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İş hayatı inişli çıkışlı, âdeta dört mevsim 
gibi değişkendir. Ön yargısız davranırsak 
zorlukları aşar ve başarmanın mutluluğuna 
erişebiliriz:

“Bir zamanlar dört oğlu olan bir adam var-
mış. Çocuklarının çok erken karar verme-
meleri ve ön yargılı olmamaları için onları 
eğitmek istemiş. Oğullarının her birine ayrı 
zamanlarda uzak bir yerde duran bir ağa-
cın yanına gidip ona bakmalarını söylemiş. 
İlk oğlu kışın gitmiş, ikincisi ilkbaharda, 
üçüncüsü yazın ve sonuncusu sonbaharda. 
Geri döndüklerinde hepsini bir araya ça-
ğırmış ve ne gördüklerini sormuş. İlk oğlu 
ağacın çok çirkin, yaşlı ve kupkuru oldu-
ğunu söylemiş. İkinci oğlu, hayır yeşillikle 
doluydu ve canlıydı, demiş. Üçüncü oğlu 
başka fikirdeymiş: Çiçekleri vardı ve koku-
suyla görüntüsüyle o kadar muhteşemdi ki 
daha önce hiç böyle bir şey görmedim de-
miş. Sonuncu oğlu hepsinin haksız olduğu-
nu ve ağacın meyveli, canlı ve hayat dolu 
olduğunu belirtmiş. Yaşlı adam oğullarına 
hepsinin haklı olduğunu söylemiş. Çünkü 
hepsi farklı mevsimlerde ağacı görmeye 
gitmiş. Onlara bir ağacı veya bir insanı kısa 
bir süre veya bir mevsim tanıdıktan sonra 
yargılayamayacaklarını anlatmaya çalış-

mış. Ya da neye sahip olup olmadıklarını…

Gerçekleri ancak sonunda dört mevsimi 
gördükten sonra görürsünüz. Eğer kışın 
vazgeçersen ilkbaharın nimetinden olur-
sun, yazın güzelliğinden ve sonbaharın 
bütünlüğünden de. Bir mevsimin acısının 
diğer güzel mevsimleri parçalamasına izin 
vermeyin.” Ekip ruhu ve iş birliğinin en 
güzel örneğini yaban kazlarında görürüz. 
Yaban kazları, çok uzun mesafeler aşarak 
göç eden kuşlardır. Onların göç stratejile-
rini yakından izlersek liderlik, ekip ruhu, 
takım çalışması ve dayanışma konusunda 
çok önemli dersler çıkarabiliriz.

Biz de Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ola-
rak iyi bir ekip olma yolunda ilerlerken önü-
müze çıkabilecek her türlü engeli aşmaya 
hazırız. Hizmet üretme ve sunma sürecin-
de sorumluluklarının bilincinde, öz güveni 
gelişmiş, motivasyonu yüksek ekibimizle 
yeni ufuklar açacağımıza ve yeni başarılara 
imza atacağımıza inanıyorum.

Bu vesileyle yükümüzü paylaşan ve çalış-
malarımıza katkı veren tüm mesai arkadaş-
larımı tebrik eder, başarılarının devamını 
dilerim.
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elişen ve değişen dünyamızda, 
başarı ibresi yerinde saymayan 
daima yukarıyı gösteren kurum 

ve kuruluşları incelediğimizde, bu ku-
rum ve kuruluşların ortak bir amaç doğ-
rultusunda beraber hareket ederek her 
türlü güçlüğü yenme kararlılık ve azmini 
gösteren bireylerden meydana geldiğini 
pekâlâ görebiliriz. O hâlde başarının sır-
rı, iyi bir ekip olabilmekte saklıdır.

İyi bir ekip olma yolunda ilerleyebilmek 
için işimizi sevmemiz ve bu yolda inanarak 
kararlılıkla hareket etmemiz gerekir. Ayrıca 
sürecin bir parçası olabilmek, çemberin dı-
şında değil içinde yer alabilmek de oldukça 
önemlidir. “Büyük insanların idealleri, sıra-
dan insanların ise hevesleri vardır.” diyen 
W. IRVING, başarıda idealin bireyi yücelt-
tiğine vurgu yapmıştır.

Birlikte hareket etmeyi başaramayan, en 
iyi olma yolunda tek başına koşan bireyler 
yoruldukları anda yerlerinde sayarlar. Yal-
nız taştan duvar olmadığı gibi “ben” diyen 
insanların başarıları da kalıcı olmayabilir. 
Oysa gerçek başarının arkasında onu öne 
taşıyacak iyi bir ekip ve sorumluluğunun 
bilincinde bireyler vardır. Bu da sadece işi-

ni iyi bilmek değil, işine yön verebilmektir. 
Rotası belli olmayan bir sandalla yolculuğa 
çıkanlar boşa kürek çektiklerinden bulun-
dukları yerden daha geriye de gidebilirler. 
Patrick Lencioni her işte birlikte hareket 
etmenin önemine şöyle değinir: “Eğer or-
ganizasyondaki tüm insanların aynı yöne 
doğru kürek çekmesini sağlarsan her za-
man, her sektörde ve pazarda, her türlü 
rekabetin üstesinden gelirsin.” 

Bir ekip içerisinde birbirinden çok farklı 
düşünen, değişik bakış açılarına sahip bi-
reyler mutlaka vardır, olmalıdır da. Bu fark-
lılıkları avantaja dönüştürmenin yolu ise 
“biz” bilincine sahip olmak ve bu bilinç ile 
hareket etmekten geçer. 

“Her birimiz başkalarına karşı her şeyden 
sorumluyuz.” diyen Dostoyevski, birlik ve 
beraberliğin getirdiği sorumluluğun öne-
mine değinmiştir. İşte bu sorumluluk; mi-
maride bir eser oluştururken, tıpta yeni ge-
lişmelere imza atarken, sporda başarıdan 
başarıya koşarken, senfonide notaları bir 
araya getirirken, bir yola kaldırım döşer-
ken, okurken, anlatırken, öğretirken, süs-
lerken, pişirirken her yerde karşımıza çıkar. 

Birlikte, Geleceğe

G

Ercan TÜRK 
Ortaöğretim Genel Müdürü
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rtaöğretim Genel Müdürlüğünün 
görevleri, 652 sayılı Millî Eğitim 
Bakanlığının Teşkilat ve Görev-

leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararna-
menin 8 ve 27’nci maddelerinde düzen-
lenmiştir.

Görevler

• Ortaöğretim okul ve kurumlarının yöne-
timine ve öğrencilerinin eğitim ve öğre-
timine yönelik politikalar belirlemek ve 
uygulamak.

• Ortaöğretim okul ve kurumlarının eği-
tim ve öğretim programlarını, ders 
kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini ha-
zırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve 
Terbiye Kuruluna sunmak.

• Ortaöğretim öğrencilerinin barınma ih-
tiyaçlarının giderilmesi ve maddi yön-
den desteklenmesi ile ilgili iş ve işlemleri 
yürütmek.

• Yürürlükten kaldırılmıştır. (11/10/2011-
2011/662 KHK.) 

• Yükseköğretim politikasının, strateji ve 
amaçlarının belirlenmesi, geliştirilmesi 
ve etkili bir şekilde yürütülmesi için ge-
rekli tedbirleri almak.

• Yükseköğretime giriş sistemine ilişkin 

usul ve esasların belirlenmesinde ilgi-
li birim, kurum ve kuruluşlarla iş birliği 
yapmak.

• 2547 sayılı Kanun ile Bakanlığa verilmiş 
olan görevleri yerine getirmek.

• Ülkemizin hizmete ihtiyaç duyduğu 
alanları belirleyerek yurt dışına yükse-
köğrenim görmek amacıyla gönderi-
leceklerde aranacak nitelikler, bunların 
sayıları, burs durumları, yurt dışındaki 
öğrenim aşamaları, öğrenim planları ve 
dönüşlerinde istihdamlarının sağlanma-
sı ile ilgili işleri yürütmek ve koordinas-
yonu sağlamak.

Ortak Görevler

• Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Orta-
öğretim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve 
Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Din 
Öğretimi Genel Müdürlüğü, Özel Eği-
tim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Genel 
Müdürlüğü sorumluluk alanlarıyla ilgili 
konularda aşağıdaki görevleri de yerine 
getirirler:

• Eğitim ve öğretime ilişkin hedef, politika 
ve standartlar belirlemek.

• Eğitim ve öğretimi etkileyen faktörleri 
tespit etmek, toplum ve sektör bazında 

Ortaöğretim Genel
Müdürlüğü’nün Görevleri

O
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ihtiyaç ve beklentileri karşılamak üzere 
araştırma ve geliştirme faaliyetleri yap-
mak.

• Öğrencilerin, plan ve programlarda tes-
pit edilen amaçlar doğrultusunda yö-
neltilme ve geliştirilmelerine ilişkin reh-
berlik çalışmaları yapmak.

• Öğretim programları, ders kitapları, öğ-
retmen kılavuz kitapları ile diğer ders 
araç ve gereçlerinin geliştirilmelerine 
yönelik araştırma ve katkı sağlayıcı ça-
lışmalar yapmak ve ilgili birimlere sun-
mak.

• Özel eğitim, rehberlik ve psikolojik da-
nışma hizmetlerini yürütmek.

• Okul, ilçe, il ve ülke düzeyinde yapılan 
eğitim, öğretim ve yönetim hizmetleri 
ile ilgili ölçme ve değerlendirme sonuç-
larını değerlendirmek.

• Eğitim ve öğretim sürecine diğer kurum 
kuruluş ve bireylerin katılımını sağla-
mak.

• Eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 
eğitim bina ve tesisleri ile eğitim araç ve 
gereçlerinin planlanması, projelendiril-
mesi ve üretilmesinde ilgili birimlerle iş 
birliği yapmak.

