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Sunuş
B

akanlığımızın eğitim politikaları ve
öncelikleri, günümüzdeki hızlı değişim
ve teknolojik gelişmeler, eğitim alanında
yapılan araştırma sonuçları; akademik ve sosyal
anlamda başarılı, teknolojik gelişmelere uyum
sağlayabilen, problem çözme becerisi yüksek,
yansıtıcı düşünebilen, millî, manevi ve kültürel
değerlerle donanmış öğrencilerin yetiştirilmesini
gerekli kılmaktadır. Günümüz öğrencilerin sadece
temel becerileri edinmelerini değil, bu becerileri
uygulayabilecekleri ve geliştirebilecekleri ortam
ve durumların oluşturulmasına imkân sağlayan
öğretim programlarının hazırlanmasını ya da mevcut
programların bu becerileri yansıtacak şekilde yeniden
gözden geçirilmesini gerekli kılmıştır.
Genel Müdürlüğümüzce; 64. Hükûmet Programı,
2016 Yılı Eylem Planı ile Onuncu Kalkınma Planının
“Öncelikli Dönüşüm Programları” ve toplumumuzun
eğitim kurumlarından beklentileri doğrultusunda
tarihsel, kültürel öncelikler, millî ve dini hassasiyetler
bağlamında yeni bir vizyon ve yeni bir bakış açısı
ile ortaöğretim kurumlarında uygulanmakta/
uygulanacak olan derslere ait öğretim programlarının
değerlendirilmesi, sadeleştirilmesi, güncellenmesi
ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütmekteyiz.
Yenilenen/güncellenen öğretim programlarında
yaşantısal becerilerin ön plana çıkması, öğrencilere
araştırma, bilgiyi ve bilgi kaynaklarını değerlendirme,
eleştirel düşünme, analitik düşünme, problem
çözme, bilgi iletişim teknolojilerini etkili ve verimli
şekilde kullanma gibi becerilerin kazandırılması
hedeflenmiştir. Bu anlamda Genel Müdürlük olarak
programları sadece hazırlayan değil, ön uygulama
ve uygulama süreçlerini izleyen, değerlendiren ve
bunun yanı sıra çıktılardan elde edilen bulguları yeni
öğretim programlarına ve materyallerine yansıtabilen
bir yapı içerisinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Mevzuatın öngördüğü ve milletimizin eğitim
kurumlarına yüklediği misyonu yerine getirme adına
yaptığımız çalışmalar kapsamında; ortaöğretim
kurumlarımızda okutulan derslere yönelik 146
öğretim programı güncellenmiştir. 2014-2016 yılları
arasında 22 ders kitabı, 125 eğitim aracı kabul
edilmiş, 25 ders kitabı panelden geçmiştir. Güzel
Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerinin 51 olan program
sayısı 99’a çıkarılarak ders sayısı çeşitlendirilmiş
ve Güzel Sanatlar Liselerinde tek olan Müzik
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alanı; “Müzik”, “Türk Halk Müziği” ve “Türk Sanat
Müziği” alanları olarak uygulamaya konulmuştur.
8 ilimizdeki Spor Lisesi ise “Tematik Spor Lisesi”
olarak belirlenmiştir. 2017-2018 eğitim ve öğretim
yılında okutulmak üzere Güzel Sanatlar ile Spor
Liselerine ait güncellenen öğretim programları
doğrultusunda 128 ders kitabı hazırlanmıştır. Ders
kitaplarını hazırlamak için 22 ilde 799 öğretmen
ve akademisyenin katılımı ile 160 ders kitabı yazım
komisyonu oluşturulmuştur.
Ayrıca, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren
hazırlık ve 9. sınıflardan başlamak üzere kademeli
olarak Genel Müdürlüğümüze bağlı faaliyet gösteren
Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu
Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Güzel
Sanatlar Lisesi ile Spor Liselerinde uygulamaya
konulmak üzere yeni yayımlanan haftalık ders
çizelgelerine de bu sayımızda yer verilmiştir.
Türkiye’nin 2023 vizyonuna erişmesinde eğitimin
rolünün büyük olacağı muhakkaktır.
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü olarak 2023 yılı
hedeflerine ulaşabilmenin bugünümüzün gücü,
geleceğimizin umudu öğrencilerimiz için hayati
öneme sahip olduğunun farkında olarak beşeri,
fiziki ve mali bütün imkânlarımızdan en üst düzeyde
faydalanmak amacıyla çalışmalarımızı planlamakta
ve yürütmekteyiz.
Yolumuz eğitim yolu…
Bu yolcuğumuzda bizimle birlikte yürüyen, gayret
ve katkılarıyla çalışmalarını özveriyle sürdüren ve
bize güç veren herkese teşekkür eder, çalışmaların
ülkemiz ve gençlerimiz adına hayırlı olmasını dilerim.
Saygılarımla…
Ercan TÜRK
Genel Müdür

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

“Darbeden Demokrasiye: 15 Temmuz”
Konulu Kompozisyon ve Resim
Yarışmalarımız Sonuçlandı

Ö

ğrencilerimizin; 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 Genel
Müdürlüğümüzce; ortaöğretim öğrencileri arasında düzenlenen “Darbeden Demokrasiye:
15 Temmuz Demokrasi Zaferi” konulu kompozisyon yazma yarışması ile Güzel Sanatlar
Liseleri arasında düzenlenen resim yarışması değerlendirme süreçleri tamamlandı.

Genel Müdürlüğümüzce resmi ve özel ortaöğretim
okullarında öğrenim gören öğrenciler arasında
düzenlenen “Darbeden Demokrasiye:
15 Temmuz Demokrasi Zaferi” konulu
kompozisyon yarışması sonucunda il birincisi
olan 81 eser “Öğrencilerimizin Kaleminden

Darbeden Demokrasiye: 15 Temmuz” adıyla
kitap haline getirilerek yayımlanmıştır. 3000
adet basımı yapılan kitap Ortaöğretim Genel
Müdürlüğüne bağlı tüm okullara ve 81 il birincisi
eser sahibi öğrencilerimize gönderilmiştir.
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300
3000 adet basımı yapılan katalog Ortaöğretim
Gen
Genel Müdürlüğüne bağlı tüm okullara ve resimleri
biri
birinci olarak seçilen eser sahibi öğrencilerimize
gön
gönderilmiştir.
Gaz
Gazilik, kahramanlık, şehitlik, vatan, bayrak sevgisi
ve m
millî irade temalarını içeren resimler
17 M
Mayıs 2017 tarihinde Ankara ilinde düzenlenen
Sosy
Sosyal Bilimler Liseleri IX. Ulusal Öğrenci
Sem
Sempozyumu’nda sergilenmiştir. 18 Mayıs 2017
tarihinden itibaren Millî Eğitim Bakanlığı Tevfik İleri
tari
Salonunda
sergilenen resimler, 13-19 Temmuz 2017
Salo
tarihleri
arasında Ankara Metro Sanat Galerisi’nde
tari
halkın izlenimlerine sunulacaktır.
halk

Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel tüm Güzel Sanatlar
Liselerinin görsel sanatlar bölümünde öğrenim
gören öğrencilerin “Darbeden Demokrasiye:
15 Temmuz Demokrasi Zaferi” konulu resim
yarışması sonucunda birinci seçilen resimlerin
yer aldığı “Öğrencilerimizin Fırçasından
Darbeden Demokrasiye: 15 Temmuz” isimli
resim kataloğu yayımlanmıştır.
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Millî Birlik ve Kahramanlık Konulu
Yarışmada 423.083 Öğrencimiz Kitap Okudu
OKUMA ALIŞKANLIĞI

B

ilgi, insanın var olduğu günden bu yana önemini
koruyan bir değer olmuştur. Hatta içinde
bulunduğumuz yüzyılda bilgi kilit rolü üstlenmiş, bu
nedenle bilgi çağı olarak nitelendirilmiştir. Bireyin
bilgi edinmesinde ve öğrenmesinde okuma becerisi
çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu becerinin beklenen
etkiyi oluşturabilmesi için alışkanlık haline gelmesi yani
sürekli ve düzenli olarak yapılması ve temel bir ihtiyaç
olarak görülmesi gerekmektedir. Okuma becerisinin
alışkanlığa dönüşmesinde gençlik dönemi kritik bir
öneme sahiptir. Bu dönemde edinilen beceriler; bireyin
hem içinde bulunduğu dönemi, hem de yetişkinlik
dönemini şekillendirmektedir.

Gerek eğitim programlarının hedeflerinde yer
alan gerekse eğitimin genel amaçları arasında yer
alan okuma becerisinin alışkanlığa dönüşmesi ve
öğrencilerimizin etkin okuryazar olabilmesi için Genel
Müdürlüğümüzce iki çalışma gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmalardan biri “süreli yayınlara yönelik bir
araştırma” diğeri ise “kitap okuma yarışması” dır.
Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda öğrencilerin
ve öğretmenlerin ortak çabalarıyla çıkartılan bilimsel,
sanatsal, kültürel ve sportif çalışmaları tanıtan süreli
yayınlara yönelik yapılan durum araştırmasında
sevindirici bir tablo ile karşılaşılmıştır. 81 ilden edinilen
verilere göre; okullarımızda toplam 742 süreli yayın
çıkartılmaktadır.
Öğrencilerimizin dergiden, fanzine kadar çok geniş
bir yelpazede süreli yayın çalışmaları olduğu tespit
edilmiştir. Süreli yayın türleri arasında dergiler en fazla
yer alan yayın türü iken bunu gazete, bülten, kitap,
fanzin, almanak ve broşür takip etmektedir. Yayınların
çıkarılma süreleri aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olarak
değişiklik göstermektedir.

HEM OKUYAN HEM YAZAN ÖĞRENCİLERİMİZ
Okullarımızda öğrencilerin; akademik başarıları ile
birlikte edebiyat ve sosyal bilimlere olan ilgilerinin
artırılması, proje yapma ve yürütmeye yönelik bilgi
ve becerilerinin geliştirilmesi, inceleme ve araştırma
tekniklerinin öğrenilmesi, güven ve sorumluluk
duygusunun geliştirilmesi, yeni ilgi alanlarının

Grafik 1. Süreli Yayın Türleri ve Dağılımı
Öğretmen rehberliğinde çıkarılan süreli yayınlarda
dikkat çeken bir diğer husus ise yayınların bilimsel,
edebi, spor, tarih ve felsefe gibi birçok alanda
yayımlanmasıdır. Yayım dili, Osmanlıca-Türkçe ve
İngilizce-Türkçe olan yayınlar da çıkarılmaktadır.
Bu durum öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri
doğrultusunda çok yönlü gelişiminin güzel bir
örneğidir.

oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Söz konusu
becerilerin kazandırılmasında başta ders programları
olmak üzere sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif
alanlarda çıkarılan kitap, dergi, gazete, vb. yayınların
etkisi ve katkısı büyüktür.

MİLLÎ BİRLİK VE KAHRAMANLIK KONULU
YARIŞMADA 423.083 ÖĞRENCİMİZ KİTAP OKUDU
Genel Müdürlüğümüzce; gençlerin okuma kültürünün
ve kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi, millî,
manevi ve kültürel değerlere duyarlılığın artırılması,
serbest zamanlarının yararlı ve etkili olarak
değerlendirilmesi, kelime dağarcığını zenginleştirerek
okuyan, okuduğunu anlayan, yorumlayabilen, duygu ve
düşüncelerini ifade edebilme becerilerinin geliştirilmesi
amacıyla tüm ortaöğretim öğrencileri arasında “Millî
Birlik ve Kahramanlık” konulu kitap okuma
yarışması düzenlenmiştir.
E-BÜLTEN • OCAK- HAZİRAN 2017 / 11
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Öğrenciler 100 Temel Eser
içerisinden millî birlik ve
kahramanlık konusunda il
millî eğitim müdürlüklerince
belirlenen iki eseri okuyarak
yarışmaya katılmıştır.
İl millî eğitim müdürlüklerince
yapılan değerlendirmeler
sonucunda il birincisi olarak
belirlenen öğrenciler ve
okudukları eserler Ortaöğretim
Genel Müdürlüğüne
bildirilmiştir. “Millî Birlik ve
Kahramanlık” konusunda ülke
genelinde toplam 423.083
öğrencinin kitap okuduğu tespit
edilmiştir.
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Grafik 2. Yarışmada Okunan Eselerin Dağılımı

Okunan eserler arasında Tarık BUĞRA’nın Küçük Ağa adlı eseri %38
(55 ), Kemal TAHİR’in Esir Şehrin İnsanları %13 (18); Yakup Kadri
KARAOSMANOĞLU’nun Yaban % 9 (13), Tarık BUĞRA’nın Osmancık
%6 (8); Samim KOCAGÖZ’ün Kalpaklılar %6 (8) bulunmaktadır.
Bununla beraber; Cemil MERİÇ’İN Bu Ülke; Cengiz AYTMATOV’un
Gün Olur Asra Bedel; Reşat Nuri GÜNTEKİN’in Çalıkuşu; Halide EDİB
ADIVAR’ın Ateşten Gömlek; Ali Fuat BAŞGİL’in Gençlerle Başbaşa
eserleri sıklıkla okunan eserler arasında yer almıştır.

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Darbeden Demokrasiye: 15 Temmuz
Sosyal Bilimler Lisesi Öğrencileri
Tarafından Bilimsel Olarak Ele Alındı

T

oplumsal bilinç ve kültürel değerlerimize yönelik farkındalık oluşturma, bilimsel
düşünme, araştırma yapma, akademik çalışmalara alt yapı oluşturabilme
amacıyla Genel Müdürlüğümüze bağlı tüm sosyal bilimler lisesi öğrencileri,
danışman öğretmenleri ve okul yöneticileri IX. Sosyal Bilimler Liseleri Ulusal Öğrenci
Sempozyumu’nda 17 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da bir araya geldiler.

“Darbeden Demokrasiye: 15 Temmuz” konusunda
düzenlenen Sempozyuma; Bakan Yardımcımız Sayın
Orhan ERDEM, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Rektörü Sayın Prof. Dr. Mehmet BARCA, Müsteşar

Yardımcısı Sayın Yusuf BÜYÜK, Ortaöğretim
Genel Müdürü Sayın Ercan TÜRK, Özel Eğitim ve
Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Celil
GÜNGÖR ile üst düzey protokol katılmıştır.
E-BÜLTEN • OCAK - HAZİRAN 2017 / 11
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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin akademik
desteğiyle, Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler
Lisesi tarafından koordine edilen sempozyumun
açılışında; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mehmet BARCA, Prof. Dr. Şenol
DURGUN, Doç. Dr. Enver ARPA, Yrd. Doç. Dr.

8
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Filiz AKMAN ve Yrd. Doç. Dr. Beyazıt AKMAN
panelist olarak “Darbeden Demokrasiye:15 Temmuz”
konusunda sunumlarda bulunmuşlardır.
Öğrencilerimiz “Toplum Düzeni ve Darbe,
Cumhuriyet Öncesi Türk Tarihinde Yönetim Karşıtı
Hareketler, Cumhuriyet Dönemi, 15 Temmuz 2016

Darbe Girişimi ile Demokratik ve Bağımsız Türkiye”
alt konu başlıklarına yönelik hazırladıkları bilimsel
bildiri metinlerini; 15 Temmuz, Ömer Halis Demir,
Millî İrade, Cumhuriyet ve Demokrasi isimli beş
salonda üç oturumda sunmuşlardır. Oturumlara
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim

üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Çevik, Prof. Dr. Rauf
KARASU, Doç. Dr. Enver ARPA, Yrd. Doç. Dr. Ufuk
ULUTAŞ ve Yrd. Doç. Dr. Gülsen KAYA başkanlık
etmişlerdir.
Katılımcılara sempozyum sonunda düzenlenen
törende katılım belgesi ve plaket takdim edilmiştir.

E-BÜLTEN • OCAK - HAZİRAN 2017 / 11
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Sempozyumda öğrenciler
tarafından sunulan 76 bildiri kitap
haline getirilmiştir. 3000 adet
basımı yapılan kitap bildiri sunan
öğrencilerimize ve Ortaöğretim
Genel Müdürlüğüne bağlı tüm
okullara kullara gönderilmiştir

10

E-BÜLTEN • OCAK - HAZİRAN 2017 / 11

Resmi ve özel tüm Güzel Sanatlar Liselerinin
görsel sanatlar bölümünde öğrenim
gören öğrenciler arasında düzenlenen
“Darbeden Demokrasiye: 15 Temmuz”
konulu resim yarışmasında dereceye giren
öğrencilerimizin resimleri de sempozyumun
fuaye alanında sergilenmiştir.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Barca ile Sosyal Bilimler Hakkında Röportaj

Barca: “Sosyal Bilimler Liselerini özümüze dönüşün,
kendimizi keşfedişimizin, kendi değerlerimize yeniden
hayat kazandırmanın bir çabası, misyonu ve vizyonu
olarak değerlendiriyoruz”
OGM: Sayın Rektörüm öncelikle kıymetli vaktinizi bize
ayırdığınız için teşekkürlerimizi sunarız.

OGM: Ülkemizdeki sosyal bilimler araştırmaları ile ilgili
düşünceleriniz nelerdir?

BARCA: Bizlere zaman ayırıp fikirlerimizi paylaşma
imkânı sağladığınız için bizler teşekkür ederiz.
Derginizin başta Sosyal Bilimler Liselerinin oluşturduğu
büyük aile olmak üzere geniş bir çevrede sosyal
bilimlerin önemi, gelişimi, eğitimi ve benzeri hususlarda
önemli bir fikir ve iletişim platformu oluşturduğunu
gözlüyor ve mutlu oluyoruz. Nasıl ki, Sosyal Bilimler
Liseleri ülkemizde eğitim alanında önemli bir boşluğu
dolduruyorsa derginizde yayın alanında bu hususlar
ile ilişkili önemli bir boşluğu dolduruyor. Katkılarınız
için sizleri kutluyor ve devamını diliyorum. Sosyal
bilimler alanındaki önemli bir boşluk da, şüphesiz,
yükseköğretim alanında tematik bir üniversitenin
eksikliğiydi. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin
kuruluşu ile beraber bu eksiklik de giderilmiş oldu.
2003 yılında Sosyal Bilimler Liselerinin kuruluşundan
yaklaşık on yıl sonra, 2013’de, Ankara Sosyal Bilimler
Üniversitesi’nin kurulmuş olması ile sosyal bilimler
alanında ileri bir adım daha atılmış ve böylece eksik
halka da tamamlanmış oldu. Derginizin, aynı zincirin
halkaları olan Sosyal Bilimler Liseleri ile Ankara Sosyal
Bilimler Üniversitesi arasında önemli bir bağ olması,
köprüler kurması ve değerli bir iletişim platformu
misyonu üstlenmesi takdir ettiğimiz bir katkı olduğunu
belirtmek isterim.

BARCA: Sosyal bilimler uzun bir süre sadece kapsamlı
üniversiteler bünyesinde fakülte ve bölümler şeklinde
varlık bulabildi. Ancak kapsamlı üniversitelerin
sağlık, mühendislik, sanat ve temel bilimlerin yanı
sıra sosyal bilimleri de içine alan geniş yapıları, sosyal
bilimlerin hak ettiği ilgi ve desteği bulmasına imkân
sağlamadı. Üniversitelerin kaynak ve kabiliyetlerinin
aslan payı sağlık, mühendislik, sanat ve temel bilimlere
ayrıldıktan sonra geriye kalan dar bir marj sosyal
bilimlerde eğitim ve araştırmalara tahsis edilmekte.
Bu ilgi ve destek düzeyinin düşüklüğü, doğal olarak,
sosyal bilimler alanında istenilen sonuçları elde etmeye
imkân sağlamamakta. Örneğin, yayın performansı
bakımından değerlendirildiğinde, son on yılda yapılan
toplam yayınların yaklaşık %34’ü tıbbi bilimler, %26’sı
temel bilimler, %23’ü mühendislik bilimleri alanlarında
gerçekleşmişken sosyal bilimlerin aldığı pay %7,5
civarında kalmıştır. Doğal olarak, kaynak ve kabiliyetleri
hangi alana yönlendirirseniz veya yatırımları nerede
yoğunlaştırırsanız, orada yüksek sonuçlar veya başarılar
elde edersiniz. Yatırımlardan az pay alanlar da,
kaçınılmaz olarak, düşük başarı göstermiş olacaklardır.
Kaynak ve kabiliyetlerin sosyal bilim alanına tahsisinin
önündeki söz konusu yönetsel ve stratejik engelleri
E-BÜLTEN • OCAK- HAZİRAN 2017 / 11
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kaldırmak ve böylece sosyal bilim alanında yüksek
bir başarı elde edebilmek amacıyla sosyal bilimler
ile sınırlı bir üniversite olarak ASBÜ kurulmuş
oldu. Yükseköğretim sektörünü bir bütün olarak
değerlendirdiğimizde sadece sosyal bilimler alanında
değil sağlık, mühendislik (teknik) ve sanat alanlarında
da ihtisaslaşmaya doğru bir eğilim gözlemekteyiz. Son
yıllarda kurulan üniversitelerin yaklaşık % 10’u ihtisas
üniversitesi olarak kurulmuştur. İhtisas üniversitelerinin
sınırlı faaliyet kapsamı, onlara söz konusu disiplinlerde
ihtisaslaşma, derinleşme ve önde gitme misyonu
yüklemektedir. Bu çok önemli bir gelişme olarak
değerlendirilmelidir çünkü ihtisaslaşma derecesi ile
gelişmişlik düzeyi arasında güçlü bir bağ vardır. Ne
kadar ihtisaslaştığınız ne düzeyde ilerlediğinizi gösterir.
Diğer bir ifade ile, bir ülkenin uzmanlık derinliği, bilgi
üretimindeki öncü durumu ve bilimsel ilerlemesi ile
ihtisaslaşması arasında güçlü bir korelasyon vardır.
Bu açıdan bakıldığında, Ankara Sosyal Bilimler
Üniversitesi’nin bir ihtisas üniversite olarak kurulmasını,
ülkemizin sosyal bilimler alanında genel ve yüzeysel
bir eğitim ve araştırma evresinden uzmanlaşan ve
derinleşen ileri bir evreye doğru atılım yapma girişimi
olarak görülmelidir.
Sosyal bilimler ile sınırlı bir ihtisas üniversitenin
kurulması, ülkemizin karşı karşıya olduğu çoğu sosyal
nitelikte olan sorunların sosyal bilim disiplinlerinden
yararlanılarak çözüme kavuşmasına imkân sağlayacaktır.
Örneğin, sağlık ve mühendislik alanlarında karşılaşılan
sorunlara bu bilim disiplinlerinden hareket ile çözümler
sunma bakımından gelişmiş ülkeler ile aramızda önemli
bir fark yok. Karşılaştırmalı bir analiz yaptığımızda,
sosyal bilim disiplinlerinden hareket ile ülkemizin
arayışlarına çözümler sunma bakımından gelişmiş
ülkelere göre sosyal bilim disiplinlerden görece daha
az yararlanma durumunda olduğumuz söylenebilir.
Örneğin, giderek büyüyen ekonomimizin doğal
bir sonucu olarak artan ithalat ve ihracatımız veya
uluslararası karar süreçlerinde ülkemizin artan etkinliği
göz önüne alındığında ülke ve bölge uzmanlarına olan
ihtiyacımız had safhadadır. Yanı başımızdaki Suriye’deki
olaylara müdahil olduğumuzda oradaki sosyolojiyi,
ekonomik sistemi, liderliği, mezhepleri yeterince
bilmemenin yol açtığı sorunları hep beraber yaşadık
ve yaşamaya devam ediyoruz. Uzmanlık bilgisine olan
ihtiyacı da ihtisaslaşmamış, uzmanlaşmamış veya genel
nitelikli üniversite veya araştırma kurumlarından
elde edemezsiniz. Bu bağlamda, bir ihtisas üniversitesi
olarak ASBÜ ülkemiz için yapılmış stratejik bir yatırım
olarak görülmelidir. Başka bir açıdan bakıldığında,
Türkiye bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir ülke
olma konumunu giderek tahkim etmektedir. Bunun
anlamı, Türkiye içine kapanmış bir ülke olmaktan
çıkıp, dünyaya açılan ve dünyadaki gidişatı yönlendiren
bir rol üstlenmeye doğru gitmektedir. Üstlendiği bu
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on yıllarda kurulan üniversitelerin
yaklaşık % 10’u ihtisas üniversitesi
olarak kurulmuştur. İhtisas üniversitelerinin
sınırlı faaliyet kapsamı, onlara söz konusu
disiplinlerde ihtisaslaşma, derinleşme
ve önde gitme misyonu yüklemektedir.
Bu çok önemli bir gelişme olarak
değerlendirilmelidir çünkü ihtisaslaşma
derecesi ile gelişmişlik düzeyi arasında güçlü
bir bağ vardır. Ne kadar ihtisaslaştığınız ne
düzeyde ilerlediğinizi gösterir.
rolü başarılı bir şekilde yerine getirebilmesi, sadece
ekonomik ve siyasi gücüne değil, aynı zamanda,
bilim alanındaki gücüne de bağlı olacaktır. Bilim
alanındaki bu gücün oluşmasında, diğer alanlar ile
karşılaştırıldığında, sosyal bilimlerin çok daha kritik
bir rolünün olacağı açıktır. Tarihten bir örnek vermek
gerekirse, 19. yüzyılda Britanya İmparatorluğu,
imparatorluk kurmanın belirli bir coğrafyada sadece
siyasî ve askerî bir üstünlük elde etmekle mümkün
olmadığının bilinciyle, İmparatorluğun yönetim kadrosu,
yönettikleri toplumun tarihini, edebiyatını, sosyolojisini,
ekonomisini anlama çabası içerisine girmişlerdir. Bu
dönemde özellikle Oxford ve Cambridge başta olmak
üzere birçok İngiliz üniversitesinde Şarkiyatçılık
bölümlerinin bu ihtiyaca yanıt vermek için kurulmuş
olduğu bilinmektedir. Dünyayla ilişki kurarken uzmanlık
bilgisinden yoksun hareket etmenin riskleri ortadadır.
Bu bağlamda, sosyal bilim disiplinlerinde de dışa
açılmamız kaçınılmaz görünmektedir. Sadece ülkemizin
insan ve toplum olgularını değil, Doğunun ve Batının
sosyal olgularını da araştırmamız bir ihtiyaç olarak
ortaya çıkmaktadır. Uzun yıllardır içine kapanmış, pasif
bir politika izlemenin doğal sonucu sosyal bilimlerde
de içe kapanma şeklinde kendini göstermiştir. Bu
bakımdan, dünya ile entegre büyük ülke olma politikası
ile uyumlu bir şekilde, dünyanın Doğusunu da Batısını
da araştıran, karşılaştırmalı çalışmalara ağırlık veren,
farklı sosyo-ekonomik-kültürel havzaları kendi şartları
içinde inceleyen, toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler
sunan bir sosyal bilim anlayış ve yaklaşımına ihtiyaç
var. İşte ASBÜ bu ihtiyacın sonucunda ortaya çıkmış
bir üniversitedir. Bu amaçla, ASBÜ bünyesinde yer alan
enstitüler (Batı Araştırmaları Enstitüsü, Doğu ve Afrika
Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dünyası Araştırmaları
Enstitüsü) ve araştırma merkezlerinin isimlerinden
de anlaşılacağı üzere sadece Türkiye’yi değil, Doğusu
ve Batısıyla dünyayı araştırma konusu etmek üzere
kurulmuştur.

