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Sunuş
Ü

lkemiz, 15 Temmuz 2016 tarihinde millî iradeyi,
demokrasiyi, hukuk devletini ve halkımızın
ımızın
sarsılmaz birliğini hedef alan tarihin kaydettiği
en büyük ihanet girişimine, menfur bir kalkışmaya
maruz kalmıştır. Hain FETÖ terör örgütünün şer
çetesi mensupları tarafından devletin uçakları, tankları
ve silahları ile milleti vatansız, bayraksız, devletsiz
bırakma niyetiyle yapılan bu hain girişim milletin
iradesi ve tüm kurumlarıyla devletin kararlılığı
karşısında başarısız olmuştur.

15 Temmuz gecesinde milletimiz tüm renklerini, tüm
farklılıklarını geride bırakarak elde bayrak, dilde
tekbir, inancını, vatanını, milletini savunmak üzere
tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkeleri
etrafında birleşmiş ve halkın gücünün üstünde bir
güç olmadığını tüm dünyaya göstererek, tarihin en
büyük demokrasi dersini vermiştir. Ülkemizin kutlu
yürüyüşünü engellemek isteyen teröristlerin tankları,
silahları, helikopterleri milletin ortak iradesi ve
kararlılığı karşısında işe yaramamıştır. Millî iradeyi ve
demokrasiyi koruma uğruna bedenlerini kalkan yapan,
mermilere ve bombalara etten kale olan yüce milletimiz
selâlarla ve ezanlarla meydanlarda toplanarak, vatan
savunması uğrunda binlerce gazi ve yüzlerce şehit
vermiştir. Hainlerin karşısında 7’den 77’ye çocuğu,
genci, kadını ve erkeğiyle bu şerefli mücadelede
vatanını savunan büyük milletimiz iman dolu yüreği,
sarsılmaz cesareti, birlik ve beraberliğiyle destan
yazmıştır.
15 Temmuz Destanı’nın ve milletimizin
kahramanlıklarının gelecek nesillere aktarılması,
anlatılması ve bu mücadelede göğsünü siper ederek,
canlarını feda eden şehitlerimizi anmak, hatırlamak
ve hatırlanmalarını sağlamak, milletimizin söz konusu
vatan olduğunda gücünün, iradesinin ve kararlılığının
çocuklarımıza ve gençlerimize öğretilmesi amacıyla
bu sayımızı“15 Temmuz Millî İrade Zaferi” olarak
belirledik.

2

E-BÜLTEN • TEMMUZ 2016 - OCAK 2017 / 10

Ercan TÜRK
Genel Müdür
Güçlü bir yapının oluşması, nitelikli insan gücünün
yetiştirilmesiyle ilişkilidir. Bir ülkenin ekonomik,
siyasi, sosyal ve kültürel alanlar başta olmak üzere
kalkınmışlık ve gelişmişlik düzeyinin yükselmesinde en
belirleyici faktörlerden biri de şüphesiz eğitimdir.
Eğitimi geleceğin yatırımı olarak gören anlayışla eğitim
öncelik verilen alanlardan biri olup, eğitimde kaliteyi
yükseltmek başat hedefler arasındadır. Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü olarak; çağın gerektirdiği bilgi
ve becerileri kazanmış, demokrasinin ve hukukun
evrensel ilkeleri ile ortak millî ve manevi değerlerimizi
özümsemiş bireylerin yetişmesine imkân sağlamak
temel amacımızdır. 2016 Yılı Eylem Planı ile Onuncu
Kalkınma Planının “Öncelikli Dönüşüm Programları”
çerçevesinde; toplumsal değerlerin daha fazla
özümsenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için
değerler eğitiminin eğitim ve öğretim sisteminin
bütününde yer almasının sağlanması hususunda
Genel Müdürlüğümüzce, öğretim programlarının
değerlendirmesi, sadeleştirilmesi, güncellenmesi
ve geliştirilmesi çalışmaları kapsamında 87 sınıf
düzeyinde 34 farklı dersin taslak öğretim programı
hazırlanarak kamuoyunun görüşüne sunulmuştur.
Program içeriklerinin geliştirilmesi ile okul türlerine
göre Türkiye genelinde yapılan iş birlikleri konusundaki
çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir.
Bu çerçevede, gayret ve katkılarıyla çalışmalarını
özveriyle sürdüren arkadaşlarımıza teşekkür eder,
çalışmaların ülkemiz ve gençlerimiz adına hayırlı
olmasını dilerim.
Saygılarımla…
Ercan TÜRK
Genel Müdür

“15 Temmuz Demokrasi Zaferi
ve Şehitleri Anma Etkinliği”
Genelgesi Yayımlandı

G

eleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın
ve gençlerimizin; millî, manevi ve insani
değerlerimiz ile tarihsel ve kültürel hassasiyetlerimizi
benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını,
milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan,
insan haklarına saygılı ve devletine karşı görev ve
sorumluluklarını bilen, bunları davranış hâline
getirmiş bireyler olarak yetiştirilmesi, Bakanlığımızın
en öncelikli görevleri arasındadır.
Bu bağlamda; tarihe şanlı bir direniş olarak geçen

“15 Temmuz Millî İrade Zaferi’nin ve milletimizin
kahramanlık öyküsünün gelecek nesillere
aktarılması, anlatılması ve bu mücadelede göğsünü
siper ederek, canlarını feda eden şehitlerimizi
anmak, hatırlamak ve hatırlanmalarını sağlamak,
milletimizin söz konusu vatan olduğunda gücünün,
iradesinin ve kararlığının çocuklarımıza ve
gençlerimize öğretilmesi amacıyla 7 Eylül 2016
tarihinde 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri
Anma Etkinliği” konulu 2016/18 sayılı genelge
yayımlanmıştır.
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15 Temmuz Millî İrade Zaferi’nin ve milletimizin kahramanlık
öyküsünün gelecek nesillere aktarılması, anlatılması
ve bu mücadelede göğsünü siper ederek, canlarını feda
eden şehitlerimizi anmak, hatırlamak ve hatırlanmalarını
sağlamak, milletimizin söz konusu vatan olduğunda
gücünün, iradesinin ve kararlığının çocuklarımıza ve
gençlerimize öğretilmesi amacıyla genelge yayımlanmıştır.
Genelge doğrultusunda okulların açılış törenleri
“15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma”
konularını kapsayacak şekilde hazırlanarak,
okulların bulunduğu yerleşim yerlerindeki gazi
ve şehit yakınları açılış törenlerine davet edilmiş,
“15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma”
konularını anlatan broşürler tüm öğrencilere
dağıtılmıştır
Okullarımızın açıldığı ilk haftada Bakanlığımıza bağlı
tüm resmî, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının
bütün sınıf, şube ve kursiyer gruplarına öğrenci
seviyeleri de dikkate alınarak ilk ders saatinde
“15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma”
teması doğrultusunda demokrasi, millî birlik
ve beraberlik, vatan sevgisi, yurt savunması ile
şehitlik konuları anlatılmış, Türk Dili ve Edebiyatı
ile Türkçe derslerinde “15 Temmuz Demokrasi
Kahramanlarımıza” hitaben öğrencilerimizin duygu
ve düşüncelerini anlatan bir mektup yazılmış, “Vatan
ve Bayrak” konulu şiir dinletileri düzenlenmiş, “Millî
Birlik ve Beraberlik, Vatan Sevgisi, Demokrasi, Yurt
Bilinci” konularında sohbet, söyleşi veya seminerler
düzenlenmiştir.
Okul girişlerinde veli ve ziyaretçilerin görebileceği
yerlerde “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri
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Anma” köşeleri oluşturularak konuyla ilgili görseller,
fotoğraflar, özlü sözler, şehitlik konulu ayet ve
hadisler ile diğer yazılı metinler okul panolarında ve
anma köşelerinde sergilenmiştir.
Genelge kapsamında 2016-2017 eğitim ve öğretim
yılı içerisinde 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen
menfur kalkışma hareketinin izlerini taşıyan olay
mahallerinin öğrenci ve öğretmenler tarafından
ziyaret edilmesi, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince
“Öğrenci Gözüyle 15 Temmuz” konulu resim,
şiir, kompozisyon, tiyatro, afiş, slogan, fotoğraf,
animasyon, maket, web sitesi, kısa metraj film
ve senaryo yarışmalarının düzenlenmesi, 100
temel eser içerisinden öğrenci seviyelerine göre
belirlenen; vatan, millî birlik ve dayanışmayı konu
alan kitapların okutulmasına öncelik verilmesi, 15
Temmuz Şehitleri anısına “Demokrasi Şehitleri
Hatıra Ormanı” oluşturulması planlanan etkinlikler
içerisinde yer almaktadır.
Genelge doğrultusunda gerçekleştirilen ve yıl
boyunca yapılması planlanan bu etkinlikler
milletimizin millî iradeye sahip çıkma iradesinin
taçlandığı 15 Temmuz Millî İrade Zaferi’nin nesilden
nesile aktarılmasında önemli bir işlev görecektir.

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

“Darbeden Demokrasiye
15 Temmuz Demokrasi Zaferi”
Kompozisyon ve Resim Yarışmaları
Değerlendirme Süreci Devam Ediyor

15

Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma
konulu 2016/18 sayılı genelge kapsamında
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü olarak; geleceğimiz olan
gençlerimizin “Demokrasi ve Millî İrade” konularında
farkındalıklarının artırılması, millî, ahlaki, insani,
manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan,
geliştiren, vatanını, bayrağını, milletini seven ve
daima yüceltmeye çalışan, millî birlik, demokrasi ve
yurt bilincine sahip yurttaşlar olarak yetiştirilmeleri
amacıyla “Darbeden Demokrasiye: 15 Temmuz
Demokrasi Zaferi” konulu kompozisyon ve resim
yarışmaları düzenlenmiştir.

“Darbeden Demokrasiye: 15 Temmuz Demokrasi
Zaferi” konulu kompozisyon yarışmasına Bakanlığımıza
bağlı resmî ve özel tüm ortaöğretim okulları
öğrencileri 13 Ekim -30 Kasım 2016 tarihleri arasında
başvurularını gerçekleştirmişlerdir. Değerlendirme
neticesinde ülke genelinde ilk üç dereceye giren
eserlerin ödülleri Genel Müdürlüğümüzce geleneksel
olarak düzenlenen “Sosyal Bilimler Liseleri 9. Ulusal
Öğrenci Sempozyumu” kapanış töreninde verilecektir.
Ayrıca 81 ilden il birincisi olarak belirlenen eserlerden
uygun görülenler kitap haline getirilerek öncelikli
olarak dereceye giren öğrencilerin okulları olmak üzere
okul kütüphanelerine gönderilecektir.
“Darbeden Demokrasiye: 15 Temmuz Demokrasi
Zaferi ” konulu resim yarışmasına ise Bakanlığımıza
bağlı resmî ve özel güzel sanatlar lisesi öğrencileri
gazilik, kahramanlık, şehitlik, vatan, bayrak sevgisi
ve millî irade temalarını içeren resimleri ile 14 Kasım
2016-13 Şubat 2017 tarihleri arasında başvurularını
gerçekleştirebileceklerdir. Yarışmada derece alan
öğrencilerin isimleri; okul, ilçe ve il millî eğitim
müdürlükleri ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün
web sayfalarında ilan edilecek olup Bakanlığımız
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce düzenlenen ve
geleneksel hale gelen Sosyal Bilimler Liseleri 9. Ulusal
Öğrenci Sempozyumu açılış töreninde sergilenecektir.

Geleceğimiz olan gençlerin “Demokrasi ve Millî
İrade” konularında farkındalıklarının artırılması,
millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri
benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını, bayrağını,
milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, millî
birlik, demokrasi ve yurt bilincine sahip yurttaşlar
olarak yetiştirilmeleri amacıyla “Darbeden
Demokrasiye: 15 Temmuz Demokrasi Zaferi” konulu
kompozisyon ve resim yarışmaları düzenlenmiştir.
E-BÜLTEN • TEMMUZ 2016 - OCAK 2017 / 10
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Eğitim Yöneticilerimize
15 Temmuz Millî İrade Zaferi
Eğitim Yönetimi Semineri Düzenlendi

G

ençlerimizi millî, ahlaki, insani, manevi ve
kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve
geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve
daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına saygılı
ve devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen
ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak
yetiştirmek büyük önem arz etmektedir.
Ülkesi için canını feda eden demokrasi şehitlerimizi
unutturmamak ve menfurca girişimlerin

tekrarlanmaması amacıyla, gençlerimizi yetiştiren
eğitim yöneticilerimizi 15 Temmuz süreci ile yıkıcı ve
bölücü faaliyetler hakkında bilgilendirmek, mesleki
ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, müfredat
güncelleme süreci ile kabul edilen programlar
hakkında bilgilendirilmeleri amacıyla tüm ilçe
millî eğitim müdürleri ile Genel Müdürlüğümüze
bağlı tüm okul müdürlerine yönelik olarak “Eğitim
Yönetimi Semineri” gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Devletini
ve halkımızın sarsılmaz birliğini bozmayı amaçlayan
cuntacılar tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde menfurca
bir kalkışma girişiminde bulunulmuş olup Hükûmetimiz, kolluk kuvvetlerimiz ve
halkımızın kahramanca mücadelesi sonucunda bu kanlı girişim engellenmiştir.

Bölücü - Yıkıcı Faaliyetlere Karşı

Okul Müdürlerimiz Bilgilendirildi

O

kul müdürlerimizle başta “15
Temmuz Millî İrade Zaferi” olmak
üzere, “Bölücü ve Yıkıcı Faaliyetler,
Strateji Geliştirme ve Eğitim Liderliği,
Problem Çözme ve Stres Yönetimi,
İnsan İlişkileri, İletişim ve Motivasyon,
Kurum Kültürü ve Aidiyet, Protokol

6
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Kuralları ile Adab-ı Muaşeret, Mesleki
Etik ve Değerler Eğitimi” konularında
gazeteci-yazar Abdurrahman DİLİPAK
ile alanında uzman akademisyenler
ve Emniyet Müdürlüğü personeli
tarafından bilgi paylaşımında
bulunulmuştur.

21-25 Kasım 2016
tarihleri arasında
Antalya ilinde 954
katılımcı ile ilki
gerçekleştirilen eğitim
programı; tüm illerin
fen, sosyal bilimler,
güzel sanatlar, spor
lisesi ile belirlenen
11 ilin Anadolu lisesi
müdürlerinin katılımı
ile gerçekleştirilmiştir.

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Eğitim Yöneticilerimizin Kişisel ve Mesleki
Gelişim Sürecine Katkıda Bulunuyoruz
05-09 Aralık 2016
tarihleri arasında
Antalya ilinde
gerçekleştirilen
ikinci eğitim
programı Genel
Müdürlüğümüze
bağlı tüm Anadolu
lisesi müdürlerinin
katılımıyla
gerçekleştirilmiştir.

15

Temmuz Millî İrade Zaferi’nin
yanı sıra okul müdürlerimizin
motivasyonlarının artırılması, kişisel
ve mesleki gelişimlerine de katkı
sağlanması amacıyla gerçekleştirilen

eğitim programına gazeteci-yazar Ahmet
TAŞGETİREN, alanlarında uzman
akademisyenler ve Genel Müdürlüğümüz
personeli katılarak bilgi paylaşımında
bulunmuşlardır.

İlçe Millî Eğitim Müdürleri ile Antalya’da

Buluştuk

B

akanlığımız birimlerince yapılan
çalışmaları değerlendirmek,
planlanan çalışmalarla ilgili görüş
alışverişinde bulunmak, yürütülmekte
olan müfredat güncelleme süreci, kabul
edilenlerin paylaşılması ile mesleki ve
kişisel gelişimlerine katkı sağlamak
amacıyla; Genel Müdürlüğümüzün,
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile
koordineli olarak tüm ilçe millî eğitim
müdürlerine yönelik düzenlediği “İlçe
Millî Eğitim Müdürleri Eğitim Yönetimi
Çalıştayı” 19 Aralık 2016 tarihinde
başlamış olup 23 Aralık 2016 Cuma
günü tamamlanmıştır.
Tüm ilçe millî eğitim müdürlerinin
katıldığı eğitim yönetimi faaliyetinde;
Bakanlığımız merkez teşkilatı üst
düzey yöneticileri, akademisyenler ve
gazeteci-yazar Abdurrahman DİLİPAK
ile Ahmet TAŞGETİREN tarafından
öncelikle 15 TEMMUZ MİLLÎ İRADE
ZAFERİ konuları olmak üzere bilgi
paylaşımında bulunulmuştur.

“İlçe Millî Eğitim Müdürleri Eğitim Yönetimi Çalıştayı”
19 Aralık 2016 tarihinde başlamış olup 23 Aralık 2016 Cuma günü
tamamlanmıştır.
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ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15 Temmuz Şehitlerinin Adları
Okullarda Yaşatılıyor

15

Temmuz’da ülkesi, milleti, vatanı ve bayrağı için
şehit düşen polis, asker ve sivil vatandaşlarımızın
isimleri okullarımızda ölümsüzleştirildi.

15 Temmuz gecesi geleceğimizi parçalamak isteyen
teröristlere karşı canlarını hiç düşünmeden feda
eden demokrasi şehitlerimizin isimleri okullara
verilerek yaşatılıyor. Dünya tarihinde eşine az
rastlanır bu özgürlük ve demokrasi direnişini ve bu
direniş esnasında hayatlarını kaybeden şehitlerimizi
ölümsüzleştirmek amacıyla; Genel Müdürlüğümüze
bağlı 31 ortaöğretim kurumuna “15 TEMMUZ
ŞEHİTLERİ“ ve “MİLLÎ İRADE “ isimleri verilmiş
olup Genel Müdürlüğümüze bağlı 27 ortaöğretim
kurumunun isimleri ise kanlı darbe girişiminde şehit

8
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düşen polis, asker ve sivil vatandaşlarımızın isimleri ile
değiştirilmiştir.
Ayrıca 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
daha önce FETÖ ile bağlantısı tespit edilip kamu
idaresine devredilen ve Genel Müdürlüğümüz uhdesine
verilen 20 ortaöğretim kurumunun 8 ine “15 TEMMUZ
ŞEHİTLERİ“, 12 sine ise 15 Temmuz Şehitlerinin
isimleri verilerek eğitim öğretime açılmıştır.
Ülkemizin bütünlüğü ve milletimizin selameti için 15
Temmuz gecesi canlarını hiçe sayarak bu kanlı girişime
dur diyen şehitlerimizi sonsuza kadar hatırlamak
ve şehitlerimizin adlarını ölümsüzleştirmek adına
Genel Müdürlüğümüze bağlı toplam 78 ortaöğretim
kurumunun ismi değiştirilmiştir

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 667 SAYILI KHK İLE BAKANLIĞIMIZA DEVREDİLEN OKULLARDAN
GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ADIYLA AÇILAN OKULLAR
Sıra No İl Adı

İlçe Adı

Kapatılan Okul Adı

Açılan Okul Adı

1

Antalya

Alanya

Özel Ufuk Fen Lisesi/Anadolu Lisesi

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi

2

Denizli

Pamukkale

Özel Servergazi İlkokulu/Ortaokulu

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi

3

Diyarbakır

Bismil

Özel Nil Koleji İlkokulu - Özel Bismil Nil Ortaokulu

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi

4

Isparta

Merkez

Özel Altınbaşak Anadolu Lisesi/Anadolu Öğretmen Lisesi/
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi

5

Kayseri

Melikgazi

Özel Yelkenoğlu İlkokulu - Ortaokulu

15 Temmuz Şehitler Kız Anadolu Lisesi

6

Kocaeli

Çayırova

Özel Hafize Okan Fatih Anadolu/Fen Lisesi

Çayırova 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi

7

Mersin

Yenişehir

Özel Yıldrımhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi

8

Sakarya

Serdivan

Özel Sakarya Fatih Fen Lisesi - Anadolu Lisesi

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Fen Lisesi

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 667 SAYILI KHK İLE BAKANLIĞIMIZA DEVREDİLEN OKULLARDAN
GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDE ŞEHİT ADLARIYLA AÇILAN OKULLAR
Sıra No

İl Adı

İlçe Adı

Kapatılan Okul Adı

Açılan Okul Adı

1

Adana

Seyhan

Özel Burç Vural Fen Lisesi

Şehit Ahmet-Mehmet Oruç Spor Lisesi

2

Adana

Ceyhan

Özel Burç İkokulu/Ortaokulu

Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi

3

Ankara

Kazan

Özel Huzur İlkokulu

Şehit Ali Anar Anadolu Lisesi

4

Ankara

Yenimahalle

Özel Dört İklim Ortaokulu/Anadolu Lisesi

Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi

5

Erzurum

Palandöken

Aziziye Okulları

Şehit Yakup Sürücü Anadolu Lisesi

6

Eskişehir

Tepebaşı

Özel Samanyolu Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi

Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi

7

İstanbul

Büyükçekmece Özel Sami Çakır Anadolu Lisesi/Fen Lisesi

Şehit Münir Alkan Fen Lisesi

8

İstanbul

Maltepe

Özel Kasımoğlu Coşkun Anadolu Lisesi

Şehit İlhan Varank Fen Lisesi

9

İzmir

Menemen

Özel Yamanlar Zübeyde Hanım İlkokulu/Ortaokulu

Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi

10

Mersin

Tarsus

Özel Yıldırımhan Eğitim Kurumları Bahar Ortaokulu

Şehit Niyazi Ergüven Anadolu Lisesi

11

Nevşehir

Merkez

Özel Lara İlkokulu/Ortaokulu

Şehit Demet Sezen Güzel Sanatlar Lisesi

12

Sakarya

Serdivan

Özel Sentez İlkokulu+Anasınıfı/Ortaokulu/Anadolu Lisesi Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 667 SAYILI KHK İLE BAKANLIĞIMIZA DEVREDİLEN OKULLARDAN
GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDE DİĞER ADLARLA AÇILAN OKULLAR
Sıra

İl Adı

İlçe Adı

Kapatılan Okul Adı

Açılan Okul Adı

1

Afyonkarahisar

Merkez

Özel Osmanbey İlkokulu

Afyonkarahisar Spor Lisesi

2

Antalya

Manavgat

Özel Toros Sema Ortaokulu/Anadolu Lisesi/Fen Lisesi

Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi

3

Antalya

Kumluca

Özel Toros Kumluca İlkokulu/Ortaokulu

Kumluca Spor Lisesi

4

Mersin

Yenişehir

Özel Yıldırımhan Anadolu Lisesi

Milli İrade Anadolu Lisesi
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ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15 TEMMUZ VE MİLLÎ İRADE ADLARININ VERİLDİĞİ OKULLAR
(AD DEĞİŞİKLİĞİ)