• Eğitim ve öğretim kurumlarının öğreti-
me açılması ve kapatılmasına ilişkin usul 
ve esasları belirlemek.

Vizyonumuz

• Öğrencileri, bireysel özelliklerini dikka-
te alarak temel becerilerini geliştirmek 
suretiyle ulusal ve evrensel değerleri 
benimsemiş olarak hayata ve bir üst öğ-
renime hazırlamak.

Misyonumuz

• Geleceğin dünyasını şekillendirmeyi he-
def edinmiş nesillerin yetişmesine katkı-
da bulunmak.

Ortaöğretim 
Kurumlarının Amacı

• Öğrencilere asgari ortak bir genel kül-
tür vererek onların toplumu tanımaları, 
sorunlara çözüm yolları aramaları ve 
yurdun iktisadi, sosyal ve kültürel kal-
kınmasına katkıda bulunma bilinç ve 
gücünü kazanmalarını, öğrencilerin ilgi, 
istek ve yetenekleri doğrultusunda yük-
seköğretime veya hem mesleğe hem de 
yükseköğretime veya hayata ve iş alan-
larına hazırlanmalarını sağlamaktır.
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ğitim ve öğretime yönelik politi-
ka ve strateji geliştirme görevini 
yürüten, yeni politika ve uygu-

lamalarla ilgili mevzuat düzenlemeleri 
yapan, ortaöğretime yönelik ihtiyaç ve 
beklentileri karşılamak üzere araştırma, 
planlama ve geliştirme faaliyetleri ortaya 
koyan Eğitim Politikaları Grubu yeni, et-
kin ve devamlılık arz eden çalışmalarını 
sürdürmektedir.

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsa-
mında Bakanlığımızın yeniden yapılandırılması, 
6287 sayılı Kanun kapsamında eğitim kademe-
lerinin 4+4+4 şeklinde yeniden belirlenerek or-
taöğretimin zorunlu eğitim kapsamına alınması, 
programların, ders çizelgelerinin ve bazı okul tür-
lerinin yeniden belirlenmesi mevzuatta değişiklik 
ve düzenleme yapılmasını gerekli kıldığı gibi belir-
lenen temel politika ve stratejilerin etkilediği diğer 
bileşenlerde de yeni duruma göre değişiklik ve 
düzenleme yapılması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

enel Müdürlüğümüzce koordine edi-
len 10 yönetmelikte değişiklik ve dü-
zenleme yapılmış, güncelliğini kay-

beden 1 yönetmelik, 1 yönerge ve 371 genelge 
yürürlükten kaldırılmıştır. Yürütülen çalışma-
lar kapsamında son olarak belletici öğretmen 
görevlendirilmesine ilişkin Genelge yürürlü-
ğe konulmuş, alınan Makam Onayı ile güzel 
sanatlar ve spor liseleri iki ayrı okul türüne 
dönüştürülmüş, 2010-2014 Genel Müdürlük 
Stratejik Planı’nda yapısal değişiklik ve yeni 
gelişmelere bağlı olarak 2012-2015 yıllarını 

kapsayacak şekilde revizyona gidilmiştir. Ge-
nel Müdürlüğün çalışma programı ve yıllık iş 
takvimi hazırlanmış, 2013 yılı içerisinde gelen 
yüzlerce soru önergesi cevaplandırılmış, haf-
talık faaliyet raporları, eylem planları, 18.Millî 
Eğitim Şurası Kararları ile icra planlarının uy-
gulamasıyla ilgili iş ve işlemler paydaşlarla 
koordine edilerek yürütülmüştür. Eğitim po-
litikalarının oluşturulmasına kaynaklık edecek  
ortaöğretimde okul türleri konusu Antalya ve 
Akçakoca çalıştaylarında tartışılmıştır.

Eğitim Politikaları Grup Başkanlığı

Süreç de Çalışmalar da Devam Ediyor
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ğitim Politikaları Grup Başkanı Ali 
KARATAY ve Millî Eğitim Uzman Yar-
dımcısı Ali KILIÇ, Artvin ilini ziyaret 

ederek ildeki ortaöğretim kurumlarının mev-
cut durumları, sorunları ve yapılması gere-
kenler konusunda il yöneticileri, ildeki genel 
ortaöğretim kurumları yönetici, öğretmen ve 
öğrencileriyle toplantılar yapmışlardır.

Ziyaret sırasında Artvin Fen Lisesi, Artvin 
Anadolu Öğretmen Lisesi, Artvin Kazım Ka-
rabekir Anadolu Lisesi, Borçka Anadolu Lise-
si, Hopa Atatürk Lisesi ile Arhavi Fen Lisesi 
olarak açılması teklif edilen yatılı ilköğretim 
bölge okulunu ziyaret eden Grup Başkanımız 
yerinde yaptığı incelemeler sırasında ilgililerin 
problemlerini, beklentilerini, önerilerini ve uy-
gulanan iyi örnekleri not etmişlerdir.

atılı ve pansiyonlu okullarda öğren-
cilerin beslenme, barınma ve diğer 
ihtiyaçlarıyla ilgili hizmetlerin yürü-

tülmesini sağlamak, eğitimleriyle ilgilenmek, 
etüt ve ders çalışma zamanlarında karşılaştık-
ları sorunların giderilmesine yardımcı olmak, 
pansiyonların tertip, düzen ve temizliğiyle il-
gili konularda okul yönetimine yardımcı olmak 

üzere görevlendirilen belletici öğretmenlerin 
belirlenmesinde ihtiyaç doğrultusunda oku-
lun kendi öğretmenlerinin görevlendirilmesini 
önceleyen ve zorunlu kılan 30/01/2013 tarihli 
ve 83203306/10.06/72030 (2013/3) sayılı 
Belletici Öğretmen Görevlendirilmesi konulu 
Genelge yürürlüğe konulmuştur.

Çalışma Ziyareti İçin ARTVİN İlindeyiz

Belletici Görevlendirilmesiyle İlgili Genelgede Değişiklik

E

Y

rogram amaçlarının ve beklentileri-
nin farklı olduğu ifade edilen, 18. Millî 
Eğitim Şura Kararları arasında da yer 

verilen güzel sanatlar ve spor lisesinin iki ayrı 
okul türü olarak yeniden belirlenmesine yöne-

lik politika değişikliği konusunda gerekli de-
ğerlendirmeler yapılarak 14/06/2013 tarihli ve 
83203306/20/1380223 sayılı Makam Onayı ile 
spor lisesi ve güzel sanatlar lisesi olmak üzere 
iki ayrı okul türüne dönüştürülmüştür. 

P

Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Ayrıldı
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Gideceğimiz Yer
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rtaöğretime geçiş sisteminin yeniden 
sorgulandığı, sınavlar ve okul türleri 
konusunda yeni politika ve stratejiler 

geliştirmeye yönelik konuların gündemi meşgul 
ettiği süreçte, örgün ortaöğretim kurumlarını 
ilgilendiren birçok yönetmelik ve yönergenin 
yeni bir bakış açısıyla daha sade, daha anlaşı-
lır, parçaları bir araya getiren, günceli ve ideali 
kapsayan bir yapıda düzenlenmesi gerçekliğin-
den hareketle 11 yönetmelik ve 4 yönergede yer 
alan hükümler “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğre-
tim Kurumları Yönetmeliği” taslağı adı altında 
yeniden düzenlenmiştir. Düzenleme sürecinde 
kamuoyunda tartışılan yönetmelik taslağıyla il-
gili; Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinin, 
okul yöneticilerinin, eğitimle ilgili sivil toplum 
örgütlerinin, sendikaların, diğer bakanlık ve 
kurumların görüş ve önerileri alınarak değer-
lendirilmiştir. İlgili bütün paydaşların katkı ve 
katılımlarının değerlendirildiği yönetmelik tas-
lağını düzenleme süreci tamamlanma aşaması-
na gelmiştir.

Yapılan düzenleme ile hâlen yürürlükte bulu-
nan;
• Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurum-

ları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği,
• Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurum-

ları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği,
• Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurum-

ları Yönetmeliği,
• Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği,

• Millî Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip Liseleri 
Yönetmeliği,

• Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetme-
liği,

• Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Lisele-
ri Yönetmeliği,

• Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yö-
netmeliği,

• Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen 
Liseleri Yönetmeliği

• Millî Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve 
Spor Liseleri Yönetmeliği

• Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumlarındaki 
Öğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim 
Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik,

• Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurum-
ları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi,

• Anadolu Öğretmen Liseleri Öğrencilerinin 
Uygulamaları İzleme Etkinlikleri Yönergesi,

• Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki 
Eğitim Uygulamalarına İlişkin Yönergesi,

• Meslekî ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumla-
rında Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulaması-
na İlişkin Yönerge

içeriğinde bulunan 832 maddeden oluşan mev-
zuat hükümleri, 227 madde ve 1 geçici madde 
olarak ortaöğretimdeki yapısal değişiklikler pa-
ralelinde önemli ölçüde sadeleştirilip güncelleş-
tirilerek yeniden düzenlenmiştir.

Ortaöğretime Dair Her Şey Bu Yönetmelikte

O

niversiteler bünyesinde bulunan kon-
servatuvar okullarıyla ilgili mevzua-
tın sadeleştirilmesi, basitleştirilmesi 

ve güncelleştirilmesi çalışması kapsamında 
18/09/2010 tarihli ve 27703 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurum-
ları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Sahne 
Sanatları Lisesi Yönetmeliği ile 26/05/1986 
tarihli ve 19118 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Devlet Konservatuvarları Orta ve Lise 
Devreleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin tek 
çatı altında birleştirilerek bütün yükseköğre-
tim kurumları bünyesindeki konservatuvar 
okullarını kapsayan bir çerçeve yönetmelik 
şeklinde “Yükseköğretim Kurumları Konser-
vatuvar İlköğretim Okulları ve Liseleri Yö-
netmeliği” adı altında düzenleme çalışmaları 
sürdürülmektedir.