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ASBÜ’yü ortaya çıkaran nedenlerden biri de, sağlık ve
mühendislik alanlarının daha evrensel, buna karşın
sosyal bilimlerin daha yerel özellikler taşıması ile
açıklanabilir. Sağlık ve mühendislik alanlarında üretilen
bilimsel bilgi, dünyanın her tarafına kolayca yayılabilir
ve kullanılabilir. Ancak, aynı durum sosyal bilimler için
söz konusu değildir. Örneğin, ABD veya Japonya’nın
sosyal koşulları esas alınarak yapılan bilimsel
araştırma sonuçları, Afrika veya Orta Doğu ülkeleri
için genelleştirme yoluna kolayca gidilemez. Sosyal
bilimler alanında üretilen bilimsel bilgi, üretildiği sosyal
koşulların özelliklerini taşır. Dolayısıyla sosyal bilimler
alanında üretilen bilimsel bilgiyi, sosyal farklılıkları göz
ardı ederek kolay transfer edemez ve kullanamayız. Böyle
bir transfer yapılması durumunda, bilimsel aydınlanma
ve sosyal sorunlara çözüm yerine taklitçi cehalet ve
sosyal sorunların kangrenleşmesine geçit verilmiş olur.
Kısaca, sağlık ve mühendislik gibi bilim alanlarında
üretilen bilgi evrensel, kullanıma kolay konu edilebilir
nitelikte olmasına rağmen sosyal bilimlerde üretilen bilgi
özgün, yerel veya kültürel koşullara bağlı olarak daha
sınırlı ve ihtiyatlı kullanıma konu edilmek zorundadır.
Aksi taktirde, ciddi bir sorun olan sosyal bilimlerde ithal
bilim sorunu ile karşı karşıya kalmış olacağız. Sağlık
ve mühendislik alanlarında ithal bilim çok önemli bir
sorun oluşturmayabilir. Ancak sosyal bilimler alanında
ithal bilim önemli bir sorun oluşturur. Örneğin, kendi
tarihsel, sosyal ve kültürel gerçekliğinizi açıklayan ve
çözüm sunan bir hukuk yaklaşımınız yoksa, hukuk ithal
etme yoluna gidiyorsanız, o zaman kaçınılmaz olarak,
kendinize yabancılaşırsınız. Türkiye bunun dramatik
örneğini oluşturmaktadır. Bir Türk doğduğunda İsviçre
medeni kanununa göre kayıtları yapılmakta, kamusal
yaşamı Fransız idare hukukuna göre düzenlenmekte,
ticari hayatını Alman hukukuna göre sürdürmekte,
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ağlık ve mühendislik gibi bilim
alanlarında üretilen bilgi evrensel,
kullanıma kolay konu edilebilir nitelikte
olmasına rağmen sosyal bilimlerde
üretilen bilgi özgün, yerel veya kültürel
koşullara bağlı olarak daha sınırlı
ve ihtiyatlı kullanıma konu edilmek
zorundadır. Aksi taktirde, ciddi bir sorun
olan sosyal bilimlerde ithal bilim sorunu
ile karşı karşıya kalmış olacağız. Sağlık ve
mühendislik alanlarında ithal bilim çok
önemli bir sorun oluşturmayabilir. Ancak
sosyal bilimler alanında ithal bilim önemli
bir sorun oluşturur.

sosyal yaşamındaki ihlaller İtalyan ceza hukukuna
göre değerlendirilmekte ve öldüğünde İslam usullerine
göre defnedilmektedir. Evet, durum maalesef böyle.
Eğer bir sosyal bilim disiplini olarak hukuk alanında
bilgi üretimini ve yayılımını yapmazsanız o zaman bilgi
ithal etmek zorunda kalırsınız. İthal ettiğiniz sosyal
bilginin sonucu olarak da kendisine yabancı, başkasına
benzeyen ve dolayısıyla sorunlarını çözmek yerine doku
uyuşmazlığı ile malul bir bünyeye mahkum bir toplum
olacaktır. Hukuk için verdiğimiz örneğin aynısı yönetim
bilimleri, dini bilimler, psikoloji bilimleri, uluslararası
ve siyaset bilimleri, tarih ve sosyoloji bilimleri için
de geçerlidir. İşte ASBÜ böylesi bir ihtiyacın sonucu
olarak ortaya çıkmıştır. Diğer bir ifade ile ASBÜ sosyal
bilimlerde kendi sosyal gerçekliğimizi esas alarak eğitim
ve araştırmalar yapan, sosyal sorunlara özgün, yenilikçi
çözümler üreten, toplumsal sorumluluk çerçevesinde
katkılar sunan bir misyon ile ortaya çıkan bir ihtisas
üniversitesidir.
OGM: Sosyal bilimler alanında ülkemizde açılan ilk üniversite
olan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin Rektörü oldunuz.
Üniversite ve faaliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz?
BARCA: Üniversitemiz giderek “kuruluş dönemine”
ilişkin çalışmaları geride bırakarak “kurumsallaşma
dönemine” ait çalışmalara yönelmektedir. 2013’den
bu yana geçen süre içerisinde, izole bir kampüs yerine
toplum ile iç içe bir şehir üniversitesi anlayışı ile
üniversitemizi yapılandırmaya; eğitimci yönü ağır basan
öğretim üyeleri yerine araştırmacı nitelikleri öne çıkan,
uluslararası deneyime sahip öğretim üyelerinden oluşan
bir kadro oluşturmaya; genel programlar yerine özgün
lisans ve lisansüstü programlar tasarlamaya; bölüm,
fakülte, araştırma merkezleri ve enstitülerimizi kurarak
aktifleştirmeye vs. çalıştık.
Ana hatlarıyla faaliyetlerimizi üç ana başlık
altında özetleyebiliriz. Birincisi, bilgi üretimini
kurumsallaştırmaya yönelik faaliyetlerimiz. Sosyal
Bilimler Üniversitesinin bir ihtiyaç olarak görülmesinin
arkasındaki en önemli neden, bilimsel yöntem ile
üretilen sosyal bilgiye olan yüksek ihtiyaç olmuştur. Az
önce ifade ettiğim üzere ülkemizin dışa açılmasının,
siyasal ve ekonomik alanda etkinliğinin artmasının,
sosyal kimliğini yerli olarak inşa etme arayışının doğal
bir sonucu olarak sosyal bilim bilgi ihtiyacı da artmıştır.
Bunun sonucu olarak bilgi üretimini sağlayacak
“araştırma odaklı” bir üniversite ihtiyacı gündeme gelmiş
ve ASBÜ’nün ortaya çıkması ile gerekçe oluşturmuştur.
Bizler de bu vizyona uygun olarak, bilgi üretimine
yoğunlaşmış araştırma odaklı bir üniversite modeli
kurma çabası içerisine girmiş durumdayız. Geliştirmek
istediğimiz modelin odağında araştırma merkezleri
yer almaktadır. Hedefimiz spesifik konularda çok
sayıda araştırma merkezi kurmak ve bunlar aracılığı
ile bilgi üretimini sağlamaktır. Kuracağımız araştırma
merkezlerinin önemli bir kısmı ülke uzmanlıkları ile
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ilgili bir kısmı sosyal, ekonomik ve siyasal alanda etki
potansiyeli yüksek, gelişmekte olan alanlar ile ilgili ve
bir kısmı da sosyal sorun alanları ile ilgili olacaktır.
Çok sayıda araştırma merkezi ile karmaşık ve çok
boyutlu sosyal olgulara disiplinler arası veya çoklu
disiplinler bakışıyla ışık tutmaya çalışacağız. Araştırma
merkezlerini araştırma altyapısı ile destekleyerek birer
sosyal laboratuvar olarak çalışmasına gayret etmekteyiz.
Araştırma merkezlerinden üretilen bilginin bir yandan
fakülte ve enstitülere eğitim aracılığı ile yayılımını,
diğer yandan sosyo-kent aracılığı ile toplumun çeşitli
şubelerinde uygulamaya aktarılmasını sağlayacağız.
İkincisi, bilgi yayılımını kurumsallaştırmaya yönelik
faaliyetlerimiz. Eğitim aracılığı ile üretilen bilginin
yayılımı üniversitelerin ikinci bir görevidir. Ancak
eğitim aracılığı ile üretilen bilginin yayılımını sağlarken
sosyal bilimlerde asla hocadan-öğrenciye doğru dikey
ve tek yanlı bir bilgi aktarımından bahsetmiyoruz.
Eğitimde de önemli bir farklılaşma çabası içerisindeyiz.
Detaylar bir kenara bırakılırsa, bu farklılık şöyle ifade
edilebilir; öğrencinin pasif bir bilgi tüketicisi değil, bir
yandan üretilen bilgiyi alan ama aynı zamanda bilgi
üretiminde de aktif rol oynayan bir öğrenme ortamının
aktörü olması. Diğer bir ifade ile hoca ve öğrencinin
yatay ve çift yönlü bir katılımcı öğrenme sürecinde yer
almasını sağlamak. Sosyal bilimler; sağlık, mühendislik
ve temel bilimlerden farklı olarak, evrensel düzeyde
kolay standardize edilip kalıplar, formüller, kesin bilgiler
şeklinde sunulamaz. Sosyal bilimler büyük ölçüde
bağlam bağımlı ve yoruma dayalı olmak zorundadır.
Bunun bir sonucu olarak yorumsamacı bir yöntem
kaçınılmaz olacaktır. Dolayısıyla sosyal bilimlerde bilgi
yayılımı dikey/otoriteryan değil yatay/demokratik
bir iletişim üslubuyla verilmelidir. Bununla beraber,
maalesef, çoğu yerde sosyal bilgi evrensel genellemeler
tonunda, yukarıdan aşağıya kesin doğru tadında ve
değişmez katı ve köşeli kalıplar şeklinde verilmektedir.
Bu durum sosyal bilgi yayılımını diyaloğa veya çok yönlü
iletişime dayalı entelektüel bir faaliyet olmaktan çıkarıp
mekanik ve ezberci bir monoloğa dönüştürmektedir.
Böylesi bir bilgi yayılımı da maalesef, bireyi geliştirici,
dönüştürücü ve bireysel/toplumsal sorunlara çözüm
sağlayıcı bir üretkenliğe veya faydaya götürmemektedir.
İşte ASBÜ’nün yapmak istediği, bilgi yayılımı için
katılımcı, öğrenmenin ve tartışmanın teşvik edildiği,
sadece tüketen değil, tüketirken üreten entelektüel bir
ortamı kurumsallaştırmak.
Üçüncüsü, bilginin uygulamaya aktarılmasını sağlayan
kurumsallaştırmaya yönelik faaliyetlerimiz. Bilgiyi
üretmenin ve yaymanın ötesinde, günümüzde daha
önemli ve zor olanı, bilgiyi uygulamaya aktarmaktır.
Tıp ve mühendislik bilimleri, uygulamalı bilimler
oldukları için bu sorun ile çok karşı karşıya değillerdir.
Ancak sosyal bilimler alanında üretilen bilginin
uygulamaya yansıtılması önemli bir sorun olmakla
beraber uygulamaya yansıtmanın etkili ve kestirme
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lkemizde sosyal bilim eğitim
ve araştırmalarının genellikle
uygulamalardan kopuk ele alındığını,
soyut düzeyde sunulduğunu ve toplumsal
gerçeklikler ile ilişkilendirilmediğini
gözlüyoruz. ASBÜ’de uygulamaların içinde
yer almış deneyimli veya genç ama yenilikçi
akademik kadromuz sayesinde teori ile
uygulamayı birlikte ele alabileceğimiz yeni
yaklaşımlar geliştirme çabası içerisindeyiz.

yolu da yoktur. Fakat, şüphe yok ki, bilginin değeri
büyük ölçüde uygulamada sağladığı fayda ile ilişkilidir.
Üretilen bilgi sosyal sorunlara ne kadar kalıcı veya
yenilikçi çözümler sunmuş ise o kadar değerli
olacaktır. Bu çerçevede araştırmalar yoluyla üretilen
bilginin eğitim yoluyla yayılımını sağlamanın ötesinde
uygulama yoluyla faydaya dönüşebilmesi için ASBÜ
çeşitli kurumlar geliştirmek için çaba sarf etmektedir.
Bunların başında sosyo-kent gelmektedir. Bu bakış
açısı doğrultusunda, ASBÜ, teknolojik yenilikleri
kurumsal olarak destekleyen tekno-kent gibi sosyal
yenilikleri destekleyen bir sosyo-kent kurulumu ile
bunu başarmayı hedeflemektedir. Bir sosyal bilim
üniversitesi olarak böylece ilk sosyo-kenti de kurmuş
olacağız. Sosyal inovasyon ülkelerin en önemli rekabet
ve ilerleme alanıdır. Bir toplumun kalkınmasında en
az teknolojik inovasyonlar kadar sosyal inovasyonlar
önemli bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla, üniversiteler
katkılarını teknolojik yenilikler kadar sosyal yenilik
alanlarında da yapmayı hedeflemelidirler. Örneğin,
dünyanın en saygın üniversitelerinden olan Stanford
Üniversitesi’nden çıkmış 43 bin kadar şirketin
yarısından fazlası sosyal inovasyonun sonucudur.
Ülkemizde sosyal inovasyonu teşvik etmek, sosyal
girişimciler yetiştirmek, sosyal sorunlara yenilikçi
çözümler geliştirmek artık bir tercih değil, bir zorunluluk
olarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla, sosyal
bilimlerde üretilen bilginin faydaya dönüştürülmesi veya
toplumsal fayda düşünülerek bilimsel bilgi üretilmesi
önemli bir ihtiyaç olarak durmaktadır. Bilimsel bilgi ile
toplumsal fayda arasındaki köprüyü kurma çok önemli
bir katkı olacaktır. Bu bağlamda, ASBÜ üretilen bilginin
uygulamaya aktarılmasını kurumsallaştırmak adına
önemli faaliyetler yürütmektedir. Ülkemizde sosyal bilim
eğitim ve araştırmalarının genellikle uygulamalardan
kopuk ele alındığını, soyut düzeyde sunulduğunu
ve toplumsal gerçeklikler ile ilişkilendirilmediğini
gözlüyoruz. ASBÜ’de uygulamaların içinde yer almış
deneyimli veya genç ama yenilikçi akademik kadromuz
sayesinde teori ile uygulamayı birlikte ele alabileceğimiz
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yeni yaklaşımlar geliştirme çabası içerisindeyiz. Bunun
üniversitemiz için önemli bir farklılaşma yönü ve
toplumumuz için de önemli bir katkı olacağından eminiz.
Teori ile uygulamayı aynı potada sunabilmek amacıyla
bireysel danışmanlıkların ötesinde kurumsal düzeyde
sistematik ve sürdürülebilir katkılar sunabilmek için
ASBÜ bünyesinde bir “sosyo-kent” kurmayı hedefliyoruz.
Dünyada çok az örneği olan sosyo-kentler sosyal
sorunların çözümü ve sosyal gelişmeler için ihtiyaç
duyulan bilimsel bilginin arz ve talebin buluştuğu ve
yönetildiği kurumsal yapılardır. ASBÜ’nün kendine özgü
olarak geliştireceği yeni sosyo-kent modeli çerçevesinde
bünyesinde kurulacak olan çeşitli altyapılar (sosyaldeney laboratuvarları, simülasyon merkezleri, ex-ante
ve ex-post etki analiz ortamları, çıkar çatışmalarında
müzakere ortamları, vs.), arayüzler ve teknikler aracılığı
ile sosyal sorunlara yenilikçi çözümleri sistematik ve
devamlı bir şekilde sunmayı amaçlamaktadır. ASBÜ
böylece bünyesinde bulunan farklı sosyal bilimcilerin
(sosyolog, psikolog, hukukçu, iktisatçı, ilahiyatçı,
işletmeci, siyaset bilimci vb.) oluşturacağı ekipler
yardımıyla sosyal sorun ve yeniliklere çok yönlü
çözümler sağlayabilecektir.
OGM: Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında öğrencilerin bilim
insanı olarak yetiştirilmelerine kaynaklık etmeyi amaçlayan
Genel Müdürlüğümüze bağlı 93 Sosyal Bilimler Lisesi
bulunmaktadır. Sosyal Bilimler Liseleri hakkında görüşleriniz
nelerdir?
BARCA: Sosyal Bilimler Liselerinin kuruluşu geç kalmış
ancak stratejik bir girişim olarak görülmelidir. Yüz yüze
olduğumuz sorunların büyük kısmı sosyal nitelikte
ancak bunların çözümü için sosyal bilimlere yatırım
yapmayı Cumhuriyetin kuruluşundan yaklaşık yüz yıl
sonra gerçekleştirmek anlaşılır gibi değil. Bunda fikri
katkısı, yasal ve yönetsel katkısı, maddi ve manevi
katkısı olan herkesi yürekten kutluyorum. Sosyal
bilimler ve dolayısıyla sosyal bilim uzmanları bir ülkenin
yumuşak gücüdür. Sosyal bilimler toplumun kültürel,
yönetsel, ahlaki-değer yönünü temsil eden soyut, gözle
görülmeyen manevi gücünü temsil eder ve bu bakımdan
sağlık ve mühendislik gibi bedeni ve maddi, somut ve
gözle görülebilir güçlerden oldukça farklıdır. Şüphesiz
sağlık ve mühendislik bilimlerine çok ama çok ihtiyaç
vardır. Ancak sosyal bilimlere daha az ihtiyaç olduğu asla
söylenemez.
Bunu üç örnekle açıklamaya çalışalım. Birincisi,
Pathways of Leaders: An International Comparision
(Liderlerin Üniversite Eğitiminde İzledikleri Yollar:
Uluslararası Bir Karşılaştırma) ve Türkiye’nin de içinde
yer aldığı dünyanın 30 farklı ülkesindeki üniversite
eğitimi almış kamu, özel ve STK sektörlerinde çalışan
profesyonel liderler üzerine yapılan çalışmaya göre,
liderlerin büyük çoğunluğu (%56) üniversite derecelerini
sosyal ve beşeri bilimler alanında almışlardır. Çalışmaya
göre, sosyal bilimlerin etkisi liderlerin yüksek lisans
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osyal bilimler toplumsal kimliğimizin
oluşmasında, kültürel dinamiklerimizin
şekillenmesinde, zihin yapımızın form
kazanmasında, değerlerimizin ortaya
çıkmasında son derece önemli bir rol
oynamaktadır. Bunların ithal bilimin
etkisinde tebarüz etmesi durumunda,
esasen, farklılıklarıyla kendimiz olmak
yerine, zamanla kendimize yabancılaşmış bir
toplum oluruz.

derecelerinde de devam etmiştir. Araştırmaya katılan
liderlerin yarısının lisansüstü dereceleri sosyal bilimler
alanındadır. Yaş gruplarına ayrıldığında genç liderlerin
içerisinde üniversite derecelerini sosyal ve beşeri bilimler
alanında alanların oranı artmaktadır. Şöyle ki, 45 yaş
ve üstü liderlerde sosyal ve beşeri bilimler alanında
üniversite diploması oranı %53 iken bu oran 45 altı yaş
grubundaki liderlerde %58’dir. Farklı bir şekilde ifade
edersek, 45 yaş altı her 10 liderden 6’sı sosyal ve beşeri
bilimler alanlarında üniversite diplomasına sahiptirler.
Söz konusu çalışma, şu sonucu da raporlamaktadır;
ülke istatistikleri göz önüne alındığında, sosyal bilimler
mezunlarının liderlik şansı diğer alanlarda okuyanlara
göre en az %20 daha fazladır. Bu sonuç liderlik ve sosyal
bilimler alanında üniversite diploması arasındaki pozitif
ve anlamlı bir ilişkiye işaret etmektedir. Çalışmada
raporlanan bulgulardan birine daha değineyim: Türkiye
özelinde lider yetiştirmede dışa bağımlılık durumu söz
konusudur. Şöyle ki, örneklem grubunda kendi ülkeleri
dışında bir başka ülkeden lisans diploması alma oranı
%16 iken, Türkiye’nin içinde yer aldığı ülkeler grubu
için bu oran %24’tür. Sorunuzun cevabını bu bulgular
kısmen vermektedir. Evet, liderlerin çoğunun eğitim
arka planında sosyal bilimler var. Sanıyorum şunu ileri
sürmek mümkün: Bir ülkenin başarısı ile devlet adamları
arasında kuvvetli bir ilişki var. Güçlü devlet adamları
sayesinde devletler de güçlü olur. Lider karakterli
güçlü devlet adamlarını yetiştirmeye her ülke özel bir
önem vermek zorundadır. Bunlar her ülkenin emniyet
subaplarıdır. Ülkeler ilerlemelerini ve atılımlarını
bunlar ile gerçekleştirirler. Bu tespitten hareket ile
şunu ileri sürebiliriz: Neye yatırım yaparsanız o gelişir,
neyi de ihmal ederseniz o körelir. O halde, sosyal
alanda yüksek profilli bir kuşağın her zaman olmasını
sağlayacak kurumsal tercihler olmalı ve bu doğrultuda
imkânlar sağlanmalıdır. Bu önemli bir devlet politikası
olarak görülmelidir çünkü devletin bekası, toplumun
kalkınması, ülkeler arası rekabette önde olması bu
politikaya bağlıdır.
İkincisi, sosyal bilim alanında yetkin liderlere olan
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ihtiyacın ötesinde, aynı zamanda sosyal bilimler
bağımsızlığımız için de gereklidir. Çünkü sosyal
bilimler toplumsal kimliğimizin oluşmasında, kültürel
dinamiklerimizin şekillenmesinde, zihin yapımızın
form kazanmasında, değerlerimizin ortaya çıkmasında
son derece önemli bir rol oynamaktadır. Bunların
ithal bilimin etkisinde tebarüz etmesi durumunda,
esasen, farklılıklarıyla kendimiz olmak yerine, zamanla
kendimize yabancılaşmış bir toplum oluruz. Onun için
ithal bilim sağlık ve mühendislikte kabul edilebilir.
Ancak, sosyal bilimlerde asla. Esasen şu an yaşadığımız,
yüz yüze kaldığımız toplumsal sorunlarımızın
kaynağında tam da bu ithal sosyal bilim yatmaktadır.
Bütün bunların bilincinde olarak, Sosyal Bilimler
Liselerini sıradan birer lise ve bu liselerde verilen eğitimi
sıradan bir eğitim olarak görmüyoruz. Sosyal Bilimler
Liseleri ile özümüze dönüşün, kendimizi keşfedişimizin,
kendi değerlerimize yeniden hayat kazandırmanın bir
çabası, misyonu ve vizyonu olarak değerlendiriyoruz.
Günümüz küresel sisteminde, bilgi (episteme) ve güç/
iktidar arasında doğru orantı olduğu kabul edilir. Bu
anlamda, güçlü bir sosyal bilimler eğitimi yerel ve
küresel ihtiyaçları iyi okuyup bu alanda bilgi ve teknoloji
üreten güçlü toplumların, politik sistemlerin ve küresel
şirketlerin ortaya çıkmasında önemli rol oynayacağından
şüphe yoktur.
Özellikle son iki yüzyılda sosyal bilimlerin sistematik
olarak Batı merkezli ülkelerde gelişmeye başladığı
dönemlerden itibaren, Batının entelektüel ve kültürel
yaşamda egemenliğini besleyen sosyal bilimler alanında
hâkim durumdadır. Bu nedenle, sosyal bilimler
alanında yeni “alternatif okuma” yöntemleri, “alternatif
muhakeme” şekilleri, “alternatif kavramlar” ve alternatif
bilimler düşünülmelidir. Böylece alternatif bir bilim
yapma tarzı ortaya çıkmaya başlayacaktır. Hakim ve
hegemonik sosyal bilimin etkisinden kurtulmanın yolu
alternatif düşünce okulları kurmaktır.
Üçüncüsü; insana, insan topluluklarına ve modern
toplumlara ait fenomenler -yaygın kanının aksine- son
derece karmaşık olduğu için sosyal bilim alanlarında
entelektüel kapasiteleri veya IQ’leri yüksek kişilere çok
daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer bir deyişle,
örneğin, bireyin tercihlerini ve seçimlerini anlamak,
atom altı parçacıkların hareketini anlamaktan daha
kolay değildir. Onun için sosyal zekası, IQ ve entelektüel
kabiliyetleri yüksek kişileri seçen ve Sosyal Bilimler
Liselerine yerleştiren bir sistemin geliştirilmesine
ivedilikle ihtiyaç vardır. Aynı durum üniversiteler için de
geçerlidir. Mevcut durumda, seçme ve yerleştirmenin
yanlış yönlendirmesi nedeniyle yetenek dağılımında
önemli bir dengesizlik yaşandığı kanaatindeyiz. Tıp
ve mühendislik bilimlerini daha fazla ödüllendiren
mevcut yaklaşımdan dolayı en zekiler buralara
yönlendirilmektedirler. Halbuki sosyal bilimlerin
karmaşıklığı, zorluğu ve önemi göz önüne alındığında
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seçme ve yerleştirme sisteminin daha dengeli bir yetenek
dağılımı sağlaması ülkenin insan kaynağının etkin
yönetimi için gerekli görünmektedir.
OGM: Genel Müdürlüğümüz ile Üniversiteniz arasında
imzalanan eğitimde iş birliği protokolü ve uygulamaları
hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
BARCA: Sosyal Bilimler Liseleri ile Ankara Sosyal
Bilimler Üniversitesi arasında bir iş birliği protokolüne
öncülük ettiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Böylece
sosyal bilimler ihtisas liselerini ve Üniversitesini
bir platformda buluşturmuş oldunuz. Bu doğrudan
iletişim kurmak, birbirimize yönelik beklenti ve
desteklerimizi konuşmak, önerilerde bulunmak ve
birlikte yapabileceğimiz işleri belirlemek için atılmış
önemli bir adım oldu. Protokolün imzalanmasından
hemen sonra liselerimizden çok sayıda ve farklı talepler
gelmeye başladı. Örneğin, öğrencilere üniversite vizyonu
kazandırmak için kampüs ziyaretleri, örnek ders
sunumları, kişisel gelişim ve motivasyon konuşmaları,
birlikte sempozyum düzenleme vb. hususlarda talepler
geldi ve bu taleplerin tamamını karşıladık.
Bu ilk temastan sonra daha ileri adımlar atmanın
zamanının geldiğini sanıyorum. Örneğin protokole
dayalı şu hususlarda daha ileri iş birlikleri yapılabiliriz:
Sosyal bilimlere ve liselerine ilişkin araştırmalar yapmak,
müfredat geliştirmek, ders materyali geliştirmek,
eğitimcilerin eğitimini yapmak, eğitim yöntemleri
geliştirmek, karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm
arayışları için çalıştay ve odak grup tartışması gibi
çalışmalar yapmak, teşvik edici yarışmalar düzenlemek
vb. Kısaca, Sosyal Bilimler Liselerini geliştirecek
çalışmalara da yönelmek uygun olacaktır. Bir hususu
daha belirtmekte yarar var: Bize liselerden ne kadar
iyi yetiştirilmiş öğrenci gelirse, bizlerde daha çok katkı
sağlamak durumunda oluruz. Bunun için birbirimizi
daha yakından tanımaya ve beklenti ve önerilerimizi
paylaşmaya ihtiyacımız var.
OGM: Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Sosyal Bilimler Liseleri
Ulusal Öğrenci Sempozyumu’na Üniversitenizin vermiş olduğu
akademik destek için şükranlarımızı sunuyoruz. “Darbeden
Demokrasiye: 15 Temmuz” ana başlığı ile düzenlenen
sempozyum ile ilgili düşüncelerinizi okuyucularımızla paylaşır
mısınız?
BARCA: Öncelikle sempozyumun gerçekleşmesinde emeği
geçen herkesi yürekten kutluyorum. Sempozyumun
gerçekleşmesine destek olmak bizim için bir görev, bir
sorumluluk ifası olmuştur. Liseler düzeyinde 15 Temmuz
ihanet kalkışması ile ilgilenilmesi, araştırılması ve
bir sempozyum aracılığı ile sunulması bizim için özel
bir anlam ve öneme sahiptir. Bu tür sosyal olaylar TV
tartışma programlarına, akademik çalışmalara, STK
aktivitelerine konu olabilir. Ancak lise düzeyindeki
öğrencilerin ilgi, araştırma ve bilimsel sunumlarına
konu olması asla sıradan değildir. Bu sıra dışı etkinliği
organize edebilmeleri, Sosyal Bilimler Liselerinin
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farkını, gerekliğini ve önemini göstermektedir. Bu
etkinliklerinde yanlarında olmak, yakınlarında olmak,
danışmanlık yapmak, bizatihi sempozyumda oturumlara
katılmak ve başkanlık yapmak bizim için bir mutluluk ve
onur kaynağı olmuştur.
Kısaca, sempozyum liselerimizin misyonlarına uygun
mükemmel bir çalışma oldu. Sempozyum ile günceli ve
duyarlılığı sentezleyen kapsamlı bir faaliyet organize
ettiler. 15 Temmuz ihanet kalkışmasını çok yönlü ele
aldılar. En fazla takdir ettiğim ise, öğrencilerimizin
tebliğlerinin fikri düzeyi oldu. Eğitimini aldıkları
sosyal bilim nosyonunu önemli bir sosyal olaya
uygulama konusunda her biri bir bilim insanı titizliği
ve ciddiyeti sergiledi. Buna tanık olunca liselerimizin
varlık nedenlerini ve ne kadar önemli bir boşluğu
doldurduklarını, ülkemizin emniyet sübabı olduklarını
düşündüm katılımcılar ile şunu paylaştım: Bu sosyal
bakışa ve bilgi donanımına sahip böylesi duyarlı bir
çevre oldukça iç ve dış mihraklar asla başarılı olamazlar.
Şüphe yok ki, 15 Temmuz darbe kalkışması Cumhuriyet
tarihinde karşılaştığımız en sofistike sosyal olaydır.
Yurt içi ve dışı bağlantılarıyla, bir avuç insanın değil
kitlesel ihanetin yaşandığı anormalliğiyle, sessiz
çoğunluğun nasıl spontane, hızlı ve kuvvetli bir direniş
için organize olabilmesiyle, darbelere karşı alışıla gelen
lider teslimiyeti yerine direnişe çağıran kararlı ve cesur
liderlik örneğiyle çok yönlü anlaşılması ve araştırılması
gereken bir olaydır. Bu olay Türk insanının bilinç
düzeyinde bir sıçrama yaşamasına ve ülkesine sahip
çıkmasına yol açtı. Ancak bunun unutulmaması ve genç
nesillerin hafızalarına kazınması için Sosyal Bilimler
Liselerinin yaptığı çalışma örnek nitelikte oldu. Bu
ve benzeri olayları gündemlerine daha sık almalarını
öneririm.
OGM: Sosyal Bilimler alanına yönelecek öğrencilerimize öneri
ve tavsiyeleriniz nedir?
BARCA: İnsan ve toplum ile ilgili olguları merak ediyor
ve sosyal bilim disiplinlerinde ilerlemek istiyorsanız,
adresiniz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ)
olmalıdır. ASBÜ’de eğitimin hedefi, piyasa standartlarına
göre uzman yetiştirmenin ötesinde toplumun çeşitli
şubelerinin (kamu, özel ve sivil alan) ihtiyaç duyduğu
yüksek nitelikli entelektüeller yetiştirmektir. Uzmanlık
eğitimin yanı sıra merakın sürüklediği düşünme becerisi
ve sosyal inovasyon yeteneğini kazandırmak için ASBÜ,
öğrencilerine küçük sınıflarda katılımcı ve canlı bir
tartışma ortamı, kurumsal araştırma projelerinde yer
alma fırsatı, ulusal ve uluslararası değişim programlarına
aktif katılım imkânları, ulusal ve uluslararası en iyi
kuruluşlarda staj destekleri sunmaktadır.
ASBÜ’de lisans programları diğer üniversitelerin eğitim
yaklaşımlarından farklı olacaktır. Her şeyden önce,
ifade ettiğim üzere, ASBÜ eğitim ağırlıklı olmaktan
daha çok araştırma ağırlıklı bir üniversite olacaktır.

