaya konulmuştur.
25/11/2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda
Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
temel alınarak hazırlanan “Pansiyon Talimatnamesi” ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumları yatılılık, bursluluk,
sosyal yardımlar ve okul pansiyonlarındaki iş ve işlemlerle ilgili
usul ve esasları düzenlemek, pansiyondaki işleyişi kolaylaştırmak ve okul pansiyonlarında uygulama birliğinin sağlanması
amaçlanmıştır.

Çerçeve program niteliğinde hazırlanan “Pansiyon Talimatnamesi”
“Öğrencilerin Uyacağı Kurallar, Etüt Saatlerinin Değerlendirilmesi, Barınma, Nöbet İşlerinin Düzenlenmesi, İzinler ve Ziyaretler, Pansiyonda
Sivil Savunma ve İş Güvenliği, Hastalanan Öğrencilerin Tedavi Edilmesi, Pansiyonda Temizlik İşleri, v.b.” konu başlıklarını içermektedir.
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PANSİYONLAR

Yatılılık ve Bursluluk Hizmetlerimizle
Öğrencilerimizin Yanındayız

Anayasamızın 42. maddesinde “Devlet, maddi
imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve
başka yollarla gerekli yardımları yapar.” denilmektedir.
Bu bağlamda; Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
olarak gerek yatılılık gerekse bursluluk hizmetlerimizle öğrencilerimize destek olmaya devam
etmekteyiz.

30.11.2017 tarihi itibariyle Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda bulunan 603 Anadolu lisesi,
278 fen lisesi, 77 sosyal bilimler lisesi, 47 güzel
sanatlar lisesi, 31 spor lisesi olmak üzere toplam 1.036 pansiyonda öğrencilerimize hizmet
verilmektedir. 1.036 pansiyon binasında 13.201’i
paralı, 140.369’u parasız toplam 153.570 öğrencimiz yatılılık hizmetinden yararlanmaktadır.
Pansiyonlarımızın doluluk oranı %78’dir.
2017-2018 eğitim ve öğretim yılında Genel
Müdürlüğümüze bağlı okullarda öğrenim gören maddi imkânlardan yoksun 61.761’i erkek
76.823’si kız toplam 138.584 öğrenciye burs
hizmeti verilmekte olup bir öğrencinin 3 aylık
burs miktarı 637,68 TL’dir.
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Bakanlığımızca 577.000 öğrencimize ödenen
burs, harçlık ve sosyal yardım ödemelerinin Türkiye Vakıflar Bankası kanalıyla ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Genel
Müdürlüğümüzce hazırlanan protokol, Müsteşar Yardımcımız Sayın Muhterem KURT, Genel
Müdürümüz Sayın Ercan TÜRK, Vakıfbank Ankara 2. Bölge Müdürü Sayın Mustafa KAYA ile
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Bakanlığımız temsilcilerinin 15/12/2017 tarihinde katıldığı törende imzalandı.
Bu protokol hükümleriyle, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında
öğrenim gören burslu ve parasız yatılı öğrencilerin burs, harçlık ve sosyal yardım ödemelerine
ait iş ve işlemler Türkiye Vakıflar Bankası MEB /
Ankara şubesi tarafından yürütülecektir.

PANSİYONLAR
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Yapılan bu protokolle; banka tarafından burslu
ve parasız yatılı öğrencilerin adlarına düzenlenecek “Sosyal Proje Kartları”, kart masrafı ve
hesap ücreti alınmadan hazırlanacak olup üzerlerinde Bakanlığımız logosu yer alacaktır. Pansiyonlarda kimlik ve giriş kartı olarak kullanılacak
olan Sosyal Proje Kartları ile öğrencilerin burslarına aynı anda ve daha hızlı erişmelerine olanak
sağlanacaktır.

Öğrencilerin harçlık ve burslarının ödenmesi sırasında bankalar tarafından kesilen hesap
işletim ücreti, eft ve havale ücreti gibi ekstra
yüklerin ortadan kaldırıldığı ve yapılan yardımların öğrencilerimizin eline eksiksiz ulaşmasının
sağlandığı bu sistemle burs işlemlerinin etkili
yürütülmesi sağlanarak, eksik ve sehven yapılan ödemeler ile gecikmeler önlenecek, merkezi
olarak yakından izlenebilir bir sisteme geçilerek,
dağıtılan bursların ve yardımların yakın takibi
sağlanacaktır.
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GENEL MÜDÜRÜMÜZ SAYIN ERCAN TÜRK
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİNDE KONFERANS VERDİ