10

Sıra No

İl

İlçe

Okulun Eski Adı

Okulun Yeni Adı

1

Adana

Çukurova

Çukurova Anadolu Lisesi

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi

2

Ağrı

Merkez

Ağrı Anadolu Lisesi

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi

3

Ardahan

Merkez

80. Yıl Ardahan Anadolu Lisesi

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi

4

Artvin

Merkez

Artvin Anadolu Lisesi

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi

5

Balıkesir

Altıeylül

Bahçelievler Anadolu Lisesi

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi

6

Bayburt

Merkez

Bayburt Anadolu Lisesi

Bayburt Millî İrade Anadolu Lisesi

7

Bilecik

Merkez

Bilecik Anadolu Lisesi

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi

8

Burdur

Merkez

Burdur Anadolu Lisesi

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi

9

Çankırı

Merkez

Çankırı Anadolu Lisesi

Çankırı 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi

10

Çorum

Merkez

Çorum Fen Lisesi

15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi

11

Çorum

Osmancık

Osmancık Anadolu Lisesi

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi

12

Düzce

Merkez

Merkez Anadolu Lisesi

Düzce 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi

13

Giresun

Merkez

Aksu Anadolu Lisesi

Giresun 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi

14

Gümüşhane

Kelkit

Kelkit Anadolu Lisesi

Kelkit 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi

15

Hatay

Antakya

Hatay Spor Lisesi

15 Temmuz Şehitler Spor Lisesi

16

Iğdır

Merkez

80.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi

17

İzmir

Karşıyaka

Karşıyaka Anadolu Lisesi

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi

18

Karabük

Safranbolu

Safranbolu Anadolu Lisesi

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi

19

Kars

Merkez

Kars Anadolu Lisesi

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi

20

Kastamonu

Merkez

Kuzeykent Anadolu Lisesi

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi

21

Kırşehir

Kaman

Kaman İMKB Anadolu Lisesi

Kaman 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi

22

Kilis

Merkez

Kilis Anadolu Lisesi

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi

23

Konya

Karatay

Karatay Anadolu Lisesi

Karatay 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi

24

Kütahya

Tavaşanlı

Tavşanlı Fen Lisesi

Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi

25

Kütahya

Hisarcık

Hisarcık Anadolu Lisesi

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi

26

Nevşehir

Merkez

2000 Evler Anadolu Lisesi

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi

27

Niğde

Merkez

Niğde Spor Lisesi

15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi

28

Tokat

Merkez

Tokat Anadolu Lisesi

15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi

29

Trabzon

Ortahisar

Erdoğdu Anadolu Lisesi

Trabzon 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi

30

Tunceli

Mazgirt

Akpazar Anadolu Lisesi

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi

31

Uşak

Ulubey

Ulubey Anadolu Lisesi

Ulubey 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi
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ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİN ADLARININ VERİLDİĞİ OKULLAR
(AD DEĞİŞİKLİĞİ)
Sıra No

İl

İlçe

Okulun Eski Adı

Okulun Yeni Adı

1

Ankara

Mamak

Hidayet Türkoğlu Spor Lisesi

Şehit Ali Alıtkan Spor Lisesi

2

Ankara

Etimesgut

Elvankent Bilgi Anadolu Lisesi

Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi

3

Ankara

Etimesgut

Toplu Konut İdaresi Anadolu Lisesi

Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi

4

Ankara

Etimesgut

Etimesgut Anadolu Lisesi

Şehit Veli Bekdaş Anadolu Lisesi

5

Ankara

Etimesgut

Güzelkent Anadolu Lisesi

Şehit Aytekin Kuru Anadolu Lisesi

6

Ankara

Çankaya

Sancak Anadolu Lisesi

Şehit Ferhat Kaya Anadolu Lisesi

7

Balıkesir

Edremit

Salih Korkut Budaras Fen Lisesi

Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi

8

Balıkesir

Karesi

T.C Ziraat Bankası Balıkesir Fen Lisesi

Şehit Turgut Solak Fen Lisesi

9

Batman

Merkez

Demiryol Anadolu Lisesi

Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi

10

Çankırı

Merkez

Cumhuriyet Anadolu Lisesi

Çankırı Şehit Hasan Gülhan Cumhuriyet
Anadolu Lisesi

11

Çorum

Merkez

Çorum Anadolu Lisesi

Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi

12

Çorum

Merkez

Çorum Güzel Sanatlar Lisesi

Şehit Mustafa Avcu Güzel Sanatlar Lisesi

13

Çorum

Bayat

Bayat Anadolu Lisesi

Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi

14

Çorum

Alaca

Alaca Fen Lisesi

Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi

15

Gaziantep

Şehitkamil

Beylerbeyi Anadolu Lisesi

Şehit Veysel Gündoğdu Anadolu Lisesi

16

Gaziantep

Şehitkamil

İbrahimli Anadolu Lisesi

Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi

17

Kayseri

Yeşilhisar

Yeşilhisar Fen Lisesi

Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi

18

Kırıkkale

Merkez

Kırıkkale Spor Lisesi

Şehit Hakan Yorulmaz Spor Lisesi

19

Kocaeli

Darıca

Darıca Anadolu Lisesi

Şehit Edip Zengin Anadolu Lisesi

20

Konya

Selçuklu

Dumlupınar Anadolu Lisesi

Şehit Ufuk Baysan Anadolu Lisesi

21

Konya

Seyrişehir

Seydişehir Fen Lisesi

Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi

22

Kütahya

Domaniç

Domaniç Anadolu Lisesi

Domaniç Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi

23

Malatya

Yeşilyurt

Dilek Anadolu Lisesi

Şehit Zekeriya Bitmez Anadolu Lisesi

24

Muş

Varto

Varto Anadolu Lisesi

Şehit Serdar Akın Anadolu Lisesi

25

Nevşehir

Gülşehir

Gülşehir Anadolu Lisesi

Şehit Hamide Sibel Çetinkaya Anadolu Lisesi

26

Niğde

Çiftlik

Çiftlik Anadolu Lisesi

Çiftlik Şehit Nurettin Tekin Anadolu Lisesi

27

Niğde

Bor

Bor Fen Lisesi

Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi
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“Darbeden Demokrasiye:
15 Temmuz Demokrasi Zaferi”
9. Ulusal Öğrenci Sempozyumu

15

9. Ulusal Öğrenci
Sempozyumunda
“Gençlerin, millî
birlik, demokrasi
ve yurt bilincine
sahip yurttaşlar
olarak yetiştirilmesi,
“Demokrasi ve Millî
İrade” konularında
farkındalıklarının
artırılması, sosyal
bilimler lisesi
öğrencilerinin
toplumsal konulara
duyarlılığının
arttırılması ve bilimsel
düşünme, araştırma
yapma, akademik
çalışmalara alt yapı
oluşturabilecek
analitik becerilerinin
geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.”

12

Temmuz 2016 tarihinde
ülkemizde yaşanan kanlı
darbe girişiminin önlenmesinde
kahramanca mücadele ederek bu uğurda
canlarını hiç düşünmeden feda eden
“Demokrasi Şehitlerimizi” geleceğimiz
olan gençlerimize tanıtmak ve tarihe
şanlı direniş olarak geçen bu kutlu
mücadeleyi anlatmak amacıyla her
yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen
ve bu yıl 9’uncusu düzenlenecek olan
Ulusal Öğrenci Sempozyumu’nun
konusu “Darbeden Demokrasiye: 15
Temmuz Demokrasi Zaferi” olarak
belirlenmiştir. Bu çerçevede; gençlerin,
millî birlik, demokrasi ve yurt bilincine
sahip yurttaşlar olarak yetiştirilmesi,
“Demokrasi ve Millî İrade” konularında
farkındalıklarının artırılması, sosyal
bilimler lisesi öğrencilerinin toplumsal
konulara duyarlılığının arttırılması
ve sosyal bilimler lisesi öğrencilerinin
bilimsel düşünme, araştırma yapma,
akademik çalışmalara alt yapı
oluşturabilecek analitik becerilerinin
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
“Darbeden Demokrasiye: 15 Temmuz
Demokrasi Zaferi” konulu sempozyumda
sunulacak bildiriler;
a. Toplum Düzeni ve Darbe, Demokrasi,
Darbe ve İhtilâl Kavramları
1) Demokrasi; Darbe ve İhtilâl
Kavramları
2) Darbe Olgusunun Oluşumu ve
Dünyadan Örnekler
3) Darbelerin Ekonomik Etkileri
4) Darbelerin Yaratmış olduğu
Psikolojik ve Sosyolojik Etkileri
b. Cumhuriyet Öncesi Türk Tarihinde
Yönetim Karşıtı Hareketler,
1) İslamiyet Öncesi Türk Devletleri
Dönemi
2) İlk Müslüman Türk Devletleri
Dönemi
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3) Selçuklu Dönemi
4) Osmanlı Dönemi
c. Cumhuriyet Dönemi,
1) Anayasalar
2) Darbeler
3) Muhtıralar
4) 20. yy’da Dünyada ve Türkiye’de
Demokrasi Hareketleri
d. 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi,
1) Diğer Darbelerden Farkı ve
Benzerlikleri
2) Darbe Destekçileri
3) Algı Operasyonları ve Toplum
Mühendisliği
4) İnancın Sömürülmesi
5) Vatan Sevgisi ve Millî İradenin
Tezahürü
6) Türk ve Dünya Basınında Darbenin
Yansımaları
e. Demokratik ve Bağımsız Türkiye
1) Siyaset ve Hukuk Alanında
2) Ekonomik Alanda
3) Güvenlik Alanında
4) Eğitim Alanında
5) Din ve Kültür Alanında
olmak üzere beş ana başlık ve her bir ana
başlık kapsamında da alt başlıklara göre
hazırlanacaktır.
Sempozyum 28-29 Nisan 2017
tarihlerinde, Ankara ili Çankaya ilçesi
Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler
Lisesi ev sahipliğinde düzenlenecektir.
Resmi ve özel sosyal bilimler liselerinde
öğrenim gören öğrenciler, bu okullardaki
öğretmen ve yöneticiler ile alana ilgi
duyan, destek sağlayan, bu konuda
çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası
akademisyenler, araştırmacılar, dernek ve
vakıflar sempozyuma katılabileceklerdir.

Prof. Dr. Mustafa Öztürk:

“Millet
Kendi Kaderine
Sahip Çıktı”
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Öztürk ile 15 Temmuz Darbe Girişimi Hakkında Röportaj
OGM: Sayın Öztürk, öncelikle yoğun programınız
arasında değerli vaktinizi bize ayırdığınız için çok
teşekkür ederiz.
M. ÖZTÜRK: Bu imkânı vermeniz hasebiyle ben de sizlere
teşekkür ederim.
OGM: Sayın Öztürk, 15 Temmuz’ da gerçekleştirilen
kanlı darbe girişimiyle ilgili yazılı ve görsel basında çok
fazla haber yer aldı. Her geçen gün FETÖ ile ilgili yeni
gelişmelere ve haberlere tanık olmaktayız. 15 Temmuz
darbe girişimini milat kabul edersek 15 Temmuz öncesi
ve sonrası ülkemizi nasıl değerlendiriyorsunuz?
M. ÖZTÜRK: Öncelikle şunu belirtmeliyim ki FETÖ
Türkiye sathında kendini bitirmiş hâldedir. Çünkü
maşerî vicdanda mahkûm edilmiştir. Bu sebeple, örgütün
bu coğrafyada kendini toparlaması ve eski gücüne
kavuşması artık mümkün değildir. Bununla birlikte
FETÖ militanlarının hâlen dahi kuyruğu dik tutmaya
çalıştıkları gözlemlenmektedir. Bu durum bir yönüyle
örgütün geri dönülmez bir yola girmiş olmasıyla, diğer
bir yönüyle de Gülen’in endoktrinasyon ve motivasyon
kanallarının hâlâ açık bulunmasıyla ilgilidir. Gülen, örgüt
militanlarını “beklenen gün” ümidi üzerinden motive
etmeyi sürdürmekte, bu sayede moralleri canlı tutmayı
hedeflemektedir. 17-25 Aralık ve 15 Temmuz vakalarında
görüldüğü üzere örgüt her başarısız tecrübenin ardından
yeni bir beklenen gün ümidi üretmektedir.

Gülen ve örgütü Türk halkının nazarındaki itibarını
sıfırlamış olmakla birlikte bundan sonraki safahatta
örgüt elemanlarını yurt dışında daha da militanlaştırarak
Türkiye’nin üzerine salacaktır. Ömer Çaha’nın 15
Temmuz hadisesi üzerine yazdığı makalede dikkat çektiği
gibi, Türkiye ilerleyen yıllarda sıradan bir diaspora ile
karşı karşıya kalmayacak, tabir caizse, bir yaralı çakal
sürüsünün her türlü yalan ve iftira kampanyasıyla
mücadele etmek zorunda olacaktır. Gelinen bu noktada
FETÖ mensuplarının rehabilite edilmesi gerçekten zor
görünüyor. Bunun temel sebeplerinden biri, örgütün
düpedüz bir suç ve cinayet şebekesine dönüşmesi,
buna bağlı olarak örgüt üyelerinin insani özelliklerden
soyutlanıp hemen hiçbir ahlâkî değer tanımayan birer
militan ve mankurt hâline gelmesidir.
Yıllar boyunca ruhsal esrimeli mümin-müttaki vaiz
kılığına bürünmüş bir nifak odağı olarak, “üç günlük
dünya için baş yarmayacak, göz çıkarmayacak, kem
söz söylemeyecek, gönül kırmayacak, herkese sevgi
çağrısında bulunacağız” diye konuşan ve fakat 15
Temmuz akşamı Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki çomarları
vasıtasıyla sayısız masum insanın üzerine bomba ve
kurşun yağdırıp yüzlerce insanımızın canına kıyan
Fethullah Gülen’in bütün bir millete yaşattığı kötü
tecrübe maalesef “bir musibet bin nasihattan evladır”
özdeyişinin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha teyit
etti.
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FETÖ mensuplarının rehabilite edilmesi
gerçekten zor görünüyor. Bunun temel
sebeplerinden biri, örgütün düpedüz bir
suç ve cinayet şebekesine dönüşmesi,
buna bağlı olarak örgüt üyelerinin insani
özelliklerden soyutlanıp hemen hiçbir
ahlâkî değer tanımayan birer militan ve
mankurt hâline gelmesidir.
Kabul etmek gerekir ki bu yapının devlete ve millete
ne kadar büyük bir maliyet çıkaracağı daha yıllar
öncesinden belliydi. Yani musibet tabir caizse bağıra
bağıra geldi. Siyasi ve bürokratik camialardaki birçok
insan, çok önceden tehlikenin büyüklüğüne dikkat
çekmesine, son yıllarda hemen her devlet kurumu alarm
vermesine rağmen, “gayretullaha dokunma” gibi sözde
dinî gerekçelerle meselenin üzerine gitmekten maalesef
imtina edildi. Sonunda bela geldi çattı ve hem dine, hem
devlete, hem de millete çok ağır bir maliyet çıkardı. Peki,
devletçe ve milletçe bu beladan tam manasıyla ders aldık
mı? 15 Temmuz sonrasında din-devlet-cemaat-siyaset
ilişkileri üzerine yapılan analizlerdeki sathiliğe, bilhassa
meseleyi FETÖ’ye indirgeyerek ele alma konusundaki
titizliğe bakılırsa, maalesef yine gerekli dersi almadık.
Maalesef bu vahim olayı da istisnai bir durum olarak
kodlamakta karar kıldık.
OGM: Terör ne yazık ki dünyada olduğu gibi ülkemize
de yabancı bir kavram değil. Ülkemiz konumu
itibariyle önceden de olduğu gibi terör örgütlerinin
hedefi konumunda. Diğer terör örgütlerinden farklı
bir yapılanmaya sahip olan FETÖ’nün ülkemizdeki ve
dünyadaki gelişim süreci hakkında bizleri aydınlatır
mısınız?
M. ÖZTÜRK: FETÖ kırk yıllık serencamında birkaç kritik
aşamadan geçmiştir. Bu aşamalar bir bakıma evrimleşme
süreçleridir. Örgüt lideri Gülen 1960’lı yılların ikinci
yarısı ile 1980’li yılların ilk yarısını kapsayan ilk aşamada
ağlak bir vaiz kılığında, sürekli olarak Allah ve Hz.
Peygamber sevgisi hakkında konuşup Kur’an ahlakıyla
bezenmiş nesiller yetiştirme amacından dem vuran
birisi görümündedir. 1980’li yılların ilk yarısından
1997 yılında gerçekleşen 28 Şubat post-modern darbe
sürecine kadarki ikinci aşamada Gülen yine vaiz kılığında
dünyayı ve modern çağı iyi bilen bir genç nesil yetiştirme
idealinden söz etmiştir.
Turgut Özal liderliğindeki Anavatan Partisi’nin iktidar
dönemine rastlayan bu ikinci aşamada geçmiş yıllardaki
sıkı şeriatçı ve katı gelenekçi dinî söylemlerinden
tedricî olarak vazgeçen Gülen daha ziyade demokrasi,
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insan hakları, liberalizm, barış, hoşgörü gibi yumuşak
kavramlarla konuşmayı yeğlemiş, hatta “Demokrasiden
asla vazgeçilemez” tarzında aforizmik sözler söylemiştir.
Gülen yine bu aşamada bir taraftan Hristiyan Batı
dünyasıyla ilişkiler kurmaya yönelmiş, bir taraftan da
Türkiye’deki gayr-i müslim cemaatlerin liderleri ile
Yahudi iş adamlarını kendi yanına çekme stratejisini
hayata geçirmiştir. Mesela, İshak Alaton ve Üzeyir
Garih gibi Yahudi kökenli iş adamlarıyla yakınlık tesis
etmiştir. Ayrıca Gülen’in 1990’lı yılların sonlarında
Papa ile görüşmesi ve Amerika’ya gitmesi kendisinin ve
örgütünün millî değerlerle bağlarını koparması gibi bir
sonuç vermiştir.
FETÖ’nün en başından itibaren çok iyi bir plan ve
program çerçevesinde yapılandırıldığı şüphesizdir.
Türkiye’deki tüm kritik devlet kurumlarına sızıp koloni
kurması şöyle dursun, 15 Temmuz 2016 tarihli darbe
girişiminden sonra ortaya çıkan bylock programı dahi bu
örgütün konsorsiyum tarzındaki büyük bir akıl ve/veya
akıllar ağı tarafından tasarımlandığını gösterir. Nitekim
FETÖ’nün yurt dışındaki faaliyetlerini CIA, MOSSAD
gibi istihbarat ağlarıyla irtibatlı olarak sürdürdüğü bugün
itibariyle müdellel hâle gelmiş bir gerçektir. FETÖ’nün
merkez üssü Amerika Birleşik Devletleri’dir. Buna
karşılık Türkiye’nin de dâhil olduğu sayısız ülke adeta
birer şubeden ibarettir. Böyle bir cesametin kendine
hayranlık, gaddarlık, kaypaklık, düzenbazlık gibi sıfatlar
dışında hemen hiçbir meziyeti olmayan Gülen gibi bir
şarlatanın eseri olduğunu düşünmek mümkün değildir.
OGM: 15 Temmuz gecesi yaşananları bir de sizden
dinleyebilir miyiz?
M. ÖZTÜRK: O gece yaşananları bütün bir ülke olarak
anbean takip ve tecrübe ettik. Kendi adıma konuşmam
gerekirse, her yıl Temmuz ayının başında memleketim
Giresun’a giderdim; fakat bu sene üniversitemizdeki
rektörlük seçiminden dolayı 12 Temmuz’a kadar
Adana’da bekledim. Aynı gün oyumu kullanıp Giresun’a
hareket ettim. İki gün sonra da herkes gibi darbe
teşebbüsüyle karşılaşıverdim. Yanlış hatırlamıyorsam,
15 Temmuz gecesi saat 22:00 sularında televizyon
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ekranlarına yansıyan canlı yayın görüntülerinde Boğaziçi
Köprüsü’ nün tek taraflı olarak trafiğe kapatıldığına
şahit olunca işkillendim; kısa süre sonra jetlerin Ankara
üzerinde çok alçaktan uçtuklarını öğrencince, kendi
kendime, “Bu bir darbe girişimi” dedim.
Daha sonra İstanbul ve Ankara’da halkın üzerine ateş
açıldığı yönündeki bilgiler akmaya başlayınca, sokağa
çıkmak üzere hazırlandım; fakat daha öncesinde, “Kendi
Milletine Silah Sıkan Alçaklar İdamla Yargılanmalı
ve Asılmalıdır!” başlıklı kısa bir yazı yazıp, Giresun
İmam-Hatip Lisesi’nden öğrencim olan Abdullah
Demir’e yolladım ve yazıyı http://www.haberci28.com/
tr sitesinde yayınlaması için kendisini aradım. Ancak o
gece yaşanan hengâmeden dolayı yazı ancak ertesi sabah
yayımlanabildi. Gece 23:30 sularında sokağa çıktım
ve Giresun meydanına varıncaya değin ulaşabildiğim
herkesi telefonla aradım. Meydana ulaştığımda hayli
kalabalık bir kitle çoktan vaziyet almıştı.
O gece Giresun’da askerî birliklerde küçük çaplı
hareketlenmeler olduğu yönünde duyumlar almamıza
rağmen herhangi bir darbeci çetesiyle karşılaşmadık.
Darbe teşebbüsü atlatıldıktan sonraki bir ay boyunca
sabah namazına kadar nöbete devam ettik. Giresun
valimiz Hasan Karahan, vali yardımcımız Yüksel Çelik,
il emniyet müdürümüz Uğur Öztürk, il özel idaresi
genel sekreterimiz Hüseyin Taşkın, AK parti il başkanı
Ali Tütüncü ve Giresun’da bulunduğu zamanlarda da
AK Parti milletvekili Sabri Öztürk gibi isimler nöbet
mahallinin müdavimleriydi.
OGM: Eğer 15 Temmuz gecesi darbe girişimi başarılı
olsaydı ülkemizin karşılaşabileceği durum hakkındaki
görüşlerinizi alabilir miyiz?
M. ÖZTÜRK: Darbe girişiminin başarılı olması kanımca
iç savaş çıkması ve darbecilerin bu savaşta halka galebe
çalmasıyla mümkündü ki bunun mukadder neticesi
de işgale uğramış Türkiye’den başka bir şey değildi.
Darbe teşebbüsünün vuku bulduğu günün öncesinde ve
ertesinde özellikle PKK cenahından hiç ses çıkmaması ve
bu örgütün herhangi bir terör eyleminde bulunmaması
ise fırtına öncesi sessizliğe işaret ediyordu. Darbe girişimi
aslında “iç savaş” ve “işgal” garantiliydi. Dolayısıyla
yüzbinlerce, hatta milyonlarca memleket evladının darbe
sonrasında kıyıma uğratılması da kuvvetle muhtemeldi.
Bereket versin ki millet kendi kaderine sahip çıktı.