Bunun anlamı, yapacağı bütün faaliyetlerin (eğitim,
sosyal inovasyon bağlamında girişimcilik, toplumsal
sorumluluk bağlamında katkı) odağında araştırma
olacaktır. Bütün faaliyetler araştırmalara dayalı
olacaktır. Bu bağlamda, lisans eğitimi de araştırma
yönelimli olacaktır. Lisans eğitiminde ilgili bölümün
bilimsel bilgi birikiminin öğrenciye kazandırılması ile
yetinilmeyecek öğrenciler de birer araştırmacı olarak
değerlendirilerek bilgi üretimine katkı sağlamak için
desteklenecek ve teşvik edileceklerdir. Kısaca, ASBÜ
birlikte öğrenme, araştırma ve araştırma sonuçlarını
yayma ortamını, altyapısını, desteğini ve teşvikini
sağlamaktadır. Araştırma odaklı böylesi bir eğitimden
geçmiş bir kişi, uzmanlık alanındaki standartlaştırılmış
bilgiden haberdar olmanın ötesinde uzmanlık alanını
ilerletecek yeni katkılar da sunma özelliğine sahip
olacaktır. Bunun sonucunda, lisans mezunlarımız sadece
birer uzman değil, alanına yön veren, katkı sağlayan
birer öncü entelektüeller olarak iş hayatına bir adım
önde katılmış olacaklardır.
ASBÜ aynı zamanda bir girişimci üniversite olarak,
sosyal girişimcilik kültürünü her düzeyde (öğrenci,
öğretim elemanı, idareci, paydaş) yaymayı stratejik
önemde görmektedir. Sosyal girişimciliği teşvik ve sosyal
inovasyonu kurumsallaştırmak için bünyesinde, daha
önce belirttiğim üzere, bir “sosyo-kent” geliştirmektedir.
Türkiye’nin başkentinde ve başkentin merkezinde yer
alan ASBÜ, sosyal girişimci yönüyle bilginin kamu, özel
ve sivil alanda faydaya dönüştüğü stratejik bir odak
olacaktır. Sosyal çözüm, dönüşüm, değişim ve ilerleme
arayışı içinde olan her birey ve kurum için ASBÜ bir
hizmet sunma veya hizmet alma adresi olacaktır.
Eğitim, araştırma ve sosyal girişimcilik bağlamlarında
hedeflenen toplumsal katkıların yanı sıra ASBÜ
yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte yürüteceği sosyal
sorumluluk proje ve faaliyetleri ile de hizmetler sunmayı
misyonunun bir parçası olarak görmektedir. Sosyal
sorumluluk duygusu ile topluma bilimsel temelli katkılar
sunacakların da adresi yine ASBÜ olmalıdır. Sosyal
bilimler ile sınırlı misyonumuz çerçevesinde toplumun
içinde, toplum için ve toplumla birlikte hareket ettiğimiz
sürece başarıya doğru giden yolda ilerleyeceğimiz
inancındayız.
ASBÜ’nün teşvik edici ve destekleyici öğrenme ve
araştırma ortamında birer sosyal girişimci olarak
birlikte inovasyonlar yapmak ve toplumsal sorumluluk
çerçevesinde hizmetler sunmak arzusuyla hepinize
başarılar dilerim.
OGM: Sayın Rektörüm sorularımıza içtenlikle cevap verdiğiniz
için teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarınızda ve
hayatınızda başarılar dileriz.
BARCA: Düşüncelerimizi paylaşma fırsatı verdiğiniz için
biz teşekkür ederiz.
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Tematik Spor
Liseleri Açılıyor
S

por liselerinin olimpik branşlarda yapılandırılması
çalışmaları kapsamında; tematik spor liselerinin
sayısının artırılması ve olimpik sporlarda branşlaşmaya
gidilerek uluslararası spor camiasında ülkemizi temsil
edecek sporcuların yetiştirilmesine yönelik toplantı;
Ortaöğretim Genel Müdürü Sayın Ercan TÜRK’ün
başkanlığında, tematik spor liselerinin açılacağı
illerin millî eğitim müdürlüklerinin ortaöğretim
bölümünden sorumlu il millî eğitim müdür
yardımcıları/şube müdürleri, Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlüklerinin okul spor faaliyetlerinden
sorumlu il müdür yardımcıları/şube müdürleri ve ilgili
federasyonların temsilcileri ile spor lisesi müdürlerinin
katılımıyla 07 Haziran 2017 tarihinde Ankara Başkent
Öğretmenevi’ nde gerçekleştirildi.

Bakanlığımıza bağlı 68 spor lisesi bulunmakta olup,
İstanbul Türkiye Futbol Federasyonu Meral-Celal
Aras Spor Lisesi ve Ankara TVF Spor Lisesi ilk tematik
spor lisesi olarak açılan okullarımızdır. Bu sayının
artırılması amacıyla, Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor
Bakanlığı arasında 19/04/2016 tarihinde imzalanan
iş birliği protokolüne göre, tematik spor liselerinin
sayısının artırılması ve spor liselerinin bazı spor
branşlarında uzmanlaşmayı mümkün kılacak şekilde
yapılandırılması öngörülmüştür.
Bu kapsamda yapılan toplantıda; 8 ildeki spor lisesi,
tematik spor lisesi olarak belirlenmiştir.
2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren bu
okullarda branşlaşmaya uygun öğrenci alınması
planlanmıştır.

18
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• Antalya Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor LisesiBireysel Sporlar (Yüzme, Bisiklet),
• Erzincan Spor Lisesi- Bireysel Sporlar (Atletizm,
Badminton),
• Erzurum Aziziye Spor Lisesi- Kış Sporları, (Buz
Pateni, Curling, Kayak, Buz Hokeyi, Sürat Pateni),
• Eskişehir Tepebaşı Eğitimciler Spor LisesiBasketbol,
• İzmir Foça Spor Lisesi-Futbol,
• Samsun İlkadım Gülizar- Hasan Yılmaz Spor LisesiUzakdoğu Sporları (Judo, Karate, Taekwondo,
Jimnastik),
• Sakarya Serdivan Spor Lisesi- Su Sporları (Yelken,
Kano, Kürek),
• Sivas Ahmet Ayık Spor Lisesi- Bireysel Sporlar
(Güreş, Boks).

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Müfredat
e
m
r
i
d
n
e
l
r
e
Değ
Çalıştayı

G

enel Müdürlüğümüzce, öğretim
programlarının değerlendirilmesi,
sadeleştirilmesi, güncellenmesi ve
geliştirilmesi çalışmaları kapsamında
tamamlanan taslak öğretim programlarının
Bakanlığımızca askıya çıkartılması
sonucunda kamuoyundan gelen görüş ve
önerilerin değerlendirilmesine yönelik
olarak; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
ve ilgili öğretim dairelerinin katılımıyla,
20-24 Şubat 2017 tarihleri arasında
Antalya ilinde geniş katılımlı bir çalıştay
gerçekleştirilmiştir.

Öğretim Programları Değerlendirme Çalıştayı’nın
açılışında; yaklaşık bir senedir devam eden öğretim
programlarının değerlendirilmesi, sadeleştirilmesi,
güncellenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarında sona
gelindiği, bu çalışmada ise Genel Müdürlüklerce
hazırlanıp Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına
gönderilen, 13 Ocak 2017 tarihinde kamuoyunun
görüşüne sunulan 51 taslak öğretim programı ile
ilgili Bakanlığımıza ulaşan geri bildirimlerin nihai
değerlendirmesinin yapılacağı ifade edilmiştir.
Müsteşar Yardımcısı Sayın Muhterem KURT, Talim
ve Terbiye Kurulu Başkanı Sayın Alpaslan DURMUŞ,
Ortaöğretim Genel Müdürü Sayın Ercan TÜRK’ün
yanı sıra Bakanlığımız üst düzey yöneticileri ve 51
öğretim programından sorumlu komisyon üyelerinin
katıldığı çalıştay 24 Şubat 2017 tarihinde sona
ermiştir.
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ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Müfredat Çalışmalarımız
64. Hükûmet Programı, 2016
Yılı Eylem Planı ile Onuncu
Kalkınma Planının “Öncelikli
Dönüşüm Programları”
çerçevesinde; Genel
Müdürlüğümüzce, NisanKasım 2016 tarihleri arasında
öğretim programlarının
değerlendirilmesi,
sadeleştirilmesi, güncellenmesi
ve geliştirilmesi çalışmaları
tamamlanmış olup, Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanlığına
gönderilmiştir. 22 öğretim
programı için Kurul Kararı
alınmıştır.
Öğretim programlarının
güncelleştirilmesi çalışmaları
kapsamında;
■ 20-24 Şubat 2017 tarihleri
arasında öğretim programlarının
askıya çıkartılması sonrası
kamuoyundan gelen görüş ve
öneriler değerlendirilmiştir
■ 06-10 Mart 2017 tarihleri
arasında öğretim programlarını
hazırlayan alan öğretmenlerinin
formatör olarak yetiştirilmesi
amacıyla akademisyenlerce;
program okuryazarlığı, ölçme
değerlendirme eğitimi, öğretim
yöntem ve teknikleri, materyal
tasarım ve etkinlik planlama
eğitimleri verilmiştir.
■ 18-21 Nisan 2017 tarihleri
arasında 2017-2018 eğitim
ve öğretim yılından itibaren
1, 5 ve 9. sınıflarda kademeli
olarak uygulanacak olan
derslerin öğretim programlarını
güncelleme çalışmalarına
katılan öğretmenlere yönelik
olarak; Genel Müdürlüğümüz
koordinesinde, Talim ve Terbiye

20
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2017-2018 Eğitim Öğretim
Yılında Okutulacak Ders
Kitapları Çalışmaları
Kurulu Başkanlığı, Temel
Eğitim Genel Müdürlüğü ve
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
personeli ve akademisyenlerin
katılımı ile “Değerler Eğitimi”
komisyon çalışması yapılmıştır.
■ Ortaöğretim kurumlarında
kademeli olarak uygulanacak
olan derslerin öğretim
programlarının güncelleme
çalışmalarında yer alan
öğretmenler, akademisyenler
ve Bakanlığımız personeli
tarafından ülke genelinde
farklı okul türlerinde görev
yapan branş öğretmenlerine
güncellenen öğretim
programlarının tanıtımına
yönelik «Formatör Eğitici
Eğitimi» çalışmaları 02-06, 1216 ve 23-26 Mayıs 2017 tarihleri
arasında gerçekleştirilmiştir.
■ Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne
bağlı okullarda okutulan/
okutulacak olan; “Matematik
Uygulamaları, Bilim
Uygulamaları ve İslam Bilim
Tarihi” dersleri taslak öğretim
programları hazırlık çalışmaları
devam etmektedir.

64. Hükûmet Programı, 2016 Yılı
Eylem Planı ile Onuncu Kalkınma
Planının “Öncelikli Dönüşüm
Programları” çerçevesinde; Genel
Müdürlüğümüzce, Nisan-Kasım
2016 tarihleri arasında ortaöğretim
kurumlarında uygulanmakta/
uygulanacak olan derslere
ait öğretim programlarının
değerlendirilmesi, sadeleştirilmesi,
güncellenmesi ve geliştirilmesi
çalışmaları doğrultusunda 9 ve 10.
sınıf taslak ders kitaplarının/eğitim
araçlarının hazırlanması çalışmaları
devam etmektedir.
Ortaöğretim kurumlarında 20172018 eğitim ve öğretim yılından
itibaren ortak ders olarak okutulacak
olan 9. sınıf ders kitaplarının
incelenmesi ve düzeltilmesi
çalışmaları 19-24 Mart 2017 tarihleri
ile 02-05 Mayıs ve 12-16 Mayıs 2017
tarihleri arasında yapılmıştır.
Ayrıca, 2017-2018 eğitim ve
öğretim yılında güzel sanatlar
liseleri ile spor liselerinin 9 ve 10.
sınıflarında okutulacak olan taslak
ders kitaplarının yazım inceleme ve
düzeltme çalışmaları tamamlanarak,
Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığına gönderilmiştir.

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mevzuat Güncelleme Çalışmalarımız
Mevzuatın sadeleştirilmesi ve güncellenmesi kapsamında;

■

Genel Müdürlüğümüzün koordinesinde bulunan
Bakanlığımızın ilgili merkez teşkilatı birimleri ile taşra
teşkilatındaki yetkililerin katılımı ile son şekli verilen “Millî
Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme
Yönetmeliği” 24/6/2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim
Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğe
ile 2/4/1993 tarihli ve 21540 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait
Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği” yürürlükten
kaldırılmıştır.

■

Genel Müdürlüğümüzün koordinesinde bulunan
Bakanlığımızın ilgili merkez teşkilatı birimleri ile taşra
teşkilatındaki yetkililerin katılımı ile son şekli verilen
“Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler
Yönetmeliği” 08/06/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

■

Ortaöğretim mevzuatının derlendiği “Ortaöğretim
Mevzuatı” adlı dokümanın; yayımlanma sürecinde,
çalışılan ve güncellenen yönetmelik ve yönergelerin
yürürlüğe girmesiyle birlikte 2017 yılı basımı olarak
güncelleme çalışmaları sürdürülmektedir.

■

Özel program ve proje uygulayan Güzel Sanatlar Liseleri
ile Spor Liselerine öğretmen atamasına ilişkin valiliklerce
yapılacak öğretmen tekliflerine ilişkin başvuru formu ve
atama takvimi 24/01/2017 tarihli ve 972585 resmî yazımız
ekinde valiliklere gönderilmiştir.

■

03/02/2017 tarihli ve 83203306/10.04-E.1394441 sayılı
Makam Onayı ile “Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Arası
Öğrenci Faaliyetlerine İlişkin Ödül ve Disiplin Yönergesi”
ile “Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim-Ortaöğretim ve Yaygın
Eğitim Kurumları Türk Halk Müziği Yarışmaları Yönergesi”
nin yürürlükten kaldırılması ve Tebliğler Dergisi’nde
yayımlanması uygun görülmüş olup, Bakanlık ve taşra
teşkilatımız bilgilendirilmiştir.

■

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının 2017/2018 eğitim
ve öğretim yılına dair ders seçimine yönelik e-Okul
üzerinden yürütülecek çalışmalarına ilişkin 03/02/2017
tarihli ve 1381036 sayılı yazımız gereği için valiliklere
(il millî eğitim müdürlüğü), bilgi için merkez teşkilatı
birimlerine gönderilmiştir.

■

Bakanlığımıza bağlı ortaöğretim kurumlarından
Uluslararası Bakalorya(IB) Programı uygulamak isteyen
okul/kurumların yapacağı çalışmalara ilişkin 24/02/2017
tarihli ve 2468830 sayılı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne
ait yazı gereği için valiliklere (il millî eğitim müdürlüğü)
gönderilmiştir.

■

“Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları
Yönergesi”nin güncellenmesine yönelik çalışmalar
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün koordinesinde
yürütülmektedir. Bakanlığımızın ilgili birimlerinden ve taşra
teşkilatımızdan konuyla ilgili 72 kişinin katılımı ile 27-31
Mart 2017 tarihleri arasında Hitit-Ayaş Termal Tesislerinde
bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalıştay sonucunda yapılan
değerlendirmede; söz konusu yönergenin “Millî Eğitim
Bakanlığı Eğitim Bölgeleri Yönergesi” ile “Millî Eğitim
Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi” adı
altında iki ayrı yönerge olarak düzenlenmesine ve Bakanlığın
ilgili birimlerinin görüşüne sunulmasına karar verilmiştir.
Alınan görüş ve öneriler söz konusu taslaklara işlenmiş ve
Makama sunulmuştur.

■

“Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları
Yönetmeliği”ne işlenen çıraklık sistemine ilişkin
hükümlerin yer aldığı değişiklik 26/03/2017 tarihli ve 30019
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

■

Güncellemesi yapılan “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim
Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönetmeliği” nde yer alan,
okullarda “Koordinatör Müdür” ve “Zümre Başkanı”
olarak görev yapan yönetici ve öğretmenlere bu
görevlerinden dolayı; koordinatör müdür için haftada
4 saat, zümre başkanları için ise haftada 2 saat ek ders
ücreti karşılığında ödeme yapılmasına ilişkin Ortaöğretim
Genel Müdürlüğünün 06/04/2017 tarihli ve 4731827
sayılı talep yazısı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne
gönderilmiştir.

■

“Güzel Sanatlar Eğitimi Yönetmeliği” nin yürürlükten
kaldırılmasına ilişkin Genel Müdürlüğümüzün
koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, “Güzel
Sanatlar Eğitimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına
Dair Yönetmelik” 10/5/2017 tarihli ve 30062 sayılı Resmî
Gazetede yayımlanarak yürürlükten kaldırılmıştır.
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ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Millî Eğitim Bakanlığı
Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler
Yönetmeliği Yayımlandı

G

elişen şartlar, ortaya çıkan ihtiyaçlar,
uygulamada yaşanan tereddütler,
Bakanlığımız merkez teşkilatı öğretim birimleri
ile taşra teşkilatımızın teklifleri doğrultusunda
hazırlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim
Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
08/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bakanlık, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri
temsilcileri, okul müdürleri, müdür başyardımcıları/
yardımcıları ve öğretmenlerin katılımıyla
gerçekleştirilen iki ayrı çalıştayda alınan görüş ve
önerilerin değerlendirilmesi sonucunda mevcut iki
ayrı Yönetmelik yürürlükten kaldırılarak yeni bir
Yönetmelik olarak hazırlanmıştır.
Yürürlüğe giren “Millî Eğitim Bakanlığı
Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler
Yönetmeliği”, 13/01/2005 tarihli ve 25699 sayılı
Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal
Etkinlikler Yönetmeliği ile 26/12/1995 tarihli ve
22505 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî
Eğitim Bakanlığı Sosyal ve Kültürel Yarışmalar
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yeni Yönetmelikte; her tür ve seviyedeki resmî ve
özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında; öğretim
programlarının yanı sıra öğrenci ve kursiyerlerde
özgüven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni
ilgi alanları oluşturmaya, millî, manevî, ahlaki,
insanî ve kültürel değerleri kazandırmaya yönelik
öğretim programlarının yanında bilimsel, sosyal,
kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü
ve toplum hizmeti kapsamındaki sosyal etkinliklerin
usul ve esasları düzenlenmiştir.
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■ Yeni Yönetmelikte; Bakanlık, danışman öğretmen,
eğitim kurumu, gönüllü, kulüp temsilcisi, eğitim
kurumu müdürü, öğrenci kulübü, sosyal etkinlik,
sosyal etkinlik dosyası, sosyal etkinlikler kurulu,
toplum hizmeti ifadelerinin tanımı yapılmıştır.
■ Eğitim kurumlarında yürütülecek tüm sosyal
etkinlikler 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî
Eğitim Temel Kanununda yer alan Türk millî
eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel
ilkelerine uygun olarak düzenlenmiştir.
■ Sosyal etkinlik çalışmalarının öncelikle ders
saatleri dışında yapılması esastır. Zorunlu hâllerde
ise ders saatleri içinde de yapılabilecektir.
■ Her öğrenci, en az bir sanat veya spor dalında
beceri kazanacak şekilde uygun bir öğrenci kulübü
ile ilişkilendirilecek ve çalışmalarına katılacaktır.
■ Sosyal etkinlikler kapsamında yürütülen bilimsel,
sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik
Merkezlerinden de yararlanılabilecektir.
■ Sosyal etkinlik çalışmalarının planlanmasında
eğitim kurumu bölgesinde bulunan gençlere
yönelik faaliyet gösteren kamu kurumu,
kuruluşu ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği
yapılabilecektir.
■ Sosyal etkinliklerle ilgili gelir-gider iş ve işlemleri
okul aile birlikleri tarafından yürütülecektir.
■ Sosyal Etkinlikler Kurulu; eğitim kurumu
müdürünün veya görevlendireceği bir müdür
yardımcısının başkanlığında, öğretmenler
kurulunda danışman öğretmen olarak belirlenen
öğretmenler arasından eğitim kurumu müdürünün
belirlediği üç öğretmen, öğrenci kulübü
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temsilcilerinin kendi aralarından seçecekleri
iki öğrenci ile okul-aile birliğince belirlenen bir
veliden oluşturulacaktır.
■ Eğitim kurumlarında; öğrencilerde özgüven ve
sorumluluk duygusu geliştirmek, onları şiddet
ve zararlı alışkanlıklardan korumak, yeni ilgi
alanları ve beceriler kazandırmak, öğrencilerin
yeteneklerini sergilemesine imkân vermek, millî,
manevi ve kültürel değerlerimizi yaşatmak,
yaygınlaştırmak ve yeni nesillere aktarımını
sağlamak, gönüllülük bilincini özendirmek,
engellilik, yaşlılık, insan ve çocuk hakları ile
toplumsal cinsiyet eşitliği konularında farkındalık
oluşturmak amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel,
sanatsal ve sportif alanlarda sosyal etkinlik
çalışmaları yapılacaktır.
■ Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmaları
kapsamında; yarışma, tören, mezuniyet günü,
tanıtım günü, anma günü, yayın, müzik, halk
oyunu, tiyatro, kampanya, ziyaret, gösteri,
şenlik, şiir dinletisi, turnuva, konferans, panel,
sempozyum imza günü, fuar, sergi, kermes, gezi,
proje hazırlama ve benzeri etkinlikler ile okul içi
izcilik ve gençlik kampları faaliyetleri ve sportif
yarışmalar yapılabilecektir.
■ Çalışmalara katılan öğrencilere “Sosyal Etkinlik
Katılım Belgesi”, çalışmalarda üstün gayret
gösteren öğrencilere “Sosyal Etkinlik Başarı
Belgesi”, öğretmen, veli, katkı sağlayan kişi,
üniversite, kurum ve kuruluşlara ise eğitim
kurumu müdürü tarafından “Sosyal Etkinlik
Teşekkür Belgesi” verilebilecektir.
■ Sosyal Etkinlik Başarı Belgesi alan öğrenciler,
okul-aile birliği imkânları ölçüsünde ayrıca
ödüllendirilebilecektir.
■ Açık Öğretim okullarında öğrenim gören
öğrencilerden isteğe bağlı olarak; ortaokul
seviyesinde olanlar için 15 yaşını, ortaöğretim
seviyesinde olanlar için 18 yaşını tamamlamamış
olması kaydıyla, yüz yüze eğitim alanlar bu eğitimi
aldıkları eğitim kurumlarında, diğerleri ise aynı
düzeydeki istediği bir örgün eğitim kurumunda
sosyal etkinliklere katılabilecektir.
■ Açık Öğretim okullarında öğrenim gören
öğrenciler için eğitim kurumlarında, sosyal

etkinlikler kapsamında oluşturulan her bir kulüp
için en fazla iki kontenjanın kullanılacağı, sosyal
etkinliklere katılanların, olumsuz bir fiil ve
davranışının sosyal etkinlikler kurulunca tespit
edilmesi ve buna ilişkin düzenlenecek rapora
bağlı olarak eğitim kurumu müdürlüklerince
bu öğrencinin sosyal etkinliklere katılımı iptal
edilebilecektir.
■ Sosyal etkinlik çalışmalarında görev alacaklardan
sertifika sahibi olanlara öncelik verilecektir.
■ Eğitim kurumlarında; “Öğrenci Kulüpleri
Çizelgesi” ndeki öğrenci kulüplerinden gerekli
görülenlerle, çevrenin ekonomik, sosyal, kültürel
ve coğrafi özellikleri ve öğrencilerin istekleri de
dikkate alınarak eğitim kurumunun türü, imkân
ve şartları ölçüsünde öğretmenler kurulu kararıyla
farklı öğrenci kulüpleri de kurulabilecktir.
■ Öğrencinin seçtiği kulüp, yapılan çalışmalar ve
aldığı belgeler e-Okul sisteminde yer alan Sosyal
Etkinlik Modülüne işlenecektir.
■ Öğrencilerin; kendilerine, ailelerine ve topluma
karşı saygılı, çevreye ve toplumsal sorunlara
duyarlı, sorun çözen, resmî ve özel kurumlar ve
sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde
çalışma becerileri gelişmiş bireyler olarak
yetişmeleri amacıyla gönüllü toplum hizmeti
çalışmaları yürütülecektir.
■ Toplum hizmeti çalışmalarına katılan öğrenciler
ve aldıkları belgeler e-Okul sisteminde yer alan
Sosyal Etkinlik Modülüne işlenecektir.
■ Öğrencilerin bilgi, görgü ve yeteneklerini
geliştirmek, toplumsal kurallara uyumlarını ve
bir arada yaşama kültürü edinmelerini sağlamak,
sosyal iletişim becerilerini geliştirmek, tarihi
ve kültürel gezilerle öğrencilerde medeniyet
tasavvuru oluşturmak amacıyla yurt içi ve yurt dışı
geziler düzenlenebilecektir.
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■ Eğitim kurumu gezilerinde; 1 kafile başkanı ve
40 öğrenciye kadar en az 1, en fazla 2 öğretmen
görevlendirilecektir.
■ Sorumlu öğretmen sayısı özel eğitime ihtiyacı olan
öğrenciler için 10 öğrenciye kadar en az 2, okul
öncesi eğitim kurumlarında her grup için en az 1
öğretmen olacak şekilde belirlenecektir.
■ İmkânlar ölçüsünde sosyal etkinlikler kurulunca
uygun bulunan velilerin de okul gezilerine
katılmaları sağlanacaktır.
■ İl dışı ve yurt dışı gezilerde, okul öncesi çocuklar
gezilere velileri ile birlikte götürülecektir.
■ Eğitim kurumu yönetimince şehit ve gazi çocuğu
olan öğrenciler ile ekonomik durumları yetersiz
görülen öğrencilerin gezi giderleri, okul-aile
birliği, gönüllü kişi, kurum veya kuruluşlarca
karşılanabilecektir.
■ Öğretim programları kapsamında yapılacak
gezilerin ders saatleri içinde yapılmasına, diğer
gezilerin ise dersleri aksatmayacak şekilde hafta
sonu veya resmî tatil günlerinde düzenlenmesine
özen gösterilecektir.
■ Gezilerin belirlenen süreleri aşması durumunda,
eğitim kurumu yönetiminin bilgisi dâhilinde
gerekli önlemler alınarak gezilerden dolayı
yapılamayan dersleri takip eden derslerde
yoğunlaştırılmış olarak telafi eğitimleri
yapılacaktır.
■ İl içi ve il dışı gezilerde öğrencilerin kaza sigorta
işlemleri, geziye gidilecek araçların seçilmesi ve
diğer konular, “Okul Gezileri Çerçeve Sözleşmesi”
nde belirtilen hükümlere göre yapılacaktır
■ Geziler, sigorta ve yolcu güvenliği sağlanmış
kara, hava, deniz ve demiryolu ulaşım araçları ile
düzenlenebilecektir.
■ Gezi otobüslerinde görevli şoför, muavin, rehber
veya varsa diğer personele ait adli sicil belgesi de
istenecektir.
■ Gerektiğinde sigorta ve yolcu güvenliği
sağlanmış kamu araçlarından da gezilerde
yararlanılabilecektir.
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■ Sosyal etkinlikler ve diğer ders faaliyetleri
kapsamında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine
göre kendilerini geliştirmelerine, millî ve
manevi değerleri benimsemelerine, mesleğe ve
geleceğe hazırlanmalarına, kendilerine güven
duyabilmelerine, dili etkili kullanma becerilerinin
gelişmesine, bilimsel düşünce ve inceleme
alışkanlığı kazanabilmelerine imkân sağlamak,
sosyal ilişkilerde anlayışlı ve saygılı olma
bilinci geliştirmek amacıyla çeşitli müsabaka ve
yarışmalar düzenlenebilecektir.
■ Zorunlu durumlarda temsil, yarışma ve benzeri
etkinliklerde; en fazla 3 öğrenci için, sürücü ile
birlikte bir öğretmenin rehberlik etmesi kaydıyla,
eğitim kurumunun yönetici ve öğretmenleri
veya katılımcı öğrenci velilerinin adına kayıtlı 10
yaşından büyük olmayan, zorunlu mali sorumluluk
(trafik) sigortası bulunan özel araçlarla il sınırları
içinde velinin yazılı izniyle taşıma yapılabilecektir.
■ Ulusal düzeyde bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal,
sportif ve benzeri yarışmalar, Bakanlığımız
ile kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum
kuruluşları arasında düzenlenmiş olan
protokollere uygun olarak gerçekleştirilebilecektir.
■ Uluslararası yarışmalarda; eğitim kurumlarında
öğrenim gören öğrencilerden uluslararası bilim,
kültür, güzel sanatlar, spor, halk oyunları ve
beceri yarışmalarında bireysel veya ekip hâlinde
derece alanlar ile bunların yetiştirilmesine
katkı sağlayan personel ve eğitim kurumlarının
ödüllendirilmesiyle ilgili iş ve işlemler, Ekim
2016 tarihli ve 2709 sayılı Tebliğler Dergisinde
yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Uluslararası
Yarışmalarda Derece Alan Öğrencilerin
Ödüllendirilmesine Dair Yönerge esaslarına göre
yürütülecektir.
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■ Eğitim kurumlarında, Türk millî eğitiminin
genel ve özel amaçlarına uygun, sosyal etkinlik
çalışmalarını tanıtıcı nitelikte, belirli gün ve
haftalara yönelik, sosyal kulüp faaliyetlerine
katılımda bulunmuş olan öğrencilerin
performanslarını veya ürünlerini içeren duyuru,
dergi, gazete, duvar gazetesi, broşür, afiş, yıllık ve
benzeri yayınlar çıkartılabilecek ve kurumların
resmî internet sayfalarında yayınlanabilecektir.

gerçekleştirilmesine yönelik planlanması ile
öğrenci kulüplerine dağılımına ait iş ve işlemler
sosyal etkinlikler kurulunca yapılacaktır.
■ Eğitim kurumlarında yapılacak bayrak törenleri,
Türk Bayrağı ve İstiklâl Marşı’nın anlam ve
önemine yaraşır şekilde düzenlenecek, törende
Türk Bayrağı ve İstiklâl Marşı’ na olan sevgi ve
saygıyı güçlendirmek amacıyla gerekli her türlü
önlem alınacaktır.