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 05
Aralık 2017 tarihinde Genel Müdürümüz Sayın
Ercan TÜRK tarafından ‘Türk Eğitim Sisteminde Değişim Yönetimi’ konulu konferans verildi.
Geleceğin öğretmenlerinin yoğun ilgi gösterdiği
konferansa Kırıkkale Milli Eğitim Müdürü İsmail
ÇETİN, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail
AYDOĞAN, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Genel Müdürümüz Sayın TÜRK’ün Nurettin
TOPÇU’nun eğitime olan bakış açısı, Ortaöğre-

74 E-BÜLTEN • TEMMUZ 2017- OCAK 2018

tim Genel Müdürlüğünün sorumlulukları ve öğretmen unsurunun önemi, eğitim sistemini değişikliğe iten nedenler ile bu değişikliklerin uzun
süreçler ve çalışmalar sonucunda ortaya çıktığını belirten konuşmasının ardından dinleyicilerin
sorularını cevaplandırdı.
Programda Genel Müdürümüz Sayın Ercan
TÜRK’e Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail
AYDOĞAN tarafından plaket, Kırıkkale Millî Eğitim Müdürü İsmail ÇETİN tarafından katılım belgesi takdim edilmiştir.
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Genel Müdürümüz ve Beraberindeki
Heyet Çin/Pekin’de Düzenlenen
“Kemer Ve Yol: Gençlik Kampı Ve Öğretmen
Çalıştayı”na Katıldı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatına (EİT) bağlı ihtisas
kuruluşlarından biri olan EİT Bilim Vakfı ve Çin Halk
Cumhuriyeti ortaklığında 17-22 Aralık 2017 tarihleri arasında Çin/
Pekin’de düzenlenen “Kemer ve Yol: Gençlik Kampı ve Öğretmen Çalıştayı’na
ülkemizi temsilen Genel Müdürümüz Sayın Ercan TÜRK, Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Gülderen GÜLTEKİN, Şube Müdürü Muammer AKSOY, Milli Eğitim Uzmanı Rukiye YILDIZ ile Ankara Pursaklar
Fen Lisesi Okul Müdürü Soydan Tefik KARAHAN, Müdür Yardımcısı Hatice YÜREKLİ BULUT ve 5 öğrenci ile
katılım sağlanmıştır. 16 ülkenin katıldığı çalıştay programında ülkemizi başarıyla temsil eden öğrencilerimiz
“3D yazıcı, Mikrobiyoloji, Köprü Yapımı, Uçak Maketi Yapımı ve Akıllı Robot Tasarlama” alanlarında ortaya
koydukları yeni ürünlerde öğrencilerimizden Fatih ÖZLÜGEDİK ve Saadet BORAN Mikrobiyoloji, Ebrar Siret
ÖZ Akıllı Robot Tasarlama, Zeynep Sude GÖKTAŞ ve Elif Gökçen IRMAK Köprü Maketi Yapımı alanlarında
ödül alarak ülkemizi başarıyla temsil etmişlerdir.
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GENEL MÜDÜRÜMÜZ SAYIN

ERCAN TÜRK

KAYSERİ’DE DÜZENLENEN YENİLENEN ÖĞRETİM
PROGRAMLARI Bilgilendirme Toplantısına Katıldı

Bakanlığımızın ülke genelinde gerçekleştirdiği
“Yenilenen Öğretim Programlarının Tanıtımı ve
Bilgilendirme” faaliyetleri kapsamında 05-06
Eylül 2017 tarihleri arasında Kayseri ilinde düzenlenen toplantı Ortaöğretim Genel Müdürümüz Sayın Ercan TÜRK’ün katılımıyla gerçekleştirildi.
Kayseri Melikgazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi konferans
salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Millî Eğitim Müdürü,
İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İlçe Millî
Eğitim Müdürleri ile yenilenen öğretim programlarının formatör
öğretmenleri katılmıştır.
Genel Müdürümüz Sayın Ercan TÜRK, 06-15 Eylül 2017 tarihleri arasında il genelindeki tüm öğretmenlere yönelik formatör
öğretmenler tarafından yenilenen programlar hakkında yapılacak bilgilendirmelerin önemini belirterek bu konuda herkesin
üzerine düşeni hassasiyetle yerine getirmesini ifade etmiştir.
Toplantı akabinde Genel Müdürlüğümüzce İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 12 ayrı branşta 15 kitap yazımı yapılan ders kitabı yazım komisyonlarını ziyaret eden Sayın
TÜRK yapılan çalışmalar hakkında da bilgi almıştır.
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Beklentilerimiz ve