FETÖ elebaşının ne denli şahsiyetsiz ve haysiyetsiz
olduğunun da ibretlik göstergesidir.
OGM: Sizce FETÖ’ nün başı ülkemize iade edilecek
mi? Bu durumun Türkiye’nin başta ABD olmak üzere
ikili ilişkilerimizi nasıl etkileyeceğine dair görüşleriniz
nelerdir?
M. ÖZTÜRK: FETÖ elebaşının Türkiye’ye iadesi
kanaatimce ABD nezdinde bu şahsın son kullanım
tarihinin dolmasına bağlı bir meseledir. Obama
yönetiminin sergilediği tavır FETÖ elebaşının son
kullanım tarihinin henüz dolmadığını ve 15 Temmuz
darbe girişimi her ne kadar başarısızlıkla sonuçlanmış
olsa da bu yapı üzerinden Türkiye’ye başka türlü
operasyonlar çekme imkânlarının mahfuz tutulduğunu
düşündürmektedir. Bugün itibariyle, Trump’ın ve
müstakbel kabinesinde yer alacağı söylenen bazı
figürlerin Gülen ve örgütüne pek sıcak bakmadıkları,
bu yüzden de Gülen’i Türkiye’ye iade edebilecekleri
gibi bir ihtimal söz konusudur. Ancak Gülen’in
Amerika’da üstlendiği görevin bir tek siyasinin iradesiyle
belirlenmediği de gözden kaçırılmaması gereken bir
husustur. Dolayısıyla iade meselesinin bir tek kişinin
ağzından çıkacak sözle sonuca bağlanmaması ihtimali de
akılda tutulmalıdır.
Kısacası, ABD’nin başkan ve partisinin siyasetinden daha
derin ve güçlü devlet kodlarında Gülen, “son kullanım
tarihi doldurdu” diye kodlanmışsa, iade gerçekleşir;
aksi halde sürünceme süreci devam edecektir. Ayrıca
bu konuda hemen hiç kimsenin dikkat çekmediği
“büyük devlet kaprisi, karizması” gibi bir durumdan da
söz edilebilir. Bu durum dikkate alındığında ABD’nin
Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen talep ve tazyike boyun
eğerek Gülen’i iade ettiği yönünde bir edilgen konuma
düşme ihtimalini bertaraf etmek için, müphem bir zaman
ve mekânda, mesela okyanusun bir yerinde Gülen’i
buharlaştırması da pekâlâ mümkün ve muhtemeldir.
OGM: 15 Temmuz süreci dâhil olmak üzere FETÖ terör
örgütü hakkında bir kitap hazırladığınızı biliyoruz. Bu
kitabın hazırlık aşaması ve araştırma süreci hakkında bizi
bilgilendirir misiniz?

1990’lı yıllara kadar “en kötü devlet nizamı bile
devletsizlikten iyidir” fikrini dillendiren, Osmanlı’ya dair
zengin tahayyüllerle devlet-i ebed-i müddet ülküsünü
gururla sahiplenen, hatta cami ile kışla arasında
yaşanacak bir sürtüşmede kışladan taraf olacak kadar
devletin bekasını önemseyen bir “adam”dan, gözünü
kırpmadan kendi devletini yıkmayı ve kendi milletine
kurşun sıkmayı “cihad” gibi algılayan bir adam yaratmak
çok büyük bir aklın marifeti olsa gerektir. Bu durum
böyle bir ihanet projesinin yürütücülüğünü üstlenen
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Örgüte sempati duyan insanlar ile suça bulaşmadığı
tespit olunan örgüt üyelerinin ilahiyatçılar, sosyologlar,
psikologlar gibi farklı alanlardaki uzmanlar tarafından
uzun süreli eğitimlere tabi tutulması gerekir. Bakanlığınızın
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nce yürütülen 15 Temmuz
Millî İrade Zaferi konulu seminerler bu açıdan çok önemli
bir işleve sahiptir.
M. ÖZTÜRK: FETÖ ile ilgili kitabı tamamladım; fakat
hem bilgi toplama, hem de yazma aşamasında hakikaten
çok zorlandım. Çünkü insanın ikrah, istikrah ettiği bir
işle meşgul olması işkence çekmek gibi bir şey… Gülen’in
yazıp çizdiklerini, daha doğrusu yakın çevresindeki
kişilerce yazılıp çizilen ve onun adına neşredilen kitapları
okumak eziyet verici bir iş gerçekten… Çünkü sözde
kitaplarının hemen her satırı tasannu, abartı, kaypaklık,
sahtekârlık kokuyor. Dil ve üslup ise berbatlığından
dolayı okuyucuyu ikrah ettiriyor.
Kitap çalışmamızın giriş kısmı 1960’lı yılların ikinci
yarısından günümüze kadarki kırk yıllık süreçte Gülen ve
örgütünün gelişim ve değişim evrelerine dairdir. Örgütün
evriminde birkaç önemli aşamadan söz edilebilir. 19701983 yılları örgütün dinî grup/cemaat tarzında oluşum
dönemi, 1983-1997 yılları kurumsallaşma ve Türkiye
sathına yayılma dönemi, 28 Şubat 1997 ve müteakip
yıllar zoraki liberalleşme ve aynı zamanda devletin
kritik kurumlarında kolonileşme dönemi olarak tespit
edilebilir. 17/25 Aralık 2013 süreci ve 15 Temmuz 2016
tarihli darbe girişimi ise Gülen ve örgütünün terörist
olarak tescillendiği döneme karşılık gelir.
Birinci bölüm FETÖ’nün genel karakteristiği, ikinci
bölüm melez teolojisiyle ilgilidir. Üçüncü bölüm,
örgütün İslam ve Hıristiyan dünyasındaki BâtınîyyeHaşîşiyye (Nizârî İsmâilîlik), Kâdiyâniyye, Cizvit tarikatı,
Opus Dei ve Moonculuk gibi dinî-siyasi yapılarla
müşterek özellikleri ve benzerliklerine dairdir. FETÖ,
yapısal özellikleri itibariyle sosyal, siyasal, kültürel
ve dinî unsurlardan oluşan bir koalisyon hüviyetinde
olduğundan, adı geçen fırka, tarikat ve örgüt yapılarının
tümüyle birçok yönden müşterek özelliklere sahiptir.
OGM: 15 Temmuz Millî İrade Zaferi’nin gelecek nesillere
aktarılması ve hayatını kaybeden “Demokrasi Şehitleri”ni
anmak için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan
15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma genelgesi
doğrultusunda okulların ilk açılış haftasında çeşitli anma
etkinlikler düzenlenmiş olup, bu etkinlikler ve faaliyetler
yıl boyunca da sürdürülmektedir. Ayrıca, 15 Temmuz
çalışmaları kapsamında Genel Müdürlüğümüzce; tüm
ilçe millî eğitim müdürlerine ve Ortaöğretim Genel
Müdürlüğüne bağlı; Anadolu, fen, sosyal bilimler,
güzel sanatlar ile spor liselerinin tüm okul müdürlerine
yönelik düzenlenen, sizlerin de konuşmacı olarak olarak
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katıldığınız eğitim yönetimi seminerlerinde
“15 Temmuz Millî İrade” konusu öncelikli olarak
işlenmiştir. Bakanlığımızın bu çalışmaları hakkındaki
düşünceleriniz nelerdir?
M. ÖZTÜRK: Bu faaliyetlerin çok önemli ve değerli
olduğu kanaatindeyim. Çünkü FETÖ’nün devlet
kurumlarında yarattığı büyük hasar maddi açıdan
telafi edilebilir; ancak insanların millî ve manevi
değerlerine yönelik tahribatı kolayca ve kısa zamanda
telafi edilebilecek türden değildir. Ayrıca bu meşum
yapının dini ve millî alan üzerindeki tehdit ve tehlike
potansiyelinin güvenlik politikaları ve polisiye tedbirlerle
savuşturulamayacağı da şüphesizdir.
Örgütün mutlaka içten çözülmesi gerekir. Çözülme
hususunda zihinsel rehabilitasyon süreci etkin bir yol
olabilir. Bilhassa örgüte sempati duyan insanlar ile suça
bulaşmadığı tespit olunan örgüt üyelerinin ilahiyatçılar,
sosyologlar, psikologlar gibi farklı alanlardaki uzmanlar
tarafından uzun süreli eğitimlere tabi tutulması gerekir.
Bakanlığınızın Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nce
yürütülen 15 Temmuz Millî İrade Zaferi konulu
seminerleri bu açıdan çok önemli bir işleve sahiptir.
Yanlış anlamalara mahal vermemek için özellikle şunu
belirtmeliyim ki burada anlatmaya çalıştığım husus,
seminerlere davet ettiğiniz okul müdürlerinin FETÖ
sempatizanı olduklarını ve dolayısıyla rehabilitasyona
ihtiyaç duyduklarını ima etmek değil, milyonlarca
çocuğumuz ve gencimizi kendilerine teslim ettiğimiz
öğretmenlerimiz ve müdürlerimizin benzer bir tehlikeye
karşı zihnen ve fikren müteyakkız kılınmasına dikkat
çekmektir. Söz konusu seminerler en azından dini grup
ve cemaat angajmanlarının devlet kurumlarında ne tür
tahribatlar yaptığı hususunda fikir edinilmesi ve bu tür
angajmanları devlet katına taşımanın bütün bir ülkeye ne
kadar ağır bedeller ödettiğinin bilinmesi hususunda son
derece önemli ve değerlidir.
OGM: 15 Temmuz süreci ile ilgili düzenlediğimiz
seminerlerimize vermiş olduğunuz değerli
katkılarınızdan dolayı size ve nezdinizde katılan gazeteci,
yazar ve akademisyenlerimize teşekkür ederiz Bundan
sonraki çalışmalarınızda da sizlerle birlikte olacağımız
inancıyla tekrar teşekkür ediyoruz.
M. ÖZTÜRK: Bilmukabele, efendim.
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‘Demokrasi ve Darbeler Tarihi’
ana temalı Antalya I. Öğrenci
Sempozyumu Antalya Erünal Sosyal
Bilimler Lisesi tarafından 23 Aralık
2016 tarihinde Antalya Muratpaşa
Falez Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi Uygulama Oteli toplantı
salonunda protokol üyeleri, okul
yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler
ve halkın yoğun katılımıyla
düzenlenmiştir.
“Demokrasi ve Darbeler Tarihi”
konusunda 3 ana başlık ve
bu başlıklar altında 36 konu ile
“Demokrasi ve Darbeler Tarihi,
Edebiyatımızda Demokrasi ve
Darbeler, Siyasal, Ekonomik
ve Toplumsal Kültür Alanları
Açısından Darbeler” alanları
öğrencilerin çalışması için
belirlenmiştir. Antalya I. Öğrenci
Sempozyumu’nun en temel
özelliği ortaöğretim öğrencilerinin
danışman öğretmenleri denetiminde
bilimsel bildirileri hazırlama imkânı
bulmaları ve diğer okullarla fikir
alış verişinde bulunarak bilimsel
bir platformda oturum başkanları
ve panelistler eşliğinde bildirilerini
sunmalarıdır.

Kabataş Erkek Lisesi, Kocaeli
Fen Lisesi, İstanbul Prof. Dr.
Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler
Lisesi, Ankara Türk Telekom
Sosyal Bilimler Lisesi, Antalya
Anadolu Lisesi, Yusuf Ziya Öner
Fen Lisesi, Antalya Bilim ve Sanat
Merkezi, Aksu Fen Lisesi, Balıkesir
İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi
ve Levent Aydın Anadolu Lisesi
gibi ulusal düzeyde ortaöğretim
kurumların katılımıyla ‘Türkiye’deki
Darbelerin ve Darbe Girişimlerinin
Kronolojisi, Türk Tarihi’ndeki
Darbelerin Demokrasiye Etkileri,
Türk Toplumunda Sivil Toplum ve
Muhalefet Kültürü; Cumhuriyet

Döneminde Estetik Direniş: Şiir,
27 Mayıs Sonrası Türk Roman
ve Hikâyesi, 1980 Sonrası Türk
Şiiri; Halkın Elinden Devleti Alma
Hareketleri Olarak Darbeler,
Türkiye’nin Demokratikleşme ve
Kalkınma Süreçlerinde Çatışma
Aracı Olarak Darbeler ile Batı
Dünyası ve Türkiye’de Rejim ve
Asker İlişkisinde Ordunun Sahip
Olduğu Rol ve Statü” gibi farklı
konularda sunulan sempozyum
bildirileri “Antalya I. Öğrenci
Sempozyumu: Demokrasi ve
Darbeler Tarihi’ Bildiri Kitabı”
kamuoyuyla paylaşılmıştır.
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Ankara Fen Lisesi
Öğrencileri Karnelerini
Bakanımızın Elinden Aldı
2016-2017 Eğitim Öğretim yılı
birinci dönem sonu karne dağıtım
töreni Ankara Fen Lisesinde
gerçekleştirildi. Törene Millî
Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ,
Bakan Yardımcısı Orhan ERDEM,
Müsteşar Yusuf TEKİN, Ankara
Valisi Ercan TOPACA ve üst
düzey protokol katıldı.
Bakanımız İsmet YILMAZ,
karne töreninde yaptığı
konuşmalarında; Türkiye´nin
çağdaş uygarlığın üzerine
çıkma hedefi bulunduğunu,
bugün ise bu hedefe bir adım
daha yaklaşıldığını, eğitime
ayrılan bütçenin eğitime verilen
önemi gösterdiğini bu nedenle
Türkiye’nin merkezi yönetim
bütçesinden en büyük payın
Bakanlığımıza ayrıldığını işaret

18
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ederek eğitimin
kalitesini artırmak
amacıyla yapılan
çalışmaların aralıksız
olarak sürdürüldüğünü, eğitim
alanında yatırımların devam
ettiğini ve eğitim müfredatını
daha mükemmel hâle getirmek
amacıyla hazırlanan taslağın
kamuoyunun görüşüne
sunulduğunu ifade ettiler.
Bakanımız İsmet YILMAZ, on
beş günlük yarıyıl tatili süresince
öğrencilerimizin sanatsal,
kültürel, sosyal faaliyetlerde
bulunmalarını ve bu yönde
kendilerini geliştirmelerini,
bu amaçla yarıyıl tatili
boyunca öğrencilerimize ödev
verilmeyeceğini de belirttiler.
Ankara Fen Lisesi öğrencilerine

karnelerini dağıtan ve öğrencilerle
bir süre sohbet ederek üniversite
tercihlerini öğrenen Bakanımız
YILMAZ, yaklaşık 18 milyon
öğrenci ve 900 bin öğretmen
için ikinci kanaat dönemi ders
zilinin 6 Şubat 2017 tarihinde
çalacağını belirterek, yoğun
programları nedeniyle karne
dağıtım programına katılmayan
Başbakanımız Binali YILDIRIM’
ın selamlarını da Ankara Fen
Lisesi öğrenci, öğretmen ve karne
törenine katılan öğrenci velilerine
iletmişlerdir.

Müfredat güncelleniyor
Öğretim programları çağın gereklerine
uygun olarak sürekli gelişen ve
yenilenen bir süreci kapsamaktadır.
Ortaöğretim düzeyindeki
öğrencilerimizin; toplumun
duygu, inanç, öncelik ve değerleri
konusunu içselleştirmiş, millî
ve manevi değerleri özümsemiş
gençler olarak yetiştirilmelerinin
yanı sıra gençlerimizi eleştirel
ve yaratıcı düşünebilen, problem
çözme becerisine sahip, girişimci,
araştıran, sorgulayan, bilgi teknolojilerini
kullanabilen bireyler olarak yetiştirilmesi
büyük önem arz etmektedir.
“Ortaöğretim okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim
programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç gereçlerini
hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna
sunmak”, Genel Müdürlüğümüzün öncelikli görevleri
arasındadır. Geleceğin mimarı olan gençlerimizin çağın
gereklerine uygun, kaliteli bir eğitim alması için adeta
eğitimin çatısı olan müfredatı daha mükemmel hale
getirmek amacıyla öğretim programlarını güncelleme ve
yenileme çalışmalarımız devam etmektedir.

•

•

•

Öğretim programlarının revizesine ihtiyaç
duyulma nedenleri

•

• Toplumsal paradigma değişmeleri (tarım-sanayi-bilgi
toplumu)

•

• Teknik-mekanik; sosyo-kültürel değişme arasında denge
arayışı
• Demokrasi ve ekonomideki gelişmeyi sürekli kılma,
• Bilim ve teknolojide, eğitim bilimlerinde ve öğretme/
öğrenme anlayışındaki değişim ve gelişimler
• Eğitimde kaliteyi ve eşitliği artırma,
• Bireysel ve ulusal değerlerin küresel değerler içinde
geliştirilmesi,
• Öğretim programlarının AB normları ile uyumlu hale
getirilmesi,
• Mevcut öğretim programlarının akademik bilgi
bakımından yoğun ve anlaşılmasının zor olması,
• Öğretim programlarının salt bilgiyle dolu iken değerler
eğitimi konusunda yetersizliklerinin olması,
• PISA ve TIMSS gibi sınavların değerlendirilmesinde
kullanılan ölçütler ve ülkemize ait bu sınavların sonuçları
öğretim programlarının revizyonunun gerekliliğini ortaya
koymuştur.
Öğretim Programlarının Revize Süreci
Genel Müdürlüğümüzün Program Geliştirme
Faaliyetleri
• Gelişmiş ülkelerin öğretim programları incelenmiş,
uluslararası literatür taranmıştır.
• Anayasa ve ilgili kanunlar, kalkınma planları, hükümet
programları, icra planları, eylem planları, şura kararları,
akademik tezler, araştırmalar ve TTKB kararları 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 öğretmen tarafından doldurularak, veriler elde
edilmiştir.
Branşlar bazında öğretim programları ile ilgili
üniversitelerden rapor hazırlanması ve Bakanlığa
gönderilmesi istenmiştir.
Bazı akademisyenlerden kişisel rapor istenmiştir.
Çalışmalara davet edilecek akademisyenlerden başka
ülkelerin öğretim programlarının incelenmesi ve
çalışmalara hazırlıklı gelmeleri de istenmiştir.
Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün değerler eğitimi
bağlamındaki çalışma raporları alınmıştır.
Alanında başarılı, referanslı akademisyen ve öğretmen
listeleri oluşturulmuştur.

Genel Müdürlüğümüzün Öğretim Programlarını
Güncelleme Faaliyetleri
Genel Müdürlüğümüzce, Nisan-Eylül 2016 tarihleri
arasında öğretim programlarının değerlendirmesi,
sadeleştirilmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesine yönelik
farklı tarihlerde yapılan 11 komisyon çalışması sonucunda;
ortaöğretim kurumlarında uygulanmakta olan ortak ve
seçmeli derslerden oluşan 39 dersin (Coğrafya, Çağdaş
Türk ve Dünya Tarihi, Demokrasi ve İnsan Hakları, İnkılap
Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi,
Tarih 11, Tarih 9-12, Türk Dili ve Edebiyatı, İngilizce,
Almanca, Fransızca, Kimya, Biyoloji Matematik, Fizik,
Astronomi ve Uzay Bilimleri, Proje Hazırlama, Sosyal
Etkinlik, Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Müzik, Trafik
ve İlkyardım, İşletme, Ekonomi, Girişimcilik, Diksiyon ve
Hitabet, Yönetim Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji
I-II (SBL), Sosyal Bilim Çalışmaları (SBL), Seçmeli Sanat
Tarihi, Fen Lisesi Matematik, Fen Lisesi Fizik, Fen Lisesi
Kimya ve Fen Lisesi Biyoloji dersleri) taslak öğretim
programları güncellenmiştir.
Genel Müdürlüğümüze bağlı okullardan güzel sanatlar
liseleri ile spor liselerine yönelik 99 öğretim programı ve
haftalık ders çizelgeleri yenilenmiş olup 2016-2017 eğitim
ve öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulamaya
konulmuştur.
Eğitimin tüm kademelerindeki müfredatın temel becerileri
içerecek şekilde güncellenmesine yönelik ortaöğretim
okullarımızda okutulmakta olan ortak dersler ile seçmeli
87, sınıf düzeyinde 34 farklı dersin öğretim programlarının
hazırlanması, geliştirilmesi ve güncellenmesi çalışmaları
devam etmektedir.
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vrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından
ortaklaşa finanse edilen ve Millî Eğitim
Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde
yürütülen“Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin
Geliştirilmesi Projesi (ETCEP) ile okullarda kız ve
erkek öğrenciler için toplumsal cinsiyet eşitliğinin
sağlanması, tüm eğitim sektöründe eşitlikçi
ve toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşımın
yaygınlaştırılması amacıyla Bakanlığımız tarafından
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Aracı (IPA) 2010
programlamasına yönelik olarak hazırlanmış olup,
eğitim sisteminin tüm bileşenlerine, toplumsal
cinsiyet eşitliği bakış açısının yerleştirilmesi

20
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ETCEP kapsamında okullarımızda toplumsal
cinsiyet eşitliği perspektifiyle yapılanların ve
alınan tedbirlerin kalıcı uygulamalara temel
oluşturması açısından önemi vurgulanarak,
toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir toplumun
ekonomisinden sosyal hayatına kadar tüm
katmanlarını doğrudan etkileyen bir konu
olduğu, yeni nesillere geleceğin inşasında
eşitlikçi bir bakış açısı kazandırmada katkı
sağladığı ifade edilmiştir.
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda uygulanan
proje ile eğitimin yapı taşları olan öğretmenler
başta olmak üzere tüm eğitim camiasının toplumsal
cinsiyet eşitliği konusundaki duyarlılığının
artırılması hedeflenen proje bu yönüyle ülkemizde
bu alandaki ilk uygulama örneğini oluşturmaktadır.
Projenin Uluslararası Kapanış Konferansı, Müsteşar
Yardımcısı ve Kıdemli Program Yöneticisi Sayın
Muhterem Kurt ile Ortaöğretim Genel Müdürü Sayın
Ercan Türk’ün katılımıyla 1-2 Eylül 2016 tarihinde
gerçekleştirilmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı, ilgili kurum

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

projenin süresi bitmiş olmasına rağmen eğitimde
toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik araştırma ve
geliştirme faaliyetlerinin artarak devam edeceği
ve bu kapsamda hazırlanan sürdürülebilirlik
stratejisi doğrultusunda projenin ülke geneline
yaygınlaştırılması için çalışmaların başlatıldığı ve
planlamaların sürdürüldüğü belirtilmiştir.

ve kuruluşların temsilcileri ile pilot iller olmak
üzere 200’ü aşkın kişinin katılımıyla gerçekleştirilen
Uluslararası Kapanış Konferansında; ETCEP
kapsamında okullarımızda toplumsal cinsiyet eşitliği
perspektifiyle yapılanların ve alınan tedbirlerin
kalıcı uygulamalara temel oluşturması açısından
önemi vurgulanarak, toplumsal cinsiyet eşitliğinin
bir toplumun ekonomisinden sosyal hayatına
kadar tüm katmanlarını doğrudan etkileyen bir
konu olduğu, yeni nesillere geleceğin inşasında
eşitlikçi bir bakış açısı kazandırmada katkı
sağladığı ifade edilmiştir. On pilot ilde uygulanan

İki günlük sürede gerçekleştirilen panellerle devam
eden kapanış konferansı proje çıktılarından hareketle
eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun
bileşenleri olan; “Eğitim Politikaları ve Mevzuatı
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Ne Kadar Duyarlı?
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konusunda
Farkındalık Nasıl Artırılabilir? Okullar Toplumsal
Cinsiyet Eşitliğine Ne Kadar Duyarlı? Eğitim
Materyalleri Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Ne Kadar
Duyarlı? Eğitim Çalışanları Toplumsal Cinsiyet
Eşitliğine Ne Kadar Duyarlı?” konularını kapsayacak
şekilde beş panel şeklinde düzenlenmiştir. Ulusal/
uluslararası akademisyen, idareci, öğretmen ve
alan uzmanlarından oluşan panelistlerin katılımıyla
gerçekleştirilen kapanış konferansı, Proje Direktörü
Zülfü Turan’ın sürdürülebilirlik planına ilişkin
sunumuyla sona erdirilmiştir.
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ETCEP’le Ürettiklerimiz

Bitirirken ya da Başlarken…

Üç ana bileşenden oluşan proje kapsamında,
eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya
yönelik farklı kitleler için farklı materyaller
geliştirilmiştir. Söz konusu materyaller proje
süresince pilot illerde kullanılmış olup proje içinde
yer almayan eğitimcilerin de faydalanabilmesi
için proje internet sitesi ‘www.etcep@meb.gov.tr’
adresinden paylaşılmıştır.