Konservatuvar Okulları Yönetmeliği Yeniden Düzenleniyor

Ü

ğitim felsefesi ile eğitim politika-
ları ve eğitim sistemleri arsındaki 
çok yönlü ilişki çok eski dönem-

lerden günümüze kadar tartışılagelen 
konular arasındaki öncelikli yerini hep 
korumuştur. Felsefe, sosyoloji ve eğitim 
arasındaki ilişkilerin değişik yönleriyle ele 
alınıp incelenmesi; kavramsal yapı, süreç 
ve politika açısından eğitimin irdelenme-
sine yönelik yeni bir arka plan meydana 
getirmiştir. (Turan ve Diğerleri, 2011: 73).

Medeniyetlerin kurulması ve varlıklarını 
sürdürmesi genelde toplumsal yapıda 
kabul gören eğitim felsefesinin bir ürü-
nüdür. Benimsenen eğitim felsefesi top-
lumların yaşadıkları coğrafyadan, üretim 
biçimlerinden, kültürel birikimlerinden, 
hayat tarzlarından, tarihi geçmişlerinden 
ve dinî-ahlakî öğretilerinden etkilenmiş-
tir.

Esasen felsefi ve sosyolojik manada, 
özgürleştirme ve kendisini gerçekleş-
tirme süreci olan eğitimin anlamı baş-
ka bir ifadeyle bireyin içinde yaşadığı 
toplumun değerleri başta olmak üzere 
yetenek, beceri, tutum ve olumlu kabul 
edilen bütün davranışlarının çok yön-
lü olarak gerçekleştirilmesi, geliştiril-
mesi, iyileştirilmesi ve insani ilişkiler 
inşa etme sürecidir (Turan ve Diğerleri, 
2011: 73).

Bu süreçte modern zamanlarda üretilen 

okul, önemli bir yer tutmaktadır. Okula 
ziyadesiyle anlam yükleyen bilim insan-
ları, okul aracılığıyla bireyin kendini ger-
çekleştirmesi, keşfetmesi ve sosyal yete-
neklerini geliştirmesini beklemişlerdir.

Çağımızda yaygın olarak bir öğrenme 
yeri olan okullar çevreden ve toplumdan 
bağımsız bir yaşama alanı olarak düşü-
nülemez. (Şişman,2011:1)

Bu nedenle toplumu olumlu ya da olum-
suz etkileyen bütün değişim ve dönü-
şümler özelde okulu, genelde eğitim 
felsefesi ve politikasını etkilemiştir. Bu 
sebeple her ülke ve toplum eğitime ve 
okula farklı işlevler yüklemişlerdir. Bu 
işlevlerden genelde pedagojik unsurları 
içermiş olması beklense de uygulamada 
ülkelerin eğitim sistemlerine bağlı olarak 
pedagoji dışı unsurlara da yer verildiği 
görülmüştür.

Her şeye rağmen eğitim sistemlerinin ve 
okulun en temel işlevi; toplumun kültü-
rel mirasını kuşaktan kuşağa aktarmak, 
millî kimliği inşa etmek, çocukları yetiş-
kin rollere hazırlamak, sosyal değişmeyi 
ve sosyalleşmeyi sağlamaktır. Bu anlam-
da eğitim sistemleri ve okulların, bir gün 
nasılsa unutulacak kuru bilgileri ezberle-
ten kurumlar olmaktan ziyade iyi vatan-
daş, iyi insan yetiştirmeye odaklanma-
ları hayati önem arz etmektedir (Kaya, 
2009:383). Dolayısıyla çocuklarımızın ih-

“Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur’’ (Peter F.Drucker)
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tiyaç duyduğu şeyler kuru bilgi yığınları 
değil bilgileri alabilecek ve hazmedebile-
cek bir zihin olgunluğuna erişebilmeleri 
ve millî kültürle yoğrulmalarıdır (Güngör, 
1999:67,68). Ülkemizde eğitim ve okul 
gündemdeki yerini hep korumuş, ko-
nuyla ilgili geçmişten günümüze birçok 
çalışmalar yapılmış, kurultaylar ve şûra-
lar toplanmıştır. Yapılan çalışmaların ve 
sürdürülen tartışmaların temelini, eğitim 
ve okula dair anlamların işlevlerine göre 
yeniden inşası; başarılı bir eğitim ve okul 
sisteminin gerçekleştirilmesiyle ilgili ko-
nular oluşturmuştur.

Tartışmalarda ve çalışmalarda; etkili 
okul, iyi okul, başarılı okul gibi göreceli 
kavramlar eğitimcilerimizin çok sık üze-
rinde durduğu ve kullandığı kavramlar 
olmasına rağmen eğitim sistemiyle ilgili 
arayışlar günümüze kadar devam etmiş-
tir. Bu arayışın izlerini Millî Eğitim Şûra 
Kararlarında, Kalkınma Planlarında, Hü-
kümet Programları ve diğer politika bel-
gelerinde görmek mümkündür. Yapılan 
çalışmaların, kültür ve medeniyetimizi 
merkeze alan bize has özgün bir okul 
modeli oluşturulmasında birer basamak 
olması ve devamlılık arz etmesi açısından 
önemi yadsınamaz. Her şeyiyle özgün ve 
bize ait okullarda hakikatler peşinde koş-
mayı meslek edinen çocuklarımızın kül-
tür ve medeniyetimiz üzerine geleceği 
inşa etme iddia ve idealleri olmalıdır ki; 
okullarımız umut aşılayan, demokratik 
olgunluğa eriştiren, kendi öz bilincimizin 

farkına varmamızı sağlayan ve bunu ha-
yatımıza aksettiren mekânlar olsun (Top-
çu, 1998:101).

Tarihin omuzlarımıza yüklediği sorum-
lulukla milletimizin kültürel kodları ve 
medeniyet geçmişimizden ilham alan 
eğitim felsefimizin yoğurduğu bu okul-
lar ve bu okullarda yetişen çocukları-
mız, medeniyet mirasımızdan aldıkları 
güç ve öz güvenle geleceğimizi aydın-
latacak, bizi gideceğimiz yere ve hedef-
lenen noktaya taşıyarak geleceğimizin 
umudu olacaklardır.
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E-Bülten Ortaöğretim

akanlığımızın yeniden yapılanma 
çalışmaları kapsamında Talim ve 
Terbiye Kurulu Başkanlığınca ha-

zırlattırılan Ortaöğretim 9, 10, 11 ve 12’nci 
sınıflar Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matema-
tik dersi öğretim programları, 2013-2014 
eğitim ve öğretim yılından itibaren 9’uncu 
sınıflardan başlamak ve kademeli olarak 
uygulanmak üzere kabul edilmiştir. Bu 
doğrultuda hazırlanan 9’uncu sınıf Fizik, 
Kimya, Biyoloji ve Matematik ders kitapları 
incelenmek üzere Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığına gönderilmiştir.

Bakanlığımız ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu tarafından Türk Edebiya-
tı, Dil ve Anlatım, Coğrafya, Tarih ve Yabancı 
Dil (İngilizce) öğretim programlarını yeniden 
güncelleme çalışmaları devam etmektedir. 
2013-2014 eğitim ve öğretim yılında 10’uncu 
sınıflarından başlamak ve kademeli olarak uy-
gulanmak üzere Genel Müdürlüğümüze bağlı 
okulların (Genel lise, Anadolu lisesi, Anadolu 
öğretmen lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi 
ile güzel sanatlar ve spor lisesi) haftalık ders

çizelgeleri Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı-
nın 28.03.2013 tarihli ve 18 sayılı Kurul Kararı 
ile kabul edilmiştir. Çizelgelerde okul türleri 
bazında yer alan “Seçmeli ve Diğer Seçmeli 
Dersler”, “Seçmeli Dersler” adı altında düzen-
lenmiş ve Dil ve Anlatım, Matematik, Fen Bi-
limleri, Sosyal Bilimler, Din, Ahlak ve Değerler, 
Yabancı Diller ve Edebiyatı, Spor ve Sosyal Et-
kinlik, Güzel Sanatlar ile Bilişim isimleri altında 
gruplandırılarak sınıflar bazında gösterilmiştir.

2013-2014 eğitim ve öğretim yılında:

Talim ve Terbiye Kurulunun;

• 9’uncu sınıflarda 07.06.2013 tarihli ve 52 
sayılı Kararı,

• 10’uncu sınıflarda 28.03.2013 tarihli ve 18 
sayılı Kararı,

• 11 ve 12’nci sınıflarda 20.07.2010 tarihli ve 
76. sayılı Kararı

uygulamada olacaktır.

B

Programlar ve Öğretim
Materyalleri Grup Başkanlığı

* Okul türlerine göre Haftalık Ders Çizelgesi
** Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Liseleri

OKUL TÜRLERİ *
SINIFLAR

Hazırlık 9 10 11 12

Genel Lise - - 37 30 30

Anadolu Lisesi 34** 40 40 35 35

Anadolu Öğretmen Lisesi - 40 40 38 38

Fen Lisesi - 40 40 37 37

Sosyal Bilimler Lisesi 34 40 40 40 40

Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi - 40 40 35 35

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Programlar ve Öğretim Materyalleri Grup Başkanlığı
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Söz konusu raporun Genel Müdürlüğümüz 
tarafından değerlendirilme süreci devam 
etmektedir. Çalışma kapsamında ortaöğ-
retimde sınıf tekrarı, okul terkleri ve okul 
dışında kalan çocuklara yönelik politikalar 
geliştirmek ve alınacak önlemleri belirle-
mek amacıyla çeşitli illerden gelen aileler 
ve öğrencilerin katılımıyla 30-31 Mayıs 2013 
tarihlerinde Ankara’da “Ortaöğretim Düze-
yinde Sınıf Tekrarı, Okul Terki ve Okul Dışı 
Çocuklar Öğrenci ve Aile Çalıştayı” düzen-
lenmiştir. Çalıştay’da akademisyenler tara-
fından ailelere çeşitli sorular sorularak sınıf 
tekrarları, okul terklerinin nedenleri ve ya-
pılması gerekenlerle ilgili ailelerin görüş ve 
önerileri alınmış,

öğrencilere yönelik ise uzmanlar tarafından 

gruplar hâlinde drama etkinlikleri gerçek-
leştirilmiştir. Çalıştay’da aile ve öğrenciler 
tarafından dile getirilen sorunlar ve çözüm 
önerileri Antalya Çalıştayında oluşturulan 
taslak rapora eklenmiş ve “Ortaöğretimde 
Sınıf Tekrarı ve Okul Terk Sebepleri ve 14-18 
yaş Grubunda Olup Örgün Eğitim Dışında 
Olan Çocukların Eğitim ve Çalışma Durum-
ları ile İhtiyaçlarının Belirlenmesi Politika 
Önerileri Raporu” oluşturulmuştur.