Yaşam Başarısı

Ercan TÜRK

Genel Müdür

B

ilgi, vizyon olmadan sadece kağıt üzerinde bir yazıdır. Bilgiyi kullanmak, onu
hayatınıza uygulamakla anlam kazanır.
Okulun diğer bir ifade ile eğitimin en
önemli işi kişilere vizyon kazandırabilmesi, farklı
bakış açıları ile hayata ve olaylara bakabilmeyi
sağlamasıdır. Farklı bakış açıları üretemeyenlerin ise hayatta da başarı şansları oldukça azdır.
Bilgi artık her yerde ve her an elimizin altındadır.
Okulların görevi de sadece bilgi öğretmek değil,
bilgiye nasıl ulaşılabileceğini ve nasıl kullanabileceğini de öğretmek olmalıdır.
Öğrenmeyi öğreten, öğrendiklerinden yeni bakış açıları üretebilen bireylerin yetiştirilmesine
odaklanılmalıdır.

Öğrendiklerinden yeni bakış açıları üretemeyenlerin öğrenmeyi öğrendiğini sanmak son derece
yanlıştır.
Bu çerçevede başarı beklentilerimizin temelini
oluşturan olarak karşımıza çıkar. Aslında, beklentilerimiz bütün hayatımız boyunca sürmektedir.
Çocuğumuzun küçük yaşlardan itibaren iyi beslenmesi, okulda başarılı olması, iyi bir mesleğinin ve işinin olması, bize göre iyi bir evlilik yapması gibi uzayıp giden listede çocuklarımızdan
beklentilerimiz gerçekleştiği süreçte onlar da o
derece başarılıdırlar.
Bu beklentiler, çoğu zaman anne babanın kendi beklentileri, yapmak isteyip yapamadıkları ve
kendi hedeflerine bağlı olarak gelişmektedir.
E-BÜLTEN • TEMMUZ 2017- OCAK 2018
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Beklenti sürekli başarılı olmayı amaçlamakta,
başarısızlık kabul edilmemektedir.

sini ve sosyal çevresini ihmal ediyorsa yaşam
başarısından söz edemeyiz.

Bu itibarla, okulları birincilikle bitirmiş ancak özgüveni ve girişimci ruhu olmayan, insan ilişkileri
yeterli düzeyde olmayan kişiler, mesleklerinde
başarılı olabiliyorlar mı?

O hâlde, beklentilerimiz çocuğumuzun bireysel
özellikleri, kişiliği, amaçları ile ilgili uyumlu ve
dengeli olmalı, onu iyi tanıyıp kendi beklentilerimize göre değil, onun ilgi ve yeteneklerine göre
en uygun ortamı sunup elde ettikleri ile mutlu olmasını kendini geliştirmesini sağlayabilmeliyiz.

Okul başarısı iyi, mesleğinde başarılı herkes
aile ve özel hayatında mutlu olabiliyor mu?
Bu soruların cevaplarını ararken okul, meslek ve
iş başarısının kendi başlarına yetersiz kaldığını,
bütün bu başarılara aile ve sosyal yaşamdaki
başarıları ve mutluluğu da ekleyerek asıl olanın
tüm bunları dengede tutan bir yaşam başarısının
sağlanması olduğu gerçeği karşımıza çıkacaktır.
Bu nedenle, kişilerin yaşamlarında bu denge
kurulmamışsa, diğer bir ifade ile yaşamın tümüne değil, bir bölümüne, akademik ve mesleki
başarılara odaklanıp kalınmışsa; kendisini, aile-
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Eğitimin, günümüzden geleceğe özellikle teknolojik alandaki gelişmeler ile öğrenme ortamları
ve alanlarının bir bütün olarak değerlendirilmesiyle, başarı için öğrencinin hangi okulda değil
nerede başarılı olacağına bakılmalıdır. Beklentilerimizin karşılandığı, yaşam başarısının ön
planda yer aldığı bir düşünce yapısında asıl olanın öğrencilerin başarılı okul algısından ziyade
kendisinin başarılı olduğu okulda olmasıdır. Bu
nedenle, başarılı okul değil, başarılı öğrencilerin
bulunduğu okullar vardır diyoruz.