Toplumsal cinsiyet eşitliği gibi hassas bir konuda
değişimin, bir anda ulaşılabilecek bir hedef olmadığı
açıktır. Ancak Türkiye’de ilk uygulama örneği olan
bu projenin çıktıları ve bu proje deneyimi üzerine
inşa edilecek sistemli ve süreklilik arz edecek
gayretli çalışmalar söz konusu hedefe doğrudan
katkıda bulunacaktır. Bu doğrultuda, on ilde
Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda uygulanan
ETCEP’in olumlu örnek ve uygulamalarının
artırılması ve 81 ilimizi kapsayacak şekilde projenin
uygulama alanının genişletilmesi hedeflenmektedir.
Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinç
oluşturulması için çalışmalarımız artan bir ivme ile
devam etmektedir.
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Sayılarla ETCEP
Proje boyunca;
• Toplam 271 etkinlik gerçekleştirilmiştir.
• Farklı eğitimci gruplarına yönelik 187 eğitim gerçekleştirilmiştir.
• Pilot illerde toplam 229 kişiye eğitici eğitimi verilmiştir.
• Bu eğitimlerde yaklaşık 8.000 eğitimciye doğrudan, 60.000 eğitimciye dolaylı olarak ulaşılmıştır.
• 14 öğretim programı ve 82 ders kitabı gözden geçirilmiştir.
• 3 ülkeye çalışma ziyareti yapılmıştır.
• 10 pilot ilde kadın liderlik ve girişimcilik eğitimleri gerçekleştirilerek 542 kadın eğitilmiştir.
• Yerel Toplumsal Seferberlik Kampanyaları kapsamında;
– 10 ilde 474 öğretmenle 27 hazırlık semineri gerçekleştirilmiştir.
– Pilot okullarda öğrencilerle 306 etkinlik gerçekleştirilmiş, velilere yönelik 18 bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.
– Yaklaşık 12.000 öğrenci ve 1000’e yakın veliye ulaşılmıştır.
– Kampanyalar kapsamında yazılı ve çevrimiçi basında 827 haber çıkmıştır.
– Yerel televizyonların ana haber bültenlerinde yaklaşık 20 haber çıkmıştır. Ayrıca farklı yerel televizyonlarda 3 röportaj
yayınlanmıştır.
• 5 farklı mesaj içeren toplam 1.000 adet poster okullara ve il millî eğitim müdürlüklerine dağıtılmıştır.
• 10 proje ilinde toplam 78 ilan panosu 4’er hafta süreyle kullanılmıştır.
• Açılış ve kapanış toplantılarıyla yaklaşık 500 kişiye ulaşılmıştır.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile
Eğitim Alanında İş Birliğimiz Güçlendiriliyor

O

kullar arasındaki iş birliğini artırmak, ortak
bir iletişim ağı oluşturmak, kültürel değerleri
kuvvetlendirmek, kardeş okul sayısını artırarak
kardeşlik, barış, sevgi ve dostluk duygularını
geliştirmek amacıyla Bakanlığımıza bağlı okullar
ile diğer ülkelerdeki aynı seviye ve türdeki okullar
arası eşleştirmenin yapıldığı Kardeş Okul Projesi
Bakanlığımızca uygulanmaktadır.

Kardeş Okul Projesi kapsamında bugüne kadar Genel
Müdürlüğümüze bağlı 157 okul yabancı ülkelerdeki
ortaöğretim okulları ile eşleştirilmiştir. 595 okulumuz
ise kardeş okul projesine dâhil olmak istediğini
bildirmiştir.
Kardeş Okul Projesini, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyetinde bulunan 19 okul ile uygulamak üzere
02-03 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen çalışma
ziyaretinde; KKTC Millî Eğitim ve Kültür Bakanı Sayın
Dr. Özdemir BEROVA, Bakanlık Müsteşarı Sayın Rauf
ATAÖV ve ilgili Genel Ortaöğretim daire müdürleri
ile yapılan görüşmelerde, kurulacak kardeş okul
uygulamalarının lise düzeyinde ortak hedeflere sahip
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Kardeş Okul Projesi kapsamında bugüne
kadar Genel Müdürlüğümüze bağlı 157 okul
yabancı ülkelerdeki ortaöğretim okulları ile
eşleştirilmiştir. 595 okulumuz ise kardeş okul
projesine dâhil olmak istediğini bildirmiştir.
ve ilgi alanlarında önceliklerini belirlemiş okulların
bir araya gelmesi, öğrencilerin bilgilendirilmesi ve
okullardaki iyi örnek uygulamalarının paylaşılmasının
iki ülkenin öğrenci, öğretmen ve velileri açısından
faydalı olacağı konularında fikir birliğine varılmıştır.
28 Kasım-02 Aralık 2016 tarihleri arasında Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan 19 okul ile
kardeş okul olarak eşleştirilmesi planlanan, 25 okul
müdürünün katılımı ile Antalya’da 5 günlük bir çalıştay
düzenlenmiştir. Çalıştayda; kardeş okul uygulama
mevzuatı, örnek kardeş okul uygulamaları, Türkiye ve
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için gezi, gözlem ve
inceleme faaliyetleri ile sosyal ve kültürel faaliyetlere
ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.

Konya Bilim Merkezi ile

Eğitimde İş Birliği Protokolü İmzalandı
Fen lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin; farklı
bilim dalları ve bilim uygulamaları hakkında
bilgilendirilmesi, bilim insanın yetiştirilmesi
konusunda bilinçlendirilmesi, araştırma yöntemleri,
proje yapma ve yürütmeye yönelik bilgi ve
becerilerinin geliştirilmesi, etkileşimli sergiler,
eğitim programları ve etkinlikler aracılığıyla
eğlenceli bir ortamda bilim ve teknolojiyle
buluşturulması, araştırmacı, yenilikçi ve özgüven
sahibi bireylerin yetiştiği bir bilgi toplumunun
oluşmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

G

enel Müdürlüğümüz
ile Konya Büyükşehir
Belediyesi Bilim Merkezi
arasında tüm fen liselerimizi
kapsayan “Eğitimde İş
Birliği Protokolü“ Müsteşar
Yardımcımız Muhterem Kurt,
Konya Büyükşehir Belediye
Başkanı Tahir Akyürek ve
Ortaöğretim Genel Müdürümüz
Ercan TÜRK tarafından 05
Aralık 2016 tarihinde Konya
Bilim Merkezinde düzenlenen
törende imzalandı.
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
olarak, eğitimde kaliteyi artırma çalışmaları
çerçevesinde öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişmeleri
amacıyla diğer kamu kurumları ve sivil toplum
örgütleriyle yapılan iş birliği çalışmalarımız artarak
devam etmektedir.

öğretmenlerinin; farklı bilim
dalları ve bilim uygulamaları
hakkında bilgilendirilmesi,
bilim insanın yetiştirilmesi
konusunda bilinçlendirilmesi,
araştırma yöntemleri,
proje yapma ve yürütmeye
yönelik bilgi ve becerilerinin
geliştirilmesi, etkileşimli
sergiler, eğitim programları
ve etkinlikler aracılığıyla
eğlenceli bir ortamda bilim ve
teknolojiyle buluşturulması,
hayat boyu sürecek
bilimsel merak ve öğrenme
isteğinin oluşturulması,
yeni fikirler üretmek için alanında yetişmiş kişilerin
bilgi ve birikimlerinden yararlanılması, araştırmacı,
yenilikçi ve özgüven sahibi bireylerin yetiştiği bir
bilgi toplumunun oluşmasına katkıda bulunulması
hedeflenmektedir.

Kuruluş amacı bilim insanı yetiştirmek olan fen
liselerinin Konya Bilim Merkezinin eğitim imkân
ve olanaklarından faydalanmaları amacıyla
imzalanan iş birliği protokolünde fen lisesi öğrenci ve

Protokol kapsamında Türkiye genelindeki 294 fen
lisesi, bu liselerde görev yapan 6.650 öğretmen ve
101.038 öğrencinin aşağıda belirtilen faaliyet ve
etkinliklerden faydalanması planlanmaktadır:
E-BÜLTEN • TEMMUZ 2016 - OCAK 2017 / 10
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• Merkeze yapılacak gezi ve merkezde yapılacak eğitim
programlarına ilişkin öğrenci ve öğretmen katılımını
teşvik etmek,
• Öğretmenlere yönelik olarak merkezde verilecek
seminerlere katılacak öğretmenlerin belirlenmesini
sağlamak,
• Genel Müdürlük ile merkez tarafından oluşturulacak
şartnameye uygun olarak lise öğrencileri arasında
düzenlenecek olan her türlü yarışmanın duyurusunu
yapmak,
• Öğretmen ve öğrencilerin oluşturulan iletişim ağı
üzerinden randevu alarak merkezi ziyaret etmelerini
sağlamak.

Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi ve
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ortaklaşa;
Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi;
• Merkez koordinatörlüğünde her yıl öğretmen ve
öğrencilerin katılacağı temalı bir bilim kongresi
düzenlemek,
• Fen lisesi öğretmen ve öğrencilerinin merkezi
ücretsiz olarak ziyaretlerine imkân sağlamak.
• Merkeze ziyarette bulunan öğretmen ve öğrencilere
atölye çalışmaları yaptırmak,
• Fen liselerindeki fizik, kimya, biyoloji ve matematik
derslerinin daha verimli işlenebilmesi için öğretmen
ve öğrencilere gerektiğinde ders materyali desteği
vermek,
• Merkez ziyaretlerinde öğretmen ve öğrencilerle
birlikte yapılacak atölye çalışmalarında yeni proje
fikirleri oluşturmak,
• Merkezi ziyaret eden öğretmen ve öğrencilere yönelik
merkezin çalışmalarını içeren eğitim kitleri ve
yayınları gerektiğinde hazırlamak,
• Fen liselerinde görev yapan fizik, kimya, biyoloji ve
matematik öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine
katkı sağlayacak eğlenceli, etkili ve işlevsel ders
işleme yöntemleri ile ders materyalleri hazırlama
konusunda merkezde seminerler düzenlemek,
• Ziyaret programına ilişkin olarak yürütülecek
faaliyetleri merkezin web sayfasında yayımlamak,
• Öğretmen ve öğrencilerin randevu alarak merkezi
ziyaret etmelerini sağlayacak bir iletişim ağı
oluşturmak.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü;
• Protokol kapsamında yapılacak iş ve işlemlere ilişkin
usul ve esasları kapsayan bu protokolün valiliklere
duyurusunu yapmak,
• Ziyarete katılacak öğretmen ve öğrencilerin
mevzuatına uygun olarak izin işlemlerinin
mahallinde yapılmasını sağlamak,
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• Merkez tarafından yapılacak bilim festivaline, Genel
Müdürlük ile koordineli olarak fen liselerini davet
etmek,
• Genel Müdürlük ile merkez tarafından oluşturulacak
şartnameye uygun olarak fen lisesi öğrencileri
arasında bilimsel makale yazma yarışması
düzenleyerek yapılacak kongrede sunum yapmalarını
sağlamak ve sunumu yapılan bildirileri kitap haline
getirmek,
• Protokol kapsamındaki etkinlikler ile etkinliklerin
yerine getirilmesine ilişkin iş ve işlemleri açıklayan
resmi bir yazıyı ilgili birimlerine göndermek,
• Taraflarca belirlenecek birer yetkili ile bu protokol
hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan
faaliyetlerin koordinasyonu, yürütülmesi ve
izlenmesini sağlamak,
• CERN Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi ve Konya
Bilim Merkezi iş birliğinde fizik öğretmenlerinin
mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmaları
planlamak.
İş ve işlemlerini yürüteceklerdir.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ile
Eğitimde İş Birliği Protokolü İmzalandı

M

illî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel
Müdürlüğü ile Ankara Sosyal Bilimler
Üniversitesi arasında “Eğitimde İş Birliği Protokolü”
Genel Müdürlüğümüze bağlı Ankara Türk Telekom
Sosyal Bilimler Lisesi konferans salonunda düzenlenen
törenle imzalandı.
İş birliği protokolü ile Türkiye genelindeki tüm sosyal
bilimler liseleri öğretmen ve öğrencilerinin, edebiyat ve
sosyal bilimler alanlarındaki yeni uygulamalar hakkında
bilgilendirilmesi, nesiller ile çağdaşları arasındaki
ortak duyguların uyandırılmasının sağlanması,
okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik projelerin
oluşturulması, bilim insanın yetiştirilmesi konusunda
bilinçlendirilmesi, araştırma yöntemleri, proje yapma
ve yürütmeye yönelik yeteneklerinin ortaya çıkarılması,
eğitim programları, paneller, sempozyumlar,

konferanslar etkileşimli sergiler ve etkinlikler
aracılığıyla buluşturulması, hayat boyu sürecek bilimsel
merak ve öğrenme isteğinin oluşturulması, edebiyat
ve sosyal bilimler alanında yetişmiş bireylerin bilimsel
birikimlerinin paylaşılarak toplumun yaşam kalitesini
artırmaya yönelik yeni fikirler üretilmesine imkân
sağlanması, araştırmacı, yenilikçi ve özgüven sahibi
bireylerin yetiştiği bir bilgi toplumunun oluşmasına
katkıda bulunulması amaçlanmıştır.
Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi öğretmen
ve öğrencilerinin de katıldığı “Eğitimde İş Birliği
Protokolü” Müsteşar Yardımcısı Muhterem KURT,
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Mehmet BARCA ile Genel Müdürümüz Ercan
TÜRK’ ün; eğitim camiasına hayırlı olması dilekleriyle
12.01.2017 tarihinde imzalanmıştır.
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İstiklâl Marşı’nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Âkif’i Anma
Günü Etkinlikleri Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı Yapıldı

M

illî Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy tarafından
kahraman ordumuza ithafen dile getirilen
İstiklâl Marşı, Kurtuluş Savaşının amacını ve ruhunu
anlatmakla birlikte Türk milletinin millî birlik ve
beraberlik, vatan sevgisi, bağımsızlık, millî irade gibi
birçok değerini dile getirmektedir. Marşı oluşturan
her bir harf, hece, sözcük, cümle adeta Türk milletinin
kendine has karakter özelliklerini yansıtmaktadır.
Nitekim 15 Temmuz 2016’da ülkemizde yaşanan
darbe girişiminde Türk milleti; bağımsızlığına, millî
iradeye, demokrasiye, vatanına, bayrağına ve marşına
olan düşkünlüğünü, bağlılığını milletçe bir kez daha
göstermiştir.
İstiklâl Marşının Kabul edildiği 12 Mart Günü, her yıl
ülke genelinde geniş katılımlı programlarla coşkulu
bir şekilde kutlanmaktadır. Bu kapsamda Merkez
Yürütme Kurulu; konferans, seminer, sempozyum ve
panel gibi bilimsel toplantılar, şiir, kompozisyon ve
resim yarışmaları ile ödül törenleri, seyirlik sanatlar,
müzik dinletileri ve sergiler, İstiklâl Marşı ve Mehmet
Âkif Ersoy’un fikir, sanat ve şahsiyeti ile ilgili yayınlar,
vb. etkinliklerle ilgili programları belirlemek, karara
bağlamak ve bu faaliyetlerle ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarına tavsiyede bulunmak üzere her yıl aralık
ayında toplanmaktadır. Bu doğrultuda her yıl olduğu
gibi bu yıl da sekretaryası Genel Müdürlüğümüzce
yürütülen aralık ayı Merkez Yürütme Kurulu toplantısı
07/12/2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
2016 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerin kurula
sunulması ve 2017 yılında yapılacak etkinlik
programlarını belirlemek üzere Millî Eğitim Bakanlığı
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Müsteşar Yardımcısı Sayın Muammer YILDIZ
başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya;
•
•
•
•
•
•
•
•

Başbakanlık,
Genel Kurmay Başkanlığı,
İçişleri Bakanlığı,
Dışişleri Bakanlığı,
Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Gençlik ve Spor Bakanlığı,
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı,
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Başkanlığı,
• Diyanet İşleri Başkanlığı,
• Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü,
• Vakıflar Genel Müdürlüğü,
• Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı,
• Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü
katılmıştır.
Toplantıda Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci
İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Sayın Yaşar
KOÇAK tarafından Mehmet Âkif’i Anma Etkinlikleri
kapsamında Merkez Yürütme Kurulu Üyelerine bir
sunum yapılmıştır.
Kurulda; belirlenecek tema çalışmasından sonra,
konferans, seminer, sempozyum, panel gibi bilimsel
toplantılar, şiir, kompozisyon ve resim yarışmaları,
ödül törenleri, seyirlik sanatlar, müzik dinletileri ve
sergiler, İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif Ersoy’un fikir,
sanat ve şahsiyeti ile ilgili yayınlar vb. etkinliklerle ilgili
programlar belirlenmiş ve karara bağlanmıştır.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Stratejik Plan Hedefleri ve Müfredat
Analizi Çalıştayı Gerçekleştirildi

O

rtaöğretimde sürdürülebilir, öncü ve
yenilikçi bir yapıya sahip öğrenme
ortamlarını oluşturmak ve öğrenciler
için eğitimi daha kaliteli hâle getirmek
amacıyla Genel Müdürlüğümüzün
2016-2017 hedef ve önceliklerine zemin
oluşturacak kaliteli eğitim imkân ve
fırsatlarının yaygınlaştırılması, öğrenci
yeterlilik düzeylerinin uluslararası
ortalamaların üzerine çıkarılması, okul
kalite güvence sisteminin oluşturulması,
eğitim süreçlerini de kapsayan ortak
bir ölçme değerlendirme sisteminin
geliştirilmesi, okulda temel, insani,
ahlâki, kültürel ve demokratik değerleri
geliştirmeye yönelik uygulamalara ve
değerler eğitimine ağırlık verilerek,
öğretmen ve öğrencilerde kültürel
farklılıklara karşı duyarlılıkların
geliştirilmesi konularını da kapsayan
stratejik plan hedeflerinin yeni bir
vizyonla güncellenen müfredat çalışmaları
ile uyumunu değerlendirmek amacıyla

Genel Müdürlüğümüze bağlı okulların ve
merkez teşkilatı yöneticilerimizin katıldığı
çalıştay 5-9 Eylül 2016 tarihleri arasında
Antalya’da gerçekleştirildi.
Çalıştayda Genel Müdürlüğümüz 2016 yılı
hedef ve öncelikleri kapsamında; ‘Öğrenci
Yeterlilik Düzeylerinin Uluslararası
Ortalamaların Üzerine Çıkartılması’,
‘Eğitimin Niteliğinin Artırılması,
Okul Kalite Güvence Sisteminin
Oluşturulması’, ‘Ölçme Değerlendirme
Sisteminin Geliştirilmesi’, ‘Değerler
Eğitimi ve Kültürel Farklılıklara Karşı
Duyarlılıkların Geliştirilmesi’, ‘Öğretim
Programları ve Ders Kitapları’, ‘Pansiyon
Kapasitesinin ve Hizmet Kalitesinin
Artırılması’, temalarına odaklanılmış,
her bir tema için çalışma grupları
oluşturularak, belirlenen problemlere
ilişkin çözüm önerileri ışığında
hazırlanan grup raporlarının kapanış
töreninde sunumları yapılarak çalıştay
sonlandırılmıştır.

Kaliteli eğitim imkân
ve fırsatlarının
yaygınlaştırılması,
öğrenci yeterlilik
düzeylerinin
uluslararası
ortalamaların
üzerine çıkarılması,
okul kalite
güvence sisteminin
oluşturulması,
okulda temel, insani,
ahlâki, kültürel ve
demokratik değerleri
geliştirmeye yönelik
uygulamalara ve
değerler eğitimine
ağırlık verilerek,
öğretmen ve
öğrencilerde kültürel
farklılıklara karşı
duyarlılıkların
geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki
Yönetici, Öğretmen ve Personele Yönelik
“Etkili İletişim ve Motivasyonun Artırılması
Çalıştayı” Gerçekleştirildi
Misafir öğrenci
uygulaması ve
telafi eğitimlerini
belirtilen süreçlerde
hassasiyetle ve
başarıyla yürüten
doğu ve güneydoğu
illerimizde görev
yapan yönetici,
öğretmen ve
personeline
yönelik ilk defa
bu kadar geniş
kapsamlı bir çalıştay
gerçekleştirildi.

30

G

enel Müdürlüğümüz tarafından
Şırnak, Hakkâri, Diyarbakır,
Şanlıurfa, Mardin, Kilis ve Batman
illerinin il millî eğitim müdür
yardımcıları, il/ilçe şube müdürleri,
okul müdürleri ve öğretmenleri ile şef
ve memurlarına yönelik olarak 3-7 Ekim
2016 tarihleri arasında Antalya’da “Etkili
İletişim ve Motivasyonun Artırılması”
çalıştayı düzenlenmiştir.