Bilim Fuarları Gerçekleştirildi

Bakanlığımız, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan 
“Eğitimde İş Birliği Protokolü” kapsamında 
yürütülecek hizmetlere ilişkin 06/04/2012 
tarihinde “Temel ve ortaöğretimde bilim 
kültürünün geliştirilmesine yönelik bilim fu-
arlarının düzenlenmesi” ile ilgili alt protokol 
Genel Müdürlüğümüz, Temel Eğitim Genel 
Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, 
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 
ile TÜBİTAK arasında imzalanmıştır.

Bakanlığımız ve TÜBİTAK tarafından imza-
lanan ve okullarımızda bilim kültürünü yay-
gınlaştırmak, öğrencilerin öğretim programı 
çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultu-
sunda belirledikleri konular üzerine araş-
tırma yaparak araştırmalarının sonuçlarını 
sergileyebilecekleri, öğrenciler ve izleyiciler 
için eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam 
oluşturmayı amaçlayan “Eğitimde İş Birliği 
Protokolü” kapsamında 01 Nisan-19 Mayıs 
2013 tarihleri arasında önceden belirlenen 
1000 okulumuzda bilim fuarları başarıyla 
gerçekleştirilmiştir. Bilim fuarı düzenleyen 
okullarımız proje özetlerini ve fuar resim-
lerini www.bilimiz.org internet adresinde 
paylaşacaktır. 2013-2014 eğitim-öğretim 
yılında ise tüm okullarımızda düzenlenecek 
bilim fuarları ile öğrencilerimizde bilim kül-
türünün geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Projeler Grup Başkanlığı

E-Bülten Ortaöğretim

Ortaöğretim Genel Müdürlü-
ğü-UNICEF İş birliği İle Okul 
Terk Nedenleri ve Sınıf Tek-
rarı Çalıştayları

011-2015 T.C. Hükûmeti ve UNI-
CEF Ülke Programı Eylem Planı 
kapsamında yer alan “Gençliğin 

Güçlendirilmesi ve Koruma Programı” 
adı altında Genel Müdürlüğümüz koordi-
nesinde 2011-2012 İki Yıllık Çalışma Planı 
yürütülmektedir.

2011-2012 İki Yıllık Çalışma Planı ile okulu 
terk eden, sınıf tekrarı yapan ve 14-18 yaş 
grubunda olup örgün eğitime girmeyen 
gençlerin ihtiyaçlarının belirlenmesine yö-

nelik 15 pilot ilde yürütülen saha araştırma-
ları Mart 2013 tarihi itibarıyla sona ermiştir.

Saha araştırmaları sonucunda elde edilen 
veriler değerlendirilip ve analiz edilerek ön 
rapor oluşturulmuştur. Saha araştırmaları 
sonucu elde edilen veriler ışığında oluşturu-
lan ön raporu değerlendirmek, politika öne-
rileri geliştirmek amacıyla 2-4 Mayıs 2013 
tarihleri arasında Genel Müdürümüz Ercan 
TÜRK, Bakanlığımız merkez ve taşra teşki-
latı personeli, ilgili bakanlık temsilcileri, sivil 
toplum kuruluşları temsilcileri ve akademis-
yenlerin katılımıyla Antalya ilinde “Ortaöğ-
retim Düzeyinde Sınıf Tekrarı, Okul Terki ve 
Okul Dışı Çocuklar” Çalıştayı düzenlenmiş-
tir. Çalıştay sonucunda okul terki ve sınıf 
tekrarının önlenmesine yönelik politika öne-
rilerini içeren rapor son aşamaya gelmiştir. 

Projeler Grup Başkanlığı

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Projeler Grup Başkanlığı

E-Bülten Ortaöğretim
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üzel Sanatlar ve Spor Liselerine 
öğrenci alımı genelgesi hazırlandı 
ve Güzel Sanatlar ve Spor Lisele-

rinin spor alanlarına alınacak öğrencilerle 
ilgili kontenjan tespitleri yapıldı.

Okullarda yürütülen halk oyunları faaliyet-
leri ders dışında eğitim-öğretim aksatılma-

dan yürütülmek üzere Gençlik ve Spor Ba-
kanlığına devredildi.

Çanakkale Kara Savaşlarının 98 ve 100. Yılı 
Kutlamaları çerçevesinde yapılacak etkin-
likler diğer kurumlarla koordine edilerek 
etkinlik programı Başbakanlığa gönderil-
miştir.

ükseköğretime Geçiş Sınav’ı ve sınav 
binalarının kullanımı adayların sınava 
rahat bir ortamda girebilmeleri, olum-

suz bir sınav ikliminin oluşmaması, sınav uygula-
malarının kontrol altına alınması ve sınava ilişkin 
işlemlerin sağlıklı yapılabilmesi için aparat takıl-
ması sırasında kolaylık sağlanması hususunda 
valilikler bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 
talebi doğrultusunda genelgeler dışında misafir 
öğrenci olarak ülkemizde öğrenimlerine devam 
edenlerin ikamet başvurularında artış olduğu ve 
bu öğrencilerin tespit edilmesi için tüm valilikler-
den (adı, soyadı, uyruğu, doğum tarihi, devam 
ettiği okul) bilgileri istenmiş ve listeler tasnif edi-
lerek Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Projeler Grup Başkanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Grup Başkanlığı

E-Bülten Ortaöğretim E-Bülten Ortaöğretim

B mali destekli yürütülen projelere 
bakıldığında, Eğitim sistemine mikro 
düzeyde de olsa katkı sağlayabilecek 
AB projelerinin, Türk eğitim sisteminin 

sorunlarını çözmekten uzak olduğu, ancak bu 
projelerin; uluslararası uzman desteği, iyi uy-
gulama örnekleri, uluslararası bilgi ve deneyim 
paylaşımı ve model oluşturma yönünden bir ör-
nek teşkil edebilme ya da bir sinerji oluşturabil-
me gücüne sahip olduğu görülmektedir.

Ayrıca, AB mali yardımları kapsamında hazırlanan 
projelerin Türk eğitim sisteminin temel amaç ve il-
keleri ile MEB’in Stratejik Planı dâhilindeki tematik 
alanlarla birebir örtüşmesi gerekmektedir.

AB fonlu olmak üzere, dış kaynaklı projelerde, ulus-
lararası kurumlarının ülkemiz ulusal kurumları ara-
sında amaç ve anlayış farklılıkları vardır. Özellikle 
proje yapan kamu kurumların mevcut teşkilat ya-
pısı nedeniyle proje uygulamasını gerçekleştirecek, 
gerekli teknik ve mali kontrolleri yapacak proje uy-
gulamasından sorumlu, uzmanlaşmış ve sürdürüle-
bilirliği sağlanmış birimleri ile bu konuda yetişmiş 
yeterli uzman personelinin olmaması projelerin ve-
rimliliği açısından sorunlar oluşturmaktadır.

AB projeleri, eğitim kurumlarının proje uygulama 
ve yürütme kapasitelerinin kısmen de olsa artma-
sına yardımcı olmaktadır. Ancak hâlen proje hazır-
lama ve yürütmeye ilişkin proje tabanlı yaklaşımın 
geliştirilerek proje hazırlama konusunda kurumsal 
kapasitenin artırılması gereği açıktır.

Proje hazırlama ve uygulama sürecinde yoğun bü-
rokratik işlemler mevcuttur. Projelerin yürütülme-
sinde karşılaşılan bürokratik engeller ve proje uy-
gulama becerileri konusundaki zayıflıklar, projelerin 
zamanında ve amaçlara uygun olarak tamamlana-
bilmesini engellemektedir.

Bu noktada eğitim sisteminin AB mali yardımların-
dan azami derecede yararlanabilmeleri için ulusal 
ve yerel düzeyde yerine getirilmesi gereken bazı 
öneriler aşağıda belirtilmiştir:

1. Mali yardımların dağıtımı konusunda Türkiye’ye 
karşı çok da adaletli davranmayan AB’nin mali 
yardımları maddi açıdan değil; uzman desteği, 
iyi uygulama örneklerinin incelenmesi, model 
oluşturma ile uluslararası bilgi ve deneyim pay-
laşımı yönünden ele alınmalı ve bu yardımlar-
dan bu kapsamda yararlanılmaya çalışılmalıdır.

2. Gerek ulusal ve gerekse yerel düzeydeki hibe 
programlarının Türk eğitim sisteminin temel 
amaç ve ilkelerinden uzaklaşmadan ulusal ve 
yerel eğitim ihtiyaçlarının iyi tespit edilip hibe 
programlarının bu şekilde hazırlanmalarına de-
vam edilmesi gerekmektedir.

3. Proje döngüsü yönetimi eğitimlerinin yerel 
düzeyde, örnek projeler üzerinden uygulamalı 
olarak verilmesi gerekmektedir. Bu eğitimler, 
proje ekiplerinin kaliteli proje hazırlamalarına 
katkı sağlayacak ve projelerin kabul oranı bu 
şekilde yükselmiş olacaktır.