■ Eğitim kurumu, ilçe ve il sınırları içinde
gerçekleştirilecek sosyal etkinliklere eğitim
kurumu müdürlüğünce, il sınırları dışında
gerçekleştirilecek etkinliklere mülkî idare
amirince, yurt dışında gerçekleştirilecek
etkinliklere valilikçe izin verilecektir.

■ Öğrenci Kulüpleri Çizelgesi’ nde yer alan
öğrenci kulüpleri dışında da okullarda kulüpler
oluşturulabilecek, konuları birbirine yakın
olanlar ise birleştirilerek yeni öğrenci kulüpleri
kurulabilecektir.

■ Eğitim kurumunda düzenlenecek sosyal
etkinlikler için eğitim kurumu müdürlüğünce,
ilçe düzeyinde düzenlenecek sosyal etkinlikler
için ilçe millî eğitim müdürlüğünce, il düzeyinde
düzenlenecek sosyal etkinlikler için il millî eğitim
müdürlüğünce, birden fazla ilin katılımı ile
düzenlenecek etkinlikler ile uluslararası etkinlikler
için ise Bakanlıkça izin verilecektir.

■ Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen;
otobüs ve otomobille tarifeli ve/veya tarifesiz
uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak
gerçek ve tüzel kişilere verilen ya da otobüs ve
otomobille tarifeli ve/veya tarifesiz yurtiçi yolcu
taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen
uygun yetki belgesine sahip araçlarla da geziler
yapılabilecektir.

■ Sosyal etkinliklerin mevzuata uygun olarak eylül
ayında planlanmasından ve verimli olarak eğitim
ve öğretim yılı içinde yürütülmesinden eğitim
kurumu müdürü sorumlu olacaktır.

■ Tahditli plakalı otobüsler, okul servis aracı
olarak kullanılmaları hâlinde, hizmet vermekte
olduğu eğitim kurumunun öğrencilerini, okul
idaresince düzenlenen veya iştirak edilen gezi,
tören, kutlama ve benzeri amaçla mücavir alanı
dâhil belediye sınırları dışına Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığının belirlediği usul ve
esaslar çerçevesinde götürüp-getirebilecektir.

■ Sınıf veya şube rehber öğretmenleri, öğretmenler
kurulunca belirlenen öğrenci kulüplerinin
amaçları ve çalışmaları hakkında öğrencileri
bilgilendirecek, öğrenci kulüplerine katılacak ilgi
ve isteklerine göre belirlenen öğrencileri e-Okul
sisteminde yer alan Sosyal Etkinlik Modülüne
işleyerek, öğrenci listelerini kulüp danışman
öğretmenlerine teslim edeceklerdir.

■ Yönetmelik ekinde yer alan mahalli kurtuluş
günleri, Atatürk günleri ile tarihî günler
gerçekleştiği tarihlerde kutlanacaktır.

■ Danışman öğretmenler; kulüp ve toplum
hizmetine katılan öğrenci listesini, sosyal
etkinlikler kuruluna vererek, kulübe seçilen
öğrencileri kulübün amaçları ve çalışmaları
hakkında bilgilendirecektir.

Yönetmeliğin ekinde; sosyal etkinliklere katılım
sağlayan öğrencilere ve diğerlerine eğitim kurumu
müdürünce verilecek belgelerle, 54 gün ve haftadan
oluşan “Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi” ile 44
kulüpten oluşan “Öğrenci Kulüpleri Çizelgesi”ne yer
verilmiştir.

■ Sene başı öğretmenler kurulunda belirlenen belirli
gün ve haftaların; sınıf içi, sınıflar arası, eğitim
kurumu düzeyinde ya da eğitim kurumu dışında

Gezilerde kullanılacak olan “Eğitim Kurumu Gezileri
Çerçeve Sözleşmesi” hükümleri günün şartlarına
göre düzenlenerek Yönetmelik ekinde yer almıştır.
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PISA Sonuçlarının Değerlendirilmesi
ve PISA Bilgilendirme Semineri
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD tarafından uygulanmakta olan
Uluslararası Öğrenci Başarılarını
Değerlendirme Programı - PISA (Programme
for International Student Assessment) OECD
üyesi ülkeler ile diğer katılımcı ülkelerdeki
(dünya ekonomisinin yaklaşık olarak
%90’ı) zorunlu eğitimi bitiren öğrencilerin
modern toplumda yerlerini alabilmeleri için
gereken bilgi ve becerilere ne ölçüde sahip
olduklarını araştırmaktadır. PISA 15 yaş
grubu öğrencilere 2000 yılından bu yana üç
yılda bir uygulanmaktadır.

26
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Türkiye, PISA araştırmalarına 2003 yılından itibaren
katılmaya başlamış ve en son PISA uygulaması
2015 yılında yapılmıştır. PISA araştırmasının
yedinci döngüsü ülkemizde 2018 yılı Nisan ayında
yapılacaktır.
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Türkiye genelinde PISA 2018 uygulamasına yönelik
olarak yürütülecek çalışmaları desteklemek, okul ve
öğrencilerimizin uygulamaya yönelik hazır bulunuşluk
düzeylerini artırmak amacıyla; 2016 yılı mayıs
ayından itibaren Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne
bağlı kurumlarda öğretmen ve öğrencilere yönelik
bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmaları
yürütülmektedir. Bu kapsamda; 15-17 Mayıs 2017
tarihleri arasında Mersin ilinde “PISA Sonuçlarının
Değerlendirilmesi ve PISA Bilgilendirme Semineri”
gerçekleştirilmiştir. Seminerde ulusal ve uluslararası

düzeyde eğitimin kalitesini arttırmaya yönelik
yürütülen çalışmalar, Türkiye’nin PISA araştırma
sonuçları ve özellikle PISA 2015 sonuçları detaylı olarak
değerlendirilmiştir. Seminere il AR-GE veya strateji
biriminde çalışan birer öğretmen ile ortaöğretimden
sorumlu şube müdürleri katılmıştır. Bolu Abant
İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim
üyelerinden Doç. Dr. Hüseyin Hüsnü YILDIRIM
ve Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim
üyelerinden Doç. Dr. Mehmet İkbal YETİŞİR sunumları
ile seminere katkıda bulunmuşlardır.

PISA 2012-2015 sonuçlarına göre OECD ve Sosyal Bilimler Liselerinin
Ortalama Puanlarının Karşılaştırılması
PISA 2012

PISA 2015
Sosyal Bilimler Lisesi

OECD

Sosyal Bilimler Lisesi

OECD

Fen Bilimleri Okuryazarlığı

551

501

Fen Bilimleri Okuryazarlığı

518

493

Matematik Okuryazarlığı

546

494

Matematik Okuryazarlığı

504

490

Okuma Becerileri

574

496

Okuma Becerileri

523

493

Fen Lisesi

OECD

534

493

PISA 2012-2015 Sonuçlarına Göre OECD ve Fen Liselerinin
Ortalama Puanlarının Karşılaştırılması
PISA 2012

PISA 2015
Fen Lisesi

OECD

Fen Bilimleri Okuryazarlığı

605

501

Fen Bilimleri Okuryazarlığı

Matematik Okuryazarlığı

668

494

Matematik Okuryazarlığı

537

490

Okuma Becerileri

631

496

Okuma Becerileri

524

493
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Yetenek Sınavı
ile Öğrenci Alan
Okullara Başvuru
Takvimi Yayımlandı

G

üzel sanatlar liseleri ile spor liseleri, klasik
sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor
programı/projesi uygulayan Anadolu imam
hatip liselerinin 9’uncu sınıflarına öğrenci
alınmasına ilişkin iş ve işlemler 29 Mayıs 2017
tarihinde yayımlanan 2017/18 sayılı “Yetenek
Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara Başvuru”
Genelgesi kapsamında gerçekleştirilecektir.

hizmet veren özel eğitim değerlendirme kurulu kararı
doğrultusunda özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma
yoluyla eğitim alacak öğrenciler de bu Genelge
kapsamında kendi aralarında beceri/yetenek sınavına
alınacaktır. Geçici koruma altında olan yabancı uyruklu
öğrencilerden beceri/yetenek sınavında başarılı olanlar
kontenjan dışında her şubeye 2’şer öğrenci olmak üzere
il/ilçe millî eğitim müdürlüklerindeki öğrenci nakil ve
yerleştirme komisyonlarınca yerleştirilecektir.

Yetenek Sınavında Baraj 50
9’uncu sınıflara yetenek sınavı ile öğrenci alan
ortaöğretim kurumlarına başvurular, 01-23 Haziran
2017 tarihleri arasında doğrudan veya posta yoluyla
ilgili okul müdürlüklerine yapılacaktır. Başvuruda
bulunan öğrencilerden alanlara göre sınava girecek
olanların listeleri 28-30 Haziran 2017 tarihleri
arasında okullarda ve okulların internet sayfasında ilan
edilecektir.
Geçici koruma altında olan yabancı uyruklu öğrenciler
ile rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesinde
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Öğrenci seçimine ilişkin yetenek sınavı; bölümler
bazında 03-07 Temmuz 2017 tarihleri arasında tek
aşamalı olarak okullarda oluşturulacak komisyonlar
tarafından yapılacaktır. Sınavda 50 puan barajının
altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak
değerlendirmeye alınmayacaktır.

Listeler 7 Temmuz’da ilan edilecek.
Sınav sonucunda en yüksek puan alan öğrenciden
aşağıya doğru yapılan sıralamaya göre bölümler
bazında belirlenen kontenjan kadar asil ve yedek
öğrencilerin yer aldığı listeler 07 Temmuz 2017 tarihi
mesai bitiminde okullarda ve okulların internet
sayfalarında ilan edilecektir. Kayıtlar sonucunda açık
kontenjan bulunması durumunda; yedek listeden
puan sırasına göre açık kontenjan kadar kesin
kayıt yaptırmaya hak kazananlar tespit edilerek, 17
Temmuz 2017 tarihinde okulda ve okulun internet
sayfasında ilan edilerek, sonuçlar öğrenci ve velilerine
bildirilecektir.

“Nasıl Bir Gençlik?”
Konulu Kompozisyon
Yarışması

G

ençlerin; millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel
değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren;
ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye
çalışan, insan haklarına saygılı, sorumluluklarını bilen
ve bunları davranış hâline getirmiş bireyler olarak
yetiştirilmeleri konusunda farkındalık oluşturulması
büyük önem arz etmektedir.

Genel Müdürlüğümüzce bu bağlamda;
“Gençlik Haftası” çalışmaları
kapsamında, “Nasıl Bir Gençlik,
Nasıl Bir Toplum, Nasıl Bir Türkiye?”
sorularına cevap teşkil edecek şekilde
gençliğin kaleminden gelecek nesilleri
anlamak ve anlatmak için tüm
ortaöğretim öğrencileri arasında “Nasıl
Bir Gençlik” konulu kompozisyon
yazma yarışması düzenlenmiştir.
Yarışmaya Türkiye genelinde 2873 eser
katılmıştır. Yarışmaya katılan eserler
önce il millî eğitim müdürlüklerince
değerlendirilerek, il birincisi olan eseler
belirlenmiştir. Genel Müdürlüğümüzce
oluşturulan komisyon marifetiyle
gönderilen il birincisi eserler
arasından Türkiye genelinde ilk üçe
giren eser seçilerek, ilan edilmiştir.
Dereceye giren eserlerin sahiplerine
Genel Müdürlüğümüzce 1.’ye dizüstü
bilgisayar, 2. ve 3.’ ye tablet ödül olarak
verilmiştir.
Birinci
Bir Gençlik Arıyoruz
Sultan ÖZER
Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu
Lisesi- EDİRNE
İkinci
Yarının Evlatları Gençlerimiz
Gizem YILMAZ
Sapanca Anadolu Lisesi- SAKARYA
Üçüncü
Ufukları Aşan Bir Gençlik
Ali Nail ESİRGEN
Serpil Akdağ Anadolu Lisesi - YOZGAT
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Proje Okulları Ulusal Bilim Kampı
Samsun’da Düzenlendi

Ö

zel program ve proje uygulayan eğitim
kurumlarının yönetici, öğretmen ve öğrencileri
arasındaki iletişim ve etkileşimi artırmak,
öğrencilerin gözlem, keşif, sorgulama, problem
çözme ve model oluşturma becerilerini geliştirmek,
atölye çalışmalarıyla bilimsel yöntemleri kullanarak
sorunlara çözüm üretmelerini sağlamak, beşeri
bilimler ve sanat dallarıyla olan bağlarını
pekiştirmek, bilimsel çalışmaları sevdirmek,
bilimsel çalışma yapmaya teşvik etmek, yeni proje
fikirleri ve buluşları oluşturacak uygun imkân
ve ortamları sağlamak amacıyla; 13-15 Şubat
2017 tarihleri arasında “Özel Program ve Proje
Uygulayan Eğitim Kurumları Ulusal Bilim Kampı”
Samsun’da düzenlendi.
Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı proje okullarının
katılımı ile düzenlenen Bilim Kampı’nda; öğrencilerin
“Bilgisayar Yazılımı, Mekatronik ve Temiz Ürün”
çalışma konuları üzerinden gözlem, keşif, sorgulama,
hipotezi test etme, problem çözme ve model oluşturma
becerilerinin geliştirmesi hedeflenmiştir.
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Ulusal Bilim Kampı’nın ilk aşamasında proje
okullarından kampa katılan öğrenciler; “Mekatronik,
Bilgisayar Yazılımı, Temiz Üretim” alanları ile ilgili
OMÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri tarafından
19 Mayıs Üniversitesi kampüsünde 13-15 Şubat
2017 tarihleri arasında teorik ve uygulamalı atölye
eğitimlerine katılmışlardır.
Proje okullarından Bilim Kampı’na katılan öğretmenler
ve yöneticilerin katılımıyla düzenlenen matematik,
fizik, kimya ve biyoloji alanlarında örnek başarılı
projelerin paylaşıldığı zümre çalıştayında; yeni
müfredat çalışmaları ve proje hazırlama konusunda
yapılan çalışmalar Bakanlığımıza sunulmak üzere rapor
haline getirilmiştir.

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bilim kampının ilk aşamasının tamamlanmasının
ardından öğrencilerimiz tarafından hazırlanan
projeler değerlendirme komisyonuna gönderilmiştir.
Kategorilerine göre dereceye giren öğrencilerin
projeleri, 23 Mayıs 2017 tarihinde Samsun’da
düzenlenen bilim zirvesinde sergilenerek, ödülleri
kapanış töreninde verilmiştir.
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Uyum Prog
Düzenlendi

H

edef kitlesi 9.sınıf öğrencileri ile
pansiyonda barınan paralı ve parasız
yatılı öğrenciler olan “Ortaöğretime Uyum
Programı” öğrencilerimizin gerek okul gerekse
pansiyon ortamına uyumunu kolaylaştıran
beceriler kazandırmak, akademik ve mesleki
gelişimlerine destek olmak amacıyla
uygulanmaktadır. Uyum Programının 81 ildeki
okullarda yaygınlaştırılması, uygulamaların
izlenmesi, değerlendirilmesi ve tanıtımı
çalışmaları kapsamında İstanbul’da iki çalıştay
düzenlenmiştir.
25-27 Nisan 2017 tarihleri arasında pansiyonlu
okullarda görev yapan idareci, belletici öğretmen,
rehber öğretmen ve öğrenciler ile Bakanlık merkez
teşkilatından ilgililerin katılımıyla gerçekleştirilen
çalıştayda, öğrencilerin pansiyonlu okullara uyumu
konusunda okul ihtiyaçları tespit edilmiş ve “Belletici
Öğretmen El Kitabı’nda yer alacak etkinlikler
belirlenmiştir.
22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen
ikinci çalıştaya, ilk çalışmaya katılanların yanı sıra
daha önce Ortaöğretime Uyum Programında yer alan
personelin de katılımı sağlanmıştır. Bu çalıştayda
uyum programı kapsamında uygulanacak etkinlikler
gözden geçirilmiş ve bütün okulların 9. sınıflarında
uygulanmak üzere kitap haline getirilecek dokümanda
yer alacak etkinliklere son şekli verilmiştir.
Düzenlenen çalıştaylara Bakanlık merkez teşkilatından
ilgili birim temsilcileri ile İBBS-I düzeyinde 12
bölgeden belirlenen idareci, öğretmen ve öğrenciler
katılmıştır. Uyum konusunda etkinliklerin yer aldığı
kitapla ilgili çalıştayda gerekli değişiklikler yapılarak
pansiyonlu okulların da kullanabileceği bir doküman
hâline getirilmesi ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
Ortaöğretime uyum programı ile 9. sınıflarda yaşanan
okul terkleri ve okul devamsızlıklarının asgari düzeye
çekilmesi hedeflenmektedir.

32

E-BÜLTEN • OCAK - HAZİRAN 2017 / 11

Uyum Programı; okul rehber öğretmeni
koordinatörlüğünde 9. sınıf rehber öğretmenleri
tarafından, diğer branş öğretmenlerinin de desteği
ile uygulanacaktır. Program, eğitim öğretim
yılı başlamadan önceki hafta en az 3 yarım gün
uygulanacak şekilde tasarlanmıştır.

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İl Eğitim Tarihi Müzeleri Açılıyor

el
ğrencilerimizin millî, manevi ve kültür
at
değerleri benimsemiş, eski ve yeni san
gibi millî
ve kültür eserlerini, müze ve anıtlar
ıları ile
değerlerimizi tanıyan, bugünkü yaşant
aracılığıyla
geçmiş yaşantılar arasında nesneler
bağlantı kurabilen, tarihini ve geçmiş
illere
medeniyetlerin öğretilerini gelecek nes
sağlayan
aktararak onların yaşantılarına katkı
aktadır.
bireyler olarak yetişmeleri amaçlanm

Ö

elinde, tüm illerde
Genel Müdürlüğümüzce; ülke gen
ta eğitim camiamız
müzelerin önemi konusunda baş
oluşturulması
olmak üzere toplumda farkındalık
birimi ve etkin
ve müzelerin okulların yaşayan bir
esi amacıyla
bir öğrenme ortamı hâline getirilm
eski olan
en
n
her ilin kuruluş tarihi bakımında
ihi
Tar Müzesi”
il merkezindeki lisesinde “Eğitim
lmıştır.
oluşturulması çalışmaları başlatı
an arşiv değeri
81 il genelinde eğitim tarihi açısınd
p, dergi, rehber,
taşıyan; evrak, doküman, yayın, kita
lm, film şeridi, dia,
broşür, katalog, fotoğraf, video fi
geçmiş yıllara ait
eğitim araç ve gereçleri, özellikle
ri ile objeler tespit
ders kitapları ve eğitim materyalle
Tarihi Müzesi’nde
edilerek, oluşturulacak İl Eğitim
sergilenecektir.
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Bosna Hersek’e Çalışma Ziyareti Gerçekleştirildi

M

illî ve manevi duygularla bağlı olduğumuz
Bosna Hersek Federasyonu ile var olan
kardeşlik bağlarımızı artırmak, “Kardeş Okul
Projesi” kapsamında lise düzeyinde ortak hedeflere
sahip ve ilgi alanlarında önceliklerini belirlemiş
okulların bir araya getirilmesi amacıyla, dost ve
kardeş ülke Bosna-Hersek’e Genel Müdürümüz
Ercan TÜRK başkanlığında bir heyet ile çalışma
ziyareti gerçekleştirilmiştir.

26 Şubat-01 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen
ziyaret kapsamında Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı bilge
ve dava adamı olan Aliya İzzetbegoviç’in kabri ziyaret edilmiş,
1992-1995 yılları arasında Bosnalı Müslümanların yaşadığı
soykırım hakkında bilgi alınmıştır. Saraybosna Büyükelçimiz
Sayın Haldun KOÇ’u ziyaret ile devam eden programda,
Eğitim Müşavirimizin ve Yunus Emre Enstitüsü’nün
çalışmaları da yerinde incelenmiştir.
Bosna Hersek Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanı Dr. Elvira
DİLBEROVİÇ’in kabulünde paylaşılan görüşler ve Türkiye’ye
bakışın memnuniyet verici olduğu müşahede edilmiştir.
Genel Müdürümüz Sayın Ercan TÜRK, Türkçeyi ikinci
yabancı dil olarak seçen öğrencilerin öğrenim gördüğü
okulları ziyaret ederek öğrencilerle söyleşide bulunmuşlardır.
Yapılan görüşmelerde Yunus Emre Enstitüsünün “Tercihim
Türkçe” Projesi kapsamında Bosna Hersek’te bulunan 10
kantondan hâlen 7’sinde Türkçe öğretiliyor olmasının,
Osmanlıya hürmetin ve Türkiye’ye olan sevgi, güven
ve bağlılığın bir kanıtı olarak değerlendirilmiş olup, bu
doğrultudaki çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğü
ifade edilmiştir. İnsan yetiştirmek ve medeniyeti
yaşatmak için programın, kararlılıkla ve güçlü bir şekilde
sürdürülmesinin gerektiği belirtilmiştir.
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Trafikte Gençlik Hareketi
“Trafikte Genç Fikirler Yarışması”

O

rtaöğretim Genel Müdürlüğü
koordinatörlüğünde, Millî Eğitim Bakanlığı,
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,
Karayolları Genel Müdürlüğü, Goodyear
Lastikleri ile TÜVTÜRK arasında imzalanan iş
birliği protokolüyle her yıl “Trafikte Sorumluluk
Hareketi” kapsamında hayata geçirilen Trafikte
Gençlik Hareketi; liseli gençlerde trafik
güvenliği ve bireysel sorumluluklar konusunda
farkındalığı artırmak amacıyla yarışmalar
düzenlenmektedir.
2017 yılında düzenlenen ve Türkiye genelinde 96
kampanya başvurusunun olduğu “Trafikte Genç
Fikirler” yarışmasının final değerlendirmesi ve
ödül töreni 17 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da
gerçekleştirilmiştir. Protokol ortaklarından oluşturulan
komisyon marifetiyle incelenen projelerden; İstanbulYedikule Anadolu Lisesi “Her Okula Bir Trafik

Laboratuvarı” konulu kampanya ile birinci, Ankara
- Ayrancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi “Trafikte
Saygı Şart” konulu kampanya ile ikinci, Diyarbakır
Sosyal Bilimler Lisesi “Trafik Aşısı” konulu kampanya
ile üçüncü olmuştur. “Hız Yapma, Hayatı Yarıda
Bırakma” isimli kampanyası ile Şanlıurfa Anadolu Kız
Lisesi ve “Toprağa Şefkatini, Trafiğe Dikkatini Ver”
isimli kampanyası ile Tokat Almus Çok Programlı
Anadolu Lisesi Mansiyon ödüllerine lâyık görülmüştür.

Trafikte Gençlik Hareketi Projesine Ödül
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde
ulusal ölçekte yürütülen “Trafikte Gençlik
Hareketi Projesi” Bursa Halkla İlişkiler Derneği
tarafından “Halkla İlişkiler Çalışmaları” ödülüne layık
görülmüştür.
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Halkla İlişkiler
Çalışmaları ödüllerinde; lise öğrencileri arasında
trafik güvenliği konusunda farkındalığı ve bireysel
sorumluluğu geliştirmeyi amaçlayan “Trafikte Gençlik
Hareketi Projesi” kurumsal sosyal sorumluluk alanında
en iyi proje seçilmiştir.
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Fizik Zümre Başkanları
Fen Liseleri Bilim Kampında

M

illî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel
Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir
Belediyesi Bilim Merkezi Arasında 05/01/2017
tarihinde imzalanan eğitimde iş birliği
protokolü kapsamında Genel Müdürlüğümüze
bağlı fen liselerinde görev yapan fizik branşı
il zümre başkanlarının bilim alanındaki
gelişmeler konusunda farkındalıklarını
artırmak, öğretim programlarını
değerlendirmek, Konya Bilim Merkezi’nin
imkânlarını tanıtmak amacıyla ilki 02-03 Mayıs
2017, ikincisi de 04-05 Mayıs 2017 tarihleri
arasında 50’şer kişilik iki ayrı grup halinde,
Konya Bilim Merkezi’nde ikişer günlük çalışma
programı düzenlenmiştir.
Programda Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ tarafından
katılımcılara; “Bilim nedir, nasıl ortaya çıkmıştır?
Bilimin bir merak ve ihtiyaç işi olduğu, bilimsel
gelişmelerin ortaya çıkmasında etnografik ve
arkeolojik zenginliklerin önemi ile bilimin basitten
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karmaşığa doğru giden bir kümülatif süreç olduğu,
bilimin gelişmesinin toplumsal zemini gerektirdiği”
konularında sunum yapılmıştır.
Prof. Dr. Ertan ÖZENSEL programda bilim
düşüncesi ve felsefesi ile bilim merkezlerinin
doğuşu, kuruluşu, işlevleri ve amaçları konularında
katılımcılara detaylı bir sunum yapmıştır.
Atölye çalışmalarına da yer verilen programda farklı
malzemeler kullanılarak oluşturulan teleskop yapımı,
kendi arabanı tasarla atölye çalışmaları, bilim
merkezi eğitmenleri ile beraber gerçekleştirilmiştir.
Çalışmaların devamında bilim merkezindeki;
yaşadığımız evren ve evrende bulunan sistemleri
anlatan “Evrenimiz”, ilerleyen teknoloji,
yeni buluşlar hakkında içerikler sunan “Yeni
Ufuklar” sergi galerileri, beş farklı temadan ve
gösteri alanından oluşan atölyeler ve laboratuarlar
gezilmiştir. Ayrıca planetaryumda CERN temalı film
izlenmiştir.
İş birliği protokolü çerçevesinde başarıyla yürütülen
fizik öğretmenlerinin mesleki ve kişisel gelişimlerine
katkı sağlayan çalışmanın 2017-2018 eğitim öğretim
yılında sürdürülebilirliği sağlanacaktır.
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Sivas’a Çalışma
Ziyareti
Gerçekleştirildi

O

rtaöğretim Genel Müdürü Sayın Ercan
TÜRK, 17-18 Mart 2017 tarihleri arasında
Sivas iline çalışma ziyaretinde bulundu.