Çalıştayın açılışı Müsteşar Yardımcımız
Yusuf BÜYÜK ile Genel Müdürümüz
Ercan TÜRK tarafından yapılmıştır.
Misafir öğrenci uygulaması ve telafi
eğitimlerini belirtilen süreçlerde
hassasiyetle ve başarıyla yürüten doğu
ve güneydoğu illerimizde görev yapan
yönetici, öğretmen ve personeline
yönelik ilk defa bu kadar geniş
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kapsamlı bir çalıştayın Ortaöğretim
Genel Müdürlüğünce düzenlendiğini
açılış konuşmasında belirten Sayın
BÜYÜK, 2016-2017 eğitim ve öğretim
yılı faaliyetlerine katkı sağlayacak bu
çalıştayın verimli ve başarılı geçmesini
temenni ederek sözlerine son verdi.
Genel Müdürümüz Ercan TÜRK,
çalıştayın açılışında yaptığı
konuşmalarında; “2015-2016 öğretim
yılında bölgedeki bazı yerleşim
yerlerinde eğitim ve öğretim ile ilgili
kısmi aksamalar olması nedeniyle söz
konusu ilçelerdeki okullarda öğrenim
gören öğrencilerin farklı il ve ilçelerde
aynı türdeki okullarda öğrenimlerine
devam edebilmeleri için misafir
öğrenci uygulamasının Bakanlığımızca
gerçekleştirildiğini, bu uygulamada

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Şanlıurfa, Batman ve Kilis gibi yakın illerimize yoğun
n
öğrenci talebinin olduğu ifade ederek, bu süreçlerde
en
özveriyle çalışan, emeği geçen tüm yönetici, öğretmen
tir.
ve ilgili diğer personele teşekkür ettiğini ifade etmiştir.
Çalıştayda; ‘Eğitimde Verimlilik, Vizyon, Misyon
ve Karar Verme Kültürü’, Etkin ve Verimli Zaman
Kullanımı, İnsan İlişkileri, Etkili İletişim, Kurum
Kültürü, Kurumdaşlık ve Takım Çalışması, Protokol ve
Görgü Kuralları, Stres ve Kriz Yönetimi, Motivasyon,,
Değerler Eğitimi, Öğrenci İşleri ve e-Okul
de
Uygulamaları konuları görüşülerek kapanış töreninde
grup sözcülerinin görüş ve önerilerini içeren
konuşmaları ile çalıştay sonlandırılmıştır.

Ulusal Bilim Kampı Düzenleniyor
Ö
zel program ve proje uygulayan eğitim kurumları arasındaki
iletişimi ve etkileşimi artırmak, öğrencilerin gözlem, keşif,
sorgulama, problem çözme ve model oluşturma becerilerini
geliştirilmek, atölye çalışmalarıyla bilimsel yöntemleri kullanarak
sorunlara çözüm üretmelerini sağlamak, beşeri bilimler ve sanat
dallarıyla olan bağlarını pekiştirmek amacıyla 13-15 Şubat 2017
tarihleri arasında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi yerleşkesinde
“Ulusal Bilim Kampı” düzenlenecektir.

Samsun Anadolu Lisesi koordinesinde düzenlenecek bilim kampında
öğrencilerimizin “Bilgisayar, Mekatronik ve Temiz Ürün” çalışmaları
konuları üzerinden gözlem, keşif, sorgulama, hipotezi test etme,
problem çözme ve model oluşturma becerilerinin geliştirmesi
hedeflenmektedir. Öğrencilerin söz konusu becerileri kullanarak
farklı disiplinlerin nasıl bir arada çalıştıklarını uygulamalarla
içselleştirmeleri ve atölye çalışmalarıyla bilimsel yöntemleri
kullanarak gündelik hayattaki sorunlara çözüm üretmeleri
amaçlanmaktadır.
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ı ve
İl Zümre Başkanlar
leri
Almanca Öğretmen
ildi
r
ti
ş
le
k
e
ç
r
e
G
ı
y
ta
ş
Çalı
Çalıştayda, uzman
akademisyenler
tarafından ölçme
değerlendirme
uygulamaları,
etkili iletişim ve
motivasyon, sınıf
yönetimi, kurum
kültürü ve aidiyet,
mesleki etik ve
değerler eğitimi
konularında bilgi
paylaşımında
bulunulmuştur.

G

enel Müdürlüğümüz birimlerince
yapılan çalışmaları değerlendirmek,
planlanan çalışmalarla ilgili görüş
alışverişinde bulunmak, yürütülmekte
olan müfredat güncelleme süreci,
kabul edilenlerin paylaşılması, illerde
yapılan çalışmaların değerlendirilmesi
ile il zümre başkanları ve Almanca
öğretmenlerinin meslekî ve kişisel
gelişimlerini artırmaya yönelik iki çalıştay
gerçekleştirilmiştir.
19-23 Aralık 2016 tarihleri arasında
Antalya ilinde gerçekleştirilen çalıştayda
il zümre başkanları ve Almanca
öğretmenlerimiz iki grubaiki gruba
ayrılmış ve farklı çalışma programları
uygulanmıştır.
İl zümre başkanları çalıştayında alanında
uzman akademisyenler tarafından ölçme
değerlendirme uygulamaları, etkili
iletişim ve motivasyon, sınıf yönetimi,
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kurum kültürü ve aidiyet, mesleki
etik ve değerler eğitimi konularında
bilgi paylaşımında bulunulmuştur.
PISA çalışmaları ile TÜBİTAK proje
yarışmaları hakkında başarılı örneklerin
tanıtımının da yapıldığı çalışmada il
zümre başkanlarının zümre sunumları ile
çalıştay tamamlanmıştır.
Almanca öğretmenleri çalıştayında ise
yabancı dil öğretiminin genel amaçları,
yabancı dil öğretiminde amaç odaklı
araçların seçimine ilişkin genel bilgiler,
Almanca öğrenimi için var olan ve
ihtiyaç duyulan materyaller, yabancı
dil öğretiminde ve öğreniminde ölçme
ve değerlendirme ölçekleri, yabancı dil
öğretiminde ve öğreniminde kullanılan
yöntem, metod ve yaklaşımlar, yabancı
dil öğretiminde dil bilimi teorileri
ve yöntemleri konularında bilgi
paylaşımında bulunulmuştur.

Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerimiz Devam Ediyor
N

itelikli eğitim için eğitim alanında hizmet veren
çalışanların niteliklerinin geliştirilmesizorunluluk
arz etmektedir. Bu zorunluluk, Bakanlığımız
personelinin içinde bulundukları topluma uyma,
kendilerini geliştirme, mesleki yeterliklerini artırma,
ileriye doğru gitme ve yükselme gibi çabaların
gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkların
kazandırılmasını gerektirir.

başa çıkabilme sanatı, beden dili ve iletişimmotivasyon, kurum kültürü, kurumdaşlık ve takım
çalışması, e- Okul uygulamaları ile öğrenci işleri ve
sosyal etkinlikler konularında eğitim verilmiştir.

■ Almanca Öğretmenlerimizle Antalya’da
Buluştuk

■ Etkili İletişim ve Motivasyonun
Arttırılması Çalışması Gerçekleştirildi

Almanca öğretmenlerimizin mesleki yeterliliklerini
arttırmak ve yeni geliştirilen öğretim yöntem ve
teknikleri hakkında Almanca öğretmenlerimizi
bilgilendirmek amacıyla 24-28 Ekim 2016 ve 31 Ekim-4
Kasım 2016 tarihlerinde “Öğretim Yöntem ve Teknikleri
(Almanca) Kursu” faaliyetleri düzenlenmiştir. Alanında
uzman akademisyenlerin eğitmen olarak katıldığı
faaliyete toplamda 214 Almanca öğretmenin katılmıştır.

24-28 Ekim 2016 Tarihleri arasında Antalya
ilinde; taşra teşkilatında ortaöğretimden sorumlu
şube müdürleri ve şeflerin katılımıyla “Etkili
İletişim ve Motivasyonun Artırılması Çalışması”
gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara toplumsal statü ve
rollerimizin bireysel gelişime etkileri, zor insanlarla

Ayrıca; 28.11.2016-02.12.2016 tarihleri arasında Aydın
ilinde Genel müdürlüğümüze bağlı okulların okul
öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanları ve üyelerine
yönelik “Ortaöğretimde Öğrencilerden Beklenen
Davranışlar, Ödül ve Disipline İlişkin Hükümler
Semineri” düzenlenmiş olup 284 kursiyer katılmıştır.

Bu kapsamda Ortaöğretim Genel Müdürlüğü olarak
eğitim yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin kişisel
ve mesleki gelişimlerini artırmak amacıyla hizmetiçi
eğitim faaliyetleri düzenlemekteyiz.

Yatırım Programlarımızla
Eğitimde Fiziki İmkânları Artırıyoruz

O

kullarda fiziki altyapı ve donanım eksikliklerinin azaltılması, öğrencilerimizin daha modern ortamlarda
öğrenim görmeleri amacıyla Genel Müdürlüğümüzün yatırım programları hızla devam ediyor. 2016
yılında 456 projenin yapımına devam etmektedir. 2016 yılında yapımına devam edilen 456 projeden 324 tanesi
2015 yılından devretmiş olup 112 proje 2016 yılında programa alınmıştır. Ayrıca hayırsever katkısı ile yapımı
sürdürülen 20 proje mevcuttur. Söz konusu projeler tamamlandığında; 6.142 derslikli 245 okul, 43.690 kapasiteli
216 pansiyon, 116 spor salonu ve 6 konferans salonu hizmete girecektir.
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Pansiyon Hizmetlerinde
Kalite Artırılıyor

A

nayasamızın 42. maddesinde “Devlet, maddi
imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin
öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve
başka yollarla gerekli yardımları yapar.” ifadesi yer
almaktadır. Bakanlığımız 2015-2019 Stratejik Planı’nın
kurumsal kapasite başlığında beşeri kaynakların
niteliğinin artırılması ile yönetim ve organizasyon
yapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar bölümünde
99 nolu stratejide; “Öğrenci yurt ve pansiyonlarının
konaklama kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar

yapılacak ve fiziki ortamlara ilişkin standartlar
güvenlik, hijyen ve konfor şartları dikkate alınarak
geliştirilecektir.” ifadesi yer almaktadır.
Bu kapsamda;
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü olarak burs ve pansiyon
hizmetlerimizde yüksek standartları yakalamak, fiziki
imkânları geliştirmek, öğrencilerimizin daha hijyenik
ve sağlıklı ortamlarda yetişmesi amacıyla aşağıdaki
çalışmalarımızla birlikte pansiyon hizmetlerinde
kaliteyi artırma çalışmalarımız sürdürülmektedir.

■ Pansiyonlu Okullar

Beslenme Rehberi Hazırlandı

M

illî Eğitim Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı ve Gazi
Üniversitesi iş birliği ile yemek
hizmeti verilen pansiyonlu okullara
yönelik sağlıklı, yeterli ve dengeli
beslenmek amacıyla temel bilgiler
ile kaliteli ve güvenilir bir toplu
beslenme hizmetinin yürütülmesine
ilişkin bilgilerin yer aldığı
“Pansiyonlu Okullar İçin Beslenme
Hizmetleri Rehberi” hazırlandı.
Hazırlanan kitapta; bireylerin yeterli
ve dengeli beslenme alışkanlıklarının
geliştirilmesi, okul çağı çocuklarında
görülen beslenme ile ilgili hastalıklar,
toplu beslenme hizmet süreçlerinde
dikkat edilmesi gereken hususlar ve
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bu süreçlerde uyulması gereken genel
hijyen kurallarına ilişkin bilgiler yer
almaktadır.
Pansiyonlu okullar için hazırlanan
beslenme hizmetleri rehberinde;
beslenme eğitimi ile bireylere
doğru ve gerçek bilgilerin verilmesi,
doğru beslenme alışkanlığının
kazandırılması, çocukların ve
gençlerimizin yeterli ve dengeli
beslenmeleri amaçlanmaktadır.
Ayrıca kitapta çocukluk çağında
kazandırılacak sağlıklı beslenme
alışkanlığı ile hayatın ileriki
dönemlerinde ortaya çıkabilecek
beslenmeye bağlı sağlık sorunlarının
önlenmesi hedeflenmektedir.

■ Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık,

Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları
Yönetmeliği Yayımlandı

A

nayasada ifade edilen sosyal devlet ilkesinin gereklerinin yerine getirilebilmesi, kamu kaynaklarının etkin ve
verimli kullanılması, öğrencilere sunulan pansiyon hizmetinin ve verilen burslar konusunda okullarda uygulama birliğinin sağlanabilmesi, uygulamada yaşanan tereddütlerin
giderilmesi, güncel ihtiyaçlara cevap verilebilmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık,
Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hazırlanmıştır.
26.05.2008 tarihli ve 2008/13763 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği” ile 15.08.1983 tarihli ve
83/9650 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
“Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği” hükümleri sadeleştirilerek “Millî Eğitim Bakanlığına
Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar
ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği” adıyla 25.11.2016 tarihli
ve 29899 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.
Yönetmeliğin hazırlık sürecinde; okul pansiyonlarında
çalışan uygulayıcıların görüşlerinin alındığı 342 alan uzmanın katıldığı 7 çalıştay düzenlenmiştir. İlgili birimlerle ve
Bakanlıklarla yapılan görüşmelerin sonucunda hazırlanan
yeni yönetmelikle yatılılık, bursluluk, sosyal yardımlar ve
okul pansiyonlarıyla ilgili usul ve esaslar günümüz şartlarına göre revize edilerek, düzenlenmiştir.
Yayımlanan yeni yönetmelik ile:
1- Belletici öğretmen, nöbetçi belletici öğretmen, etüt,
evci öğrenci gibi kavramların tanımının yapılması,
2- Paralı veya parasız yatılı öğrencilik ile bursluluk sınavına başvuru şartlarını ayrı ayrı belirlenmesi,
3- Ailenin maddi durumunun tespitine ilişkin ifadelerin
daha açıklayıcı ve belirleyici hâle getirilmesi ile beyanname istenmeyecek öğrenci ailelerini kapsayan kanunlara yer verilmesi,
4- Merkezi sistem sınav komisyonu yerine bursluluk sınav komisyonunun oluşturulması,
5- İl/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonunun oluşumu ve
görevlerinin günün gelişen şartları ve teknolojik alt yapıya bağlı olarak güncellenmesi,
6- Okul yatılılık ve bursluluk komisyonunun oluşumu ve
görevlerine yönetmelikte yer verilmesi,
7- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 5395 sayılı
Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren öğrenciler
yanında Terörle Mücadele Kanunu, Nakdi Tazminat
ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya bu Kanun
hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren
kanunlar, 08.06.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56’ncı, mülga
45’inci ve 64’üncü maddeleri ile 5510 sayılı Kanunun

47’nci maddesi kapsamında harp veya vazife malulü
sayılanların öğrenci olan çocuklarının da % 10’luk dilime dâhil edilmesi,
8- Kontenjan dağılımına; çalışan, emekli olan ya da vefat
eden sözleşmeli öğretmenlerin çocuklarının da dâhil
edilmesi,
9- Bulunduğu yerde özel eğitim ortaokulu bulunmayan
velilerin çocuklarının da kontenjana dâhil edilmesi,
10- Merkezî Sistem Sınav Komisyonunca belirlenen; parasız yatılılık ve burslulukla ilgili sınav, tercih, yerleştirme
ve kayıt işlemlerinin Ölçme Değerlendirme ve Sınav
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak
e-Kılavuzla duyurulması,
11- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı
Çocuk Koruma Kanunu kapsamına giren çocukların sınavsız olarak doğrudan pansiyona yerleştirilmesi,
12- Ortaöğretim kademesindeki özel eğitim meslek liselerinde yatılılığa yerleştirme ile ilgili iş ve işlemlerin Özel
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılması,
13- Boş kontenjan kalması hâlinde; öncelikle okulun bağlı bulunduğu genel müdürlüğe bağlı diğer ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin, yine boş kontenjan
kalması hâlinde ise diğer genel müdürlüklere bağlı
ortaöğretim kurumlarının öğrencilerinin aynı esaslar
çerçevesinde il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonu tarafından parasız veya paralı yatılı olarak yerleştirilmesi,
14- Parasız yatılılığa yerleştirme işlemlerinin her yıl Bakanlıkça belirlenen tarihten başlayıp aralık ayının son iş
günü mesai bitimine kadar yapılması,
15- Bakanlıkça 31 Aralık tarihinden sonra açılan pansiyonlara nisan ayının son iş günü mesai bitimine kadar parasız yatılı öğrencilerin yerleştirilebilmesi,
16- Yatılı öğrencinin yatılılığı; naklin yapıldığı okul pansiyonunda açık kontenjan bulunması hâlinde bu pansiyonda, açık kontenjan bulunmaması hâlinde ise, il/ilçe
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rasız yatılı veya burslu okuyan öğrencilerin parasız
yatılılığı veya bursluluğunun ortaöğrenimlerini tamamlayıncaya kadar devam etmesi,
25- Paralı yatılı olarak yerleştirilen öğrencilerin yatılılıklarının, nisan ayı sonuna kadar velisinin yazılı isteği üzerine bir sonraki öğretim yılında da devam etmesi,

yatılılık ve bursluluk komisyonu tarafından yerleştirildiği pansiyonda devam etmesi,
17- Nakli yapılan yatılı öğrencinin yatılılığının, yerleşim birimindeki pansiyonlarda açık kontenjan bulunmaması
hâlinde öğrencinin yatılılığının sona ermesi,
18- Aynı yerleşim birimindeki pansiyonlar arasındaki nakil
işlemlerinin pansiyonların kapasite ve açık kontenjanları dikkate alınarak il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonu tarafından değerlendirilmesi,
19- Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre okul değiştirme cezası alan yatılı
öğrencilerin il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonu tarafından durumlarına uygun başka bir pansiyona yerleştirilmesi,
20- Ortaöğretim kurumlarında ortaöğretim süresi boyunca
bir defaya mahsus olmak üzere parasız yatılı öğrencilerin bursluluğa, burslu öğrencilerin ise parasız yatılılığa
geçirilebilmesi,
21- Burslu geçiş işlemlerinin yapılabilmesi, öğrencilerin parasız yatılılığa geçişleri sınavsız, parasız yatılı öğrencilerin bursluluğa geçişleri ise Bakanlıkça her yıl merkezî
sistemle yapılan bursluluk sınavına başvuru şartlarını
taşımaları ve sınavı kazanmaları hâlinde gerçekleşmesi,
22- Bursluluktan parasız yatılılığa geçiş başvurularının, velisi tarafından öğrencinin burslu olarak öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne ders kesiminden itibaren temmuz ayı yerine eylül ayının son iş günü mesai bitimine
kadar yapılması,
23- Üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinde kontrol
kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren
hastalığı bulunanlar ile korunmaya muhtaç duruma
düşme, anne ve babanın ayrılması veya bunlardan
birisinin ölümü sonucu aile bütünlüğünün bozulması
gibi nedenlerle parasız yatılılıktan bursluluğa geçiş için
başvuran öğrencilerin geçişlerinde sınav şartı ve süre
kaydı aranmadan, özrüne dair belgeyle birlikte velisi
tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne başvurulacağı, geçiş işlemlerinin ise Bakanlıkça
yapılması,
24- Ortaokul, özel eğitim ortaokulu ve imam hatip ortaokullarında burslu, ortaöğretim kurumlarında ise pa-
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26- Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a),
(b) ve (c) bentlerinde belirtilen çocuklar hariç olmak
üzere özel bir okula kayıt veya nakil yaptıran, açık öğretim ortaokulu veya açık öğretim lisesi, mesleki açık
öğretim lisesi, mesleki ve teknik açık öğretim okuluna
nakil olanlar ile özel bir okula kayıt veya nakil yaptıranlar ile öğrenim gördüğü okuldan ayrılıp yurt dışına
giden ortaokul ve imam hatip ortaokulu öğrencilerinin
bursluluğu, ortaöğretim öğrencilerinin ise yatılılığı veya
bursluluğunun okul müdürlüklerince sona erdirilmesi,
27- Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim
Kurumları Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri gereğince
öğrenim hakkını kullanmamış sayılan öğrencinin yatılılık ve bursluluk hakkının dondurulacağı, öğrenimine
devam etmesi hâlinde yatılılık ve bursluluk hakkının
devam etmesi,
28- Ortaöğretim kurumlarına parasız yatılı olarak yerleştirilen öğrencilerin bursluluklarının okul müdürlüklerince
e-Burs sistemi üzerinden iptal edilmesi,
29- Burs kayıt kabulleriyle ilgili itirazların, kayıt süresi içerisinde ilgili okul müdürlüğüne yapılacağı, yapılan itirazların 5 iş günü içerisinde değerlendirilip sonuçlandırılması,
30- Giyim ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla
her yıl eylül ayının başında ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam-hatip ortaokulu ve ortaöğretim öğrencilerine, 2200 gösterge rakamının memur aylıklarına
uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu elde edilen tutar
üzerinden ödeme yapılması,
31- Ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam-hatip ortaokulu öğrencilerine 225, ortaöğretim öğrencilerine
275 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan
katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda, yabancı
uyruklu öğrencilere ise anılan tutarın bir buçuk katı kadar tutar, öğrenimi süresince yaz tatiline rastlayan aylar
da dâhil olmak üzere, her ay harçlık olarak ödenmesi,
32- Pansiyonda kalacak öğrenci sayısının kırk yerine elliden az olması hâlinde okul müdürlüklerince ders kesiminden en az bir ay önce bu öğrencilerin listelerinin,
il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonuna gönderilmesi,
33- Pansiyonlarda Bakanlıkça izin verilenler hariç yatılı öğrenciler ve görevli oldukları günlerde belletici/nöbetçi belletici öğretmenler ile bu Yönetmeliğin 35’ inci
maddesinin birinci fıkrasında bahsedilenler dışında
kimse barındırılamaz. Ancak; bilimsel, sosyal, kültürel
ve sportif alanlarda düzenlenen faaliyetler kapsamında
gelen öğrenciler, öğrencilerden sorumlu olan görevliler
ile hizmetiçi eğitim ve diğer eğitim öğretim faaliyetlerine katılanların, mülki idare amiri onayına bağlı olarak
okul pansiyon ücretinin Merkezi Yönetim Bütçe Kanu-