4. MEB, proje ekiplerine yönelik, denetleme de-
ğerlendirme, hesap denetimi ve projelerin mali 
yönetimi konularında her türlü hizmet içi eği-
tim programı ya da tanıtım toplantıları düzen-
lemelidir.

5. Hibelerin başvuru sahibi kurumlara tanıtılması 
ve rehberliği yeterli oranda yapılmalıdır.

6. Projelerin zamanında ve amaçlarına uygun 
olarak başlayabilmesi için proje hazırlama ve 
değerlendirme süreçlerinin olabildiğince sade-
leştirilmesi ve kısaltılması gerekmektedir. Gere-
kirse proje değerlendirme sürecinde baş aktör 
olan MFİB’in insan kaynağının artırılmasının 
yanı sıra diğer gerekli teknik düzenlemeler de 
yapılmalıdır.

Yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda proje sü-
reçlerini kolaylaştıracak ve hazırlanacak projelerin 
kalitesini artıracak düzenlemeler yapıldığında Türk 
eğitim sistemi AB fonları ve diğer dış kaynaklı fon-
lardan hedeflenen faydayı sağlamış olacaktır.

AB Projelerine Kısa Bir Bakış

A

Öğrenci İşleri ve Sosyal
Etkinlikler Grup Başkanlığı
Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Grup Başkanı Yaşar KOÇAK 
Bartın ve Zonguldak illerimizde

ğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler 
Grup Başkanı Yaşar KOÇAK Bartın 
ve Zonguldak illerimizi ziyaret etti. 

İllerimizdeki okul yöneticileriyle görüşüp so-
runlara ilişkin çözüm önerilerini belirtti. Bartın 
Fen Lisesi okul ve pansiyonu gezerek öğren-
cilerle öğlen yemeğine katıldı. Bartın Lisesi 
öğretmenleriyle görüş alışverişinde bulundu.

Zonguldak’ta Fen Lisesi pansiyonunu ziyaret 
ettikten sonra Zonguldak Anadolu Öğretmen 
Lisesi öğretmenleriyle de görüşen Koçak ay-
rıca Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencileriyle 
öğlen yemeğinde bir araya geldi.

Ö
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2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı ile İş Birliği 
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011-2012 eğitim-öğretim yılında 8’inci 
sınıfı tamamladığı hâlde herhangi bir 
örgün ya da yaygın ortaöğretim kuru-

muna kayıtlı olmayan öğrencilerin durumlarına 

uygun bir ortaöğretim kurumu ile ilişkilendiril-
melerine dair makam onayı alınmış ve 2013-2014 
eğitim-öğretim yılında zorunlu eğitim kapsamına 
alınması için tüm valiliklere yazı gönderilmiştir.

stiklal Marşı’nın Kabul Edildiği Günü ve 
Mehmet Âkif ERSOY’u Anma Günü etkin-
likleri çerçevesinde Ankara’da ortaöğretim 

öğrencileri arasında düzenlenen “Mehmet Âkif ER-
SOY” konulu “Portre Yazma Yarışması”nda dereceye 
giren öğrencilere,

1. Meryem ERDOĞAN (Beypazarı Nurettin Karaoğuz 
Vakfı Anadolu Lisesi)

2. Eris İNAL (Çankaya Mehmet Emin Resulzade Ana-
dolu Lisesi) adlı öğrencilere,

“Okullar Geleceğin Ortakları (PASCH)” etkinlikleri 
çerçevesinde ünlü besteci Richard WAGNER’in 200. 
Doğum Günü anısına düzenlenen “Wagner Goes 
Kop” konulu yarışmada gösterdikleri başarıdan do-
layı İzmir Kız Lisesine,

27 Nisan 2013 tarihinde İstanbul’da düzenlenen 16. 
Liselerarası Müzik Yarışması’nda ödül alan ortaöğre-
time bağlı okul ve öğrencilere kutlama kartları yol-
lanmıştır.

16. Liselerarası Müzik Yarışması’nda Ödül Alan 
Okullar ve Öğrenciler

En İyi Erkek Solist ve En İyi Orkestra dallarında ikin-
cilik,

En İyi Enstrüman dalında üçüncülük alan Övgü Ter-
zibaşıoğlu Anadolu Lisesine ve öğrenci Denizcan 
KILIÇ’ a,

En İyi Erkek Solist ve En İyi İcra dallarında birinci olan

Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi ve öğrenci 
Emirhan KURUOĞLU’ na, En İyi Kız Solist dalında bi-
rinci olan Kartal Süleyman Demirel Lisesi ve öğrenci 
Peri Tuana SARAÇOĞLU‘na,

En İyi Orkestra dalında birincilik, en iyi kız solist dalın-
da iki ikincilik alan Salihli Anadolu Lisesine ve öğren-
cileri Cemre ŞENGÜL, Merve ALP’e

Beste dalında mansiyon alan Beşiktaş Bingül Erdem 
Lisesine ve öğrenci Musa ATİLLA’ ya

“Jüri Özel Ödülü”ne layık görülen Bursa Anadolu Er-
kek Lisesine

En iyi icra dalında ikincilik alan Zeki Müren Güzel Sa-
natlar ve Spor Lisesine, Başarılarından dolayı kutla-
ma kartları hazırlanarak gönderilmiştir.

013 yılı Ocak ayı itibarıyla bir erkek 
öğrenci pansiyonu (300 kapasiteli), 
dört kız öğrenci pansiyonu (714 ka-

pasiteli), on karma öğrenci pansiyonu (2182 
kapasiteli) olarak toplam on beş öğrenci pan-
siyonu hizmete açılmış olup 3196 yatak kapa-

sitesi kazandırılmıştır. Aynı zamanda 2013 yılı 

1’inci 3 aylık burs ücreti ödenecek öğrenci liste-

leri hazırlanmış ve burs ücretleri kurumlarınca 

ödenmek üzere 03/04/2013 tarihli ve 446436 

sayılı yazı ile ilgili saymanlıklara gönderilmiştir.

Öğrencilerimize Bir Fırsat Daha….

Gurur Tablomuz…

Ortaöğretim Öğrencilerinin Eğitime Erişimlerini Kolaylaştır-
mak İçin Pansiyon ve Burs Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması 
Çalışmalarına Devam Edilmektedir.

İstiklal Marşı’nın Kabul Edilmesi ve Mehmet Akif ERSOY’u
Anma Günü Coşkuyla Kutlandı.

Sınavla Öğrenci Alan Okullarımızın Kontenjanları Arttı

stiklal Marşı’nın Kabul Edildiği 
Günü ve Mehmet Akif Ersoy’u 
Anma Günü’nün 12 Mart 2013 ta-

rihinde Ankara ve tüm yurtta farklı etkin-

liklerle kutlanması için Merkez Yürütme 
Kurulu Üyesi kurum ve kuruluşlar ile tüm 
valiliklere yazı gönderildi ve kutlamalar 
gerçekleştirildi.

akanlığımız merkezi sınavla öğ-
renci alan ortaöğretim programla-
rında okumak isteyen öğrencilerin 

taleplerini azami ölçüde karşılamak ama-
cıyla kapasite artırıcı yeni düzenlemeler 
yaparak daha fazla öğrencinin bu okullar-
da öğrenim görmelerine imkân sağlamıştır. 

Bu okullardan; fen ve sosyal bilimler liseleri 
ile her türdeki Anadolu liselerinin konten-
janlarında geçen yıla göre önemli oranda 
artışa giderek daha fazla öğrencinin bu 
okullarda öğrenim görmelerinin yolunu 
açmıştır. 

2013-2014 eğitim ve öğretim yılında bu 
okullarda öğrenim görmeye aday öğrenci 
kontenjanı bir önceki yıla göre yaklaşık % 
30 oranında artırılmıştır. 

Bu artışta yeni açılan okullar ile Anadolu 
liselerine dönüştürülen okulların etkisi son 
derece belirleyici olmuştur. 

Bu kapsamda 6 fen lisesi, 1 Anadolu öğret-
men lisesi, 502 Anadolu lisesi, 120 Anadolu 
imam-hatip lisesi ile 59 Anadolu meslek 
lisesi açılmış olup buna ilaveten okulların 
şube kontenjanlarında artışa gidilerek top-
lamda daha fazla öğrenciye eğitim ve öğ-
retim görme fırsatı verilmiştir. 

Geçen yıl fen liselerinin 9 uncu sınıf kon-
tenjanı 12.376 iken kapasitede sağlanan 
artışla birlikte 2013-2014 eğitim ve öğre-
tim yılında 15.780 öğrencinin bu okulların 
9 uncu sınıflarına yerleşebilmelerine imkân 
sağlanmıştır. Ayrıca Anadolu liselerinin 9 
uncu sınıf kontenjanı 226.900 den 314.110 
a, Anadolu öğretmen liselerinin konten-
janı 29.780 den 31.200 e, sosyal bilimler 
liselerinin kontenjanı 2.522 den 2.782 ye, 
Anadolu imam-hatip liselerinin kontenjanı 
42.144 den 64.170 e, Anadolu türü mesleki 
teknik eğitim okullarının kontenjanı 139.513 
den 184.707 ye çıkarılmıştır.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Grup Başkanlığı
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Mektebin Değişimi

Genel Liselerin Dönüştürülmesi İşlemleri Tamamlandı

rtaöğretimde kalitenin arttırılma-
sı, meslekî ve teknik ortaöğretime 
daha fazla öğrencinin yönlendi-

rilmesi amacıyla genel liselerin Anadolu 
lisesine dönüştürülmesi veya meslekî ve 
teknik ortaöğretime devredilmesi çalış-
maları kapsamında (2010/30 sayılı Genel-
ge) 2010-2011 eğitim-öğretim yılında 360; 
2011-2012 eğitim-öğretim yılında 89, 2012-
2013 eğitim-öğretim yılında ise 291 genel 
lise Anadolu lisesine dönüştürülmüş veya 
meslekî ve teknik ortaöğretime devredil-
miş olup 2013-2014 eğitim öğretim yılında 

planlandığı şekilde kalan 937 genel lisenin 
dönüştürme/ devretme çalışmaları ta-
mamlanmıştır. 