ORTAÖĞRETiM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA
PURSAKLAR
FEN LİSESİ

Türk Milli Eğitimde yeni bir bakış açısıyla faaliyetlerini sürdüren okulumuz, 2009-2010 eğitim ve
öğretim yılında Ankara’nın ikinci fen lisesi olarak
öğretime açıldı. 2014-2015 eğitim – öğretim yılında
okulumuz kendi binasına geçti. Yeni yönetim, yerli
ve millî bir eğitim anlayışını okulun vizyonu haline
getirdi. Model ve lider bir eğitim kurumu olmayı
amaçlayan okulumuz akademik standartlara sahip
yapısıyla hem bilimsel hem de kültürel çalışmalarda sadece Ankara’da değil tüm Türkiye’de kısa sürede adından söz ettirmeyi başarmıştır.

Soydan Tevfik KARAHAN
Okul Müdürü

Eğitim kurumlarının stratejik planlarının güçlü olması ve bu planlamanın etkin şekilde kullanılması,
kendilerinden beklenilenleri yerine getirebilmeleri
bakımından önemlidir. Bu kurumların gelişmesi,
çevreye uyum sağlaması yanında çevreyi de değişime hazırlayabilmesi, açık ve dışa dönük stratejilerle mümkündür. Böylece bu planlamayla geçmiş
değerlendirilip bugün geliştirilerek gelecek planlanE-BÜLTEN • TEMMUZ 2017- OCAK 2018
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maktadır. Bu planlamayı başarıyla uygulayacak
sonuç odaklı hedefler belirlenmektedir. Temel
stratejisini bu çerçevede belirleyen okulumuzda
hem eğitim hem de öğretim faaliyetleri yoğun
bir şekilde yürütülmektedir.
Ankara Pursaklar Fen Lisesi Türkiye’nin dört bir
köşesinden gelen öğrencileriyle ülke içinde ve
uluslararası düzeyde hem bilimsel hem de sosyal alanda kazandığı başarılarla adından sıkça
söz ettirmektedir.
Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında kazandığı
başarıların yanı sıra, uluslararası sınavlarda da
sayısız başarıya imza atmıştır. Türkiye genelinde düzenlenen Siyer ve Kuran yarışmalarında
elde edilen dereceler ile de hem bilimin hem de
manevi değerlerin aynı anda geliştirebileceğini
gösteren örnek bir kurum olmuştur.
Öğrencilerimiz sosyal projeler içerisinde de adına yakışır çalışmalarla öne çıkmıştır. Yurt içi ve
yurt dışı yardım faaliyetlerine katılan okulumuz
başta ”Her Sınıfın Yetim Kardeşi Projesinin” yanı
sıra mazlum durumdaki birçok insana da maddi
ve manevi destek sağlamıştır.
Ankara Pursaklar Fen Lisesi, bilimsel ve akademik projeler ve öğretmen yetiştirme konularında
Hacettepe Üniversitesi ile protokol imzalamıştır. Aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile
yapılan ATOMBOY Projesiyle eğitim çalışmaları
geliştirilmeye çalışılmıştır.
Okulumuzda idareci ve öğretmenlerimizin özverili çalışmaları sayesinde dersler, kurslar, sosyal
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faaliyetler, pansiyon çalışmaları ve öğrenci danışmanlık hizmetlerimiz başarılı bir şekilde sürdürülmektedir.
APFL, 2014-2015 yılında okul derslerinin yanı
sıra destekleme ve yetiştirme kursları ile de örnek bir okul durumuna gelmiştir. Öğrencilerin
okuldan sınavlara hazırlanmasını amaçlayan bu
kurslardaki başarılar sayesinde özel kurumlara
giden öğrenci sayısı minimum seviyeye düşmüştür. Son yıllarda özellikle son sınıf öğrencilerimizin tamamına yakını üniversite hazırlık sürecinde,
okulumuzdaki derslere ve kurslara katılarak başarıya ulaşmıştır. Öğrencilerimiz hayallerini kurdukları bölüm ve üniversitelere tamamen okuldan hazırlanarak okulumuzun başarı düzeyini
artırmaktadır. 9. ve 10. sınıflarda daha çok resim,
müzik, beden eğitimi ve yabancı dil gibi sosyal
alanları geliştirmeyi amaçlayan kurslarımızda, 11.
ve 12. sınıf öğrencilerimiz de üniversite sınavlarına yönelik bir öğretim almaktadır.
Yeteneklerinin farkında olan, yeni bilgiler üretebilen, bilimsel ve analitik düşünme becerisi
gelişmiş, bilim ve teknolojiyi kültürü ile sentezleyen, liderlik becerilerinin yanında ekiple çalışabilme ruhunu da taşıyan, özsaygısı yüksek, öz
denetim becerisine sahip, etkili iletişim kuran,
en az bir yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilen, evrensel değerleri içselleştirmiş, çağına
ayak uyduran, spor yapan ve sanatla uğraşan
millî ve yerli bireyler yetiştirmek için var olmaya
devam edeceğiz.
Soydan Tevfik KARAHAN Okul Müdürü
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VATAN UĞRUNA 15 TEMMUZ – 1915
102 yıl önce 18 Mart 1915’te yüce Türk milleti Çanakkale’de vatanımızı, toprağımızı işgal eden ve
bizleri tarih sahnesinden silmek isteyen zihniyete
karşı büyük bir kahramanlık destanı yazmıştı. Çanakkale ruhu dayanışmanın, kaynaşmanın, kardeşliğin ve birlik ruhunun dirildiği yer olmuştu. O
gün dış düşmanlarla olduğu gibi iç düşmanlarla
da mücadele edilmiştir. Binlerce vatan evladı bu
vatan uğruna şehit olmuştur.