nu (M) cetvelinde belirtilen miktarın günlük maliyeti
üzerinden hesaplanan bedelini ödemek kaydıyla geçici
olarak barındırılabilmesi,
34- Okul müdürü tarafından millî eğitim müdürlüğüne bilgi verilmesi kaydıyla, okula çağırılan veya okulu ziyaret eden yatılı öğrenci velilerinin iki günü geçmemek
üzere öğrencilerin barındıkları mekânlardan bağımsız
olacak şekilde okul pansiyonundan ücretsiz olarak yararlandırılabilmesi,
35- Parasız yatılı ve burslu öğrencilerin muayene ve tedavi
işlemlerinin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre yürütülmesi,
36- Pansiyonla ilgili olarak evci izin defteri, ziyaretçi defteri,
çarşı izin defteri, pansiyon nöbet defteri, aylık yemek
listesi, sosyal yardım dağıtım defteri, revir hasta defteri,
yatılı öğrenci kütük defteri, yatılı öğrenci günlük yoklama defteri, paralı yatılı öğrenci taksit defteri, öğrenci
taksitleri ile ilgili gönderme pusulaları ve dip koçanları
da dâhil taksit alındılarının suretleri, tabela mevcudu
defteri, numune saklama tutanağı, ambar defteri, ilaç
dağıtım defterlerinin tutulması,
37- Ortaöğretim pansiyonlarında disiplin işlemlerinin, Millî
Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği,
yatılı bölge ortaokulu, özel eğitim ortaokulu veya imam
hatip ortaokulu pansiyonlarındaki öğrencilerin olumsuz davranışlarına ilişkin iş ve işlemlerin ise Millî Eğitim
Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları
Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmesi,
38- Yatılı öğrencilere ders yılı içerisinde velisinin yazılı isteği ve okul yönetiminin uygun görmesi hâlinde evci
ve çarşı izni verilebileceği, yatılı bölge ortaokulu, özel
eğitim ortaokulu veya imam hatip ortaokullarında evci
çıkacak öğrencilerin okul yönetimince velilerine teslim
edilmesi,
39- Yatılı öğrencilere pansiyonda nöbet görevi verileceği,
ortaöğretim kurumu öğrencilerinin nöbet görevinin
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, ortaokul, özel eğitim ortaokulu ve imam hatip ortaokulu öğrencilerinin nöbet görevinin ise Millî Eğitim
Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları
Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmesi,
40- Okul yönetimlerinin, okul-aile birlikleri ile iş birliği yaparak 1 Temmuz–31 Ağustos tarihleri arasında okul
pansiyonundaki konaklamalarla ilgili düzenleme yapabilmesi,
41- Pansiyon binasının başka bir amaçla kullanılması veya
başka bir kurum/kuruluşça işletilmesinin, valilik teklifi
üzerine ilgili kurum/kuruluş ile pansiyonlu okulun bağlı bulunduğu Bakanlık birimi arasında yapılacak protokolle belirlenmesi,

la ilgili iş ve işlemlerden uhdesinde yer alanları yürütmesi, diğer iş ve işlemlerin koordinasyonunu sağlaması,
45- Özel eğitim okulları pansiyonlarında 50 öğrenciye kadar 2, 51 ve üzeri sayıda öğrenci için 3 belletici/nöbetçi belletici öğretmen, diğer okul pansiyonlarında 100
öğrenciye kadar 2, 101 ve üzeri sayıda öğrenci için 3
belletici/nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesinin esas alınması,
46- Pansiyonlardaki sağlıkla ilgili iş ve işlemlerin Sağlık Bakanlığı ile Bakanlık arasında yapılacak protokol esasları
doğrultusunda yürütülmesi,
47- Pansiyonlarda en az sekiz çeşit olmak üzere açık büfe
kahvaltı, öğle ve akşam öğünlerinde en az dört çeşit
yemek, ayrıca en az iki çeşit olmak üzere ara öğün verilmesi,
48- Paralı yatılı öğrencilerden her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (M) cetveli ile tespit edilen ücretin alınması,
parasız yatılı öğrencilerin pansiyon ücretlerinin ise aynı
miktar üzerinden devlet tarafından karşılanması,
49- Paralı yatılı öğrencilerden alınacak ücretlerin ilk taksitinin kayıt olduğu gün yerine eylül, ikinci, üçüncü ve
dördüncü taksitlerin ise kasım, ocak ve mart aylarının
ilk on günü yerine son iş gününe kadar ödenmek kaydıyla dört taksitte alınması,
50- Pansiyonların bağlı bulundukları okulların müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları, öğretmenleri, memurları ve hizmetlileri ile gündüzlü öğrencileri her gün için
kişi başına düşen günlük ücretin %55’ini, maarif müfettişleri ve Bakanlıkça görevlendirilenler ile diğer okullardan gelen öğretmen ve öğrenci gruplarının, günlük
tabela ücretinin tamamını ödeyerek pansiyonda yemek yiyebilmesi,

43- Pansiyonların tahsisi veya devrinin valiliğin teklifi üzerine Bakanlık onayı ile yapılabilmesi,

51- 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında meslek lisesi, teknik lise, genel lise, imam hatip lisesi program türlerinde öğrenim gören 11’ inci ve 12’ nci sınıf öğrencilerinden parasız yatılı öğrenim görmek isteyenler il/ilçe
yatılılık ve bursluluk komisyonunca değerlendirilerek
bir önceki öğretim yılı yılsonu başarı puanı üstünlüğüne göre cinsiyetlerine uygun olan okul pansiyonlarının
boş kontenjanlarına yerleştirilmesi

44- Pansiyonlu okulun müdür başyardımcısının, pansiyon-

hükme bağlanmıştır.

42- Öğrenci sayısının yetersizliği nedeniyle ilgili mevzuatına göre kapatılmasına karar verilen pansiyonların,
başka bir kamu kurum/kuruluşuna devir veya tahsis
edilebilmesi,
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■ Pansiyon İç Yönergesi Çalıştayı Gerçekleştirildi

O

kul Pansiyonlarımızda görev yapan eğitim
yöneticilerimize rehber niteliği taşıyan “Belletmen
Öğretmen El Kitabı’nı hazırlamak ve pansiyonlu
okulların kendi içinde uygulayacağı kurallar ile
talimatların belirlenmesi, bu kurumlarda uygulama
birliğinin sağlanması, standartlaştırılmış bir Pansiyon
İç Yönergesi’nin hazırlanması amacıyla 14-16 Aralık
2016 tarihleri arasında İstanbul ilinde “Pansiyon İç
Yönergesi Çalıştayı” gerçekleştirildi.

UNICEF tarafından finanse edilen çalıştay Bakanlığımız
merkez teşkilat katılımcılarının yanı sıra farklı
illerden şube müdürleri, okul müdürleri, pansiyondan
sorumlu müdür yardımcıları, belletmen öğretmenler
ve pansiyonlu okullardan öğrencilerin katılımıyla
gerçekleştirilmiştir.

■ Pansiyon Yönetimi Çalıştayı

G

enel Müdürlüğümüz Öğrenci Pansiyonları ve
Burslar Daire Başkanlığınca yürütülen yatılılık
hizmetlerini değerlendirmek, planlanan çalışmalarla
ilgili görüş alışverişinde bulunmak ve yenilenen
Yönetmeliğin pansiyon yöneticileri ile paylaşılması
için Genel Müdürlüğümüz personeli ile Genel
Müdürlüğümüze bağlı pansiyonlu okullarda görev
yapan pansiyondan sorumlu müdür yardımcılarının
katılımıyla 05-09 Aralık 2016 tarihleri arasında
Antalya ilinde “Pansiyon Yönetimi Çalıştayı”
gerçekleştirilmiştir.
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Düzenlenen bu çalıştay ile 25.11.2016 tarihli ve 29899
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda
Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul
Pansiyonları Yönetmeliği” ile değişen hükümlerin
pansiyon yöneticileri ile paylaşılması, uygulamada
yaşanan tereddütlerin giderilmesi, uygulama birliğinin
sağlanması hususlarının yanı sıra katılım sağlayan
212 müdür yardımcısı ile okul ve pansiyonlarda sivil
savunma hizmetleri, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi
ile mesleki etik ve değerler eğitimi konularında bilgi
paylaşımında bulunulmuştur.

Öğrencilerimizin Temel Becerilerini
Geliştirmeye Devam Ediyoruz...
21. yüzyılın ihtiyaç duyduğu
nitelikli birey özellikleri arasında
“yabancı dilde iletişim” önemli
bir beceri olarak yer almaktadır.
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
olarak öğrencilerimizin kariyer
gelişiminden, uluslararası
iletişimine kadar birçok alanda
öğrenme süreçlerine katkı
sağlamak, yabancı dil öğrenme
ihtiyaçlarına cevap verebilmek için
çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Bu
çalışmalardan biri de; “OKULLAR
GELECEĞİN ORTAKLARI”
(PASCH) Projesidir. “Okullar:
Geleceğin Ortakları” (PASCH)
girişimi, tüm dünyada 1700’den
fazla okulun yer aldığı ortak bir ağ
olup genel olarak amacı; eğitimle
imkânlar oluşturulması, dil
eğitimine erişimin sağlanmasıdır.
Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya
Federal Cumhuriyeti arasında
8 Mayıs 1957 ve 26 Mayıs 1986
tarihinde imzalanan Türk-Alman
Kültür Anlaşmaları doğrultusunda
Millî Eğitim Bakanlığı adına
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
ile Ankara Goethe Enstitüsü
tarafından 26.11.2008 tarihinde
PASCH Projesi imzalanmıştır.
Proje; Türkiye’de Almanca dersinin
etkili bir şekilde öğretiminin
yapıldığı ve sunulduğu okullar
arasında ortak bir iletişim ağı

oluşturulması, öğrenci değişimi
ve burs imkânları, her iki
ülkede eğitim programlarının
düzenlenmesi, Almanya dışındaki
partner okul mezunlarına
Almanya’da yüksek öğrenim
bursu verilmesi ve Almanca
öğretmenlerine hizmet içi eğitim
imkanlarının sunulması gibi
öğrenci ve öğretmenlerimize katkı
sağlayacak amaçları içermektedir.
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler
Daire Başkanlığı olarak;
2008’de imzalanan projenin
değerlendirilmesi için 28.11.201602.12.2016 tarihleri arasında
“PASCH Protokol Metninin
Güncellenmesi” konulu beş
günlük bir çalıştay düzenlenmiştir.
Çalıştaya projeye dâhil olan
9 resmî; Adana Ticaret Odası
Anadolu Lisesi, Ankara Atatürk
Lisesi, Ankara Türk Telekom
Sosyal Bilimler Lisesi, Eskişehir
Eti Sosyal Bilimler Lisesi, İstanbul
Vefa Lisesi, Çapa Fen Lisesi, İzmir
Kız Lisesi, Samsun Tülay Başaran
Anadolu Lisesi, Trabzon Fen
Lisesi ile 9 özel; Adana Gündoğdu
Koleji, TED Ankara Koleji, Yüce
Koleji, TED Alanya Koleji, İstek
Antalya Yeditepe Anadolu Lisesi,
Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar
Lisesi, TED İstanbul Koleji, İzmir

Çakabey Koleji, İzmir Gelişim
Koleji olmak üzere 18 okuldan 36
kişi katılmıştır.
Okul yöneticileri ve koordinatör
öğretmenlerden oluşan çalışma
gurubu tarafından 2008 yılından
2016 yılına kadar gerçekleştirilen
etkinliklerin paylaşımı yapılmış
ve 2016 yılından sonra
öğrencilerimizin etkili bir şekilde
Almanca dilini kullanabilmeleri
için yurtiçi ve yurtdışında
yapılabilecek faaliyetler üzerinde
yoğun bir şekilde çalışılmıştır.
Öğrencilere yönelik küçük ve
büyük çaplı projeler, konuları
önceden belirlenen dil kampları,
dil öğrenmeye yönelik turneler,
Almanca dersinde başarı gösteren
öğrenciler için Almanya’da dil
kursuna katılım imkânı ile Almanca
öğretmenlerinin mesleki gelişimini
destekleyici yurtdışı programları
öne çıkan faaliyetlerden bazılarıdır.
Çalıştay süreci içerisinde elde
edilen değerlendirmelerden sonra
çalıştayın düzenlenme amacına
uygun olarak yeni bir protokol
metni taslağı hazırlanmıştır.
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ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Liselerde
Açık Uçlu Sınav
Dönemi
288 Ekim
Eki 2016
20016 tarihli
t ihli ve 29871 sayılıl Resmi
R
i Gazete´de
G t ´d yayımlanarak
l
k
yürürlüğe giren “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile liselerde yapılan
yazılı sınavların açık uçlu maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde
yapılması esası getirildi. Ancak her dersin sınavlarından birinin okul
zümrelerinde karar altına alınması kaydıyla; kısa cevaplı, doğru-yanlış,
eşleştirmeli veya çoktan seçmeli test şeklinde de yapılabilmesine imkân
tanındı.
Yapılan yeni düzenlemeyle; 7 Eylül 2013 tarihli Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğindeki bazı hükümler değiştirildi. Yeni
düzenlemeler; Yargı Kararları, 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
ile askeri okulların kapatılması, 6638 sayılı kanunla polis kolejlerinin
kapatılması, eğitim kurumlarındaki uygulamalar sonucunda belirlenen
hususlar, ortaöğretim birimlerinde değişen ve gelişen şartlar ile ortaya
çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.
Yapılan Yeni Düzenlemeyle:
• Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında bir şubeye
alınacak öğrenci sayısının 30 olması,
• Kültürler arası öğrenci değişim programları çerçevesinde veya ailesinin işi nedeniyle 9, 10 ve 11´inci sınıfları Türkiye´de okuyup 12´nci
sınıfı yurt dışında tamamlayarak gelen öğrencilere, düzenlenen
denklik belgesine dayalı olarak kayıtlı olduğu okul müdürlüğünce
ortaöğretim diploması verilmesi,
• Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen faaliyetlerin hazırlık dönemi ve organizasyon sürecine katılan öğrencilerin okula devam edemedikleri sürece faaliyet izinli sayılması ve bu sürenin devamsızlık
süresine dâhil edilmemesi,
• Sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmi raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınan öğrenciler için özürsüz devamsızlık süresinin 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık
süresinin 60 gün olarak uygulanması,
• Genel Müdürlüğümüze bağlı okul türleri arasındaki 10’uncu sınıf
öğrencilerinin nakil ve geçiş süresinin temmuz ayının sonu olarak
belirlenmesi,
• Eğitim kurumlarında okul spor kulüplerinin kurulabilmesi,
• 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan askeri okullar
ile 6638 sayılı kanunla kapatılan polis kolejlerinin öğrencileri için yönetmelikte bulunan ilgili hükümlerin kaldırılması,
• Nakil ve geçiş başvurularının aralık ve mayıs ayları hariç olmak üzere
her ayın ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul
müdürlüğüne dilekçe ile yapılması,
• Okullara nakil başvurularında, başvurunun açık kontenjandan fazla
olması halinde 9´uncu sınıflar için Yerleştirmeye Esas Puanı (YEP) üstünlüğüne göre kayıt ve nakil işlemlerinin yapılması,
• Klasik sanatlar ve musiki programı uygulayan Anadolu İmam Hatip
Liselerinde açık kontenjan bulunması halinde sadece diğer ortaöğretim kurumlarının 9´uncu sınıflarından Bakanlıkça belirlenen esaslara
göre eylül ayının son haftasında yapılacak yetenek sınavı ile öğrenci
nakil ve geçişi yapılabilmesi,
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• Dil ve anlatım ile yabancı dil derslerinin sınavlarının, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı
olarak yapılması, performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar ile
ilgili değerlendirme ölçeklerinin zümre kararlarıyla belirlenmesi,
• Sorumluluk sınavlarının, ders yılı içerisinde yapılan yazılı veya uygulamalı sınav esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni, bulunmaması halinde biri alan öğretmeni
olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılması,
• Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek
dersten başarısız olan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden
hafta içinde bir sınav daha yapılması,
• Özürleri nedeniyle, hazırlık sınıfı öğrencileri hariç okula devam edemeyen, okula devam ettikleri halde iki dönem puanı alamayan öğrencilerin durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla o yıla ait öğrenim
haklarını kullanmamış sayılması,
• Ders kesiminde, mezuniyet puanı en yüksek olan öğrencinin öğretmenler kurulunca okul birincisi olarak tespit edilmesi. Ancak bütün
derslerden başarılı olmasına rağmen stajını tamamlamayanlar, mezun olduğu ders yılının tamamını bulunduğu okulda okumayan öğrencinin okul birincisi olamayacağı,
• Öğretmenlerin görev ve sorumluluklarına, öğrencilerin daha iyi öğrenmelerini sağlamak amacıyla; öğretim programları doğrultusunda
kazanım ve becerileri hedefleyen etkinliklerin planlanarak uygulanması,
• Engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin nöbetlerinin belirlenmesinde gün ve saat tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılması, özel eğitim sınıflarında görev yapan özel eğitim
öğretmenleri ile çocuk gelişimi alanına ait uygulama ana sınıflarında
görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin nöbet görevinden muaf
tutulması,
• Öğrenci nakil olduğunda okul veli sözleşmesinin yenilmesi,
• Ders saatleri içerisinde bilişim araçlarının açık tutulmasına ilişkin fiile
disiplin cezası verilebilmesi,
• Kişilere, arkadaşlarına, okul yöneticilerine, öğretmenlerine ve diğer çalışanlarına karşı okul içinde ve dışında sözle, davranışla veya
sosyal medya üzerinden hakaret etmek, paylaşmak, yaymak veya
başkalarını bu davranışa kışkırtmak fiilinin disiplin suçları arasına
eklenmesi,
• Zihinsel yetersizliğe sahip öğrencilere disiplin cezası verilmemesi,
• Lise son sınıf öğrencilerine verilen disiplin cezasının dönem sonunda
görüşülebilmesi ve okul değiştirme cezasının zamana bağlı olmadan
uygulanması,
• Özürsüz devamsızlık ile öğrencinin okul kütüphanesi, atölye, laboratuvar, pansiyon veya diğer bölümlerden aldığı kitap, araç-gereç ve
malzemeyi zamanında vermemesi maddesinin disiplin suçu olmaktan çıkarılması
hususları hükme bağlandı.

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2016 İzleme ve Ü
Değerlendirme
Raporu
Yayımlandı

lkemizde eğitimin niteliğinin
artırılmasına, genç insan
gücümüzün, bilgi toplumunun
ihtiyaç duyacağı donanımda
yetiştirilmesine ve fırsat eşitliğinin
sağlanmasına yönelik çalışmalar
Bakanlığımızca yürütülmektedir.
Okullaşma oranlarının artırılmasına
yönelik çalışmalar, zorunlu eğitimin
112 yıla çıkarılması, ders kitaplarının
ü
ücretsiz dağıtılması, etkileşimli
ttahtaların kurulması, öğrencilere
ü
ücretsiz tablet dağıtılması ve öğretim
programlarının güncellenmesi
p
b
bu kapsamda eğitimin kalitesinin
a
artırılmasına
ve eğitimde fırsat
eeşitliğinin sağlanmasına yönelik
yyürütülen önemli çalışmalardandır.
A
Ancak sunulan hizmetlerin kalitesi
vve sağlayacağı faydanın maksimum
sseviyeye çıkarılması büyük oranda
p
paydaşları tarafından kabul
g
görmesine bağlıdır. Bu bağlamda
eeğitimin çok boyutlu yapısını
a
analitik bir biçimde değerlendirmek
a
amacıyla “Ortaöğretim İzleme
vve Değerlendirme Raporu 2016”
yyayımlanmıştır.
R
Raporda yer alan başlıklar
O
Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne

bağlı okullardanörneklem metodu
ile seçilen 150 okula elektronik
ortamda uygulanan anket sonucunda
belirlenmiştir. Üst politika
belgelerinde ve güncel olarak eğitim
camiasının gündeminde yer alan bu
başlıklar:
•
•
•
•

Öğrenci devamsızlığı,
Akademik başarı,
Temel liselere geçiş,
Teknolojinin amacına uygun
kullanımı,
• Öğrenci disiplin durumu
şeklindedir.
Raporun hazırlık sürecinde, yedi
farklı bölgede 14 ile gerçekleştirilen
çalışma ziyaretlerinde il millî eğitim
müdürlerinin ve zümre başkanlarının
konuya ilişkin görüşlerini almak
amacıyla toplantılar düzenlenmiş,
nitel boyuta kaynaklık edecek sorular
yöneltilmiş ve not edilmiştir. Ayrıca
toplantı sonunda zümre başkanlarına
anket uygulanmıştır. Anket sonuçları
ve millî eğitim müdürleri ile zümre
başkanlarının görüşleri analiz
edilerek raporda analiz sonuçlarına
yer verilmiş ve bu sonuçlara yönelik
öneriler geliştirilmiştir.

in
Tutuklu ve Hükümlü Öğrencilerimiz
için
Eğitim Haklarından Yararlanmaları
Mevzuat Değişikliği Hayata Geçirildi
ünümüzde geçerli olan infaz
anlayışına göre cezaevi, suç işlemiş
ırılması
kişilerin topluma yeniden kazand
amacıyla eğitim ve iyileştirme
ak
faaliyetlerinin yapıldığı yerler olar
düşünülmektedir.

G

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
ine,
olarak mevzuatın sadeleştirilmes
güncellenmesine ve yeniden
mız
düzenlenmesine yönelik çalışmaları
lar
şma
çalı
Bu
devam etmektedir.
kapsamında Bakanlığımıza bağlı
larında
ilköğretim ve ortaöğretim kurum
öğrenim görmekte iken, çeşitli
giyen
nedenlerle tutuklanan veya hüküm
a
ınd
öğrencilerden zorunlu eğitim çağ
leri
olan çocukların eğitim ve öğretim
ve
şen
geli
leri
ile ilgili mevzuat hüküm

İlköğretim ve
ortaöğretim
kurumlarında öğrenim
görmekte iken, çeşitli
nedenlerle tutuklanan
veya hüküm giyen
öğrencilerden zorunlu
nan
yaşa
ada
ulam
değişen şartlar ile uyg
eğitim çağında olan
a
cıyl
ama
k,
rme
gide
i
tler
ddü
tere
Tutuklu çocukların eğitim ve
05.09.2016 tarihli 2016/17 sayılı
ve Hükümlü Öğrenciler Genelgesi
öğretimleri ile ilgili
ile güncellenmiştir. Bu Genelge ile
n
Tutuklu ve Hükümlü
öğrencilerimizin eğitim haklarında
süreleri
mahrum kalmamaları, tutukluluk
Öğrenciler Genelgesi
a
sonunda topluma ve okullarına dah
tır.
mış
kolay rehabilite olmaları amaçlan

güncellenmiştir.