Mart 2010 tarih ve 2630 sayılı Tebliğler 
Dergisi’nde yayımlanan Kurum Açılması ve 
Kapatılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde 
2013-2014 eğitim-öğretim yılında faaliyete 
geçmek üzere 44 Anadolu lisesi, 6 fen li-
sesi, 1 Anadolu öğretmen lisesi ve 1 güzel 
sanatlar lisesi olmak üzere toplam 52 yeni 
okul açılmıştır.

O

Eğitim Ortamlarının ve
Öğrenme Süreçlerinin
Geliştirilmesi Grup Başkanlığı
Yatırımlar Hızla Devam Etmekte

013 yılında öğrenci yoğunluğu, 
yeni yerleşim yerleri, yeni açılacak 
ve geçici binalarda bulunan okul-

lar ile teknik olarak kullanılması sakıncalı 
olan okul binalarının ihtiyaçlarını karşıla-
mak üzere 6.567  derslikli 295 okul bina-
sı, 43.124 kapasiteli 190 pansiyon, 122 spor 
salonu,  64 lojman, 11 konferans salonunu 
olmak üzere toplam 475 projenin yapımına 
devam edilmektedir. 

12 Ocak 2013 tarihli ve 28526 (Mükerrer) 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2013 
Yılı Devlet Yatırım Programına 101 yeni 
proje alınmıştır. 

Okullaşmada ve okula erişimde ORTAÖĞ-
RETİMDE TAŞIMALI EĞİTİM PROGRAMI 
etkin biçimde kullanılmaktadır. 

Mevcut okul binaları ve eklentilerinin de 
istenilen nitelikte hizmet verebilmesi için 
bakım ve onarımları yapılmaktadır. 

2012 yılında 88.330.677 TL ödenek ile 1496 
okul ve eklentisinde çatı, sıhhi ve elektrik 
tesisatı, doğal gaz ve genel onarım gibi 
önem arz eden yenileştirme ve onarım iş-
leri gerçekleştirilmiştir.

Mülkiyeti ve kullanım hakkı Genel Müdür-
lüğümüze ait bina ve tesislerin her türlü 
büyük ve küçük onarım (06.7 ve 03.8 eko-
nomik kodlarından) ödenekleri illere 2013 
yılından itibaren Bakanlığımız Destek Hiz-
metleri Genel Müdürlüğü tarafından gön-
derilmektedir.

2

Hizmet İçi Eğitimlerimiz

enel Müdürlüğümüze bağlı liselerde 
görevli okul müdürleri ve pansiyon-
dan sorumlu müdür yardımcılarına 

Nisan ve Mayıs aylarında Erzurum Hizmetiçi 
Eğitim Enstitüsünde 4 adet “Eğitim Yöneti-
mi Semineri” düzenlenmiştir. Ayrıca Ağus-
tos ve Eylül aylarında müdür yardımcılarına 
yönelik 2 adet Eğitim Yönetimi Semineri ile 
Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda görev 
yapan Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Matematik, Fizik, 

Kimya ve Biyoloji dersleri zümre başkanlarına 
3 adet Ölçme ve Değerlendirme Semineri dü-
zenlenecektir.

2011 yılında Genel Müdürlüğümüze bağlı lise-
lere atanan 20 Almanca öğretmenine Goethe 
Enstitüsü ile yapılan “Formatör Almanca Öğ-
retmeni Yetiştirilmesine İlişkin Protokol” çer-
çevesinde 28 Ocak - 09 Şubat 2013 tarihleri 
arasında Almanya’da eğitim verilmiştir.

G
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skiler her şey değişir derken za-
man daha yavaş akıyordu. De-
ğişimin rüzgârının erişilmez gö-

ründüğü günümüzde bir gerçek var ki 
değişimi yakalayamayan silinmese de 
geleceğe sorunlarıyla boğuşa boğuşa 
gidecek. Yaklaşık üç yüz yıldır tartıştığı-
mız Batılı olmak, olabilmek muammasını 
çözmek ancak belirli bir bilince ulaşmakla 
mümkün. Bu bilince ulaşmadan tarihî sü-
reç içinde ülkenin, aydınların yaşadıkla-
rını anlamlandırması imkânsız gibi. Sözü 
edilen bilince ulaşmanın en önemli yolla-
rından biri eğitim.

Özellikle Tanzimat Dönemi olmak üzere bu 
problem herkesi meşgul etmesine rağmen 
köklü-uygulanabilir-sonuç alıcı çözümlere 
bir türlü ulaşılamamış görünüyor. Sistem de-
ğişikleri, rejimlerin değişmesi, zaman, dün-
yanın değişimi, akademya, yukarıdan zorla-
malar hep bir şeyleri eksik bırakmış.

Kanımızca bu gayretlerin bazıları samimi 
bazıları kısmen tutarlı olmasına rağmen bü-
tün olarak baktığımızda hepsi kendisi ola-
mamakla malul. Bunu fark eden düşünür, 
akademisyen, siyaset adamları, ulaştıkları 
hâl çarelerini zaman zaman dile getirmişler. 
Onların dikkat çektikleri bazı hususlar uy-
gulanmış bazısı hâlâ uygulanmakta. Her ne 
yapılmışsa yeterli olmadığı da yapılan tartış-
malardan anlaşılmakta. 

Kültür ve fikir hayatımızın önemli isimlerinin 
düşünceleri bize bu konuda ufuk açmakta-
dır. Bu düşünürlerimizden Mümtaz Turhan 
ve Nurettin Topçu kültürle inancı bir potada 
eritmiş, ikisi arasında bir sentez oluşturmaya 
çalışmışlardır. Kendi dönemlerinde bilinçsiz 
bir şekilde yapılan Batılılaşma faaliyetlerine 
karşı çıkmışlar, değerlerin Batılılaşmaya feda 
edilmemesi gerektiğini vurgulamışlardır. 
Toplumsal gelişmenin ancak bilim yoluyla 
gerçekleşebileceğini; bunu gerçekleştirme-

“Mektepte alınan ders, 
ya bir tasavvurdur hayâle mâl edilir;

ya bir hünerdir ele mâl edilir;
ya bir iradedir iktidarımıza ilave edilir;

ya da bir aşktır kalbe doldurulur.”
N. Topçu

E
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E-Bülten Ortaöğretim

nin ise birinci sınıf bilim adamı yetiştirmekle 
ve bilim zihniyetiyle yetişmiş siyasî kadro-
larla mümkün olabileceğini savunmuşlardır. 
Bunun da zeki öğrencileri Avrupa’ya gön-
dermek, ülkede etkili bir eğitim sistemi oluş-
turmak ve kaliteli öğretmenler yetiştirmekle 
sağlanabileceğini belirtmişler, üniversiteler-
de bilimsel zihniyetin yeşerebileceği bir or-
tam oluşturulması ve bu kurumların bilim 
merkezi haline getirilmesi gerektiğini vurgu-
lamışlardır.(Acar,2011)

Mümtaz Turhan ile eğitim tarihimizde önem-
li bir yere sahip olan dönemin Millî Eğitim 
Bakanı Tevfik İleri eğitimi değerlendirmek 
amacıyla yurt dışından getirtilen uzmanların 
önemine inanırlar. Günümüzdeki arayışlara 
benzer şekilde bir anlamda çözümü dış ör-
neklerde ararlar. Özellikle Mümtaz Turhan 
Alman ve Anglo-Sakson eğitim sistemine 
güvenirken Tevfik İleri’nin tercihi Amerikalı 
uzmanlardır. Bu olumsuz bir eleştiri değil bir 
tespittir. Nurettin Topçu bu konuda en yerli 
olanıdır. O millî mektebi gerçekleştirme ta-
raftarıdır; bunun içinde ne medrese ne okul 
vardır. 

Turhan ve Topçu ahlak, din, estetik terbiyey-
le beraber felsefî metinlerin de öğrencile-
rin dikkatine ezberci olmayan bir yöntemle 
(münazaraya dönük) sunulmasının önemi 
üzerinde durmaktadırlar. Ne yazık ki eğitim 
tarihimizde yanlış değerlendirmelerle  Ga-
zalî’ye dayandırılarak felsefe hep göz ardı 
edilmiştir. Günümüzde de felsefe eğitiminin 
farklı algılandığını, yeterince önemsenme-
diğini söyleyebiliriz. Halbuki Farabî’den bu 
yana bizim düşünürlerimiz, âlimlerimiz felse-
fesiz bir eğitimin, içinde felsefe eğitimi olma-
yan bir tahsilin olamayacağına dair görüşler 
öne sürmüşlerdir. ( Akyüz, 2012, 24 )

XXI. yüzyılı yaşarken küreselleşmenin de 
getirdiği değişimle beraber eğitimi ve oku-
lu yeniden tanımlamak ve kurgulamak zo-
runluluğu ortaya çıkmaktadır. Hz. Ali’nin 
“Çocuklarınızı kendi çağınıza göre değil, 
yaşayacakları çağa göre yetiştiriniz.” düstu-

rundan hareketle eğitim anlayışımızı yeniden 
yapılandırmak zorunluluğuyla karşı karşıya-
yız. Öncelikle eğitimin ve okulun felsefesini 
tartışmalı, tespit etmeli, bir yol haritası gibi 
bütün eğitimi bu felsefeye göre dizayn et-
meliyiz. Okulu, ergonomisinden mimarisine 
kadar geleneksel mirasımızı gözden geçire-
rek çeşitlendirmeli, öğrencinin ihtiyaçlarına 
göre yeniden tasarlamalıyız. Medreselerden 
günümüze uzanan eğitim deneyimlerimizi 
ele alarak değerlendirmeliyiz. Okul, sade-
ce binadan ibaret olmamalı; eğitimi fiziki 
mekânların dışına açılacak şekilde gerçek 
anlamda yeniden kurgulamalıyız.