Sivas ilinde Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı
bulunan okulların müdürleri ile bir araya gelen Sayın
TÜRK okulların çalışmalarını yerinde inceleyerek,
Bakanlıktaki uygulamalar hakkında yöneticileri
bilgilendirdi.
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102. Yıl dönümü
dolayısıyla, Sivas Millî Eğitim Müdürlüğünün
koordinesinde Uluslararası Şehit Murat Ertekin
Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Sivas Atatürk
Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen programa
da katılan Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk,
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından
hazırlanan “Çanakkale” sergisinin ziyaretinin
ardından Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin il
genelindeki liseler arasında düzenlediği “Birlik ve

Beraberliğimiz” konulu Savsöz-Slogan yarışmasında
dereceye giren Uluslararası Şehit Murat Ertekin
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Nebi Yıldırım’a
ödülünü takdim etmiştir.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 2017 Yılı Yatırım Programı
2017 yılı yatırım programında 408’i Devlet Yatırım
Programı kapsamında, 7’si hayırsever katkısıyla
olmak üzere 415 proje bulunmaktadır.
Bu kapsamda; 5.300 derslikli 214 okul, 34.774
öğrenci kapasiteli 179 pansiyon, 130 spor salonu,
10 atölye, 16 konferans salonu ve 26 daireli 2 lojman
2017 yılı yatırım programı içinde yer almaktadır.
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2017 Malî Yılı Bütçe Durumu
2017 mali yılında Merkezi Yönetim Bütçesinden
Genel Müdürlüğümüze;

01 Personel Giderleri
02 Sosyal Güvenlik Kurumu
Devlet Primi Gideri

: 7.133.196.000,00 TL

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
2016 - 2017 Yılları Bütçe Karşılaştırması
2016 (Ödenek) 2017 (Ödenek) Artış Oranı
(TL)
(TL)
(%)

Bütçe Kalemleri
01 Personel Giderleri

: 1.059.865.400,00 TL

03.Mal ve Malzeme Alımları Gideri : 296.493.567,00 TL
05 Cari Transferler

: 692.000.000,00 TL

06 Sermaye Giderleri

:

799.121.000,00 TL

6.451.469.600

7.133.196.000

10,56

02 Sosyal Güvenlik Kurumu
Devlet Prim Giderleri

952.942.900

1.059.865.400

11,2

03 Mal ve Hizmet Alımları

252.993.000

296.566.767

17,22

03.2 Tüketime Yönelik Mal ve
Malzeme Alımları

198.894.300

237.849.283

19,5

3.116.800

3.116.800

03.4 Görev Giderleri (Mahkeme vergi, resim, harç giderleri)

71.800

76.400

6.4

03.5 Hizmet Alımı (Haberleşme
Temizlik Hizmetleri Alımı)

50.217.900

55.057.284

9.6

692.200

467.000

-32

05.4 Hane Halkına Yapılan
Transferler (Yatılı Öğrenci
Barınma Beslenme, Yurtiçi
Burslar)

631.526.000

692.000.000

9,5

06 Sermaye Giderleri

620.700.800

799.121.000

28,7

10.000.000

12.000.000

20

610.700.800

787.121.000

28,8

8.909.632.300

9.980.749.167

12

03.3 Yolluklar

bütçe ayrılmıştır.
Ayrılan bütçeden Ocak-Mayıs ayları arası merkez ve
taşra teşkilatında görev yapan personelin;
Personel Giderleri için 2.587.231.029,00 TL,
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi giderleri için
436.158.170,00 TL,
Okulların yakıt, su, elektrik, kırtasiye, temizlik
malzemesi, PTT, ADSL giderleri, yolluk giderleri
temizlik hizmet alımı yoluyla çalışan personelin
maaşları için 122.608.732,00 TL harcama
gerçekleşmiştir.
Hizmet alımı personel giderleri ile okullardan gelen
talepler bütçe imkânları doğrultusunda düzenli
olarak ilgili muhasebe birimlerine gönderilmektedir.
Okullarımızda eğitim-öğretimin güvenli bir ortamda
sürdürülebilmesi için her okula bir güvenlik görevlisi
tahsis edilmesi ile ilgili talebimiz Maliye Bakanlığına
iletilmiş olup, bu konuda çalışmalar devam
etmektedir.

03.7 Menkul Mal Alımı (Büro
Makine ve teçhizat alımı)

06.2 Menkul Sermaye Üretim
Giderleri(*)
06.5 Gayri Menkul Üretim
Giderleri (Yapı Tesis)
TOPLAM

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Ödenek ve Gerçekleşen Bütçe Rakamları (2010-2017)
Yıl

Başlangıç
Ödeneği (TL)

Harcama (TL)

Harcamanın
Başlangıç
Ödeneğine
Oranı (%)

2010

3.615.989.200,00

3.848.980.235,00

106,4

3,7

2011

4.318.820.600,00

4.491.702.543,00

104,0

19,4

2012

5.727.510.528,00

5.766.443.775,00

100,7

32,6

2013

6.611.478.200,00

6.143.042.350,00

92,9

15,4

2014

7.779.961.410,00

6.473.491.700,00

79,0

17,7

2015

8.050.625.724,00

6.645.298.526,00

82,0

3,47

2016

8.909.632.300,00

7.915.796.203,00

88,0

10,6

2017

9.980.749.167,00

Başlangıç
Ödeneğindeki
Artış (%)

12,0

Okullarımızın elektrik, su, telefon ve faturaya bağlı doğalgaz ödemeleri
fatura girişine bağlı olarak sistem üzerinden otomatik olarak
ödenmektedir. Bütçe serbestisi durumuna göre ödenekler gönderilmekte
olup, elektrik ve su borcu bulunan okulumuz bulunmamaktadır.
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Millî Eğitim Müdürleri
ri ile
Antalya’da Buluştuk

G

enel Müdürlüğümüzce 18-21 Nisan
2017 tarihleri arasında Antalya ilinde il
millî eğitim müdürlerine yönelik bir çalışma
gerçekleştirilmiştir.

Ortaöğretim düzeyindeki akademik başarının önemli
göstergelerinden biri olan Yükseköğretime Geçiş
Sınavı (YGS) sonuçları ile YGS ortalamalarıyla
ilişkili olduğu düşünülen; her ilin eğitim ortamları,
ortaöğretimde okullaşma oranı, derslik ve öğretmen
başına düşen öğrenci sayısı, öğretmenlerin toplam
hizmet yılı ve ildeki hizmet yılı oranları, öğrenci
devamsızlıkları, bilimsel-sosyal-kültürel-sanatsal
ve sportif etkinlikler hakkında bilgi paylaşımında
bulunulmuştur. Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne
bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerin dört yıllık
süreçlerini analiz eden SBS-YGS verileri okul bazında
hazırlanmış, özellikle öğrencilerin ortaöğretim
kurumlarına dâhil oldukları yıl elde ettikleri yüzdelik
dilim ile ortaöğretim kurumundan mezun oldukları

Proje Tabanlı
Eğitim Semineri

yıl elde ettikleri yüzdelik dilimin karşılaştırması
yapılarak millî eğitim müdürleriyle paylaşılmıştır.
Çalışmada; millî eğitim müdürleri illerinde
gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili bilgi
paylaşımında bulunarak dokümanlarını tüm
katılımcıların paylaşımına sunmuşlardır. Ayrıca, il
millî eğitim müdürlüklerince yürütülen çalışma ve
projeler, paylaşılan istatistiki veriler doğrultusunda
ğ
ş
değerlendirilmiştir.

G

enel Müdürlüğümüz daire başkanları, millî
eğitim uzman/uzman yardımcıları, şube
müdürleri ve eğitim uzmanlarının katılımıyla
9 Mayıs 2017’de “Proje Tabanlı Eğitim”
toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Ayhan Yılmaz’ın da katıldığı toplantıda; Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç.
Dr. Özge Özyalçın Oskay ve Doç. Dr. Senar Temel’in
proje tabanlı eğitimle ilgili sunumlarının ardından
ardından katılımcılarla soru-cevap şeklinde görüş
alışverişinde bulunulmuştur.
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İtalya’ya
Çalışma Ziyareti
Gerçekleştirildi

İ

talya’da sekiz ülkenin katılımı ile özel eğitim ortak
paydasında 22-24 Mayıs 2017 tarihleri arasında
gerçekleştirilen paylaşım ve değerlendirme toplantısına
Ortaöğretim Genel Müdürü Sayın Ercan TÜRK’ ün
başkanlığındaki heyet ülkemizi temsilen katılmıştır.
Kaynaştırma, öğrenme güçlüğü, fiziksel engel, mevsimsel tarım
işçiliği, maddi imkânsızlıklar, düşük akademik başarı gibi çeşitli
sebeplerden dolayı okula devam edemeyen dezavantajlı öğrencilerin
okula devamlarını sağlamak amacıyla; sekiz ülke tarafından hazırlanan,
proje ortağı olarak Şanlıurfa GAP Kız Anadolu Lisesi’nin de yer aldığı
“EUROPE FOR INCLUSION” “Kaynaştırma İçin Avrupa” projesinin
paylaşım ve değerlendirme toplantısı ile başlayan program, Sassari
Belediye Başkanı Nicola SANNA’ nın ziyaretiyle devam etmiştir.
Ortaöğretim Genel Müdürü Sayın Ercan TÜRK, özel eğitim gören
öğrencilerin de öğrenim gördüğü Sassari San Donata Okulu’nu
ziyaret ederek, öğrencilerle söyleşide bulunmuştur. Ziyaret esnasında
paylaşılan görüşler ve Türkiye’ye bakışın memnuniyet verici olduğu
müşahede edilmiştir.
Sardinya Yerel Eğitim Kurumu ile ortaklaşa düzenlenen, proje ve
sonuçlarının, iyi örneklerin sunumu ile devam eden programda Asinara
Adası’nda çevresel konularla ilgili okul-dışı eğitici laboratuvarın
yerinde görülmesi ve öğrencilerin temel becerilerini geliştirici, eğitici
yöntemlerin belirlenmesi faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
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2016-2019 Çalışma Programı Hazır
Bakanlığımızın temel politika dokümanları arasında yer
alan;

• 2023 Vizyonu
• 10. Kalkınma Planı (2014-2018)
• Öncelikli Dönüşüm Programları
• Orta Vadeli Program (2016-2018)
• Yıllık Program (2016 Yılı Programı)
• 64. Hükûmet Eylem Planı
• MEB Stratejik Planı (2015-2019)
• MEB Performans Programı (2016)
kapsamında Bakanlığımız ve özelde Genel
Müdürlüğümüz sorumluluğunda üst belge, plan ve
programlarda gerçekleştirilerek uygulamaya konulması
öngörülen eylemlerin görevlendirilme durumları göz
önünde bulundurularak, Daire Başkanlıkları düzeyinde
sorumluluklar belirlenmiş olup “Ortaöğretim Genel
Müdürlüğü 2016-2019 Çalışma Programı”
hazırlanmıştır.
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 2016-2019 Çalışma
Programında; 2017 yılı programı ve 2017 yılı
performans programının uygulamaya konulmuş olması
ve Öncelikli Dönüşüm Programı Eylem Planında
(ÖDÖP) yer alan bazı eylemlerin görev dağılımında
değişiklik yapılarak yeni görev dağılımı tablosunun
alınmış olması sebebiyle bazı güncellemeler yapılmıştır.
Sorumlu/koordinatör/ilgili birim olarak belirlenen
Daire Başkanlıkları çalışma programında yer alan

ilke ve politikalar doğrultusunda belirlenen hedeflere
ulaşmak amacıyla çalışmalarını yürütmektedirler.
“Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 2016-2019 Çalışma
Programı” 2016 yılında uygulanmış ve her bir
politika dokümanı için ayrı ayrı olmak üzere,
Daire Başkanlıklarınca gerçekleştirilen faaliyetler
raporlaştırılmıştır.

2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı
Çalışma Takvimi Yayımlandı
2017-2018 eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat
dönemi 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak
ve 19 Ocak 2018 Cuma günü sona erecektir.
Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018-02 Şubat 2018
tarihleri arasında yapılacaktır. İkinci kanaat

dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi günü
başlayacak ve 8 Haziran 2018 Cuma günü sona
erecektir.
2018-2019 eğitim öğretim yılı ise 17 Eylül 2018
Pazartesi günü başlayacaktır.
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Eğitim Yöneticileri Eğitimi Gerçekleştirildi

G

enel Müdürlüğümüzce yapılan çalışmaları
değerlendirmek, planlanan çalışmalarla
ilgili görüş alışverişinde bulunmak, yenilenen
müfredatın anlatılması, kabul edilen müfredatın
öngördüğü hedeflere erişimde kazanımların
sağlanmasına yönelik bilgi paylaşımlarının
yapılması amacıyla; tüm fen lisesi ve sosyal
bilimler lisesi müdürleri ile bu kapsamda olmak
üzere taslak projelerin değerlendirilmesine yönelik
çalışma 11-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Antalya
ilinde gerçekleştirildi.
Ortaöğretim Genel Müdürü Sayın Ercan TÜRK’ün açılış
konuşmasıyla başlayan ve 81 ilden tüm fen ve sosyal
bilimler liselerinin yönetici ve öğretmenlerinin katılımıyla
gerçekleştirilen çalıştaya Eski Müsteşarlarımızdan
Prof. Dr. Sayın Necat BİRİNCİ, Ankara Sosyal Bilimler
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Mehmet BARCA,
Din Öğretimi Genel Müdürü Sayın Nazif YILMAZ, Konya
Bilim Merkezi Genel Müdürü Sayın Ali ÇETİNKAYA’nın
yanı sıra Bakanlığımız ve TÜBİTAK temsilcilerinin eğitim
görevlisi olarak katkı sağladıkları çalışmada; “Yenilenen/
Güncellenen Müfredatın Temel Felsefesi ve Yaklaşımı,
İyi Örnekler/Okul Proje ve İş Birliği Çalışmaları,
Sosyal Bilimler Liselerinin Kuruluş Felsefesi ve Gelecek
Perspektifi, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Konya
Bilim Merkezi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Arasında İmzalanan Eğitimde İş Birliği Protokolü ve
Uygulamaları” konularında bilgi paylaşımları yapılarak,
taslak projeler değerlendirilmiştir.
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2017 Yılı Hizmet İçi Eğitim
Faaliyetlerimiz
2017 yılında Bakanlık merkez teşkilatında görevli
daire başkanı, şube müdürü, millî eğitim uzmanı/
uzman yardımcıları, Genel Müdürlüğümüze bağlı
okullarda görevli yönetici, yönetici yardımcısı, il
millî eğitim müdürlüklerinde görevli ortaöğretim
biriminden sorumlu şefler ve öğretmenlere yönelik
olarak 15 (on beş) hizmet içi eğitim seminer/kurs
düzenlenmesi planlanmıştır.
Planlanan eğitimler; “Ölçme ve Değerlendirme
Kursu, Sınıf Yönetimi Kursu, Eğitim Koçluğu
Kursu, Belletmen Eğitimi Kursu, Bilgisayar Bilimi
Öğretim Programı Tanıtım Semineri, Diksiyon ve
Güzel Konuşma Kursu, Çatışma ve Stres Yönetimi
Kursu, Beden Dili ve İletişim Teknikleri Kursu,
Pansiyon Yönetimi Semineri, Eğitim Yönetimi
Semineri (2), PISA Sonuçlarının Değerlendirilmesi
ve PISA Bilgilendirme Semineri, Politika,
Strateji ve Mevzuat Geliştirme Semineri, Bütçe
Uygulamaları ve MEBBİS Ödenek Takip Modülü
Semineri, e-Pansiyon Uygulamaları ve Pansiyon
Bütçe İşlemleri” seminerleridir.
Söz konusu faaliyetlerden ilk sekizi şubat, mart,
nisan ve mayıs aylarında gerçekleştirilmiş olup,
904 yönetici ve öğretmen eğitimlere katılmıştır.
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Genel Müdürlüğümüzün
Geleneksel İftar Yemeği

O

rtaöğretim Genel Müdürlüğü personeline
yönelik düzenlenen geleneksel iftar
programı Ankara Green Park Hotel’de
gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleşen programda; Ortaöğretim Genel Müdürü
Sayın Ercan Türk, iftar vesilesiyle yaptığı konuşmada;
“Varlığımızın sahibiyle can-ı yürekten iletişime geçmek,
Vahyin inşasına kendini açmak, bedenin önceliğini
akl’eden kalbe, iradeye ve ruha vermek için Ramazan
ayı en önemli fırsattır. Orucun maksadının bunu
gerçekleştirmek olduğunu unutmamak gerekir.
“Ramazanınız mübarek olsun” diyeceğim ama
Ramazan zaten mübarektir. “Hoş geldin ey Ramazan
ayı” diyeceğim ama Ramazan hep hoş gelir. Fakat
insana düşen de onun bereketinden azami istifade
etmektir. Onu hoş karşılamak, onu hoş etmek ve hoş
göndermektir.” diyerek tüm personele katılımları ve
hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Bu güzel birlik ve
beraberliğin devam etmesi temennisiyle tüm personelin
gelecek bayramını tebrik ederken, gelenekselleşen iftar
programıyla ortaöğretim ailesiyle bir araya gelmekten
duyduğu memnuniyeti ifade etmişlerdir.
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Okul Pansiyonlarında
Yeni Dönem

Pansiyonlu Okullarımızı
Ziyaret Ediyoruz

M

P

2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi
itibariyle, ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince
oluşturulacak komisyonlar tarafından Bakanlığımıza
bağlı resmî okul pansiyonları yılda en az iki defa
ziyaret edilecektir. Pansiyon genel bilgileri, ortak
kullanım alanları, idari işler başlıkları altında
belirlenen 60 kriter üzerinden gerçekleştirilecek
izleme ve değerlendirme faaliyetinin sonucu
“İzleme ve Değerlendirme Modülü”ne işlenecektir.
Bu çalışma ile görülen eksikliklerin en kısa
sürede giderilmesi ve pansiyon hizmet kalitesinin
arttırılması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda her ilde örneklem yöntemi ile
belirlenen pansiyonlu iki okul ziyaret edilmiş olup,
ziyaretler sonucunda okul yöneticileri, il ve ilçe
yöneticilerinin katıldığı bilgilendirme toplantıları
gerçekleştirilmiştir.

illî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi
Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal
Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği
hükümlerine göre Bakanlığımıza bağlı resmî
okul pansiyonlarında, hizmet kalitesinin ve
verimliliğin arttırılmasına yönelik “Öğrenci
Pansiyonu İzleme Değerlendirme Modülü”
hazırlanarak, 17 Şubat 2017 tarihi itibariyle
hizmete sunulmuştur.

ansiyonlu okullarda yaşanan sorunları
yerinde gözlemlemek, pansiyonlarda
görev yapan yönetici ve öğretmenlere yönelik
bilgi paylaşımında bulunmak, pansiyon
hizmetlerinin Bakanlık politikalarına,
stratejik plan ve hedeflerine uygunluğunun
değerlendirilmesi ile pansiyon hizmetlerinin
etkinlik ve verimliliklerinin izlenmesi amacıyla,
13 Mart-01 Haziran 2017 tarihleri arasında
İzmir, Isparta, Bursa, Ankara, İstanbul, Muş,
Şanlıurfa, Artvin, Samsun, Adana illerine
çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

E-BÜLTEN • OCAK - HAZİRAN 2017 / 11

45

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Personelimize Mesleki Gelişim İmkânları
Sunmaya Devam Ediyoruz

M

eslek içerisindeki bireylerin; yaşanan
değişim ve gelişmelere uyum
sağlamasında mesleki gelişim başka bir
deyişle hizmet içi eğitim zorunluluk olarak
görülmektedir. Hizmet öncesi edinilen bilgiler
değişimler karşısında yetersiz kalmakta
ve hizmet içi eğitimi gereksinim haline
dönüştürmektedir. Bireyin mesleğini etkili ve
başarılı olarak icra edebilmesi için Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü olarak yaşam boyu öğrenme
anlayışı çerçevesinde personelimize mesleki
gelişim olanakları sunuyoruz.
Yetişkin Eğitim (Androgoji) İlkelerine Uygun Olarak
Hizmet İçi Eğitimlerimizi Düzenliyoruz...
Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Güzel
Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesinde görev yapan okul
müdürlerinin mesleki ve kişisel gelişim alanında
yeterliklerinin artırılması amacıyla düzenlenen
“Eğitim Yönetimi Semineri” programında “yetişkin
eğitim ilkeleri” göz önünde bulundurulmuştur.
Öncelikli olarak; “yetişkin; ilgisini çeken, istek ve
gereksinimlerini karşılayan, karşılaştığı sorunu
çözmeye yönelik etkinlik ve konulara ilgi duyar”
ilkesi ile “yetişkinin ne öğreneceği konusunda
kendisinin karar vermesi” ilkeleri dikkate alınmıştır.
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Bu nedenle söz konusu eğitimin planlama
aşamasında okul yöneticilerinin görüşleri
alınarak, eğitim yönetimi ile bağlantılı ve onların
mesleki, kişisel gelişim alanına katkı sağlayacak
ve karşılaştıkları sorunların çözümü olabilecek
konuların ihtiyaç analizi anketleriyle tespit
edilmesinin ardından alanında yetkin ve uzman
akademisyenlerin katılımıyla 02-06 Mayıs 2017
tarihleri arasında Cunda Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Ayvalık/Balıkesir’de eğitim semineri
düzenlenmiştir. Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne
bağlı Güzel Sanatlar Lisesi’nde görev yapan 79 ve
Spor Lisesinde görev yapan 65 olmak üzere toplam
136 okul müdürü seminere katılmıştır.
Seminerde okul yöneticilerinin talepte bulundukları
konulara yönelik alanında uzman akademisyen ve
personel tarafından; “Eğitim Yönetimi ve Etik İlkeler
Bağlantısı, Yarışma ve Müsabakalarda Spor/Sporcu
Psikolojisi, Aşık Veysel’in Felsefesi ve Sanat Yaşamı,
Yetenek Sınavı ve Öğrenci Seçimine ilişkin Mevzuat,
e-Pansiyon Uygulamaları, Pansiyon Açma Kapatma,
Bütçe-Harcama, Yönetim ve Organizasyon, Örnek
Okul Uygulamaları, Yetenek Tarama Tespiti, Gençlik
ve Spor Bakanlığı, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu” konularında bilgi paylaşımlarında
bulunulmuştur.
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Ortaöğretimden Sorumlu Şeflerimiz Eğitim
Yönetimi Seminerinde
İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde ortaöğretimden
sorumlu 163 şefin katılımıyla Aydın ili Kuşadası
Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde
25.04.2017 - 28.04.2017 tarihleri arasında Eğitim
Yönetimi Semineri gerçekleştirilmiştir. Eğitim
Programında;

*Motivasyon ve Kurum Kültürü
*Öğrenci Nakil ve Yerleştirme Komisyonunun Görevleri
*Yabancı Uyruklu Öğrenciler
*Ortaöğretim Mevzuat Uygulamaları
*Resmî Yazışma Kuralları ve Anlatım Bozuklukları
*e-Pansiyon Modülü
*e-Okul ve DYS Uygulamaları
konularında bilgilendirme ve paylaşımlarda
bulunulmuştur.
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Ortaöğretim Genel Müdürü
Ercan Türk’le gençlere dair...
Güzel Sanatlar Liseleri
ve TRT Radyoları iş birliği ile
Sİ SAYI 20 MART 2017

TRT AYLIK MÜZİK DERGİ

Röportaj: Ümit DİRİCAN

“Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye
Radyo Televizyon Kurumu iş birliğinde
tüm güzel sanatlar liseleri öğretmen ve
öğrencilerimizin; öğrenim alanlarına ilişkin
beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesine
yönelik çalışmaların yapılması
öngörülmektedir.”
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Bu yoğun temponuzda dergimize zaman
ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz.
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ediyoruz.
Bu imkânı verdiğiniz için ben sizlere teşekkür
ederim.
Okuyucularımıza Milli Eğitim Bakanlığı
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü hakkında biraz
bilgi verebilir misiniz? Genel Müdürlüğünüzün
üstlendiği misyon ve hedefleriyle ilgili neler
söyleyebilirsiniz? Bir de sanat ve özellikle
de müzik eğitimine yaklaşımınızı öğrenebilir
miyiz?
Genel Müdürlük olarak amacımız; çağın ve
toplumun taleplerine cevap verebilecek donanıma
ve üst düzey bilişsel becerilere sahip, bu becerileri
yaşamının farklı alanlarında kullanabilen, millî,
manevi ve evrensel değerleri benimseyerek bu
değerleri tutum ve davranışa dönüştüren bireyler
yetiştirmek. Genel Müdürlüğümüze bağlı 2951
okul bulunmaktadır. Bu okullarda öğrenim
gören 1.544.425 öğrencinin; eğitim ve öğretime
erişmesi, eğitimde fırsat eşitliğine sahip olması,
çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışı
kazanması, aynı zamanda sağlıklı ve mutlu bireyler
olarak yetişmeleri bizim temel önceliklerimiz
arasındadır. Mirasımız olan çocuklarımızın
eleştirel düşünebilen, problem çözme ve karar
verme becerileri yüksek bireyler olarak hayata
hazırlanmalarına imkân sağlayan, yenilikçi
öğrenme kuramlarına uygun bir yapıda hazırlanan
öğretim programları ile 21.yüzyıl becerilerine
sahip, inovatif düşünebilen, değerlerini yaşayan
ve yaşatan, akademik ve sosyal alanda başarılı
gençler olarak geleceğe hazırlamak, başat
hedeflerimizdendir. Eğitim öğretim süreçlerinde
ortak akıl ve istişare, karardan etkilenenlerin
karara katılımı, sorumluluğun paylaşımı,
sahiplenme ve hizmetin tabana yayılması temel
yaklaşımlarımız arasında yer almaktadır.
İnsanın gelişim ve değişim süreci içerisinde önemli
bir işlevi olan sanat dış dünyadan edindiğimiz
izlenimlerin, iç dünyamıza yansımasıyla ortaya
çıkan bir üretme eylemidir. İnsan tarafından
hissedilen, algılanan duygu ve düşünce zincirinin
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1970 yılında Giresun’un Dereli ilçesinde doğan Ercan Türk,
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde Eğitim
Yönetimi ve Planlaması bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim
Yönetimi ve Teftişi Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimi
yapan Türk, bu eğitimden sonra “Eğitim Yönetimi Bilim Uzmanı” oldu.
1988 yılında kamu görevine başlayan Ercan Türk, mesleki
yaşamı süresince değişik unvan ve görevlerde bulundu. Hâlen Ortaöğretim Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.
Ercan Türk’le Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile TRT Radyoları iş birliğiyle ve Güzel Sanatlar Liseleri’nin katılımıyla gerçekleştirilen projeyi konuştuk. Söyleşimizde kendisinden
bir eğitimci olarak müziğe ve sanata olan yaklaşımları, aynı
zamanda Güzel Sanatlar Liseleri hakkındaki görüşlerini de
aldık.
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ahlak kuralları çerçevesindeki tasviri ve insanın
kendisini ifade etme yollarından en zarifidir.
Önceki kuşakların öğrendikleri bilgileri, millî ve
manevi değerlerin gelecek kuşaklara aktarmasının
en güzel, en kifayetli ve kalıcı dilidir. Bu sebeble
gerçek değeri, eğitimle anlaşılır, değerlendirilir
ve yaygınlaştırılır. Sanat eğitimine ve sanatsal
faaliyetlere katılan kişiler, kendini ifade edebilme,
gelişmiş duygusal denge ve pratik zekâya sahip
olma, konsantre olabilme yeteneği, sabırlı
davranma, disipline olma, sanatta yapılanı takdir
etme alışkanlıklarını kazanırlar. Bakmakla görmek
arasındaki farklılığın gücünü kazandıran sanat
eğitimidir.
Müzik ise insanoğlunun varoluşundan beri süre
gelen çok köklü, çok geniş, toplumların gelişimi
ve dönüşümüyle sürekli değişerek gelişen bir
sanat alanıdır. Ve eğitimi genel eğitim içerisinde
önemli ve özgün bir yere sahiptir. Musiki, sadece
duygudan ibaret değildir. Onda, fikrin, tefekkürün
ve aklın bütün çilesi vardır. Müzik eğitiminin
çoklu zekâya, sözel, mantıksal-matematiksel,
görsel-uzamsal, bedensel-kinestetik, içsel ve sosyal
zekâ alanlarının gelişimine etkisinin de yüksek
olduğu görülmektedir. Bu itibarla gençlerimizin
akademik ve sosyal gelişimleri için gerekli olan
sanat ve müzik eğitimi önem önceliği olan
konularımız arasındadır.
Siz de bir eğitimcisiniz bu nedenle;
eğitim-öğretimin ilerlemesi için
daha bilinçli, kültür düzeyi
yüksek ve topluma yararlı bir
birey yetiştirmenin öneminden
bahsedebilir misiniz?
21. yüzyıl hızlı ve
büyük değişimlere
sahne olmaktadır.
Küreselleşme, çok
kültürlü toplum
yapıları,

iletişim teknolojilerinde yaşanan değişim ve
gelişmeler, çok kanallı bilgi akışı, bilginin hızlı
transferi, ekoloji olgusu, değerler eğitimi, değişen
aile ve toplum yapıları, 21. yüzyılın öne çıkan
konuları arasındadır.
Genel Müdürlük olarak, geleceğin dünyasını
şekillendirmeyi hedef edinmiş nesiller yetiştirmek
misyonuyla, 21. yüzyıl eğitimi için öngörülen
eğilimlere uygun olarak, öğrenme ortamlarında
değişim ve sürekli eğitim ihtiyacı, öğretmeden
öğrenmeye doğru değişen yaklaşımlara uygun
olarak eğitim öğretim süreçlerimizi planlamakta
ve çalışmalarımızı bu hedefler doğrultusunda
gerçekleştirmekteyiz. Geleceği şekillendirecek
olan gençlerimizi nitelikli ve üst düzey eğitim
ortamları ve programlarla buluşturarak, onları
millî ve manevi değerlerimizle donanmış, topluma
yararlı gençler olarak yetiştirmeyi çok ama çok
önemsiyoruz.
TRT Radyoları ile iş birliği içerisinde
yürüttüğünüz bir proje var ve çalışmalarına
başlandı. Bir müzik dergisi olarak biz de bu
projeyi destekliyor ve başarılar diliyoruz. Bu
proje nasıl oluştu ve projeyle neler amaçlandı
bunları öğrenebilir miyiz?
Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye Radyo
Televizyon Kurumu iş birliğinde tüm güzel
sanatlar liseleri öğretmen ve öğrencilerimizin;
öğrenim alanlarına ilişkin beceri ve
yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik
çalışmaların yapılması öngörülmektedir.
Okullarımızda yapılan müzik faaliyetlerinin
daha geniş kitlelere duyurulmasının
sağlanması amacıyla,
alanda yetişmiş
usta sanatçıların
birikimlerinden
yararlanması, konser,
solo ve koro
gibi
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müzik etkinlikleri ile performanslarının
geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Radyo Televizyon Kurumuna ve Radyo Dairesi
Başkanlığı’na teşekkür ederiz.