E-BÜLTEN • TEMMUZ 2016 - OCAK 2017 / 10

41

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mevzuat Güncelleme Çalışmaları
Devam Ediyor
Mevzuatın sadeleştirilmesi ve güncellenmesi kapsamında;
■ Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Yenileniyor

“Millî Eğitim Bakanlığı
İlköğretim ve Ortaöğretim
Kurumları Sosyal Etkinlikler
Yönetmeliği” güncellenerek “Millî
Eğitim Bakanlığı Eğitim
Kurumları Sosyal Etkinlikler
Yönetmeliği” adı altında
yeniden düzenlenmektedir. Bu
kapsamda düzenlenen çalıştaylarla
taslak metin haline getirilen
yönetmelikle ilgili olarak Genel
Müdürlüğümüzce 28 Kasım - 02
Aralık 2016 tarihleri arasında Antalya
ilinde bir çalıştay düzenlenmiştir.
Çalıştaya Bakanlığımız merkez

teşkilatının ilgili birim temsilcileri
ile taşra teşkilatından ülkemizin her
bölgesinden farklı okul ve kurum
türlerini temsilen okul ve kurum
müdürü düzeyinde toplam 52
personel katılmış, taslak yönetmelik
maddeleri çalıştay süresince
katılımcılarla değerlendirilmiş,
katılımcıların tüm görüş ve
önerilerine taslak metinde yer
verilmiştir.
Antalya’da yapılan çalıştay sonrası
Bakanlığımız merkez teşkilatı ilgili
birimlerinin görüş ve önerilerine
sunulan yönetmelik taslak metnine

son şeklinin verilmesi amacıyla
Bakanlığımız merkez teşkilatı birim
temsilcileri ve taşra teşkilatından
farklı okul ve kurum türlerinden
okul ve kurum müdürü düzeyinde
toplam 32 personelin katılımı ile
Ankara ili Ayaş ilçesinde 26-27 Aralık
2016 tarihlerinde bir çalıştay daha
gerçekleştirilmiştir. katılımcıların
tüm görüş ve önerileri taslak metne
yansıtılmış, çalıştaylar neticesinde
oluşan “Millî Eğitim Bakanlığı
Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler
Yönetmeliği” taslak metni Makamın
takdirine sunulmuştur.

■ Telafi Eğitimlerinde Dönem Sonu Puanı ve Devamsızlık Konularında Düzenleme Yapıldı
Ülkemizde bazı yerleşim yerlerinde
eğitim öğretim ile ilgili kısmî
aksamalar olduğu, söz konusu
yerleşim yerlerinde eğitime geçici
sürelerle ara verildiği ve öğrencilerin
okula devam edememeleri üzerine
Okula devam edemeyen öğrencilerin
derslerinden geri kalmamaları,
üst öğrenime giriş sınavlarında
mağduriyet yaşamamaları, planlanan
eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ilgili
mevzuat doğrultusunda yürütülmesi
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için telafi eğitimlerin yapılması
planlanmıştır.
2015-2016 eğitim ve öğretim yılında
“Telafi Eğitimi” nin yürütüldüğü
yerlerdeki öğrencileri kapsayan
“Dönem Puanı ve Devamsızlık”
konulu yönerge 07/06/2016 tarihli
ve 6222705 sayılı yazı ile Ortaöğretim
kurumlarında başarılı olan ancak
devamsızlık süresi nedeniyle mezun
olamayan öğrencilere mezun olma
imkânı veren “Son Sınıf Öğrencileri”

konulu 14/07/2016 tarihli ve
7567111 sayılı yazımız valiliklere
gönderilmiştir.
Özel okullarda eğitim gören
öğrencilerin resmî okullara nakil ve
geçişleri düzenlemek amacıyla “Nakil
ve Geçişler” konulu 25/07/2016
tarihli ve 7853561 sayılı Bakan Onayı
doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.
İş ve işlemler 30/09/2016 tarihine
kadar devam etmiş ve buna ilişkin
işlemler tamamlanmıştır.

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

■ Millî Eğitim Bakanlığı Uluslararası Yarışmalarda Dereceye Giren Ekip ve

Öğrencilerin Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge Yayımlandı
Mevzuat dayanağındaki değişiklikler,
değişen şartlar ile ortaya çıkan yeni
ihtiyaçların bulunması sebebiyle
Nisan 2008 tarihli ve 2607 sayılı
Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan
“Millî Eğitim Bakanlığı Uluslararası
Yarışmalarda Dereceye Giren Ekip
ve Öğrencilerin Ödüllendirilmesine

İlişkin Yönerge” güncellenerek
“Millî Eğitim Bakanlığı Uluslararası
Yarışmalarda Derece Alan
Öğrencilerin Ödüllendirilmesine
Dair Yönerge” adı altında yeniden
düzenlenmiş olup 16.09.2016
tarihinde yürürlüğe girmiştir

■ Kapatılan Askeri Okulların Öğrencilerinin Nakil İşlemleri Tamamlandı
669 sayılı KHK ile kapatılan askeri
okulların öğrencilerinin ortaöğretim
kurumlarına nakil ve geçişlerini
düzenlemek amacıyla düzenlenen
Makam Oluru Sayın Bakanımız
tarafından 02.08.2016 tarihinde

onaylanmış olup; gereği ve bilgi
için 03.08.2016 tarihli ve 8244523
sayılı yazımız ekinde valiliklere,
8244516 sayılı yazımız ekinde
merkez teşkilatı birimlerine, 8247014
sayılı yazımız ekinde de kuvvet

komutanlıklarına gönderilmiştir.
Bakan Onayı doğrultusundaki askeri
lise öğrencilerinin ortaöğretim
kurumlarına nakil iş ve işlemleri
22.08.2016 tarihine kadar
tamamlanmıştır.

■ Uluslararası Bakalorya Programına Katılım
Ticari olmayan bir kurum olarak ilk
kez, İsviçre’nin Cenevre kentinde
1968 yılında kurulan Uluslararası
Bakalorya Organizasyonu; tüm
dünyada kabul edilen en yetkin,
en akılcı ve en işlevsel eğitim
programlarından biridir. Lise ya da
üniversite eğitimini anavatanından
başka bir ülkede sürdüren
öğrencilerin okudukları müfredat
programının ortak ve evrensel
bir çerçeve dâhilinde yürütülmesi
amacıyla kurulan Bakalorya
programını takip ederek uluslararası
geçerliliği olan IB diploması alan
öğrenciler, yurtdışındaki pek çok

üniversiteye girişte avantajlı duruma
gelmekte, hatta bazı üniversitelere
sınavsız kabul edilmektedirler.
12.08.2016 tarihli ve 8649125
sayılı Bakan Onayı ile Bakanlığımız
ortaöğretim kurumlarından
gerekli şartları taşıyan okulların
programa katılımı ve Bakalorya
Programı uygulayan okullara yönelik
düzenlemeler, 15.08.2016 tarihli ve
8695553 sayılı yazımız ekinde Ankara
ve İstanbul valiliklerine, 15.08.2016
tarihli ve 8703872 sayılı yazımız
ekinde de ilgili merkez teşkilatı
birimlerine gönderilmiştir.

■ Millî Eğitim Bakanlığı Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve

Ad Verme Yönetmeliği Çalışmaları Devam Ediyor
“Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı
Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve
Ad Verme Yönetmeliği” ile “Kurum
Açılması ve Kapatılmasına İlişkin
Esaslar” güncellenerek “Millî
Eğitim Bakanlığına Bağlı
Kurumlara Ait Açma, Kapatma
ve Ad Verme Yönetmeliği” adı
altında yeniden düzenlenmektedir.
Genel Müdürlüğümüzce taslak
metin haline getirilen yönetmeliğe

son şeklini vermek üzere 28
Kasım - 02 Aralık 2016 tarihleri
arasında Antalya ilinde bir çalıştay
daha düzenlenmiştir. Çalıştaya
Bakanlığımız merkez teşkilatından
ilgili birim temsilcileri ile taşra
teşkilatından farklı okul ve kurum
türleri yöneticileri olmak üzere
toplam 63 katılımcı ile yönetmelik
taslağı maddeleri değerlendirilmiş,
katılımcıların tüm görüş ve önerileri

taslak metne yansıtılmıştır.
Antalya’da yapılan çalıştay sonrası
oluşan yönetmelik taslak metni,
Bakanlığımız merkez teşkilatı ilgili
birimlerinin görüş ve önerilerine
sunulmuş, Bakanlığımız merkez
teşkilatı birimlerinden alınan görüş
ve öneriler sonucunda oluşturulan
yönetmelik taslağı son şekli
verilmek üzere Makamın takdirine
sunulmuştur.

E-BÜLTEN • TEMMUZ 2016 - OCAK 2017 / 10

43

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür Mirasımızın Anahtarı

OSMANLICA
)_

Atiyi inşa edebilmek için
maziyi iyi anlayabilmek
ve anlatmak gerekir.
Binlerce yıllık mazimizin,
kadim medeniyetimizin
ve büyük kültür
mirasımızın anahtarı olan
Osmanlıcanın öğrenilmesi,
Osmanlı döneminde
yazılmış eserlerin engin
içeriğinin anlaşılmasında
Ercan TÜRK
Genel Müdür
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önem arz etmektedir.

)_
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İ

nsanların birbirleriyle olan iletişimlerindeki
en önemli vasıta olan dil, millî hafızanın, millî
hatıranın, duyguların ve düşüncelerin, bütün maddi
ve manevi değerlerin ortak hazinesi, fikir dünyasının
tezahürü, kültürün ise temel taşıdır. Bir milletin
fertleri arasındaki ortak duygu ve düşünce akışı dil ile
sağlanmaktadır. Kültür denilince ilk akla gelen dildir.
Bu sebeple dil aynı zamanda bir kültür aktarıcısı,
kültür taşıyıcısıdır. Bir milletin tarihi, coğrafyası,
değer ölçütleri, ilmi, folkloru, edebiyatı, müziği, her
türlü ortak değerleri yüzyılların süzgecinden süzüle
süzüle kelimelerde sembolleşerek, dil hazinesine
akıtılarak orada saklanmaktadır. Bireyler, kendi
yaşadıkları toplumun ana dilini öğrenmenin yanı
sıra geçmiş kültürün özelliklerini taşıyan dile de
hâkim olmalıdırlar. Çünkü dil bir milletin ruhu, özü,
hatırası ve hafızasıdır. Bu birikime sahip olmak kişiye
ayrı bir değer katar. Ve ayrıca bu ruhu diri tutmak,
millî hafızayı korumak o milleti oluşturan fertlerin
de birincil görevi olmak durumundadır. Bu nedenle,
kültürel değerlerimizle yabancılaşmamak, tarihimiz ile
aramızdaki irtibatın kesilmemesi bakımından Osmanlı
Türkçesinin öğrenilmesi önem kazanmakta, hatta elzem
görülmektedir.

Türk milleti olarak kültürel değerlerimize bağlılığımız,
millîlik hususundaki hassasiyetimiz aşikârdır. Bu
taraftan bakıldığında, Türklerin yüzyıllar boyunca
geliştirdikleri özgün bir dil olan Osmanlıca/Osmanlı
Türkçesi, kültürel mirasın anlaşılmasında, gelecek
nesillere aktarılmasında ve yaşatılmasında hayati bir
önem taşımaktadır. “Osmanlı Devri Türkçesi” diye
de ifade edebileceğimiz Osmanlı Türkçesi güneşin
batmadığı topraklara sahip, üç kıtaya yayılan, yedi
asır cihana hükmetmiş Osmanlı İmparatorluğu
döneminde yaşayan Türkçenin Arap harfleriyle yazılmış
hâlidir. Geçmişte kalan bir yazı ve konuşma dili değil,
mevcut ve gelecek nesillerin tarih, kültür ve genel
anlamda medeniyet tasavvurunun sağlıklı bir şekilde
oluşmasında bir nevi kilit konumundadır.
Zira, geçmiş ile gelecek arasında sağlam bir köprü
kurabilmenin ve geleceğe güvenle bakabilmenin yolu
Osmanlıca okuyup anlayabilmekten geçer dersek
abartmış olmayız. Ecdadımızın bin yıllık şerefli,
şanlı tarih koridorundan bizlere armağan ettiği, millî
kültürümüzün temelini oluşturan sayısız güzide eserin
hemen hemen tamamı Osmanlıca yazılmış değil midir?
Cihan Padişahı Kanuni’nin Muhibbî mahlasıyla yazdığı
‘Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi /

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi’ beytinde;
devlet için halkın, sağlık için aldığımız nefes kadar
önemli olduğuna vurgu yaparak, devletin hayatımızdaki
nefes kadar önemli olduğunu ifade ettiği mısralardaki
gerçek anlam ve manayı yorumlayabilmek için
Osmanlı Türkçesi bilmek gerekmektedir. Aynı şekilde,
atiyi inşa edebilmek için maziyi iyi anlayabilmek ve
anlatmak gerekir. Binlerce yıllık mazimizin, kadim
medeniyetimizin ve büyük kültür mirasımızın anahtarı
olan Osmanlıcanın öğrenilmesi, Osmanlı döneminde
yazılmış eserlerin engin içeriğinin anlaşılmasında önem
arz etmektedir.
Binlerce yıllık şanlı bir tarihin kültür mirasçıları olan
çocuklarımızın ve gençlerimizin, atalarından miras
kalmış bir kitabı veya belgeyi, bir çeşme kitabesini, cami
kubbesine işlenen bir duayı, tarihî bir binada yazılı olan
Osmanlıca bir metni vb. okuması, manasını anlaması;
geçmişin ilim ve fikir dünyasını tanımasına, onda
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bulabileceği derinlik ve estetik zevkini yudumlamasına,
toplumun dinî ve millî değerlerinin gelecek nesillere
aktarılmasına, yaşatılmasına ve korunmasına katkı
sağlayacağına inanıyorum.
Kültürün nesilden nesile aktarımı, devamı
ve yaşatılması eğitim ve öğretim yolu ile
gerçekleşmektedir. Millî, ahlaki, insani, manevi ve
kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren
gençler yetiştirmeyi hedefleyen Millî Eğitim Bakanlığı
yeni neslin, ecdadı ile olan bağlarını güçlendirmek,
Osmanlıcayı öğrencilere tanıtmak ve öğretmek
amacıyla 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Osmanlı
Türkçesi dersinin Sosyal Bilimler Liselerinin 10, 11 ve
12. sınıflarında ortak ders olarak, Anadolu Liseleri,
Fen Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri ile İmam Hatip
Liselerinin 9, 10, 11 ve 12. sınıflarında ise seçmeli
ders olarak okutulması kararı alınmış ve uygulamaya
konulmuştur. Osmanlı Türkçesi dersi, haftada iki ders
saati olarak okutulmaktadır.
Osmanlı Türkçesi ders programında ise Türkçe’nin
tarihî seyri içerisinde Osmanlı Türkçesinin yeri
ve önemi, Osmanlıcanın birlik ve beraberliği
sağlayan bir unsur olduğu, Türkçeyi doğru ve güzel
kullanmadaki önemi, hat sanatı ve çeşitleri gibi
konular yer almaktadır. Ayrıca program, öğrencilerin
Osmanlı Türkçesi ürünlerini yerinde görmelerini
sağlamak amacıyla okulların yakın çevrelerindeki
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)_
Dil aynı zamanda bir kültür
aktarıcısı, kültür taşıyıcısıdır. Bir
milletin tarihi, coğrafyası, değer
ölçütleri, ilmi, folkloru, edebiyatı,
müziği, her türlü ortak değerleri
yüzyılların süzgecinden süzüle
süzüle kelimelerde sembolleşerek,
dil hazinesine akıtılarak orada
saklanmaktadır.

)_
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arşiv, kütüphane, mezarlık, müze, cami ve çeşme gibi
mekânlarda da uygulamalı eğitim yapmalarına imkân
tanımaktadır.

)_

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Osmanlı Türkçesi
dersi; 2014-2015 eğitim-öğretim yılında; 10. sınıflarda
1.990, 11. sınıflarda 1.987, 12. sınıflarda 1.677 olmak
üzere toplam 5.654 öğrenci ortak ders olarak, 9.
sınıflarda 6.331, 10. sınıflarda 36.739, 11. sınıflarda
19.968 ve 12. sınıflarda 402 olmak üzere toplam 69.094
öğrenci tarafından ise seçmeli ders olarak seçilmiş
ve öğrenilmiştir. Osmanlı Türkçesi dersi; 2015-2016
eğitim-öğretim yılında ise; 10. sınıflarda 2.879, 11.
sınıflarda 1.741, 12. sınıflarda 1.527 olmak üzere toplam
6.147 öğrenci tarafından ortak ders olarak; 9. sınıflarda
12.823, 10. sınıflarda 66.002, 11. sınıflarda 23.529 ve
12. sınıflarda 37.208 olmak üzere toplamda 139.562
öğrenci tarafından seçmeli ders olarak seçilmiş ve
okunmuştur.

Tarihini bilen ve anlayan,
kültürünü özümsemiş, millî ve
manevi değerlerle donanmış,
geleceğini ümitle inşa edecek bir
nesil için bin yıllık geçmişimizle
buluşmamızda bir köprü olan
Osmanlı Türkçesinin öğrenilmesi
ve öğretilmesi amacıyla var olan
programları geliştirerek uygulamayı
yaygınlaştırmak ve sürekliliği
sağlamak için çabalarımız artarak
devam edecektir.

Diğer yandan, Millî Eğitim Bakanlığı izni ya da iş
birliği protokolleri ile Sivil Toplum Kuruluşlarının
da bu konuda çalışmaları bulunmaktadır. Bir örnek
olarak, 2014 yılında Millî Eğitim Bakanlığı ile
Hayrat Vakfı arasında imzalanan işbirliği protokolü
çerçevesinde Türkiye genelinde açılan Osmanlı Türkçesi
kurslarına ilgi ve katılım yüksek olmuştur. Bu durum
sevindiricidir. 2015 yılında 6.466 kurs açılmış, 175.743
kursiyer eğitim almıştır. Ayrıca, Bakanlığımızca yaygın
eğitim faaliyetleri programı dâhilinde açılan Osmanlı
Türkçesi kurslarına da vatandaşlarımız yoğun ilgi
göstermekte ve katılım sağlamaktadır.

yönünde öğretmenlerimizin ve eğitim yöneticilerimizin
bilgilendirmeleri, tavsiyeleri ve yönlendirmeleri bu
bağlamdaki politikalarımızın amacına ulaşmasına katkı
sağlayacaktır. Osmanlı Türkçesi dersini seçmeli olarak
seçen ve okuyan öğrenci sayısının toplam ortaöğretim
öğrenci sayısı içindeki oranını artırmak önemli
hedeflerimizden birisidir.

Eğitim kurumları ve eğitimciler olarak çocuklarımızın
geleceği ve ülkemizin hayrına olacak bu konuda tarihî
bir sorumluluğumuz vardır. Tarihini bilen ve anlayan,
kültürünü özümsemiş, millî ve manevi değerlerle
donanmış, geleceğini ümitle inşa edecek bir nesil
için bin yıllık geçmişimizle buluşmamızda bir köprü
olan Osmanlı Türkçesinin öğrenilmesi ve öğretilmesi
amacıyla var olan programları geliştirerek uygulamayı
yaygınlaştırmak ve sürekliliği sağlamak için çabalarımız
artarak devam edecektir.

)_

Osmanlı Türkçesi, bir gün ortak ders olur mu? Neden
olmasın? Bilgilendirmeye, anlatmaya, öğretmeye devam
edeceğiz.