Batılılaşmayla birlikte hayatımıza giren ve 
yaygınlaşan batı kültür ve inanç sisteminin 
oluşturduğu sınıf düzeninin yerine çocukla-
rımızın rahat ortamlarda eğitim öğretim gö-
recekleri yeni mekanlar tasarlanarak çocuk-
larımız her an birbirleriyle iletişim içerisinde 
olabilmeli, dikdörtgen sıraların yerini mese-
la yuvarlak masalar ve farklı dizayn edilmiş 
oturma grupları  alabilmeli. 

Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarıldığı bir sis-
temde tüm çocuklarımızın hak ve ihtiyaç 
temelinde ortak bir eğitim alması zorunluluk 
haline gelmiştir. Eğitimin odağına oturttuğu-
muz çocuklarımızı, kendi değerlerimizle do-
nanmış, dünyayı tanıyan iyi ve mutlu insanlar 
olarak yetiştirmek için yeni anlayışlar ve mo-
deller ortaya koymalıyız. Köklerimize gidip 
Farabî’den günümüze uzanan eğitim serü-
venimizi temel alarak dünyadaki değişimi de 
doğru algılayıp bu tecrübeyle birleştirirsek, 
XXI. yüzyıl Türk okulunu kurmak hiç de zor 
olmayacaktır. 

Kaynakça:

Acar, F. (2011). “Nurettin Topçu ve Mümtaz 
Turhan’ın Eğitim Düşünceleri Üzerine Karşı-
laştırmalı Bir Araştırma”, Fırat Üniversitesi.

Akyüz, Y. (2012). Türk Eğitim Tarihi,Pegem A 
Yayıncılık, Ankara
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1 Ocak 2013 tarihinden bu yana kay-
dedilen gelişmelere ilişkin olarak 
2013 yılında 1 devlet 6 vakıf üniversi-

tesi kurulmuş olup Türkiye’deki üniversitelerin 

toplam sayısı 175 e ulaşmıştır. Ayrıca 36 fakül-
te, 23 yüksekokul ve 5 enstitü kurulmuştur. 2 
yeni üniversitenin kurulması ile ilgili çalışma-
lar devam etmektedir.

Üniversite Sayısı Artıyor

1
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Vizyon 2023 Işığında Yurt Dışı 
Lisansüstü Eğitim
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Yurtdışı Eğitim Grup Başkanlığı
Yabancı Dil Kurslarında Eğitim Gören Öğrencileri
Bilgilendirme Toplantıları

416 sayılı Kanuna göre yurt dışında 
öğrenim görmeye hak kazanan, ya-
bancı dil yeterlilikleri olmadığı için 

12.11.2012 tarihinde Türkiye’deki 8 üniversitede 
(Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacet-
tepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Yıldız 
Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Do-
kuz Eylül Üniversitesi ve Akdeniz Üniversite-
leri) 12.11.2012 tarihinden itibaren yabancı dil 
eğitimi gören öğrencilerin yurtdışına çık-
madan önce ve çıktıktan sonra dikkat etme-
leri gereken hususlar hakkında bilgilendirme 
toplantıları yapıldı.

1

Yurtdışı Eğitimde Otomasyon Sistemine Geçiş İçin
Yazılım Çalışmaları

416 sayılı Kanun kapsamında yurt-
dışında lisansüstü öğrenim gören 
öğrencilerin manuel ortamda yapı-

lan zaman ve işgücü kaybına neden olan her 

türlü iş ve işlemlerin daha hızlı ve pratik bir 
şekilde yürütülebilmesi amacıyla başlatılan 
otomasyon sistemine geçiş çalışmaları de-
vam etmektedir.

1

nsanlar dünya üzerinde yaşamaya 
başladığı ilk zamanlardan itibaren 
edinmiş oldukları tecrübeleri ken-

dilerinden sonraki nesillere aktarma ihti-
yacı hissetmişlerdir. Yeni yetişen nesilleri 
ortak bir kimlikle, belli bir seviyede bilgi ve 
kültürel birikimle yetiştirmek ve onları ideal 
olarak gördükleri davranış biçimleriyle do-
natmak amacının neticesi olan bu ihtiyaç, 
eğitim etkinliklerinin kontrol edilmesi ge-
rekliliğini beraberinde getirmiş ve giderek 
toplumsallaşan insan topluluklarında farklı 
kavramlarla karşılanan eğitim kurum ve ol-
gularını ortaya çıkarmıştır. Gelişen teknolo-
ji, hızla artan bilgi; ekonomik, sosyal, siya-
sal ve kültürel alanda yaşanan değişmeler 
eğitime verilen önemi artırmıştır. Günümüz 
toplumları varlıklarını sağlıklı bir biçimde 
sürdürebilmek ve ihtiyaçlarını karşılamak 
için eğitim kurumlarını geliştirmişlerdir.1

Eğitim kurumlarında belli bir programa daya-
lı olarak yürütülen eğitim faaliyetlerini ifade 
eden örgün eğitim, eğitim sisteminin amaçla-
rının gerçekleştirilmesinde merkezi rol oyna-

maktadır. Örgün eğitimin kalitesi, ülkelerin ge-
lişmişlik seviyesine doğrudan etki etmektedir. 
Örgün eğitimin bir parçası olan, tüm eğitim sis-
temini etkileme ve niteliğini belirleme potan-
siyeline sahip yükseköğretim kademesine ayrı 
bir parantez açma gerekliliği hissedilmektedir. 

Yükseköğretim sisteminin nitelikli insan gücü 
yetiştirme işlevinin yanı sıra toplumun kültü-
rünü tanıtma, yayma ve araştırma yoluyla ge-
liştirme işlevi de önem taşımaktadır. Yürütülen 
bilimsel araştırma faaliyetlerinden elde edilen 
bulgular, toplumdaki tüm kurumların biçimlen-
dirilmesi, geliştirilmesi ve değiştirilmesinde et-
kin rol oynar. Yükseköğretim sisteminin eğitim 
sistemi içerisindeki ayrıcalığı tüm eğitim sis-
teminin etkinliğini belirleyebilmesi, yetiştirdiği 
nitelikli insan gücünün ekonominin tüm süreç-
lerinde yer alması ve aynı zamanda sistemin 
devamlılığını sağlayacak eğiticileri yetiştirme-
sidir.

Cumhuriyetimizin 100. yılında, Vizyon 2023 
Projesi ile “daha demokratik, kalıcı dünya barışı 
için çaba gösteren, günün ihtiyaçlarına cevap 

Abdülmuttalib ÇETİN
Yurtdışı Eğitim Grup Başkanı

Yabancı Dil Çalıştayı

il kurslarının genel değerlendirmesi 
ve 2013 protokolünün içeriğinin be-
lirlenmesi amacıyla Ankara Üniversi-

tesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversi-
tesi, Marmara Üniversitesi, Dokuz Eylül Üni-
versitesi ve Akdeniz Üniversitelerinin Yabancı 
Diller Yüksekokulu Müdürleri ve Öğretim Üye-
leri ile Bakanlığımız yetkililerinin katılacağı ya-
bancı dil çalıştayının Haziran ayında yapılması 
planlanmaktadır.

D

2013 YLSY Kılavuzu ve Tebliğ Çalışmaları

esmî-burslu statüde lisansüstü öğ-
renim görmek üzere yurt dışına 
gönderilecek adayların, seçimi ile il-

gili başvuru ve tercihlerinin değerlendirilerek 
kontenjanlara yerleştirme esaslarını içeren 
2013 YLSY kılavuzunun hazırlanması çalışma-
larına başlanmıştır. Resmi burslu öğrencilerin 
yurtiçi burslarının arttırılması ve diğer mali 
haklarının da yeniden değerlendirilerek iyileş-
tirme yapılması amacıyla Maliye Bakanlığıyla 
ortak hazırlanacak 2013 Tebliği için çalışmalar 
yürütülmektedir.
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verebilen bir hukuk sistemine sahip, üreten 
ve katma değerini büyük ölçüde kendi beyin 
gücüne dayandırarak artıran, bilim ve tekno-
lojide yetkinleşmiş; sağlık, eğitim ve kültür ge-
reksinimlerinin karşılanması devlet tarafından 
güvence altına alınmış, kendi özgün öğrenme 
teknolojilerini yaratmış ve değişim esnekliğiy-
le kendini yenileme gücüne sahip bir Türkiye”2 
Öngörülmektedir. Ülkemizin, 2023 Vizyonu he-
deflerine ulaşabilmesi için Bakanlığımız üzeri-
ne düşen sorumluluğun bilincinde olup gerekli 
katkıları yasalar çerçevesinde sağlamaktadır. 
Bu bağlamda Bakanlığımız, yükseköğretimle 
ilgili diğer görevlerinin yanı sıra ihtiyaç duyulan 
alanlarda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’yla 
koordinasyon içerisinde üniversitelerin öğretim 
elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının ye-
tişmiş personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 
yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek üzere 
resmi burslu statüde öğrenci göndermektedir. 
Son yıllarda özellikle yeni açılan üniversitelerin 
akademik personel ve yükseköğretim kurum-
ları dışında kalan diğer kamu kurum ve kuru-
luşlarının yetişmiş personel ihtiyacının önemli 
bir kısmı bu çerçevede karşılanmaktadır. 