Proje, güzel sanatlar liseleri öğretim
programlarının tamamının ilk kabulünden bu yana
ilk defa yapılan güncelleme, geliştirme ve yenileme
çalışmalarında yönetici ve öğretmenlerimizden
gelen talepler doğrultusunda hazırlanmıştır.
Projede öğretmen ve öğrencilerimizin, okullarında
gerçekleştirdikleri başarılı müzik uygulamalarının,
güzel örneklerinin, geleceğin sanatçıları olan
gençlerimizin kurumsal bir yapıya sahip olan
TRT radyolarında mikrofonla ve dinleyicilerle
buluşturulması amaçlanmaktadır. Bu projede
bize radyolarının kapılarını açan Türkiye

Projeyle ilgili yayınlanan bu programların
içeriğinde neler var? Nasıl çalışmalar
yapılıyor?
Program, güzel sanatlar liselerimizde bulunan
“Müzik, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği”
alanlarında öğrenim gören öğrencilerimizin ve
bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin TRT
radyolarında gerçekleştirilen müzik programlarına
konuk olarak katılmalarını ve bu programlarda
eser icra edebilmelerini kapsamaktadır. Alanında
yetkin öğretmenlerimiz de müzik tarihi ve müzik
eğitimi ile ilgili programlara uzman konuk olarak
katılabilmektedirler.
Proje için seçilen öğrenciler nasıl belirleniyor?
Projenin, öğrencilere meslek hayatlarında
nasıl bir etkisi olacağını düşünüyorsunuz?
Türkiye genelinde Genel Müdürlüğümüze bağlı
olarak eğitim öğretim hizmeti veren 79 Güzel
Sanatlar Lisesi bulunmaktadır. Bu okullarımıza
yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Öğrenci
merkezli bireysel eğitimin verildiği Güzel Sanatlar
liselerimizde, alan derslerinde 2 öğrenci ve
1 öğretmen ile uygulamalı eğitim faaliyetleri
gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimizin
okullarında öğrendikleri bilgileri uygulamalarına
imkân oluşturan bu proje, ilerideki mesleki
yaşantıları için gençlerimize ciddi bir kazanım
oluşturacak ve gelecekteki istihdamlarına büyük
katkı sağlayacaktır.

Okullarımızda seçkin ve kaliteli hizmet
anlayışıyla, uzman öğretmen kadrosuyla
ulusal ve uluslararası platformda üst düzey
başarılar elde edilmektedir. Sürekli olarak
kendini yenileyen kurumlarımız millî ve
manevi değerleri yaşayan ve yaşatan,
başarılı sanatçılar yetiştirmektedir.
52
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Bu okullardaki eğitim ve başarı oranı nedir?
Sizce bu okullar amacına ulaşıyor mu? Güzel
Sanatlar Liseleri hakkında biraz bilgi verebilir
misiniz?
Güzel Sanatlar liseleri, ilköğretim üzerine 4
yıl öğrenim veren yatılı, gündüzlü ve karma
okullardır. Bu okulların, öncelikle güzel sanatlarla
ilgili yükseköğretim kurumlarının bulunduğu
yerlerde açılmasına dikkat edilmektedir. Bu
okullar öğrencilerin; güzel sanatlar alanında
ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitimöğretim görmelerini ve özel yetenek gerektiren
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yükseköğretim programlarına hazırlanmalarını
sağlamaktadır. Aynı zamanda yaratıcı ve üretken
kişiler olmalarını, millî ve milletler arası sanat
eserlerini tanımalarını ve yorumlamalarını
sağlamak amacıyla kurulmuş okullardır.
Okullarımızda seçkin ve kaliteli hizmet anlayışıyla,
uzman öğretmen kadrosuyla ulusal ve uluslararası
platformda üst düzey başarılar elde edilmektedir.
Sürekli olarak kendini yenileyen kurumlarımız
millî ve manevi değerleri yaşayan ve yaşatan,
başarılı sanatçılar yetiştirmektedir. Bu manada,
okulların kuruluş amacına hizmet ettiğini
söylemek mümkündür.
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün gelecekle
ilgili plan ve projeleri nelerdir bunlardan da
söz edebilir misiniz?
Güzel Sanatlar liselerimizin amacına hizmet
etmesi, nitelikli öğrenci yetiştirmesi ve sanat
eğitiminde bu okullarımızın öncü ve model olması

Öğrencilerimizin okullarında öğrendikleri
bilgileri uygulamalarına imkân oluşturan
bu proje, ilerideki mesleki yaşantıları için
gençlerimize ciddi bir kazanım oluşturacak
ve gelecekteki istihdamlarına büyük katkı
sağlayacaktır.
gelecek umutlarımızı artırmakta ve yeni stratejiler
üzerinde çalışmamızı zorunlu hâle getirmektedir.
Diğer okul türlerimiz açısından da aynı şekilde
erişim sorununun olmadığı, niteliğin artırıldığı
ve okullar arası kalite farkının olmadığı bir
yapıyı tesis etme gayreti içerisindeyiz. İnsan
yetiştirmenin medeniyet inşa etmek anlamına
geldiğine inanarak çalışıyoruz. Bugünümüz
dünden daha iyi, yarınlarımız da bugünden iyi
olacaktır.
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Ortaöğretim
Kurumlarının
2017-2018 Eğitim
Öğretim Yılı
Haftalık Ders
Çizelgeleri
Yayımlandı

O

rtaöğretim kurumlarında
2017-2018 eğitim ve
öğretim yılından itibaren
hazırlık ve 9. sınıflardan
başlamak üzere kademeli
olarak uygulamaya konulan
haftalık ders çizelgeleri
Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığının 30/05/2017
tarihli ve 53 sayılı Kurul
Kararı ile kabul edilmiştir.

G

enel Müdürlüğümüze
bağlı olarak faaliyet
gösteren Anadolu Lisesi,
Hazırlık Sınıfı Bulunan
Anadolu Lisesi, Fen Lisesi,
Sosyal Bilimler Lisesi, Güzel
Sanatlar Lisesi ile Spor Lisesi
haftalık ders çizelgeleri,
Bakanlığımızın 2717 sayılı
Haziran 2017 Tebliğler
Dergisinde yayımlanmıştır.

10 Maddede Ortaöğretim Kurumları
Haftalık Ders Çizelgesindeki Değişiklikler
• Eğitimde gerçekleşen ulusal ve uluslararası gelişmeler değerlendirilmiş
• Zorunlu eğitimde yer alan derslerin bir bütün olarak ele alınması gereğinden hareket ile
• Öğrencilerimizin kazanması istenen bilgi, beceri, değer ve tutumların gözden geçirilmesi sonucu
Ortaöğretim kurumları haftalık ders çizelgeleri yeniden düzenlenmiştir.

1

Tarih

2

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük

3

Felsefe
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Tarihimizin geçmişten günümüze kronolojik sıramalaya uygun olarak ele alınmasını sağlamak için 11. sınıf ortak dersleri arasında yer
alan T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi 12. sınıfa alınmıştır.
Öğrencilerimizin düşünce becerilerini geliştirmede önemli bir yeri
olan Felsefe dersi 10. sınıf dersleri arasında yer almıştır. Böylece Felsefe dersi 2 saatten 4 saate çıkmıştır.

4

Beden Eğitimi ve Spor Dersi

5

Müzik ve Görsel Sanatlar

6

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

7

Büyüme çağındaki öğrencilerimizin psikomotor gelişimlerini sağlıklı
bir şekilde tamamlamalarını sağlamak amacıyla Beden Eğitimi ve
Spor Dersi 9. 10. 11. ve 12. sınıflarda 1 ders saatinden 2 ders saatine
çıkarılmıştır.
Öğrencilerimizin içsel potansiyellerinin gelişmesine katkı sağlamak
adına Müzik ve Görsel Sanatlar dersleri 9. 10. 11. ve 12. sınıflarda 1
ders saatinden 2 ders saatine çıkarılmıştır.
Ortaokuldan itibaren 2 ders saati olarak okutulan Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi dersi konu alanının ihtiyacı dikkate alınarak 9. 10. 11. ve
12. sınıflarda 1 ders saatinden 2’şer ders saatine çıkarılmıştır.

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü
Sağlık Bilgisi ve Trafik ve İlk Yardım dersleri, hayat becerisi olarak
birlikte kazanılması amacıyla birleştirilerek “Sağlık Bilgisi ve Trafik
Kültürü” adı altında 9. sınıflarda 1 ders saati olarak düzenlenmiştir.

8

Biyoloji

9

Bilgisayar Bilimi

10
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Uygulamadaki haftalık ders çizelgesinde 9. ve 10. sınıflarda ortak
dersler arasında yer alan Tarih dersi, 11. sınıflarda 2 ders saati olarak
ortak dersler arasında yer almıştır.

9. 10. 11 ve 12. sınıflarda 3’er saat olan Biyoloji dersi 9. ve 10. sınıflarda ortak ders olarak 2’şer saat, 11. ve 12. sınıflarda seçmeli ders
olarak 4’er saat olarak yeniden düzenlenmiştir. Böylece Biyoloji dersinin çizelgede toplam 12 ders saati de korunmuştur.
Bilgi ve iletişim araçlarının etkin kullanımını sağlamak amacıyla Fen
ve Sosyal bilimler ile hazırlık sınıfı bulunan Anadolu liselerine ortak
ders olarak “Bilgisayar Bilimi” dersi konulmuştur.

Matematik/Fen Bilimleri Tarihi ve Uygulamaları
Öğrencilerin bilime olan ilgisini artırmak ve geliştirmek amacıyla
“Matematik Tarihi ve Uygulamaları” ile “Fen Bilimleri Tarihi ve Uygulamaları” dersleri seçmeli dersler arasına eklenmiştir.
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FEN LøSESø
HAFTALIK DERS ÇøZELGESø
DERSLER

SEÇMELø DERSLER

ORTAK DERSLER

TÜRK DøLø VE EDEBøYATI
DøN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BøLGøSø
TARøH
T.C. øNKILAP TARøHø VE ATATÜRKÇÜLÜK
COöRAFYA
FEN LøSESø MATEMATøK
FEN LøSESø FøZøK
FEN LøSESø KøMYA
FEN LøSESø BøYOLOJø
FELSEFE
BøRøNCø YABANCI DøL
øKøNCø YABANCI DøL
BøLGøSAYAR BøLøMø
BEDEN EöøTøMø VE SPOR
GÖRSEL SANATLAR /MÜZøK
SAöLIK BøLGøSø VE TRAFøK KÜLTÜRÜ
ORTAK DERS SAATø TOPLAMI
SEÇMELø TÜRK DøLø VE EDEBøYATI (2)
DøL VE ANLATIM DøKSøYON VE HøTABET (1)
OSMANLI TÜRKÇESø (3)
ASTRONOMø VE UZAY BøLøMLERø (1)
MATEMATøK VE
MATEMATøK TARøHø VE UYGULAMALARI (3)
FEN BøLøMLERø
FEN BøLøMLERø TARøHø VE UYGULAMALARI (3)
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENøYET TARøHø (1)
øSLAM KÜLTÜR VE MEDENøYETø (1)
øSLAM BøLøM TARøHø (1)
ÇAöDAù TÜRK VE DÜNYA TARøHø (1)
SEÇMELø COöRAFYA (2)
PSøKOLOJø (1)
SOSYOLOJø (1)
SOSYAL BøLøMLER MANTIK (1)
BøLGø KURAMI (1)
DEMOKRASø VE øNSAN HAKLARI (1)
øùLETME (1)
EKONOMø (1)
GøRøùøMCøLøK (1)
YÖNETøM BøLøMø (1)
ULUSLARARASI øLøùKøLER (1)
KUR’AN-I KERøM (4)
DøN, AHLAK VE
PEYGAMBERøMøZøN HAYATI (4)
DEöERLER
TEMEL DøNÎ BøLGøLER (2)
SEÇMELø BøRøNCø YABANCI DøL (4)
YABANCI DøLLER
SEÇMELø øKøNCø YABANCI DøL (4)
VE EDEBøYATI
YABANCI DøLLER EDEBøYATI (4)
SPOR VE SOSYAL SEÇMELø BEDEN EöøTøMø VE SPOR (4)
ETKøNLøK
SOSYAL ETKøNLøK (4)
SEÇMELø GÖRSEL SANATLAR (4)
SEÇMELø MÜZøK (4)
GÜZEL SANATLAR
SANAT TARøHø (1)
DRAMA (1)
BøLøùøM
PROJE HAZIRLAMA (1)
SEÇøLEBøLECEK DERS SAATø SAYISI
REHBERLøK VE YÖNLENDøRME
TOPLAM DERS SAATø

9.
SINIF
5
2
2
2
6
2
2
2
4
2
2
2
2
1
36
3
1
2
(1)(2)
2
2
(1)(2)
1
2
2
(1)(2)
2
2
(1)(2)
2
(1)(2)
2
2
2
1
(1)(2)
3
1
40

10.
SINIF
5
2
2
2
6
2
2
2
2
4
2
2
2
2
37
3
1
2
(1)(2)
2
3
2
2
1
2
2
(1)(2)
2
2
(1)(2)
2
(1)(2)
2
2
2
1
(1)(2)
3
0
40

11.
SINIF
5
2
2
6
4
4
4
2
4
2
2
37
(3)(3)
2
(1)(2)
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
(1)(2)
2
2
(1)(2)
2
(1)(2)
2
2
2
1
(1)(2)
3
0
40

12.
SINIF
5
2
2
6
4
4
4
4
2
2
35
(3)(4)
2
(1)(2)
2
3
(2)(4)
2
2
(2)(4)
(2)(4)
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
(1)(2)
(2)(4)
(2)(4)
(1)(2)
2
(1)(2)
2
2
2
1
(1)(2)
4
1
40
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ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SEÇMELø DERSLER

ORTAK DERSLER

SOSYAL BøLøMLER LøSESø
HAFTALIK DERS ÇøZELGESø
HAZIRLIK
DERSLER
SINIFI
HAZIRLIK TÜRK DøLø VE EDEBøYATI
4
TÜRK DøLø VE EDEBøYATI
DøN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BøLGøSø
TARøH
T.C. øNKILAP TARøHø VE ATATÜRKÇÜLÜK
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENøYET TARøHø
ÇAöDAù TÜRK VE DÜNYA TARøHø
COöRAFYA
MATEMATøK
3
FøZøK
KøMYA
BøYOLOJø
FELSEFE
BøRøNCø YABANCI DøL
20
øKøNCø YABANCI DøL
4
BEDEN EöøTøMø VE SPOR/GÖRSEL SANATLAR /MÜZøK
4
SAöLIK BøLGøSø VE TRAFøK KÜLTÜRÜ
SOSYAL BøLøM ÇALIùMALARI
PSøKOLOJø
SOSYOLOJø
SANAT TARøHø
MANTIK
BøLGøSAYAR BøLøMø
4
OSMANLI TÜRKÇESø
ORTAK DERS SAATø TOPLAMI
39
TÜRK DøLø VE EDEBøYATI
DøL VE ANLATIM
DøKSøYON VE HøTABET
MATEMATøK VE SEÇMELø MATEMATøK
FEN BøLøMLERø ASTRONOMø VE UZAY BøLøMLERø
øSLAM KÜLTÜR VE MEDENøYETø
øSLAM BøLøM TARøHø
SEÇMELø COöRAFYA
SEÇMELø TARøH
SEÇMELø PSøKOLOJø
SEÇMELø SOSYOLOJø
SEÇMELø MANTIK
SOSYAL
BøLøMLER
BøLGø KURAMI
DEMOKRASø VE øNSAN HAKLARI
øùLETME
EKONOMø
GøRøùøMCøLøK
YÖNETøM BøLøMø
ULUSLARARASI øLøùKøLER
KUR’AN-I KERøM
DøN, AHLAK VE
PEYGAMBERøMøZøN HAYATI
DEöERLER
TEMEL DøNÎ BøLGøLER
SEÇMELø BøRøNCø YABANCI DøL
YABANCI
DøLLER VE
SEÇMELø øKøNCø YABANCI DøL
EDEBøYATI
YABANCI DøLLER EDEBøYATI
SPOR VE
SEÇMELø BEDEN EöøTøMø VE SPOR
SOSYAL
SOSYAL ETKøNLøK
ETKøNLøK
SEÇMELø GÖRSEL SANATLAR
SEÇMELø MÜZøK
GÜZEL
SANATLAR
SANAT TARøHø
DRAMA
BøLøùøM
PROJE HAZIRLAMA
SEÇøLEBøLECEK DERS SAATø SAYISI
REHBERLøK VE YÖNLENDøRME
1
TOPLAM DERS SAATø
40
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9.
SINIF
7
2
2
2
6
2
2
2
4
2
2
1
34
3
1
(1)(2)
2
2
(1)(2)
1
2
2
1
2
2
2
2
(1)(2)
(2)(4)
(2)(4)
(1)(2)
2

10.
SINIF
7
2
2
2
6
2
2
2
2
4
2
2
2
2
39
-

11.
SINIF
6
2
2
3
4
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
40
-

12.
SINIF
8
2
2
4
4
6
2
2
2
2
2
2
2
40
-

(1)(2)

-

-

-

2
2
1
(1)(2)
5
1
40

0
1
40

0
0
40

0
0
40

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANADOLU LøSESø
HAFTALIK DERS ÇøZELGESø
DERSLER

SEÇMELø DERSLER

ORTAK DERSLER

TÜRK DøLø VE EDEBøYATI
DøN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BøLGøSø
TARøH
T.C. øNKILAP TARøHø VE ATATÜRKÇÜLÜK
COöRAFYA
MATEMATøK
FøZøK
KøMYA
BøYOLOJø
FELSEFE
BøRøNCø YABANCI DøL
øKøNCø YABANCI DøL
BEDEN EöøTøMø VE SPOR
GÖRSEL SANATLAR/MÜZøK
SAöLIK BøLGøSø VE TRAFøK KÜLTÜRÜ
ORTAK DERS SAATø TOPLAMI
TÜRK DøLø VE EDEBøYATI (2)
DøL VE ANLATIM DøKSøYON VE HøTABET (1)
OSMANLI TÜRKÇESø (3)
SEÇMELø TEMEL MATEMATøK (2)
SEÇMELø MATEMATøK (2)
MATEMATøK VE
SEÇMELø FøZøK (2)
FEN BøLøMLERø
SEÇMELø KøMYA (2)
SEÇMELø BøYOLOJø (2)
ASTRONOMø VE UZAY BøLøMLERø (1)
MATEMATøK TARøHø VE UYGULAMALARI (3)
FEN BøLøMLERø TARøHø VE UYGULAMALARI (3)
SEÇMELø TARøH (1)
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENøYET TARøHø (1)
øSLAM KÜLTÜR VE MEDENøYETø (1)
øSLAM BøLøM TARøHø (1)
ÇAöDAù TÜRK VE DÜNYA TARøHø (1)
SEÇMELø COöRAFYA (2)
PSøKOLOJø (1)
SOSYOLOJø (1)
SOSYAL
BøLøMLER
MANTIK (1)
BøLGø KURAMI (1)
DEMOKRASø VE øNSAN HAKLARI (1)
øùLETME (1)
EKONOMø (1)
GøRøùøMCøLøK (1)
YÖNETøM BøLøMø (1)
ULUSLARARASI øLøùKøLER (1)
DøN, AHLAK VE KUR’AN-I KERøM (4)
DEöERLER
PEYGAMBERøMøZøN HAYATI (4)
TEMEL DøNÎ BøLGøLER (2)
SEÇMELø BøRøNCø YABANCI DøL (4)
YABANCI
DøLLER VE
øKøNCø YABANCI DøL (4)
EDEBøYATI
YABANCI DøLLER EDEBøYATI (4)
SPOR VE
SEÇMELø BEDEN EöøTøMø VE SPOR (4)
SOSYAL
SOSYAL ETKøNLøK (4)
ETKøNLøK
SEÇMELø GÖRSEL SANATLAR (4)
SEÇMELø MÜZøK (4)
GÜZEL
SANATLAR
SEÇMELø SANAT TARøHø (1)
DRAMA (1)
BøLGøSAYAR BøLøMø (2)
BøLøùøM
PROJE HAZIRLAMA (1)
SEÇøLEBøLECEK DERS SAATø SAYISI
REHBERLøK VE YÖNLENDøRME
TOPLAM DERS SAATø

9.
SINIF
5
2
2
2
6
2
2
2
4
2
2
2
1
34
2
(1)(2)
2
(1)(2)
1
2
2
(1)(2)
(2)(4)
(2)(4)
(1)(2)
2

10.
SINIF
5
2
2
2
6
2
2
2
2
4
2
2
2
35
2
(1)(2)
2
3
2
2
1
2
2
(1)(2)
(2)(4)
(2)(4)
(1)(2)
2

11.
SINIF
5
2
2
2
4
2
2
2
21
(3)(5)
1
2
2
6
4
4
4
(1)(2)
2
3
(2)(4)
(2)(4)
2
2
(2)(4)
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
(1)(2)
(2)(10)
(2)(4)
(1)(2)
2

12.
SINIF
5
2
2
4
2
2
2
19
(3)(5)
1
2
2
6
4
4
4
(1)(2)
2
3
(2)(4)
(2)(4)
2
2
(2)(4)
(2)(4)
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
(1)(2)
(2)(10)
(2)(4)
(1)(2)
2

(1)(2)

(1)(2)

(1)(2)

(1)(2)

2
2
2
1
2
(1)(2)
5
1
40

2
2
2
1
2
(1)(2)
4
1
40

2
2
2
1
2
(1)(2)
18
1
40

2
2
2
1
2
(1)(2)
20
1
40
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ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SEÇMELø DERSLER

ORTAK DERSLER

HAZIRLIK SINIFI BULUNAN ANADOLU LøSESø
HAFTALIK DERS ÇøZELGESø
9.
10.
HAZIRLIK
DERSLER
SINIFI
SINIF
SINIF
HAZIRLIK TÜRK DøLø VE EDEBøYATI
4
TÜRK DøLø VE EDEBøYATI
5
5
DøN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BøLGøSø
2
2
TARøH
2
2
T.C. øNKILAP TARøHø VE ATATÜRKÇÜLÜK
COöRAFYA
2
2
MATEMATøK
3
6
6
FøZøK
2
2
KøMYA
2
2
BøYOLOJø
2
2
FELSEFE
2
BøRøNCø YABANCI DøL
20
4
4
øKøNCø YABANCI DøL
4
2
2
BøLGøSAYAR BøLøMø
4
BEDEN EöøTøMø VE SPOR
2
2
2
GÖRSEL SANATLAR / MÜZøK
2
2
2
SAöLIK BøLGøSø VE TRAFøK KÜLTÜRÜ
1
ORTAK DERS SAATø TOPLAMI
39
34
35
TÜRK DøLø VE EDEBøYATI (2)
DøL VE ANLATIM DøKSøYON VE HøTABET (1)
1
1
OSMANLI TÜRKÇESø (3)
2
2
SEÇMELø TEMEL MATEMATøK (2)
SEÇMELø MATEMATøK (2)
SEÇMELø FøZøK (2)
MATEMATøK VE SEÇMELø KøMYA (2)
FEN BøLøMLERø SEÇMELø BøYOLOJø (2)
ASTRONOMø VE UZAY BøLøMLERø (1)
(1)(2)
(1)(2)
MATEMATøK TARøHø VE UYGULAMALARI (3)
2
FEN BøLøMLERø TARøHø VE UYGULAMALARI (3)
3
SEÇMELø TARøH (1)
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENøYET TARøHø (1)
øSLAM KÜLTÜR VE MEDENøYETø (1)
2
2
øSLAM BøLøM TARøHø (1)
2
ÇAöDAù TÜRK VE DÜNYA TARøHø (1)
SEÇMELø COöRAFYA (2)
PSøKOLOJø (1)
SOSYOLOJø (1)
SOSYAL
BøLøMLER
MANTIK (1)
BøLGø KURAMI (1)
(1)(2)
DEMOKRASø VE øNSAN HAKLARI (1)
1
1
øùLETME (1)
EKONOMø (1)
GøRøùøMCøLøK (1)
YÖNETøM BøLøMø (1)
ULUSLARARASI øLøùKøLER (1)
KUR’AN-I KERøM (4)
2
2
DøN, AHLAK VE
PEYGAMBERøMøZøN HAYATI (4)
2
2
DEöERLER
TEMEL DøNÎ BøLGøLER (2)
(1)(2)
(1)(2)
(2)(4)
(2)(4)
SEÇMELø BøRøNCø YABANCI DøL (4)
YABANCI
DøLLER VE
SEÇMELø øKøNCø YABANCI DøL (4)
(2)(4)
(2)(4)
EDEBøYATI
YABANCI DøLLER EDEBøYATI (4)
(1)(2)
(1)(2)
SEÇMELø BEDEN EöøTøMø VE SPOR (4)
SPOR VE
2
2
SOSYAL
SOSYAL ETKøNLøK (4)
(1)(2)
(1)(2)
ETKøNLøK
SEÇMELø GÖRSEL SANATLAR (4)
2
2
SEÇMELø MÜZøK (4)
2
2
GÜZEL
SANATLAR
SANAT TARøHø (1)
2
2
DRAMA (1)
1
1
BøLøùøM
PROJE HAZIRLAMA (1)
(1)(2)
(1)(2)
SEÇøLEBøLECEK DERS SAATø SAYISI
5
4
REHBERLøK VE YÖNLENDøRME
1
1
1
TOPLAM DERS SAATø
40
40
40
*Abitur programÕ uygulayan liseler toplam haftalÕk ders saatlerinin dÕúÕnda en fazla 4 saat ilave ders yapabilir.
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11.
SINIF
5
2
2
2
4
2
2
2
21
(3)(5)
1
2
2
6
4
4
4
(1)(2)
2
3
(2)(4)
(2)(4)
2
2
(2)(4)
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
(1)(2)
(2)(10)
(2)(4)
(1)(2)
2