Ercan TÜRK
Genel Müdür

Özetle, Osmanlı Türkçesi dersi 2014-2015 eğitimöğretim yılında 69.094 öğrenci tarafından, 20152016 eğitim-öğretim yılında ise % 114 artışla 145.859
öğrenci tarafından okunmuştur. Son iki öğretim yılına
ait verilere bakıldığında Osmanlı Türkçesi dersini
seçen öğrenci sayısında önemli bir artış olduğu
görülmektedir. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında da
ortak ders olarak Osmanlı Türkçesi okuyacak öğrenci
sayısı artacaktır. Anadolu Liseleri, Fen Liseleri,
Güzel Sanatlar Liseleri ile İmam Hatip Liselerinde
öğrenim gören öğrencilerden seçmeli ders olarak daha
çok öğrencinin Osmanlı Türkçesi dersini seçmesi
E-BÜLTEN • TEMMUZ 2016 - OCAK 2017 / 10
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Tarihi Liselerimizden
Ankara Atatürk Lisesi

A

nkara Atatürk Lisesi, Başkent’in en köklü ortaöğretim kurumudur. 1886
yılında yaktığı eğitim meşalesini nesillerin aydınlanması adına daha büyük
heyecanla taşımaktadır. Uzun yıllar ülke gençliğinin çağın ihtiyaçları ile mücehhez
kılmaya vazifeli bir ortaöğretim kurumu olarak hizmet vermiştir. Ülkemize
çok büyük hizmetleri dokunan önemli siyasetçilerin, devlet adamlarının, bilim
insanlarının yetiştirilmesine büyük katkılar sunan bir eğitim yuvası olmayı
başarmıştır, bu misyonuyla da nesillerin eğitilmesi büyük idealinin en büyük
öznelerinden biridir.
Bayram AKYÜZ
Atatürk Lisesi Okul Müdürü

Ankara Atatürk Lisesi,
dil öğretimi üzerine
ihtisaslaşmış bir
eğitim kurumudur.
Hem güzel dilimiz
Türkçenin genç
nesiller tarafından
doğru öğrenilmesi ve
etkili kullanılmasına
çaba göstermekte
hem de “Hazırlık
Sınıfı” vesilesiyle
birinci yabancı dil
olarak İngilizcenin
en iyi biçimde
öğrenilmesini temin
etmektedir.
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Ankara Atatürk Lisesi dil öğretimi üzerine ihtisaslaşmış bir eğitim kurumudur.
Hem güzel Türkçemizin genç nesiller tarafından doğru öğrenilmesi ve etkili
kullanılmasına çaba göstermekte hem de “Hazırlık Sınıfı” vesilesiyle birinci yabancı
dil olarak İngilizcenin en iyi biçimde öğrenilmesini temin etmektedir. İkinci
yabancı dil olarak Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca ve Çince alternatifli dil
eğitimi verilmektedir. Öğrencilerin kendi ana dillerini etkili bir şekilde kullanmaları
ve en az iki yabancı dili bilim üretecek seviyede öğrenmelerinin tesis edilmesi
büyük gayelerden biridir.
Akademik anlamda ülkenin en başarılı ortaöğretim kurumları arasında yer alan
Ankara Atatürk Lisesi, ülkemizin en seçkin üniversitelerine yüzlerce öğrencinin
yerleştirilmesine ve üst öğrenime öğrenci hazırlama misyonuna büyük
hizmetleri olan başarılı bir okuldur. 2016 üniversite yerleştirme sonuçlarına göre
yaklaşık yüzde 87 yerleştirme başarısı gösteren Ankara Atatürk Lisesi, gençlerin
üniversiteye taşınması ana misyonunu da uzun yıllar başarı ile sürdürmüş ve emin
adımlarla sürdürmeye devam etmektedir.
Tarihten gelen görev bilinciyle 1886 yılının Taş Mektebi, 1927 yılının Ankara
Erkek Lisesi, 1992 yılında da Ankara Atatürk Lisesi olarak, Türk eğitim hayatında
büyük ve özverili çalışmaların içinde yer alan okulumuz, 102 öğretmeni ve 1625
öğrencisiyle gelecekte de ülkemizin en büyük eğitim yuvalarından biri olmaya her
daim namzettir.
Bayram AKYÜZ
Okul Müdürü
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Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı (ALEV)
30. yılını kutlayan vakfımız, kurulduğu yıldan bugüne
kadar pek çok başarılı çalışmaya imza attı ve atmaya
devam ediyor. Vakfımız, ülkemizin en köklü eğitim
kurumları arasında yer alan okulumuzu, dünya
standartlarına ulaştırmanın çabası içindedir.
30 yıl önce, Atatürk Lisesi mezunu 92 arkadaş bir
araya gelerek Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı’nı (ALEV)
1985-86 yılında Erol ÜÇER’in öncülüğünde kurmuştur.
Vakfımızın faaliyete başladığı ilk yıllarda Atatürk Lisesi,
sabah 2500, öğleden sonra 2500 öğrenci ile eğitim
yapmaya çalışıyordu.
Bu öğrenci sayısının eğitim öğretimin kalitesine
olumsuz etkisinin farkında olan vakfımızın yoğun
çabaları sonucu okulumuzda 1988-89 eğitim-öğretim
yılından itibaren tam gün (Tekli Eğitim) eğitime
geçildi.
1991-1992 eğitim-öğretim yılında “ANADOLU LİSESİ”
statüsü kazandı. Okulumuzda 2007-2008 eğitimöğretim yılından itibaren de Hazırlık + 4 yıl olarak
eğitim verilmektedir.
Vakfımız; eğitimin yanı sıra, spor, sanat ve sosyal
konularda da öğrencilerimize her türlü desteği
vermektedir. Geçen 30 yıl içinde vakıf kurucuları
ve eğitime gönül vermiş vatandaşların da katkıları
ile okulun bakım onarım işlerinin yanı sıra, kapalı
duran fizik-kimya-biyoloji laboratuarları, spor
salonu, kütüphane ve konferans salonu tamamen
yenilenmiş ve çağdaş eğitime uygun modern
cihazlarla donatılmıştır. Ayrıca, bilgisayar sunum
odası ve bilgisayar laboratuarları en son teknolojiye
uygun olarak kurulmuştur. Maddi imkânı elverişli
olmayan başarılı öğrencilere sağlanan karşılıksız
burslar, yemek, servis, giyim, kitap-kırtasiye gibi
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ihtiyaçlarının karşılanması, gerçekten gençleri teşvik
edici olmuş; bu öğrencilerin başarı düzeyleri daha
da yükselmiştir. Vakfımız bugüne kadar binlerce
öğrencimize burs vermiştir. 2015-2016 eğitim-öğretim
yılında 110 üniversite, 130 lise olmak üzere toplam
250 öğrencimize burs verilmektedir.
Vakfımız, 8 yıldan beri hazırlık sınıfında okuyan
başarılı öğrencilerimizi, masraflarını karşılayarak pratik
yapmak, dil bilgilerini ve vizyonlarını geliştirmek
amacıyla İngiltere’deki dil okullarına üç hafta süre ile
eğitime göndermektedir.
Ayrıca masrafları vakfımız tarafından karşılanarak
her yıl eğitim dönemi içinde ve sonunda,
yabancı öğretmenlerle pratik yabancı dil kursu
düzenlemekte ve öğrencilerimizin sertifika almaları
sağlanmaktadır. Sportif, kültürel ve bilimsel
etkinliklerde başarılı öğrencilere, başarı teşvik bursları
ve ödülleri verilmesinin yanı sıra, lisemizden mezun
öğrencilerimize de üniversite ve yüksek lisans destek
bursları verilmektedir. Eğitmenlerinin masrafları
vakıf tarafından karşılanmak suretiyle tiyatro, müzik,
diksiyon, satranç, masa tenisi, hentbol ve basketbol
çalışmaları yapılmakta ve daha birçok alanda
öğrencilerimizin eğitimlerine katkıda bulunulmaktadır.
Vakıf olarak üzerinde önemle durduğumuz
konulardan biri de gençlerimizin en iyi üniversiteleri
kazanmaları ve mezun olup hayata atılmalarıdır.
Gençlerimize vereceğimiz her destek, onlara
yapacağımız her yatırım, ülkemizi daha güzel yarınlara
taşıyacaktır.
Erol Üçer
Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

“Değerlerimizle Buluşalım Ödüllü Meal Bilgi
Yarışması” birincisi
Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
ile Çankaya Müftülüğünün birlikte
gerçekleştirdikleri “Değerlerimizle
Buluşalım Meal Bilgi Yarışması”nda
Ankara Atatürk Lisesi birinci oldu.

İ

ki aşamada ve yazılı olarak
gerçekleştirilen yarışmaya 41 okul
katıldı. Her okuldan 3 öğrencinin katıldığı
bu yarışmada yapılan ön elemede
ilk 7’ye giren okullar tespit edildi. Ön
elemede birinci olan okulumuz Türkiye
Diyanet Vakfı konferans salonunda
05.01.2017 tarihinde yapılan finalde de
aynı başarıyı gösterdi. Okulumuz din
kültürü ve ahlâk bilgisi öğretmeni Ömer
Ceran rehberliğinde yarışmaya katılan
öğrencilerimiz Deniz Çamlı, Burak Tıraş,
Yasin Uğur Dinç öğretmenleriyle beraber
umreye gitmeye hak kazandılar.

15 Temmuz Şehitleri Anısına Düzenlenen

Şiir Dinletisi
Millî ve manevi değerlere duyarlılığını
her fırsatta dile getiren Ankara Atatürk
Lisesi, 15 Temmuz tarihinde yaşanan
menfur olaya da sessiz kalmadı.

V

atan uğrunda kanlarıyla destanlar
yazan şehitlerimiz ve gazilerimize
teşekkür etmek ve minnetimizi
göstermek; millî iradeye ve demokrasiye
sahip çıkmak amacıyla okulumuzda
23.09.2016 tarihinde ‘’Vatan ve Bayrak’’
konulu şiir dinletisi düzenlendi. Dinletide
okulumuz din kültürü ve âhlak bilgisi
öğretmeni Hayri Akın’ın 15 Temmuz
şehitlerine ithâfen yaptığı konuşma
ve öğrencilerimizin okudukları şiirler
davetlileri derinden etkiledi.
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Ankara Atatürk Lisesi’nden 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası

TBMM’ye Anlamlı Ziyaret
14.10.2016 Cuma günü Ankara Atatürk
Lisesi 9. Sınıf öğrencilerinden bir
grup, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
öğretmenleri Seyfettin Bulut ve Hayri
Akın rehberliğinde 15 Temmuz darbe
girişiminde Meclis’imize yapılan hain
saldırıya okul adına tepkimizi göstermek
için TBMM’ye “geçmiş olsun” ziyareti
gerçekleştirdi.

B

u çerçevede Meclis Genel Kurul
Salonu başta olmak üzere Meclis’teki
farklı mekânlar gezildi. Genel Kurul’un
işleyişi hakkında görevliler tarafından bilgi
verilmesinin ardından Meclis muhabirleri
ve basın mensuplarının çalışma ortamları
izlendi.
15 Temmuz gecesi bombalanan ve
hâlâ o gecenin izlerini taşıyan mekânlar
ziyaret edildi. Özgürlük, demokrasi ve
millet iradesi için yapılan fedakârca
mücadelenin canlı ve yakın bir tanığı
olan Meclis’imizi ziyaret, “15 Temmuz
Millî İrade ve Demokrasi Destanı”nın
unutulmaması gerektiği bilinci içerisinde
tamamlandı.

Ankara Atatürk Lisesi
Almanca Etkinlikleri

A

lmanca dil dersleri kapsamında
Pasch (okullar geleceğin ortakları)
okulları arasında yer alan Ankara Atatürk
Lisesi’nden iki öğrencimiz, bu yıl da Pasch
Projeleri kapsamında 11.12.2016 tarihinde
Almanya’nın Freiburg şehrinde yapılan bir
haftalık çalışmaya Almanca öğretmenimiz
Neriman Dikmen rehberliğinde katıldılar.
Yapılan bu çalışmayla öğrencilerimiz,
dil becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra
Alman kültürünü de yakından tanıma
fırsatı buldular.
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Mars’a Yolculukta
Topraksız Tarım Projesi

A

nkara Atatürk Lisesi olarak, 2016
yılında TED Üniversitesi ve Avrupa
Birliği’nin yürüttüğü Fp 7 Chain Reaction
Proje yarşmasına katılarak birinci
olduk ve Türkiye’yi temsil etmek adına
Bulgaristan’da Plovdiv Üniversitesinde
düzenlenen Uuslararası Bilim Festivali’ne
gitmeye hak kazandık. Öğrencilerimiz;
Nur Ceren Aydınoğlu, Esen Ünal,
Kübra Çolak, Zeynep Öztekin, Beyza
Nur Üstün’ün yapmış oldukları proje
(Topraksız Tarım: Space Odyssey) birinci
seçilmiştir. Danışman öğretmenleri Hülya
Berat Atalay’ın rehberliğinde hazırladıkları
projeyi, öğrenciler Bulgaristan’ın Plovdiv
Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası
Bilim Festivali’nde sunarak Türkiye’yi en
iyi şekilde temsil etmişlerdir.

Proje, Mars’a yolculuk yapacak bir grup
astronotun temel ihtiyaçlarının nasıl
karşılanacağı üzerineydi. Öğrenciler
bu projede Mars’ta dünya koşullarının
sağlanmasıyla ilgili araştırmalar yaptı.
Kontrollü deneyler gerçekleştirdiler ve
gerekli ekosistemin nasıl kurulacağı
hakkında hipotezler ürettiler. Mars’a
yolculuk için NASA tarafından kullanılacak
aeroponik sistemin bir prototipini
yapmayı başardılar. İlk önce TED
Üniversitesindeki Ulusal Bilim Şenliği’nde
projelerini sundular ve birinci oldular.
Daha sonra sistemlerini geliştirerek
Bulgaristan’da Plovdiv Üniversitesinde
akademisyenlere ve farklı ülkelerden
gelen öğrencilere İngilizce olarak
sunumlarını yaptılar.
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Ankara Atatürk Lisesi’nde
Dil Eğitimi

O

kulumuzu Ankara Atatürk Lisesi
yapan özelliklerden biri yabancı
dil eğitimidir. Okulumuz, yirmi birinci
yüzyılda yabancı dil bilgisinin ne kadar
elzem olduğuna inanarak ve atalarımızın
‘Bir dil bir insan’ öğüdünü de dikkate
alarak İngilizcenin yanında ikinci bir dil
daha öğretmeye gayret etmektedir.

Okulumuzda hazırlık sınıfı okumak bir
ayrıcalıktır. Haftada 20 saat İngilizcenin
yanı sıra 4 saat de ikinci yabancı
dil dersi görülmektedir ki bu diller
Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça
ya da Çincedir. Hazırlık sınıfı sonrasında
İngilizce diğer Anadolu liselerindeki gibi
9. sınıfta 6 saat,10,11 ve12. sınıfta 4 saat
olarak devam ederken, ikinci yabancı dil
dersleri de haftada 2 saat olarak devam
etmektedir. Diğer devlet okullardan farklı
olmamızı sağlayan bir başka özelliğimiz
de ALEV’in desteğiyle hazırlık sınıfındaki
öğrencilerimizin Native Speaker yani ana
dili İngilizce olan bir öğretmenlerinin
olmasıdır.
İngilizceyi ne kadar öğretebildiğimize
gelince; bunu çeşitli yarışmalara
katılan, çeşitli projeler için yurt dışına
giden öğrencilerimiz göstermektedir.

Öğrencilerimiz
hazırlık sınıfında
edindikleri İngilizce
dil becerilerini yıl
sonunda “Hazırlık
Sınıfları İngilizce
Günü”nde İngilizce
oyunlarla, müziklerle
sergilemektedir.
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Özellikle MUN konferanslarına
katılan öğrencilerimiz, kendilerini
ifade etmekte zorlanmadıkları için
ödüllerle dönmektedir. Ayrıca ALEV,
hazırlık sınıfının başarılı öğrencilerinin
İngiltere’ye yaz okuluna gitmelerine
yardımcı olmaktadır. Yaz okuluna katılan
öğrencilerimiz sınava tabi tutulmakta
ve başlangıç seviyesi genellikle B2
olmaktadır.
Her yıl 20 kadar öğrencimiz Çin’e
giderek Çinceyi yerinde kullanma ve
Çin kültürünü yakından tanıma fırsatı
yakalamaktadır.
Öğrencilerimiz hazırlık sınıfında
edindikleri İngilizce dil becerilerini yıl
sonunda “Hazırlık Sınıfları İngilizce
Günü”nde İngilizce oyunlarla, müziklerle
sergilemektedir. İkinci yabancı dil grupları
da aynı şekilde sene sonunda kültür
günü düzenlemekte, öğrendikleri yabancı
dilin mutfağını, müziğini, danslarını içeren
kültürel özelliklerini yansıtan gösteri ve
etkinlikler düzenlemektedir.
Meltem Dilek
İngilizce Öğretmeni
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Ulu Çınarın Gölgesinde...
G

ökyüzü…O kadar güzel ki… Uçuşan kar taneleri kollarıma çarparken
rüzgârla dans edişini izliyorum ağaçların. Hiçbir kar topunun kadrajına
girmeden ilerliyorum; okuluma, yuvama doğru.

Geldiğim günden beri avuçlarıma mutluluk bırakan okulumu çok seviyorum.
Anne şefkatiyle saran, vakti gelince bir baba gibi koruyup kollayan
öğretmenlerim oldu burada. Yeri geldi sorularım yüzünden kahvelerini buz
ettim, yeri geldi resimlerimi, yazılarımı göstermekten başlarını ağrıttım. Onlar da
gökyüzünde bir yıldıza daha yer açmak için çabaladılar.
Ankara Atatürk Lisesini tercih ederken beş yıl olmasından dolayı “Farklı olan tek
okul burası, o yüzden burada okumalıyım.” demiştim. Gelmeseydim tadamazdım
bana yaşattıklarını. İngiltere’ye burslu olarak gidemezdim, huzur bulduğum
melodileri insanlara aktarıp okulun en iyi sesi belgesini alamaz, hayallerimin
kopmaz parçası haline gelen Fransızcayı öğrenemezdim, dostluk bahçelerini
rengarenk çiçeklerle süsleyemezdim.
Başımız her sıkıştığında koştuğumuz, bizler için ellerinden gelenin fazlasını yapan
ATATÜRK LİSESİ EĞİTİM VAKFI (ALEV) ve Okul Aile Birliği, her anlamda okulumuza
destek olup, mezun olan arkadaşlarımızla bile gönül bağlarını koparmayıp asıl
amacın “eğitmek” olduğunu gözler önüne seriyor.
Sizlerden öğrendiğim ve öğreneceğim daha çok şey var, biliyorum. Benim de
amacım; şu ana kadar iç dünyama kattıklarım sayesinde hayatımın geri kalanını
çınar kokulu ellerimde kalem tutarak vatanıma, milletime, toprağıma, kısaca tüm
değerlerimize sahip çıkmaktır.

Geldiğim günden beri
avuçlarıma mutluluk
bırakan okulumu
çok seviyorum. Anne
şefkatiyle saran, vakti
gelince bir baba gibi
koruyup kollayan
öğretmenlerim oldu
burada. Yeri geldi
sorularım yüzünden
kahvelerini buz ettim,
yeri geldi resimlerimi,
yazılarımı
göstermekten
başlarını ağrıttım.
Onlar da gökyüzünde
bir yıldıza daha
yer açmak için
çabaladılar.

Buse Çolakoğlu
11/F
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Model Birleşmiş Milletler (MUN)
Atatürk Lisesi MUN Kulübü 2014 Ocak ayından itibaren, ülkesini seven, tanıyan,
milli duyguları gelişmiş bireyler yetiştirmeyi, uluslararası meselelere duyarlı nesiller yetiştirmeyi,
gündemi takip etmeyi amaçlamaktadır.

MUN

yani Model United
Nations, Birleşmiş
Milletler toplantılarının içerik ve
şekil olarak öğrenciler tarafından
canlandırıldığı konferanslardır.
Dünyanın dört bir tarafından
gelen katılımcı öğrenciler, MUN
konferanslarında gerçek dünya
meselelerini tartışmaktadır.

Atatürk Lisesi MUN Kulübü 2014
Ocak ayından itibaren, ülkesini
seven, tanıyan, millî duyguları
gelişmiş bireyler yetiştirmeyi,
uluslararası meselelere duyarlı
nesiller yetiştirmeyi, gündemi
takip etmeyi amaçlamaktadır.
Mun kulübümüz katıldığı ilk
konferanstan bugüne kadar
yer aldığı onsekiz konferanstan
da ödülle dönmüştür.Bu süreç
içinde kulübümüze temsil ettiği
ülkelerden Malezya ve Güney Kore
elçilikleri tarafından da özel olarak
tesekkür edilmiştir.Kulübümüz ilk
defa yurt dışı Mun etkinliğine 2015
Mart ayında, Prag da katılmış, “Best
Delege’’ ödülü alarak ödül alan
tek Türk okulu olmuştur. Aynı yıl

Mayıs ayında bu defa yurt dışından
prestijli üniversitelere mensup
öğrencilerin de katıldığı Fransa da
düzenlenen konferansta da ‘Best
Delege’’ ödülü alınarak başarı çıtası
daha da yükseltilmiştir. 2016 yılında
ise, Romanya Dışişleri Bakanlığı
ve Birleşmiş Milletlerin doğrudan
desteklediği ve tüm dünyaya
tanıtımını yaptığı Romanya’ daki
Bismun konferansına gidilmiş,

üniversite ve master düzeyinde,
öğrencilerin katılım gerçekleştirdiği
bu konferansta, yaşları itibarıyla
küçük olmalarına rağmen, iki başarı
daha kazanmış; “Best Delege’’ ve
mansiyon ödülü alınmıştır. Haziran
ayında Almanya’da gerçekleşen
konferanstan da “Best Delege’’
ve “Outstanding” ödülü alarak
dönülmüştür. Kulübümüz ülkemizi
ve okulumuzu yurt dışında da
başarıyla temsil etmenin haklı
gururunu yaşamaya devam
etmektedir..
Okulumuzun ve kulübümüzün
bundan sonraki hedefleri,
ülkemize başarılar kazandırarak
ülkemizin adını duyurmak ve
dünya sorunlarına çözümler
üretebilen ve genel kültür düzeyi
ile yabancı dil seviyesi üst düzey
öğrenciler yetişmesine katkıda
bulunmaya devam etmektir.
Kısacası , her alanda lider ülkemize
yaraşır öğrencileri MUN Projesi ile
geleceğe taşımaktır.
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E-Twinning ve AB Gençlik Projeleri
Bilgilendirme & Gönüllülük Kulübü
Çalışmaları
eTwinning,
Avrupa’daki okullar
için oluşturulmuş bir
topluluktur.
İletişim kurmak,
işbirliği yapmak,
projeler geliştirmek,
paylaşmak; kısacası
Avrupa’daki en
heyecan verici
öğrenme topluluğunu
hissetmek ve bu
topluluğun bir parçası
olmak için, Avrupa
ülkelerindeki katılımcı
okullardan birinde
çalışan personele
(öğretmenler,
müdürler,
kütüphaneciler v.b.)
yönelik bir platform
sunmaktadır.

video, 23-25 Ekim 2016 tarihleri arasında
Malta’da düzenlenen Avrupa-Akdeniz
forumunda 42 ülke önünde ülkemizi ve
okulumuzu temsil etmiştir.

E-Twinning ve AB Gençlik Projeleri
Bilgilendirme & Gönüllülük Kulübümüz
tarafından düzenlenen “Şimdi Hareket
Zamanı” isimli etkinliğimiz, Okulumuzun
konferans salonunda saygı duruşu ve
İstiklâl Marşı’mızın okunmasının ardından
“Komşumla Buluşuyorum” konulu video
yarışmasında ödül kazanan okulumuz
öğrencilerine sertifikalarının verilmesi
töreniyle başladı. Tören öncesinde
James TAYLOR piyano ile giriş müziği
sundu.Yarışmada üçüncü ve birinci olan
okulumuz öğrencilerine sertifikaları okul
müdürümüz Bayram AKYÜZ tarafından
takdim edildi. Birincilik ödülünü kazanan

Etkinliğimizin okul bahçemizde
gerçekleştirilen bölümünde ise,
AB Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı,
Eurodesk Türkiye Ankara Yerel
Temas Noktası & Sistem Jenerasyon
(www.systemandgeneration.com)
gönüllülerinin hazırladığı standlar
ziyaret edildi. Makedonya, Bulgaristan,
Danimarka, Romanya, Sırbistan, Slovakya,
Pakistan, Ukrayna, Libya, Fas, İngiltere
ve Kanada’dan gelen misafirlerimiz
ülkelerinden getirmiş oldukları ülke
tanıtım broşürleri ve yiyecekleri
sergilediler.Stant ziyaretlerinden
sonra okulumuz bahçesinde tüm
öğrencilerimizle birlikte makarena
dansı yapıldı ve yabancı ülkelerden
gelen misafirlerimizle birlikte voleybol,
basketbol ve yakantop oynandı.
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VİZYONUMUZ
Evrensel eğitim ve öğretim ilkeleri
doğrultusunda bilgi temelli bir toplum
için değişmeyi sağlayacak millî ve manevî
değerlerle donanmış kuşaklar yetiştirerek bilgi
ve becerinin toplumsal refaha dönüşmesine
öncülük eden bir kurum olmaktır.

MİSYONUMUZ
Tüm gençlerimizin ilgi, istek ve yetenekleri
doğrultusunda yetiştirilmesini sağlayarak,
toplumsal kalkınmanın itici gücü olan
nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine
katkıda bulunmaktır.

Millî Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Atatürk Bulvarı, No: 98, Kat: 5 • Bakanlıklar 06648 Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 413 15 93 • Faks: +90 312 418 07 39
ogm@meb.gov.tr http:/www.ogm.meb.gov.tr