İşte o milli ruh ile 15 Temmuzda bir düşman
daha yerle bir edilmişti.

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı

Ankara Pursaklar Fen lisesi öğrencileri millî ruh
bilinci ile yetişen çocuklardır.

diyor millî şairimiz Mehmet Akif ERSOY. Vatan bizim için böyle önemliydi. Toprağımız şehidimizdi.

Akademik başarılarının yanı sıra millî ve manevi
değerlerin farkındadırlar. 1915 Çanakkale ruhu
ve 15 Temmuz millî birlik ruhunu birleştiren “Vatan Uğruna” temalı bir program hazırladık ve
gördük ki her işte başarılı olan çocuklarımız tiyatro alanında da çok başarılılar. 15 Temmuz’u
bizzat yaşamanın da verdiği o tecrübeyle çocuklarımız ses getiren bir programa imza attı.

Evet bu savaş kaybedilirse Anadolu kaybedecekti. Türk Milleti bu bayrağın göklerde dalgalanması
bu ezanların semalarda yankılanması için topyekün mücadele etti ve Çanakkale ruhuyla savaşı
kazandı.

Şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu. Her birinin ayrı
ayrı destanları oluştu. Nasıl ki Çanakkale’de
destan yazılmıştı, işte aynı destan 15 Temmuzda
da yazıldı. Çünkü biz Çanakkale’yi geçilmez yapanların evlatlarıydık. Gördük ki bugün de aynı
ruh aynı Çanakkale ruhu yaşıyor…

Aynı düşman şekil değiştirmiş haliyle yıllarca bekledi. Kendince fırsatını bulduğu bir anda tekrar
saldırıya geçti. Zannetti ki bu milleti bölebilirim.
Tarih 15 Temmuz 2016… Oysa düşündükleri gibi
olmadı. Haberi alan herkes bir çağrıyla sokaklara
çıktı. Evinde eşiyle, çocuğuyla vedalaşanlar yollara döküldü. Belki de geri gelmeyeceklerdi. Olsun o gün birlik olma günüydü. Baba oğul birlikte
kurşunların hedefi oldu. Çanakkale’deki 15’liler
bugünün 17 yaşındaki delikanlılarıydı. Düşman,
sivil asker demeden kurşununu sıkarken bizim
her sivilimiz bir asker gibiydi.
E-BÜLTEN • TEMMUZ 2017- OCAK 2018
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Başarıya Giden Yolda Moral ve Motivasyon
(Öğrenci Takip Sistemi)
Ankara Pursaklar Fen Lisesi ailesi olarak öğrencilerimizin bilişsel ve duyuşsal alandaki gelişimlerini okulumuza yerleştikleri andan itibaren
izlemekteyiz. Üniversiteye hazırlık her ne kadar
bilişişsel bir kazanım olarak görülse de sınavdaki soruları çözebilir hale gelmenin sadece öğrencilerin bilgi birikiminden kaynaklamadığını
çok iyi biliyoruz. Bu noktada 9. ve 10.sınıfta öğrencilerimizin kişilik gelişimlerine ağırlık veriyoruz. Bu sınıflarda öğrencilerimizi bireysel olarak
çok iyi tanımaya çalışıyoruz. Öğrenci Tanıma,
Yaşam Pencerem formları uygulayarak okulumuzun risk haritasını çıkarıyoruz.
Desteklenmeye ihtiyaç duyan öğrencilerle yıl
boyunca eğitsel-kişisel-mesleki görüşmeler yapıyoruz. Öğrencilerimizin ders çalışma alışkanlıklarını çok iyi anlamaya çalışıyoruz.
Etkin çalışan öğrenciler haline gelmelerini eğitsel grup çalışmaları yoluyla (Verimli Ders Çalışma) sağlıyoruz. Ders başarısı düşük ve anksiyetesi yüksek öğrencilerimizle grupla eğitsel ve
kişisel rehberlik çalışmaları yapıyoruz. Motivasyonun ders çalışmaya başlamakta ve bu davranışı istikrarlı olarak sürdürmeyi sağlamaktaki itici
gücünü çok iyi gözlemlediğimizden öğrencilere
hedef belirlemekte yardımcı oluyoruz. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi olarak ilk iki yıl