12.
SINIF
5
2
2
4
2
2
2
19
(3)(5)
1
2
2
6
4
4
4
(1)(2)
2
3
(2)(4)
(2)(4)
2
2
(2)(4)
(2)(4)
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
(1)(2)
(2)(10)
(2)(4)
(1)(2)
2

(1)(2)

(1)(2)

2
2
2
1
(1)(2)
18
1
40

2
2
2
1
(1)(2)
20
1
40

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GÜZEL SANATLAR LøSESø
(MÜZøK)
HAFTALIK DERS ÇøZELGESø
9.
10.
11.
12.
SINIF
SINIF
SINIF
SINIF
TÜRK DøLø VE EDEBøYATI
5
5
5
5
DøN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BøLGøSø
2
2
2
2
TARøH
2
2
2
T.C. øNKILAP TARøHø VE ATATÜRKÇÜLÜK
2
COöRAFYA
2
2
MATEMATøK
6
6
FøZøK
2
2
KøMYA
2
2
BøYOLOJø
2
2
FELSEFE
2
2
YABANCI DøL
2
2
2
2
BEDEN EöøTøMø VE SPOR/GÖRSEL SANATLAR
2
2
2
2
SAöLIK BøLGøSø VE TRAFøK KÜLTÜRÜ
1
BATI MÜZøöø TEORø VE UYGULAMASI
2
2
2
2
TÜRK HALK MÜZøöø TEORø VE UYGULAMASI
2
2
TÜRK SANAT MÜZøöø TEORø VE UYGULAMASI
2
2
PøYANO
1
1
1
BAöLAMA
1
1
1
ÇALGI EöøTøMø*
1
1
2
2
ÇOK SESLø KORO
2
2
TÜRK HALK MÜZøöø KORO
2
TÜRK SANAT MÜZøöø KORO
2
ÇALGI TOPLULUKLARI**
4
4
BøLøùøM DESTEKLø MÜZøK
2
TÜRK VE BATI MÜZøöø TARøHø
2
BøREYSEL SES EöøTøMø
1
DRAMA
2
MÜZøK KÜLTÜRÜ
2
TÜRK øSLAM MUSøKøSø
2
TÜRK DÜNYASI MÜZøKLERø
2
HALK DANSLARI VE MÜZøKLERø
2
ORTAK DERS SAATø TOPLAMI
34
39
35
36
SEÇMELø TÜRK DøLø VE EDEBøYATI (2)
3
3
DøL VE ANLATIM
DøKSøYON VE HøTABET (1)
1
1
OSMANLI TÜRKÇESø (3)
2
2
2
2
2
TEMEL MATEMATøK (2)
SEÇMELø MATEMATøK (2)
4
2
SEÇMELø FøZøK (2)
4
2
MATEMATøK VE
FEN BøLøMLERø
SEÇMELø KøMYA (2)
4
2
SEÇMELø BøYOLOJø (2)
4
2
ASTRONOMø VE UZAY BøLøMLERø (1)
(1)(2)
(1)(2)
SEÇMELø TARøH (1)
(2)(4)
2
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENøYET TARøHø (1)
2
2
øSLAM KÜLTÜR VE MEDENøYETø (1)
2
2
øSLAM BøLøM TARøHø (1)
2
2
ÇAöDAù TÜRK VE DÜNYA TARøHø (1)
2
SEÇMELø COöRAFYA (1)
2
2
PSøKOLOJø (1)
2
SOSYOLOJø (1)
2
SOSYAL BøLøMLER
MANTIK (1)
2
BøLGø KURAMI (1)
(1)(2)
1
DEMOKRASø VE øNSAN HAKLARI (1)
1
1
1
øùLETME (1)
2
EKONOMø (1)
2
GøRøùøMCøLøK (1)
1
1
YÖNETøM BøLøMø (1)
2
ULUSLARARASI øLøùKøLER (1)
2
KUR’AN-I KERøM (3)
2
2
2
DøN, AHLAK VE
PEYGAMBERøMøZøN HAYATI (3)
2
2
2
DEöERLER
TEMEL DøNÎ BøLGøLER (2)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
SEÇMELø BøRøNCø YABANCI DøL (3)
(2)(4)
(2)(4)
2
YABANCI DøLLER VE
øKøNCø YABANCI DøL (3)
(2)(4)
(2)(4)
2
EDEBøYATI
YABANCI DøLLER EDEBøYATI (3)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
SEÇMELø BEDEN EöøTøMø VE SPOR (2)
2
2
2
SPOR VE SOSYAL
ETKøNLøK
SOSYAL ETKøNLøK (3)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
SEÇMELø GÖRSEL SANATLAR (1)
2
2
2
GÜZEL SANATLAR
SANAT TARøHø (1)
2
2
2
DRAMA
BøLGøSAYAR BøLøMø (2)
2
2
2
BøLøùøM
PROJE HAZIRLAMA (1)
(1)(2)
(1)(2)
(1)(2)
SEÇøLEBøLECEK DERS SAATø SAYISI
5
0
4
3
REHBERLøK VE YÖNLENDøRME
1
1
1
1
TOPLAM DERS SAATø
40
40
40
40
dDOJÕ(÷LWLPLGHUVLQGHJLWDUIOWED÷ODPDWDPEXUNHPDQYL\RODoHOORNRQWUEDVQH\XWNODVLNNHPHQoHNDQXQNODUQHWNDYDOYXUPDOÕ
oDOJÕODUWDUNHPDQH\D\OÕVD]ODU NHPDQoD.DUDGHQL]NHPHQoHVLNHPDQH oDOJÕODUÕQGDQELULVHoLOHFHNWLU
dDOJÕ7RSOXOXNODUÕGHUVLQGH7UNKDONP]L÷L7UNVDQDWP]L÷LYH%DWÕP]L÷LoDOJÕODUÕNXOODQÕOÕU

SEÇMELø DERSLER

ORTAK DERSLER

DERSLER
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ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GÜZEL SANATLAR LøSESø
(TÜRK HALK MÜZøöø)
HAFTALIK DERS ÇøZELGESø
DERSLER

SEÇMELø DERSLER

ORTAK DERSLER

TÜRK DøLø VE EDEBøYATI
DøN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BøLGøSø
TARøH
T.C. øNKILAP TARøHø VE ATATÜRKÇÜLÜK
COöRAFYA
MATEMATøK
FøZøK
KøMYA
BøYOLOJø
FELSEFE
YABANCI DøL
BEDEN EöøTøMø VE SPOR/GÖRSEL SANATLAR
SAöLIK BøLGøSø VE TRAFøK KÜLTÜRÜ
TÜRK HALK MÜZøöø TEORø VE UYGULAMASI
BATI MÜZøöø TEORø VE UYGULAMASI
TÜRK SANAT MÜZøöø TEORø VE UYGULAMASI
TÜRK HALK MÜZøöø KORO
TÜRK SANAT MÜZøöø KORO
ÇALGI EöøTøMø*
PøYANO
ÇALGI TOPLULUKLARI
UT/KANUN**
BAöLAMA
TÜRK øSLAM MUSøKøSø
TÜRK MÜZøöø TARøHø
BøREYSEL SES EöøTøMø
DRAMA
MÜZøK KÜLTÜRÜ
BøLøùøM DESTEKLø MÜZøK
TÜRK DÜNYASI MÜZøKLERø
HALK DANSLARI VE MÜZøKLERø
ORTAK DERS SAATø TOPLAMI
SEÇMELø TÜRK DøLø VE EDEBøYATI (2)
DøL VE ANLATIM
DøKSøYON VE HøTABET (1)
OSMANLI TÜRKÇESø (3)
TEMEL MATEMATøK (2)
SEÇMELø MATEMATøK (2)
SEÇMELø FøZøK (2)
MATEMATøK VE
FEN BøLøMLERø
SEÇMELø KøMYA (2)
SEÇMELø BøYOLOJø (2)
ASTRONOMø VE UZAY BøLøMLERø (1)
SEÇMELø TARøH (2)
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENøYET TARøHø (1)
øSLAM KÜLTÜR VE MEDENøYETø (1)
øSLAM BøLøM TARøHø (1)
ÇAöDAù TÜRK VE DÜNYA TARøHø (1)
SEÇMELø COöRAFYA (2)
PSøKOLOJø (1)
SOSYOLOJø (1)
SOSYAL BøLøMLER
MANTIK (1)
BøLGø KURAMI (1)
DEMOKRASø VE øNSAN HAKLARI (1)
øùLETME (1)
EKONOMø (1)
GøRøùøMCøLøK (1)
YÖNETøM BøLøMø (1)
ULUSLARARASI øLøùKøLER (1)
KUR’AN-I KERøM (3)
DøN, AHLAK VE
PEYGAMBERøMøZøN HAYATI (3)
DEöERLER
TEMEL DøNÎ BøLGøLER (2)
SEÇMELø BøRøNCø YABANCI DøL (3)
YABANCI DøLLER VE
øKøNCø YABANCI DøL (3)
EDEBøYATI
YABANCI DøLLER EDEBøYATI (3)
SEÇMELø BEDEN EöøTøMø VE SPOR (3)
SPOR VE SOSYAL
ETKøNLøK
SOSYAL ETKøNLøK (3)
SEÇMELø GÖRSEL SANATLAR (3)
SANAT TARøHø (1)
GÜZEL SANATLAR
DRAMA
SEÇMELø PøYANO (1)
NEFESLø ÇALGILAR (Zurna, Mey, Sipsi) (2)
BøLGøSAYAR BøLøMø (2)
BøLøùøM
PROJE HAZIRLAMA (1)
SEÇøLEBøLECEK DERS SAATø SAYISI
REHBERLøK VE YÖNLENDøRME
TOPLAM DERS SAATø

9.
SINIF
5
2
2
2
6
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
1
1
37
1
2
(1)(2)
(1)(2)
1
2
2
(1)(2)
2
2
(1)(2)
2
(1)(2)
2
2
2
(1)(2)
2
1
40

10.
SINIF
5
2
2
2
6
2
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
40
0
0
40

11.
SINIF
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
1
2
2
2
2
36
3
1
2
2
2
2
2
2
(1)(2)
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
(1)(2)
2
2
(1)(2)
2
(1)(2)
2
2
1
2
(1)(2)
3
1
40

12.
SINIF
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
33
3
1
2
2
2
2
2
2
(1)(2)
(2)(4)
(2)(4)
2
2
2
2
2
2
2
(1)(2)
1
2
2
1
2
2
2
2
(1)(2)
(2)(4)
(2)(4)
(1)(2)
2
(1)(2)
2
2
1
1
2
(1)(2)
6
1
40

dDOJÕ(÷LWLPLGHUVLQGHED÷ODPDNDYDOWDUNHPDQH\D\OÕVD]ODUÕ NHPDQoD.DUDGHQL]NHPHQoHVLNHPDQH oDOJÕODUÕQGDQELULQLVHoHFHNWLU
8WYHNDQXQGHUVOHULQGHQELULVHoLOLU
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GÜZEL SANATLAR LøSESø
(TÜRK SANAT MÜZøöø)
HAFTALIK DERS ÇøZELGESø
9.
10.
SINIF
SINIF
TÜRK DøLø VE EDEBøYATI
5
5
DøN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BøLGøSø
2
2
TARøH
2
2
T.C. øNKILAP TARøHø VE ATATÜRKÇÜLÜK
COöRAFYA
2
2
MATEMATøK
6
6
FøZøK
2
2
KøMYA
2
2
BøYOLOJø
2
2
FELSEFE
2
YABANCI DøL
2
2
BEDEN EöøTøMø VE SPOR/GÖRSEL SANATLAR
2
2
SAöLIK BøLGøSø VE TRAFøK KÜLTÜRÜ
1
TÜRK SANAT MÜZøöø TEORø VE UYGULAMASI
2
2
BATI MÜZøöø TEORø VE UYGULAMASI
2
2
TÜRK HALK MÜZøöø TEORø VE UYGULAMASI
TÜRK SANAT MÜZøöø KORO
2
2
TÜRK HALK MÜZøöø KORO
ÇALGI EöøTøMø*
1
1
PøYANO
1
ÇALGI TOPLULUKLARI
2
BAöLAMA
1
TÜRK øSLAM MUSøKøSø
TÜRK MÜZøöø TARøHø
BøREYSEL SES EöøTøMø
1
DRAMA
MÜZøK KÜLTÜRÜ
BøLøùøM DESTEKLø MÜZøK
TÜRK DÜNYASI MÜZøKLERø
HALK DANSLARI VE MÜZøKLERø
ORTAK DERS SAATø TOPLAMI
36
40
SEÇMELø TÜRK DøLø VE EDEBøYATI (2)
DøL VE ANLATIM
DøKSøYON VE HøTABET (1)
1
OSMANLI TÜRKÇESø (3)
2
TEMEL MATEMATøK (2)
SEÇMELø MATEMATøK (2)
SEÇMELø FøZøK (2)
MATEMATøK VE
FEN BøLøMLERø
SEÇMELø KøMYA (2)
SEÇMELø BøYOLOJø (2)
ASTRONOMø VE UZAY BøLøMLERø (1)
(1)(2)
SEÇMELø TARøH (2)
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENøYET TARøHø (1)
øSLAM KÜLTÜR VE MEDENøYETø (1)
øSLAM BøLøM TARøHø (1)
ÇAöDAù TÜRK VE DÜNYA TARøHø (1)
SEÇMELø COöRAFYA (2)
PSøKOLOJø (1)
SOSYOLOJø (1)
SOSYAL BøLøMLER
MANTIK (1)
BøLGø KURAMI (1)
(1)(2)
DEMOKRASø VE øNSAN HAKLARI (1)
1
øùLETME (1)
EKONOMø (1)
GøRøùøMCøLøK (1)
YÖNETøM BøLøMø (1)
ULUSLARARASI øLøùKøLER (1)
KUR’AN-I KERøM (3)
2
DøN, AHLAK VE DEöERLER PEYGAMBERøMøZøN HAYATI (3)
2
TEMEL DøNÎ BøLGøLER (2)
(1)(2)
SEÇMELø BøRøNCø YABANCI DøL (3)
(2)(4)
YABANCI DøLLER VE
SEÇMELø øKøNCø YABANCI DøL (3)
(2)(4)
EDEBøYATI
YABANCI DøLLER EDEBøYATI (3)
(1)(2)
SEÇMELø BEDEN EöøTøMø VE SPOR (3)
2
SPOR VE SOSYAL
ETKøNLøK
SOSYAL ETKøNLøK (3)
(1)(2)
SEÇMELø GÖRSEL SANATLAR (3)
2
SANAT TARøHø (1)
2
GÜZEL SANATLAR
DRAMA
PøYANO (1)
BøLGøSAYAR BøLøMø (2)
2
BøLøùøM
PROJE HAZIRLAMA (1)
(1)(2)
SEÇøLEBøLECEK DERS SAATø SAYISI
4
0
REHBERLøK VE YÖNLENDøRME
0
0
TOPLAM DERS SAATø
40
40
dDOJÕH÷LWLPLGHUVLQGHWDPEXUQH\NODVLNNHPHQoHXWNDQXQNHPDQNODUQHWoDOJÕODUÕQGDQELULVHoLOHFHNWLU
SEÇMELø DERSLER

ORTAK DERSLER

DERSLER

11.
SINIF
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
1
2
2
2
2
36
3
1
2
2
2
2
2
2
(1)(2)
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
(1)(2)
2
2
(1)(2)
2
(1)(2)
2
2
(1)(2)
3
1
40

12.
SINIF
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
33
3
1
2
2
4
4
4
4
(1)(2)
(2)(4)
(2)(4)
2
2
(2)(4)
(2)(4)
2
2
2
(1)(2)
1
2
2
1
2
2
2
2
(1)(2)
(2)(4)
(2)(4)
(1)(2)
2
(1)(2)
2
2
1
2
(1)(2)
6
1
40
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ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GÜZEL SANATLAR LøSESø
(GÖRSEL SANATLAR)
HAFTALIK DERS ÇøZELGESø
DERSLER

SEÇMELø DERSLER

ORTAK DERSLER

TÜRK DøLø VE EDEBøYATI
DøN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BøLGøSø
TARøH
T.C. øNKILAP TARøHø VE ATATÜRKÇÜLÜK
COöRAFYA
MATEMATøK
FøZøK
KøMYA
BøYOLOJø
FELSEFE
YABANCI DøL
BEDEN EöøTøMø VE SPOR/MÜZøK
SAöLIK BøLGøSø VE TRAFøK KÜLTÜRÜ
DESEN
øKø BOYUTLU SANAT ATÖLYE
ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE
TEMEL SANAT EöøTøMø
MÜZE EöøTøMø
GENEL SANAT TARøHø
GRAFøK TASARIM
DRAMA
ÇAöDAù DÜNYA SANATI TARøHø
ESTETøK
SANAT ESERLERø ANALøZø
TÜRK øSLAM SANATI TARøHø
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI MøNYATÜR
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI EBRU
øMGESEL RESøM
ORTAK DERS SAATø TOPLAMI
SEÇMELø TÜRK DøLø VE EDEBøYATI
DøL VE ANLATIM
DøKSøYON VE HøTABET (1)
OSMANLI TÜRKÇESø (2)
SEÇMELø TEMEL MATEMATøK
SEÇMELø MATEMATøK
SEÇMELø FøZøK
MATEMATøK VE
FEN BøLøMLERø
SEÇMELø KøMYA
SEÇMELø BøYOLOJø
ASTRONOMø VE UZAY BøLøMLERø (1)
SEÇMELø TARøH
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENøYET TARøHø
øSLAM KÜLTÜR VE MEDENøYETø
øSLAM BøLøM TARøHø
ÇAöDAù TÜRK VE DÜNYA TARøHø
SEÇMELø COöRAFYA
PSøKOLOJø
SOSYOLOJø
SOSYAL BøLøMLER
MANTIK
BøLGø KURAMI (1)
DEMOKRASø VE øNSAN HAKLARI (1)
øùLETME
EKONOMø
GøRøùøMCøLøK (1)
YÖNETøM BøLøMø
ULUSLARARASI øLøùKøLER
KUR’AN-I KERøM (2)
DøN, AHLAK VE
PEYGAMBERøMøZøN HAYATI (2)
DEöERLER
TEMEL DøNÎ BøLGøLER (2)
SEÇMELø BøRøNCø YABANCI DøL (2)
YABANCI DøLLER VE
øKøNCø YABANCI DøL (2)
EDEBøYATI
YABANCI DøLLER EDEBøYATI (2)
SEÇMELø BEDEN EöøTøMø VE SPOR (2)
SPOR VE SOSYAL
ETKøNLøK
SOSYAL ETKøNLøK (2)
SEÇMELø MÜZøK (2)
6(d0(/øSANAT TARøHø (2)
GÜZEL SANATLAR
DRAMA
DøJøTAL GRAFøK
FOTOöRAF
BøLGøSAYAR BøLøMø (2)
BøLøùøM
PROJE HAZIRLAMA (1)
SEÇøLEBøLECEK DERS SAATø SAYISI
REHBERLøK VE YÖNLENDøRME
TOPLAM DERS SAATø
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9.
SINIF
5
2
2
2
6
2
2
2
2
2
1
4
4
36
1
2
(1)(2)
(1)(2)
1
2
2
1
2
2
2
2
(1)(2)
(2)(4)
(2)(4)
(1)(2)
2
(1)(2)
2
2
2
2
2
(1)(2)
3
1
40

10.
SINIF
5
2
2
2
6
2
2
2
2
2
1
4
4
2
2
40
0
0
40

11.
SINIF
5
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
2
2
39
0
1
40

12.
SINIF
5
2
2
2
2
4
4
4
2
2
2
2
2
2
37
2
1
2
2
2
2
2
2
(1)(2)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
(1)(2)
1
1
2
2
(1)(2)
2
2
(1)(2)
2
(1)(2)
2
2
2
(1)(2)
2
1
40
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SPOR LøSESø
HAFTALIK DERS ÇøZELGESø
DERSLER

SEÇMELø DERSLER

ORTAK DERSLER

TÜRK DøLø VE EDEBøYATI
DøN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BøLGøSø
TARøH
T.C. øNKILAP TARøHø VE ATATÜRKÇÜLÜK
COöRAFYA
MATEMATøK
FøZøK
KøMYA
BøYOLOJø
FELSEFE
YABANCI DøL
GÖRSEL SANATLAR/MÜZøK
SAöLIK BøLGøSø VE TRAFøK KÜLTÜRÜ
TEMEL SPOR EöøTøMø
SPOR ANATOMøSø VE FøZYOLOJøSø
BEDEN EöøTøMø VE SPOR TARøHø
ANTRENMAN BøLGøSø
SPORCU SAöLIöI
SPOR YÖNETøMø VE ORGANøZASYONU
SPOR PSøKOLOJøSø VE SOSYOLOJøSø
SPOR VE BESLENME
EöøTSEL OYUNLAR
GENEL JøMNASTøK
RøTøM EöøTøMø VE HALK DANSLARI
ATLETøZM
ARTøSTøK JøMNASTøK
TAKIM SPORLARI
BøREYSEL SPORLAR*
SPOR UYGULAMALARI **
ORTAK DERS SAATø TOPLAMI
SEÇMELø TÜRK DøLø VE EDEBøYATI (2)
DøL VE ANLATIM
DøKSøYON VE HøTABET (1)
OSMANLI TÜRKÇESø (1)
SEÇMELø TEMEL MATEMATøK ()
SEÇMELø MATEMATøK ()
SEÇMELø FøZøK ()
MATEMATøK VE
FEN BøLøMLERø
SEÇMELø KøMYA ()
SEÇMELø BøYOLOJø ()
ASTRONOMø VE UZAY BøLøMLERø (1)
SEÇMELø TARøH (1)
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENøYET TARøHø (1)
øSLAM KÜLTÜR VE MEDENøYETø (1)
øSLAM BøLøM TARøHø (1)
ÇAöDAù TÜRK VE DÜNYA TARøHø (1)
SEÇMELø COöRAFYA (1)
PSøKOLOJø (1)
SOSYOLOJø (1)
SOSYAL BøLøMLER
MANTIK (1)
BøLGø KURAMI (1)
DEMOKRASø VE øNSAN HAKLARI (1)
øùLETME (1)
EKONOMø (1)
GøRøùøMCøLøK (1)
YÖNETøM BøLøMø (1)
ULUSLARARASI øLøùKøLER (1)
KUR’AN-I KERøM (1)
DøN, AHLAK VE DEöERLER PEYGAMBERøMøZøN HAYATI (1)
TEMEL DøNÎ BøLGøLER (2)
SEÇMELø BøRøNCø YABANCI DøL (1)
YABANCI DøLLER VE
øKøNCø YABANCI DøL (1)
EDEBøYATI
YABANCI DøLLER EDEBøYATI (2)
SPOR VE SOSYAL
SOSYAL ETKøNLøK (2)
ETKøNLøK
SEÇMELø MÜZøK (1)
SEÇMELø GÖRSEL SANATLAR (1)
GÜZEL SANATLAR
SANAT TARøHø (1)
DRAMA (1)
BøLGøSAYAR BøLøMø (1)
BøLøùøM
PROJE HAZIRLAMA (1)
SEÇøLEBøLECEK DERS SAATø SAYISI
REHBERLøK VE YÖNLENDøRME
TOPLAM DERS SAATø

9.
SINIF
5
2
2
2
6
2
2
2
2
2
1
3
2
4
3
40
-

10.
SINIF
5
2
2
2
5
2
2
2
2
2
1
2
4
4
3
40
-

11.
SINIF
5
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
4
4
3
37
2
1
2
2
2
2
2
2
(1)(2)
2
2
2
2
2
2
2
2
(1)(2)
1
2
2
1
2
2
2
2
(1)(2)
2
2
(1)(2)

12.
SINIF
5
2
2
-

-

-

(1)(2)

(1)(2)

0
0
40

2
2
2
1
2
(1)(2)
2
1
40

2
2
2
1
2
(1)(2)
3
1
40

0
0
40

2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
3
36
2
1
2
2
2
2
2
2
(1)(2)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
(1)(2)
1
2
2
1
2
2
2
2
(1)(2)
2
2
(1)(2)

%LUH\VHOVSRUODUGDKHUVÕQÕIWDEUDQúVHoLOLU \ÕOVRQXQGDWRSODPEUDQú 
6SRU8\JXODPDODUÕGHUVLQGHVÕQÕIELUOHúWLUPHVL\DSÕODPD]
7DNÕP6SRUODUÕ%DVNHWEROYROH\EROIXWEROKHQWERO
%LUH\VHO6SRUODU+DOWHU\]PHJUHúND\DNWHQLVPDVDWHQLVLEDGPLQWRQRU\DQWLULQJHVNULPELVLNOHWRNoXOXNMXGRNDUDWHERNVYH
WDHNZRQGR
6SRU8\JXODPDODUÕ'HUVLQGHRNXOYHoHYUHLPNkQODUÕQDED÷OÕRODUDNEHOLUOHQHQVSRUEUDQúODUÕQGDQ ELUH\VHO\DGDWDNÕPVSRUODUÕ HQD]ELU
RNXOWDNÕPÕROXúWXUXOXU7P|÷UHQFLOHULQWDNÕPoDOÕúPDODUÕQDNDWÕOÕPÕVD÷ODQPDOÕGÕU7DNÕPoDOÕúPDODUÕQÕQSODQODPDVÕRNXO]PUH
|÷UHWPHQOHULQFH\DSÕOÕU
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ANKARA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Eğitimin Geleceği, Geleceğin Eğitimi
Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi

Gülay ORAKOĞLU
Okul Müdür V.
2004-2005 eğitim öğretim yılında Türkiye’nin ikinci
sosyal bilimler lisesi olarak faaliyetlerine başlayan
Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi, “En
iyiye, daha ileriye” ilkesiyle yaktığı eğitim meşalesini
atinin nesillerinin aydınlanması adına heyecanla
taşımaktadır.
İnsanlığın düşünsel ve kültürel mirasına ilgi duyan,
geniş ufuklu, sosyal sorunlara duyarlı, sürekli kendini
geliştiren, yabancı dil bilen, toplumun kültürelsanatsal mirasını tanıyıp, koruyup yüceltecek,
geçmişle sağlıklı bir ilişki kurarak geleceği
şekillendirebilecek bireyler olmalarını hedefleyen
Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi
öğrencileri, bulundukları her platformda öncelikle
okulumuzu, Başkent’imizi ve Türkiye’mizi en güzel
şekilde temsil etmekte, kazandıkları başarıların
yanı sıra insanlık adına fazilet olarak kabul
edilen davranışları sergileyerek iftihar kaynağımız
olmaktadır.
2014 yılında Uluslararası Bakalorya eğitimi vermek
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için çalışmalarına başlayan Ankara Türk Telekom
Sosyal Bilimler Lisesi iki yıl süren oryantasyon
dönemini başarıyla tamamlamış, 2016-2017
eğitim öğretim yılında Türkiye’nin Uluslararası
Bakalorya programını uygulayan üçüncü devlet
okulu olma başarısını göstermiştir. Uluslararası
Bakalorya programı çerçevesinde öğrencilerimiz
aldıkları eğitimle dünyanın sayılı üniversitelerinde
ve Türkiye’deki vakıf üniversitelerinde burslu olarak
okuma fırsatı bulmaktadır.
Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi, aynı
zamanda bir “Pasch” okuludur. Bu girişim, Alman
Dışişleri Bakanlığı tarafından koordine edilmekte
ve Yurtdışı Eğitim İşleri Merkezi, Goethe Enstitüleri,
Kültür Bakanları Konseyi’nin Pedagojik Değişim
Hizmeti Birimi ve Alman Akademik Değişim Servisi
tarafından uygulanmaktadır. Bu proje kapsamında
birçok okula destek verilerek istekli öğretmen ve
öğrencilerin Almanya ile uzun vadeli bağlantılar
kurmaları sağlanmakta ve taraflar arasında

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

iş birliğinin geliştirilmesi teşvik edilmektedir.
Böylelikle bu girişim, genç insanların Almanya’da
yükseköğrenime devam etmelerini sağlayacak ve
daha sonraki mesleki yaşamlarında gerekli olan
yeterliliklerini artıracaktır.
Hazırlık sınıflarımızda verilen İngilizce eğitimi
öğrencilerimizin uluslararası öğrenci değişim
programlarına katılmalarına imkân tanımaktadır.
YFU ve YES programlarıyla öğrencilerimiz Avrupa
Birliği ülkelerine ve Amerika Birleşik Devletleri’ne
giderek bir yıl farklı kültürleri tanıma fırsatını da
elde etmektedir. Bununla birlikte 10.sınıftan itibaren
verilen Osmanlı Türkçesi dersleriyle de öğrencilerimiz
geçmişi öğrenme ve geçmişin birikimini gelecek
nesillere aktarma imkanı bulmaktadır.
Öğrencilerimiz sosyal projeler içerisinde de aktif
olarak görev almaktadır. Dünyada zulüm gören,
savaş mağduru insanların yaşadıklarına kayıtsız
kalmazlar, düzenledikleri kampanyalarla ihtiyacı
olanlara yardımcı olmayı görev bilirler.