öğrencilerimizle ; Etkin Ders Çalışma, Başarıda
Olumlu Düşünme- Olumsuz Otomatik Düşünceleri Tanıma- Kaygı ile Başetme, Çatışma Çözme
konulu seminerler gerçekleştiriyoruz.
Felsefemize uygun olarak 9.ve 10.sınıf öğrencilerimizle eğitsel-kültürel geziler yaparak iletişim
becerilerini ve sosyalliklerini arttırmayı hedefliyoruz. Yarışmalar düzenleyerek kimi zaman takım çalışma becerilerini kimi zaman da liderlik
özelliklerini destekliyoruz.
Kendine bir ülkü edinmiş kendine güvenen, iletişim becerileri yüksek, çatışma ve problem çözme becerilerini geliştirmiş öğrencilerimizle 11.sınıfta akademik çalışmalarımıza hız veriyoruz.
2014 yılından beri geliştirdiğimiz ve dönütlerini
iyi şekilde aldığımız bir eğitim koçluğu modelimizde 11.sınıf öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizi eşleştiriyoruz. Her öğretmenin 6-8 öğrencisi
oluyor ve yıl boyunca, yaz tatilinde ve 12.sınıf
öğrencisi olduklarında onları akademik hatta ihtiyaç duyduklarında kişisel olarak destekliyoruz.
11.sınfta üniversite gezileri başlıyor, mezun-öğrenci buluşmaları artıyor.
Biz öğrencilerimizin bildiklerini ortaya koyabilmeleri adına çok yönlü bir gelişimi hedefledik ve
bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

KARDEŞ OKUL PROJESİ
Bakanlığımız Kardeş Okul Projesi kapsamında
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce yürütülen
kardeş okul faaliyetlerinde okulumuzun kardeş
okulu olarak belirlenen Kuzey Kıbrıs 20 Temmuz Fen Lisesini ilimizde ağırladık. Kardeş Okul
Projesi kapsamında okullar arasındaki iş birliğini arttırmak, iletişim ağı oluşturmak, kültürel
değerleri kuvvetlendirmek, barış, sevgi, dostluk
duygularını geliştirmek için kardeş okulumuzla
zaman geçirdik. Bu kapsamda kardeş okulumuzu okul pansiyonunda misafir ettik.
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Ankara’nın tarihi ve turistik yerlerini gezdik.
Anıtkabir ziyaretiyle Atamızın huzuruna çıktık.
Ulus’ta bulunan Kurtuluş Savaşı Müzesi, Birinci
Türkiye Büyük Millet Meclisi, İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Müzesi, Cumhuriyet Müzesi ve
Anadolu Medeniyetleri Müzesini ardından Hacı
Bayram Veli Camisini ve Türbesini ziyaret ettik.
Kültürel ve yöresel ürünlerimizin zengin olduğu,
gelenek ve göreneklerimizin yaşatıldığı Beypazarı ilçesini gezdik.

ORTAÖĞRETiM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜBiTAK BiYOLOJi OLiMPiYATI

Ankara Pursaklar Fen Lisesi bir başarıya daha imza attı.
Dünya hızlı bir değişim içindedir. Bizim için de
bu değişime ve gelişime ayak uydurmak önemlidir.

Uluslararası Biyoloji olimpiyatlarında okulumuzu
daha da önemlisi Türkiye’yi temsil ederek bronz
madalya kazanmıştır.

Değişen eğitim sistemimizle birlikte ezberci öğrenci tipi yerine sorgulayan, eleştiren, sonuca
varan üreten öğrenci hedeflenmektedir.

Okulumuzda Biyoloji, Fizik, Matematik olimpiyat takımları bulunmaktadır. 2017-2018 eğitim
ve öğretim yılında iki öğrencimiz daha Tübitak
Biyoloji Olimpiyat sınavında bir üst aşamaya geçerek madalya kazanmıştır. Öğrencilerimiz aynı
zamanda olimpiyat takımlarının koordinatörlüğünü yaparak alt sınıfların Bilim Olimpiyatları ile
tanışmalarını sağlamaktadır. Ankara Pursaklar
Fen Lisesi her zaman öğrencisinin arkasında
olacak diğer öğrencilerini de Kuzeyin parlayan
yıldızı olarak destekleyecektir.

Ankara Pursaklar Fen Lisesinin her yıl artan başarı puanı ortadadır. Okulumuza gelen öğrenciler zaten akademik yönden başarılıdır.
Bizim hedefimiz bu öğrencilerin her birinin farklılıklarını ortaya koymaktır. Bunlardan biri de Fatih
İbrahim ÖZLÜGEDİK.
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APFL ile Ata Sporları Vakfı arasında imzalanan
protokol ile öğrencilerimizin sosyo - kültürel ve
sportif faaliyetleri düzenlenmiştir. Ata Sporları
Vakfınca öğrencilerimize, kültürümüzde önemli
bir yere sahip olan “Geleneksel Okçuluk” eğitimleri verilmiştir.
Öğrencilerimiz, katılımcıların fiziksel, zihinsel ve
ruhsal gelişimlerine katkı sağlayan, nezaket kurallarının üst düzeyde önemsendiği, mücadele
ruhu kazandıran “MATRAK” oyunu oynamıştır.
Sportif Faaliyetler kapsamında Ata Sporları Vakfı, öğrencilerimize Türk Telekom Basketbol takımı maçlarını (2015-2016 ve 2017-2018) iki sezon
üst üste izleme şansı vermiştir. Basketbol Süper
Lige yükselme yolunda ilerleyen Türk Telekom
Basketbol takımına başarılar dileriz.
Ata Sporları Vakfı öğrencilerimize “DİRİLİŞ ERTUĞRUL” dizi setini ziyaret etme ve dizi oyuncularıyla bir araya gelerek söyleşi yapma imkanı
sağlamıştır.
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APFL
ATA SPORLARI
VAKFI PROTOKOLÜ
Okulumuza ve öğrencilerimize sunduğu imkanlardan dolayı Ata Sporları Vakfı Yönetim Kurulu
Başkanı Ömer Faruk Öz başta olmak üzere tüm
üyelere teşekkür ederiz.
Milli Eğitim Bakanlığının vermiş olduğu desteklerle 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında okulumuz öğrencileri dünya standartlarında dizayn
edilmiş seviye 1 laboratuvarları kullanabilme imkânına kavuşmuştur. Bu kapsamda Fizik, Kimya
ve Biyoloji laboratuvarlarımız aktif olarak öğrencilerimizin derste öğrendikleri teorik bilgileri görerek, deneyerek pekiştirmelerini sağlamaktadır.
Ayrıca öğrencilerimiz TÜBİTAK bilim fuarları,
yurtiçi ve yurtdışı yarışmalarda sergilenecek bireysel araştırma çalışmalarını öğretmenlerimizin
kontrolünde yapabilme şansına sahiptir.
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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İLE APFL
PROTOKOL İMZALADI
APFL’de PROJE EĞİTİMİ
Ankara Pursaklar Fen Lisesinde Hacettepe
Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selay ARKÜN KOCADERE’nin verdiği AB Projeleri ERASMUS+ semineri öğretmenlerimizin
yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. AB projelerinin eğitim ayağında proje konusundan karşılaşılan sorunlara ve çözüm önerilerine kadar
birçok konuda bilgilendirme yapıldı.
Ankara Pursaklar Fen Lisesinin düzenlediği
kahvaltılı motivasyon seminerine Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof Dr.
Ayhan YILMAZ, PDR Öğretim Üyeleri Prof
Dr. İbrahim YILDIRIM ve Doç. Dr. Arif ÖZER
katıldı.

APFL’DE PROGRAM
OKURYAZARLIĞI SEMİNERİ
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Programları ve
Öğretim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Hünkar KORKMAZ Ankara Pursaklar Fen
Lisesinin misafiri oldu. “Program Okuryazarlığı’’ konulu seminerde öğretmenlerimizle
buluşan hocamıza, bize verdiği değerli bilgiler için APFL ailesi olarak teşekkür ederiz.