YGS ve LYS’de öğrencilerimiz göğsümüzü
kabartmaktadır. Aldıkları puanlarla Türkiye’nin en
güzide devlet ve vakıf üniversitelerinin istedikleri
bölümlerine yerleşme hakkı elde etmektedirler.
Kazandıkları üniversitelerde de Ankara Türk
Telekom Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi olmanın
farkındalığını yaşamakta ve yaşatmaktadırlar. Meslek
hayatlarına başladıklarında da okullarıyla bağlarını
koparmamakta, mezunlar derneğimizde aktif olarak
görev almaktadırlar.
Vizyonu ve misyonu doğrultusunda emin adımlarla
geleceğe yürüyen okulumuz eğitim kadrosunun
bilgi birikimi ve edindiği tecrübelerle öğrencilerine
her anlamda rehberlik etmeyi kendine görev bilerek
“Ben” değil, “Biz” bilincine sahip bireyler yetiştirmeyi
ilke edinen bir “Dünya Okulu”dur.
“Daha iyiye, en ileriye”
Gülay ORAKOĞLU
Okul Müdür V.
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Sosyal Bilimler Liseleri
IX. Ulusal Öğrenci Sempozyumu
Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne
bağlı sosyal bilimler liselerindeki
öğrencilerin katılımıyla her yıl
düzenlenen sempozyumların
dokuzuncusu Ankara Türk Telekom
Sosyal Bilimler Lisesi koordinesinde
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir.
Bu yılki sempozyumun konusu
Darbeden Demokrasiye: 15
Temmuz’dur. Sempozyuma Toplum
Düzeni ve Darbe, Cumhuriyet
Öncesi Türk Tarihinde Yönetim
Karşıtı Hareketler, Cumhuriyet
Dönemi, 15 Temmuz 2016 Darbe
Girişimi, Demokratik ve Bağımsız
Türkiye İçin Darbeleri Önleyici
Çözüm Önerileri ana başlıklarında
74 okuldan 96 bildiri katılmıştır.
Sempozyum, 17-18 Mayıs
2017 tarihinde Ankara Çankaya
The Green Park Hotel’de
gerçekleştirilmiştir. Sempozyum
Millî Eğitim Bakan Yardımcısı
Orhan Erdem’in konuşmasıyla
açılmıştır. Açılış törenine Millî
Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan
Erdem, Ortaöğretim Genel Müdürü
Ercan Türk, Bakanlığımızın daire
başkanları, şube müdürleri, milli
eğitim uzmanları, Türkiye’deki
sosyal bilimler liselerinin okul

müdürleri, öğretmenleri ve
öğrencileri katılmışlardır.
Açılış töreninden sonra Ankara
Sosyal Bilimler Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Barca başkanlığında bir panel
gerçekleştirilmiştir. Panele
konuşmacı olarak Ankara Sosyal
Bilimler Üniversitesi Öğretim
Üyeleri Prof. Dr. Şenol Durgun,
Doç. Dr. Enver Arpa, Yrd. Doç. Dr.
Filiz Akman ve Yrd. Doç. Dr. Beyazıt
Akman katılmıştır.
Beş ayrı salonda, üçer oturum
hâlinde, 76 bildirinin sunulduğu
sempozyumda Ankara Sosyal

Bilimler Üniversitesi Öğretim
Üyeleri’nden Prof. Dr. Mustafa
Çevik, Doç. Dr. Enver Arpa, Prof.
Dr. Rauf Karasu, Yrd. Doç. Dr. Ufuk
Ulutaş, Yrd. Doç. Dr. Gülsen Kaya
oturumlara başkanlık yapmışlardır.
Sempozyumun ikinci gününde
sempozyuma katılan okul
müdürleri, danışman öğretmenler
ve bildiri sunan öğrencilerle 15
Temmuz Darbe Girişimi gecesi
bombalanan Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi, Türkiye Büyük Millet
Meclisi ve Özel Harekât Dairesi
Başkanlığına gezi düzenlenmiştir.

Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi
8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı’nda
23.05.2017 tarihinde
Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde
gerçekleştirilen 8. Uluslararası
Türk Dili Kurultayının açılış ve ödül
törenine Ankara Türk Telekom
Sosyal Bilimler Lisesi öğretmen ve
öğrencileri katıldı. Kurultay, Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan, devlet erkânı, kurum
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başkanlarımız, bilim adamları,
öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla
Beştepe Millet Kültür ve Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Kurultay, yapılan konuşmaların
ardından Türkiye ve yurt dışından
12 bilim insanına Türk Diline Üstün
Hizmet Ödülü verilmesiyle son
buldu.

Ankara Türk Telekom Sosyal
Bilimler Lisesi öğretmen ve
öğrencileri, millî seciyemizde
de önemli bir yere sahip Türk
dilimizin korunması ve bozulmadan
gelecek nesillere aktarılmasının
önemine dikkat çekilen bu
Kurultay’a katılmaktan dolayı mutlu
olduklarını ifade ettiler.
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Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi
Öğrencileri Antalya’da
Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler
Lisesi Antalya Erünal Sosyal Bilimler
Lisesi’nde düzenlenen “Demokrasi
ve Darbeler Tarihi” konu başlıklı

sempozyuma beş öğrencinin
hazırladığı bildirileriyle iştirak etti.
Yaptıkları sunumlarla dünyada ve
Türkiye’de gerçekleşen darbe ve

darbe girişimlerinin sebepleri ve
sonuçlarına ilişkin düşüncelerini
paylaştılar.

Ya Mevlana
Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi
Kültür ve Edebiyat Kulübü, 16 Aralık 2016 Cuma
günü, okul koridorlarında, bahçe ve kantinde
“17 Aralık Şeb-i Arus” kapsamında bir dizi
etkinlik gerçekleştirdi. Gün boyu devam eden bu
etkinliklerde kulüp öğrencileri semazen kıyafeti
giyerek sûfî müzikleri eşliğinde sema ettiler.
Mevlana’nın “Cömertlik ve yardım etmede
akarsu gibi ol/ Şefkat ve merhamette güneş
gibi ol/ Başkalarının kusurunu örtmede
gece gibi ol/ Hiddet ve asabiyette ölü gibi
ol/ Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak
gibi ol/ Hoşgörülükte deniz gibi ol/ Ya
olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol”
felsefesinden hareketle Mevlana kıssaları anlatıldı.
Mevlana şiirleri okundu, Mevlana’nın sözlerinden
derledikleri özlü sözlerin çekilişleri yapıldı. Okul
öğrencilerinden Yavuz Selim Çelebi, ders aralarında
okulun çeşitli alanlarında ney üfleyerek tasavvuf
müziğinden örnekler sundu.
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İstiklâl ve İstikbâl Şairi Mehmet Âkif Anıldı
“İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve
Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Günü”
dolayısıyla 12 Mart 2017 tarihinde
Ankara Türk Telekom Sosyal
Bilimler Lisesi Konferans salonunda
anma programı düzenlenmiştir.
Programa, Ankara Valisi Ercan
Topaca, Ankara Vali Yardımcısı Ali
Sözen, Çankaya Kaymakamı Kadir
Çakır, Ankara Millî Eğitim Müdürü
Vefa Bardakcı, İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı İhsan Yalçınkaya,
Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürü
Mustafa Özel, Keçiören İlçe Millî
Eğitim Müdürü Ayhan Işık başta
olmak üzere Çankaya ilçesi okul
müdürleri, öğretmen ve öğrenciler
katılmıştır.
Programda Çankaya İlçe Millî Eğitim
Müdürü Mustafa Özel ve Ankara
Millî Eğitim Müdürü Vefa Bardakcı,
günün anlam ve önemini belirten
açış konuşmalarda “İstiklâl Marşı
özenle okunduğunda geleceğe
yönelik çok önemli mesajlar
vermektedir. Gençlerimizin İstiklâl
Marşı’nı ve Mehmet Âkif’i daha

iyi anlayabilmeleri için üç noktayı
çok iyi bilmeleri gerekmektedir.
Bu noktalar 8000 yıllık Anadolu
tarihi, Âkif’in İstiklal Marşı’nı yazdığı
dönemde milletimizin verdiği
mücadeleler ve Âkif’in gelecek
nesillere verdiği önemli mesajlardır.
Millî marşımızda Âkif’in vurgulamak
istediği geçmiş ya da sadece o
günün şartları değildir; tarihten ders
alarak ilelebet tek bayrak altında
bağımsızca yaşama mücadelesidir.
Bunu gelecek nesillerin cesaretle
ve imanla sürdürebilmeleri için
kaleme alınmış bir eserdir İstiklal
Marşı” dedi.
Protokol konuşmalarının ardından
anma programı, Ankara Türk
Telekom Sosyal Bilimler Lisesi
öğretmen ve öğrencilerinin
hazırladığı “İstiklâl ve İstikbâl
Şairi Mehmet Âkif” temalı
Kolaj Sahne Gösterisiyle devam

Okulumuzu Renklendiriyoruz
Ankara Türk Telekom Sosyal
Bilimler Lisesi içerisinde estetik
görünümlü alanlar oluşturma
ve görüntü kirliliğini önleme ve
sanatsal duyarlılığı vurgulama
amaçlı öğrencilerle paravanların
boyanması etkinliği yapılmıştır.
Çalışmada akrilik tekniği
uygulanmış, çeşitli görsel
kaynaklardan ve doğaçlama olarak
paravanlar renklendirilmiştir.
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etmiştir. Mehmet Âkif’in şiirleri
okundu. Mehmet Âkif’in örnek
ahlakı, Çanakkale Destanı’nı yazma
süreci ve İstiklâl Marşı’nın TBMM’de
kabul edilişi canlandırılmıştır. Tören,
Ankara ili genelinde “12 Mart
İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet
Âkif ” konulu şiir, kompozisyon
ve resim yarışmalarında dereceye
giren öğrencilere ödüllerinin
verildiği törenle sona ermiştir.
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Aliya İzzetbegoviç Fikirleriyle Yaşatıldı

Telekom Sosyal Bilimler Lisesi
öğrencileri Bosna katliamını ve
bu acı içerisinde her şeye cesurca
direnen “Bilge Kral Aliya
İzzetbegoviç”i anlattılar.

Çankaya İlçe Millî Eğitim
Müdürlüğünün “Doğruların
Hikâyesi Projesi” kapsamında
gerçekleştirdiği “Aliya İzzetbegoviç’i
Anma Programı”, 23.02.2017
tarihinde, Ankara Türk Telekom
Sosyal Bilimler Lisesi konferans
salonunda gerçekleştirildi.
Ankara Türk Telekom Sosyal
Bilimler Lisesi öğretmen ve
öğrencilerinin hazırladığı anma
programına, İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcıları Hilmi Karabacak
ve İhsan Yalçınkaya, İlçe Millî
Eğitim Müdürü Mustafa Özel,

şube müdürleri, okul müdürleri,
öğretmenler, öğrenciler ve
davetliler katıldı.
Sırplar 1992 ve 1995 yılları arası
Bosna Savaşı sırasında toplu
katliamlar yapmış ve Boşnak
cesetleri kimsenin bulmaması
için kazdıkları derin mezarlara
gömmüşlerdir. Yıllar sonra bu
mezarlar üzerinde görülen mavi
kelebekler Bosna savaşının ve
Boşnak halkın acılarının simgesi
hâline gelmiştir. Programda da bu
“Mavi Kelebek” teması vurgulandı.
Bu bilgiler ışığında Ankara Türk

Program, İzzetbegoviç’in hayatını
anlatan sunum, slayt gösterimi,
Aliya’nın entelektüel ve liderlik
yönlerinin sunulması, sokak
röportajları, şiir ve müzikli tiyatro
gösterisiyle devam etti. Yapılan
kolaj çalışmasında Aliya’nın
canlandırılması, Bosna Savaşı’nın
tiyatral sunumu ve öğrencilerin
seslendirdiği Boşnak müzikleriyle
duygu dolu anlar yaşandı.

Z Kütüphane
Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi
Müdürlüğünde z-kütüphane, 2015-2016 eğitim öğretim
yılından itibaren hizmete açılmıştır. Öğrencilerin
ilgisini çeken modern ve estetik tasarımıyla,
içerisinde internet hizmeti bulunan bilgisayarlarıyla
öğrencilere kitap okuma ve araştırma yapma ortamı
sağlamaktadır. z-kütüphanede on beş bin kataloglu
kitap, MEB anlaşmalı süreli yayınlar, görsel-işitsel
materyaller ve öğrencilerin araştırmalarında kullanması
amacıyla 9 adet bilgisayar bulunmaktadır. 2016-2017
eğitim öğretim yılı itibari ile z-kütüphanede ‘Bilgi
ve Belge Yönetimi’ mezunu bir kütüphane memuru
istihdam edilmekte olup, öğrencilere bilgiye erişim
ve bilgi kullanımında her türlü desteği sağlamaktadır.
2016-2017 eğitim öğretim yılında kütüphane
kullanım istatistikleri incelendiğinde 600 öğrencisi
bulunan Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi

öğrencilerinin 478’inin kütüphaneye üye olduğu ve
2210 kitabın ödünç alındığı görülmüştür. Bu oranla
Ankara’daki Z-Kütüphaneler içinde en fazla
kitap okunan kütüphane olmuştur. Bunun yanı
sıra öğrenciler TÜBİTAK projelerinde, yarışmalarda ve
ödevlerinde araştırma yapmak amacıyla z-kütüphaneyi
kullanmaktadır.
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Yayınlarımız

KİTAPLAR: 2010 ve 2017 yıllarında
Ankara Türk Telekom Sosyal
Bilimler Lisesi koordinesinde
düzenlenen Sosyal Bilimler Liseleri
Ulusal Öğrenci Sempozyumu
bildirileri kitap hâline getirilmiştir.

DERGİLER: Ankara Türk Telekom
Sosyal Bilimler Lisesi’nde 2007
yılında yayın hayatına başlayan
CEMRE edebiyat dergisi ile
2014 yılında yayın hayatına
başlayan SAFMIŞIK şiir dergisi

yayımlanmaktadır. Bu yıl da
Safmışık adlı şiir dergisi özel
sayısında“Darbeden Demokrasiye
15 Temmuz” demokrasi zaferimiz
konu edilmiştir.

Çocukluğuma Dönüyorum Benimle Gelmek İster misin?
23 Nisanı içine alan hafta, Ankara Türk Telekom Sosyal
Bilimler Lisesi Kültür Edebiyat Kulübü, “23 Nisan
Dünya Kitap Haftası” kapsamında, bir dizi etkinlik icra
ettiler.
Amacı çocuk edebiyatına dikkat çekmek olan
“Çocukluğuma Dönüyorum Benimle Gelmek
İster misin?” adlı etkinlikte okulun öğrencileri,
çocukluklarında okudukları 200’den fazla kitabı
getirerek stantta sergilediler. Gün boyunca yapılan
etkinlikte kitap kahramanlarının maskeleri ve afişleri
okulun her köşesine asılarak öğrencilerin çocukluk
günlerine dönmeleri sağlandı.
Öğretmen ve öğrenciler sergilenen kitapları teneffüs
ve öğle arasında yeniden okuyup birbirleriyle kitapların
değerlendirmesini yaptılar; çocukken oynadıkları sek
sek, beş taş, ip oyunları, kovalamaca, yakar top, körebe
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gibi geleneksel çocuk oyunlarını oynadılar; çocukken
tükettikleri yiyecekleri yediler. Öğrenciler getirdikleri
200’ün üzerinde çocuk kitabını, ihtiyacı olan köy
okullarına vermek üzere bağışladılar.
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Bir Dünya Okulu

Ankara Türk Telekom Sosyal
Bilimler Lisesi, 6 Mayıs 2016
tarihinde IBO tarafından IB Okulu
olarak yetkilendirilmiştir. Ülkemizde
44 okul IB diploması vermektedir.
Bunlardan sadece 3 tanesi devlet
okuludur. Okulumuz IB diploması
veren Ankara’daki tek devlet
okuludur.
Uluslararası Bakalorya (IB)
Diploma Programı, 1968’den beri
16–19 yaşları arasındaki gençlere
dünyanın seçkin üniversitelerince
kabul edilen uluslararası lise
diploması sunan, merkezi
Cenevre’de bulunan Uluslararası
Bakalorya Organizasyonu (IBO)
tarafından yürütülen iki yıllık bir
programdır. Yaklaşık 150 ülkede
4500 okulda uygulanmaktadır.
150 ülkede 3000 üniversite IB
diplomasını tanımaktadır.
IB Diploma Programı, öğrencileri
akademik olarak geliştirmenin
yanı sıra, sosyal, duygusal, fiziksel
ve kültürel açıdan da geliştirmeyi
hedefleyen öğrenci merkezli
bir programdır. IB Diploma
Programı’nın amacı araştırmacı,
bilgili, eleştirel düşünen, iletişim
kurabilen, risk alabilen, ilkeli,
duyarlı, açık fikirli, dengeli,
kendisinin farkında olan bireyler
yetiştirmektir.
IB Diploma Programıyla İlgili
Sıkça Sorulan Sorular:
1. IB programlarının avantajları ve
dezavantajları nelerdir?
Program öğrenciye keşfetme
duygusu aşılar ve eleştirel bir

yaklaşım kazanma olanağı sağlar.
Bu sayede öğrenciyi ezberden
uzaklaştırır ve bilginin kalıcı
olmasına yardımcı olur. Bilginin
kalıcı olması ve ezberden uzak
öğrenme ortamının sağlanması
üniversite sınavlarında öğrenci
başarısını arttırması açışından
önemlidir. Mezun olan ve bir
üniversiteye yerleşen öğrenci
buradaki öğrenme hayatı süresince
yüksek öğretimde gerekli olan üst
seviyede ders çalışma becerisini
kazanır, hatta öğrenci, başarılı
olduğu derslerden üniversitede
muaf tutulabilir. Programın en
büyük dezavantajı ise ülkemizdeki
üniversite sınav sisteminin çoktan
seçmeli olması ve öğrencilerin bu
yönlerini geliştirmeleri için diğer
öğrencilere nazaran, programın
yoğunluğundan dolayı, daha kısıtlı
vakitleri olmasıdır.
2. IB Diplomasını almaya hak
kazanamazsam ne olur?
IB sınavında başarısız olan
öğrenciler sonraki sınav
dönemlerinde iki kez daha sınava
girebilirler. Başarısızlık durumları
devam ederse diploma yerine
sertifika alırlar.
3. IB diploması belli bir süre için mi
geçerlidir?
IB diploması alındıktan sonra
süresiz geçerlidir. Fakat yatay geçiş
ve burs olanaklarından, liseden
mezun olunan yıldan başlamak
üzere üniversite eğitimi süresince
yararlanılabilmektedir.

4. IB diplomasının ülkemizdeki
üniversitelerde sağladığı ayrıcalıklar
var mı? Varsa neler?
Ülkemizdeki pek çok saygın
üniversite IB diplomasını tanır ve
IB mezunlarına hazırlık atlama,
burs, yatay geçiş ve bazı derslerden
muafiyet gibi imkânlar verir.
5. IB derslerinin MEB
müfredatından farkı nedir?
Edebiyat, Tarih, Coğrafya ve
Sosyoloji dersleri hariç Matematik
ve Fen Grubu dersleri İngilizce
işlenir. Bunların haricinde CAS
(Yaratıcılık-Aktivite-Hizmet) ve TOK
(Bilgi Kuramı) dersi vardır.
6. IB Programına ara sınıftan geçiş
yapılabilir mi?
IB programında haftalık ders
saatinin 45, MEB programında
40 olması ve derslerin bazılarının
İngilizce olması ara sınıftan geçişi
mümkün kılmamaktadır.
7. Uluslararası Bakalorya Diploma
Programının tamamlanması için
gerekli şartlar nelerdir?
IB Diploma notunun en az 24
olması, 150 saatlik “Yaratıcılık,
Etkinlik ve Hizmet” aktivitelerinden
oluşan CAS programının başarıyla
tamamlanması ve öğrencinin
kendisi tarafından belirlenen bir
soru ya da tez konusu üzerine
planladığı, yürüttüğü ve 4000
kelimeyi aşmayan bir bitirme tezi
hazırlaması gerekmektedir.
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ANKARA TÜRK TELEKOM SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

PASCH PROJESİ
Okullar: Geleceğin Ortakları Projesi
Almanya Dışişleri Bakanı
Dr. Frank-Walter Steinmeier
tarafından hayata geçirilen
bu girişimin amacı, en
az 1.000 okuldan oluşan
dünya çapında bir ağ
kurarak gençler arasında
Almanya ve Alman toplumu
hakkında ilgi uyandırmaktır.
Bu girişim, Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından
koordine edilmekte ve Yurtdışı Eğitim İşleri Merkezi,
Goethe Enstitüleri, Kültür Bakanları Konseyi'nin
Pedagojik Değişim Hizmeti Birimi ve Alman Akademik
Değişim Servisi tarafından uygulanmaktadır. PASCH
Projesi ile yurt dışındaki Alman okullarının ve
Almanca Dil Diploması veren okullar arasındaki ağın
genişletilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Bu projeye dâhil okulların başarılı öğrencilerine çeşitli
programlar (yaz kampı, Almanca Olimpiyatı vb.)
kapsamında Almanya’yı ziyaret etmeleri, aynı şekilde
mezunlarına da Almanya'da yükseköğrenim için burs
imkânları sağlanmaktadır.
Öğrenciler İçin Avantajlar
"Okullar: Geleceğin Ortakları" girişimine katılan
öğrenciler Almanca iletişim kurma becerilerini
geliştirmenin yanında, Almanya’da yükseköğrenim
imkânına kavuşarak uluslararası kariyer yapabilmenin
fırsatını yakalayabilmektedirler.
Türkiye genelinde, “Okullar: Geleceğin Ortakları”
projesine toplam 20 okul dâhil edilmiştir. Bu
okullardan birisi de Ankara Türk Telekom Sosyal
Bilimler Lisesi’dir. Ankara Türk Telekom Sosyal
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Bilimler Lisesi 2009 yılından beri (resmi olarak 2010)
PASCH okulu statüsüyle dünyadaki diğer okulların
bulunduğu ağa katılarak başarılı ve etkili faaliyetler
yürütmektedir. PASCH Projesi kapsamında yurtiçinde
ve yurtdışında gerçekleştirilen çeşitli etkinliklere burslu
olarak katılan okul yönetici, öğretmen ve öğrencileri
önemli kazanımlar elde etmişler ve etmeye de devam
etmektedirler. Bakanlığımız ile Goethe Enstitüsü
arasında imzalanan “Okullar Geleceğin Ortakları
(PASCH)” mutabakatı kapsamında Ankara Goethe
Enstitüsü tarafından Almanya ve Yunanistan’da
refakatçi öğretmenler eşliğinde Bakanlığımız yetkilileri
ile birlikte Almanca dersinde başarılı PASCH okulu
öğrencilerine yönelik faaliyet temmuz ve ağustos
aylarında gerçekleştirilecektir. Bu etkinliğe Ankara Türk
Telekom Sosyal Bilimler Lisesinden de 2017 yılında
üstün başarı elde ederek gitmeye hak kazanan beş
öğrenci katılacaktır.
Nitekim bu tür etkinliklere katılan öğrencilerin
Almanca dil seviyelerini yükselttikleri, yurtdışı deneyim
kazandıkları ve uluslararası iş birliği becerilerini
geliştirdikleri gözlenmiştir. Diğer yandan Ankara Türk
Telekom Sosyal Bilimler Lisesinde, ikinci yabancı dil
olarak Almanca’nın etkin bir şekilde geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılmasında PASCH Projesi önemli bir yere
sahiptir. Bu proje kapsamında çok sayıda öğrencinin
bilgi ve deneyimlerinin artırılabilmesi mümkün
olacaktır. Sonuç olarak PASCH Projesi, Ankara Türk
Telekom Sosyal Bilimler Lisesinde geçmişte olduğu
gibi gelecekte de önemli katkılar sağlamaya devam
edecektir.

ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KONFERANSLAR
Mobil Dünyada Güvenli Değiliz

Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi okul rehberlik
servisi tarafından 18 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen
eğitim programına konuşmacı olarak Ankara Emniyet
Müdürlüğünden Siber Güvenlik ve Kişisel Gelişim Uzmanı
Valit Aslankol katıldı. Aslankol, güvenli internet kullanımına
önem vermek gerektiğini belirterek, “Yasakların
uygulandığı bir mecrada riskler vardır. Mobil dünyada
hiçbirimiz güvende değiliz. Çocuklar, yetişkinler, kamu
kurum ve kuruluşları için riskler vardır. Size gelen bazı
linklere tıkladığınız zaman bilgisayarınız veya telefonunuz
başkaları tarafından ele geçirilir” dedi. Seminerde güvenli
parola oluşturma, sosyal medya güvenliği, ortak ağ
kullanma konuları hakkında hakkında bilgi paylaşımında
bulunuldu.

Kariyer Yönetimi

Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi okul
rehberlik servisinin katkıları ile Halkla İlişkiler Uzmanı
Ozan Budak tarafından 16 Mart 2017 tarihinde 10.11
ve 12. Sınıf Öğrencilerine “Lise Sıralarından Kariyerini
Yönet” başlıklı bir seminer verildi. Ankara Türk
Telekom Sosyal Bilimler Lisesi konferans salonunda
gerçekleştirilen seminerde, “İş hayatı okul hayatından
ne kadar farklı? Meslek ve kariyer tanımı, İşe alım
süreçlerinde üniversiteden yeni mezun olan adayların
iş dünyasından beklentileri nelerdir?” konuları üzerinde
görüş alışverişinde bulunuldu.

Çocuk Edebiyatı Üzerine Yazarlarla Söyleşi
28 Nisan 2017 Cuma günü çocuk edebiyatı yazarları
Nazmi Şimşek ve Fatma Yangın Ekşioğlu” Ankara
Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Konferans
Salonunda “Çocuk Kitapları Nasıl Yazılır” konulu
bir söyleşi gerçekleştirildi. Özellikle yaratıcı yazarlık
kursları alan ve çocuk edebiyatı alanında yazı yazmak
isteyen öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen
etkinlikte yazarlar tarafından “Çocuk Edebiyatının
önemi, kendi kültür değerlerimizle uyumlu çocuk kitabı
kahramanlarının oluşturulması ve bir çocuk kitabının
nasıl kurgulanacağı” ile ilgili öğrencilere bilgi verildi.

Okudum, Dinler misin? Etkinliği
Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi öğrenci ve
öğretmenleri tarafından Kütüphaneler Haftası kapsamında
sevdikleri kitaplardan sevdikleri, etkilendikleri bölümleri
arkadaşlarıyla paylaştıkları “Okudum, Dinler misin?” etkinliğini
gerçekleştirdiler. Okul kütüphanecisi Seda Aslanbaş’ın
konferansıyla başlayan etkinlikte ayrıca okul z-kütüphanesinden
en çok kitap alan ve katalog taramasını en çok kullanan
öğrenciler ödüllendirildiler.
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