Mobil Planetaryum
Hacettepe Üniversitesi Mobil Planetaryum
toplumsal sorumluluk kapsamında öğrencilerimiz aileleri ile okul dışı öğrenme ortamında kazanacakları deneyimleri tecrübeleri ile
birleştirip eğlenerek, merak ederek, inceleyerek ve tartışarak sosyal etkileşim içerisinde öğrenmelerine olanak sağlanmıştır.
Okulumuz spor salonunda gerçekleşen Mobil Planetaryum etkinliği MEB Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ayhan YILMAZ, Pursaklar
Kaymakamı İhsan KARA ve Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk ÇETİN’in katılımlarıyla
gerçekleşmiştir.
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Okulumuz spor salonun da gerçekleşen Mobil Planetaryum etkinliğine M.E.B. Müsteşar Yardımcısı
Doç. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan YILMAZ, Pursaklar Kaymakamı İhsan KARA ve Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk ÇETİN’in
katılımlarıyla gerçekleşmiştir.

laboratuvar
Milli Eğitim Bakanlığının vermiş olduğu desteklerle 2017-2018 Eğitim – Öğretim yılında okulumuz
öğrencileri dünya standartlarında dizayn edilmiş seviye 1 laboratuvarları kullanabilme imkânına
kavuşmuştur. Bu kapsamda Fizik, Kimya ve Biyoloji Laboratuvarlarımız aktif olarak öğrencilerimizin
derste öğrendikleri teorik bilgileri görerek, deneyerek pekiştirmeleri sağlamaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz TÜBİTAK bilim fuarları, yurtiçi ve yurtdışı yarışmalarda sergilenecek bireysel araştırma çalışmalarını öğretmenlerimizin kontrolünde yapabilme şansına sahiptir.

APFL VE SPOR
Geçtiğimiz yıllarda basketbol, voleybol,masa tenisi,
satranç başta olmak üzere
turnuvalarda çeşitli dereceler ve madalyalar kazandık.
Okuldaki Beden Eğitimi
derslerinin yanı sıra kurslarla da bireysel ve takım
sporları desteklenmektedir.
APFL ailesi olarak öğrencilerimizin sağlıklı gelişimini sporla desteklemenin
önemini bildiğimizden spor
salonumuz haftanın 7 günü
görevli öğretmenlerin gözetiminde kullanılmaktadır.
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Melodili Bir Yaşam
APFL’de her öğrencinin bir müzik
aleti kullanabilmesi temel amaçlar arasındadır. Müzik atölyemizde
yapılan çalışmalarla öğrencilerin
hayatında müzik sadece dinlenen
bir şey olmaktan öte icra edilen bir
sanat haline getirilir.
Ulusal yarışmalara katılan öğrencilerimiz aynı zamanda yıl sonu faaliyetleriyle hünerlerini arkadaşlarına
gösterir.

Kuzeyin
Penceresinden
Hislerimizi paylaşma sanatıdır resim. Resim atölyesinde ortaya
çıkan eserler görsel güzellikler
olmanın yanı sıra duyguların paylaşımıdır.
Ulusal düzeyde çeşitli başarılar
elde edilmiştir. Öğrencilerimizin
eserleri okul koridorlarında bir yıl
boyunca sergilenerek öğrencilerin
ve okulumuzu ziyaret edenlerin beğenisine sunulmaktadır.
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Z KÜTÜPHANE SANAL KÜTÜPHANE
Okulumuza 2015/2016 Eğitim Öğretim yılında
Millî Eğitim Bakanlığımızın Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğü tarafından kazandırılan modern Z Kütüphanemizde, öğrencilerin araştırma
yapıp ödev hazırlayabileceği 7 bilgisayar, 2500
kitap bulunmaktadır.

Z Kütüphanemiz öğrencilerimizin araştırma,
ödev hazırlama ve başka okuma mekanlarına
ihtiyaç duymadan tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri
konforlu bir mekan olarak tasarlanmış ve oluşturulmuştur. Z Kütüphanemize 421 üye öğrencimiz bulunmaktadır.
Sanal Kütüphanemiz ise öğrencilerimizin oyun
alanı olarak dizayn edilmiş olup ders dışı zamanlarda denetimli olarak öğrencilerimizin vakit
geçirebileceği, bilgisayar ve zeka oyunları oynayabileceği, çağın teknolojilerini kullanabileceği
bir mekan olarak öğrencilerimizin kullanımına
sunulmuştur.
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