Ülkemiz, yarım yüzyıl öncesinde üniversitele-
rimizin gelişimi için özellikle Almanya’dan ge-
len akademisyenlerden hizmet alımına tanıklık 
etmiştir. Savaş yorgunu bir millet için nispeten 
anlaşılır olan bu uygulama, yeniden medeniyet 
kurma iddiasında olan bir millet için ibret vesi-
kası olmalıydı. Tarihin akıllı insanlar için teker-
rür etmeyeceği gerçeğinden mülhem olmalı ki 
o günlerden sonra yurt dışı lisansüstü eğitim 
projelerine işlerlik kazandırılmış ve 2000’li yıl-
lara gelindiğinde binlerce akademisyen adayı 
bu projeler kapsamında eğitimini tamamlayıp 
yükseköğretim sistemine dahil olmuştur. Dün-
yayı yakından tanıma imkanı bulmuş akade-
misyenlerimiz marifetiyle artık ülkemize “böl-
gesel güç” gömleği dar gelmekte ve Türkiye 
adeta “küresel güç” payesine göz kırpmaktadır. 

Çeşitli ülkeler üzerinde yapılan çalışmalar, 
oranları değişmekle birlikte eğitimin ekonomik 
büyümeye anlamlı katkısının olduğunu orta-
ya koymuştur. İngiltere’de %7, Belçika’da %14, 

ABD’de %15, Arjantin’de %16 ve Kanada’da 
ise bu oran %25’e ulaşmaktadır.3 Gelişmiş ül-
keler, üniversitelerinin eğitim kalitesiyle eko-
nomilerine önemli bir katkı sağlamaktadırlar. 
Üniversitelerimizin standartlarının yükselerek, 
ülkemizin uluslararası eğitim merkezi haline 
getirilmesi hepimizce özlenen bir tablodur. 
Böylece ülkemiz, eğitimin ekonomilerine ciddi 
katkılar sağladığı ülkelerle rekabet gücü artan 
bir ülke olacaktır. Ülkemizin uluslararası eğitim 
alanına katkı sağlaması ve yurt dışı lisansüstü 
eğitim sürecinin verimliliğinin artırılması için 
adayların, ülkelerin, alan ve programların seçi-
mi; yurt içi üniversitelerindeki çalışma şartları 
çağın gerekleri ve günün şartlarına göre yeni-
den gözden geçirilmektedir. 

Yurt dışı lisansüstü eğitim projeleri kapsamın-
da; özellikle geliştirilmesinde bilgi ve teknoloji 
transferine ihtiyaç duyulan alanlarda öğrenci 
gönderilmesi, tüm üniversitelerimizin yüksek 
lisans/doktora eğitimi verebilecek seviyeye 
ulaşarak akademisyen ihtiyacımızı karşılaya-
bilmesi ve ülkemizin lisansüstü eğitim alanında 
yabancı öğrenciler için cazibe merkezi olması 
planlanmaktadır. Ülkemize ufuk çizen bu he-
def, şanlı tarihimizde defalarca tekrarlanan bir 
başarı hikayesinin yeni sayfası olacaktır. Hatır-
lanmalıdır ki bir zamanlar başta İstanbul olmak 
üzere Anadolu’nun birçok şehri döneminin bi-
lim, sanat ve kültür merkezleri idi.

Tekrarı mı? 
Neden olmasın.

1 KÜÇÜKAHMET, Leyla, Eğitim Bilimine Giriş, 
Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2006, s.14 
2 BURAL, İbrahim Nail, Avrupa Birliği Yükse-
köğretim Politikaları ve Türkiye (Yüksek lisans 
tezi), Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü, Ankara, 2007, s.56
3 ÇAKMAK, Özlem,”Eğitimin Ekonomiye ve 
Kalkınmaya Etkisi”, Dicle Üniversitesi Ziya Gö-
kalp Eğitim Fakültesi Dergisi , Diyarbakır, 2008, 
s.35

Eğitim Göstergelerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
Hizmetiçi Eğitim Programı

2012 Birim Faaliyet Raporu

lusal ve uluslararası alanda öne çıkan 
eğitim istatistiklerinin derlenmesi, yo-
rumlanması ve ileri analizlerinin yapılma-

sı hususunda Millî Eğitim Uzman Yardımcılarının 
bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla Nisan 
ayında Genel Müdürlüğümüz İzleme ve Değer-

lendirme Grup Başkanı Serdar Polat tarafından üç 
günlük hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. 
Program kapsamında Eğitim Göstergeleri, Karşı-
laştırmalı Eğitim, Coğrafik Eğitim Analizi, Uluslara-
rası Eğitim Araştırmaları, Eğitimde Projeksiyon ve 
Simülasyon ve SPSS konuları ele alınmıştır.

rtaöğretim Genel Müdürlüğü 2012 Yılı 
Faaliyet Raporu İzleme ve Değerlen-
dirme Grup Başkanlığı tarafından ha-

zırlanmıştır. Rapor kapsamında bütçe uygulama 
sonuçları,  fiziki altyapı, donatım, onarım, taşımalı 
eğitim, öğretim programları, mevzuat vb. alan-
larda 2012 yılındaki gelişmelere yer verilmiştir.  

İzleme ve Değerlendirme
Grup Başkanlığı

U

O

Öğrencilerin Okul Türüne Göre Dağılımı (2012-2013)

Fen Lisesi
Anadolu Öğretmen Lisesi
Sosyal Bilimler Lisesi
Anadolu Lisesi
Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi
Genel Lise

34%

49%

9%

3%

4%

1%
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İl İzleme ve Değerlendirme Programıİl İzleme ve Değerlendirme Programı
akanlığımızın 652 sayılı Millî Eğitim 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Karar-

name gereği yeniden yapılandırılmış ve 6287 
sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
nun kapsamında eğitimin kademelendirilerek 
4+4+4 uygulamasına geçilmesi çerçevesinde 
ortaöğretim zorunlu eğitim kapsamına alın-
mıştır. Bu kapsamda yapılan değişiklikler Ba-
kanlığımızda önemli bir değişim ve dönüşüm 
başlatmış ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğü-
nün faaliyet alanına giren politika ve uygula-
maları doğrudan ve dolaylı olarak etkilemiştir. 

İzleme ve Değerlendirme Grup Başkanlığı ko-
ordinasyonunda söz konusu politika ve uygu-
lamaların daha da iyileştirilmesi kapsamında 
Genel Müdürlüğümüz faaliyet alanlarındaki 
sorunların, mevcut tedbirlerin, çözüm öneri-

lerinin ve iyi örneklerin paylaşılması; bu alan-
larda fikir alışverişinin gerçekleştirilmesi için 
Grup Başkanlarının ve Millî Eğitim Uzman Yar-
dımcılarının katılımı ile illerde çalışma ziyaret-
leri başlatılmıştır.  İlk etapta Konya, Karaman, 
Afyonkarahisar, Muş, Hakkâri, Zonguldak, 
Bartın, Adıyaman, Kilis ve Ankara illerinde söz 
konusu program çalışmaları yürütülmüştür.

oplumun geniş kesimlerinin eğitim 
politikalarından memnun olması ve 
sonuçlarının ekonomik ve sosyal kal-

kınmaya destek vermesi ancak bu kapsamda 
belirlenen göstergelerin izlenmesi ve değer-
lendirilmesi ile mümkün olacaktır. Politika ya-
pıcılara ve karar alıcılara, eldeki proje, program 

ve politikaların kaydettikleri ilerlemeyi takip 
etme ve etkilerini ortaya koyma noktalarında 
yardımcı olması için sonuç odaklı izleme ve 
değerlendirme sisteminin etkinliğinin daha da 
artırılması kapsamında çalışmalar tüm hızıyla 
devam etmektedir.   

İzleme ve Değerlendirme Sistemi

B

T
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Ortaöğretim Göstergeleri

Genel Müdürlüğümüz İzleme ve Değerlendir-
me Grup Başkanlığı bünyesinde hazırlanan  
“Ortaöğretim Göstergeleri 2013” yayını or-
taöğretim kademesinin bütüncül olarak de-
ğerlendirilmesini sağlayan, ayrıca il bazındaki 
göstergelerin ilin bulunduğu bölge ve Türkiye 
ile karşılaştırılmasına imkân veren tasarımıy-
la kaynak bir eser niteliğindedir. Ortaöğretim 
Göstergeleri, illerin eğitimde erişim ve kalite 

alanındaki temel göstergeler itibarıyla hem 
bölgelerine hem de Türkiye’ye göre mevcut 
konumlarını görmelerini sağlayacak ve bu 
yöndeki uygulamalarına yön vermelerinde 
önemli bir araç olacaktır. Bu yıl ilki hazırlanan 
“Ortaöğretim Göstergeleri”nin önümüzdeki 
dönemlerde de düzenli olarak yayınlanması 
amaçlanmaktadır.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Grup Başkanlığı
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ürkiye eğitime erişimde özel-
likle son on yılda ivme kazanan 
kapsamlı çalışmalar neticesinde 

önemli mesafe almıştır. Bu gelişmeye 
paralel olarak ortaöğretimin zorunlu eği-
tim kapsamına alınması da bu kademede 
erişimin daha iyi noktalara ulaşmasında 
önemli olacaktır. Bu süreçte ortaöğretim 
kademesinde artacak öğrenci sayısı ile 
beraber hem başarı hem de sosyo-eko-
nomik imkânlar açısından daha farklılaş-
mış bir öğrenci grubuna eğitim hizmet-
lerinin sağlanması beklenmektedir. Bu 
durum ise eğitim politikalarının çok yön-
lü ve bütüncül olarak ele alınmasını daha 
da önemli kılmaktadır. Eğitime erişimde 
sağlanan bu ilerlemenin kalite ile pekiş-
tirilmesinde ise fırsat eşitliğinin gelişti-
rilmesi kritik öneme haizdir.

Eğitimde fırsat eşitliğinin çok çeşitli tanım-
ları yapılmakla birlikte eğitimde “adalet” 
ve “içerme” boyutlarının fırsat eşitliğinin 
geliştirilmesinde iki temel sacayağı olduğu 
yaygın olarak kabul edilmektedir. Eğitimde 
adalet; genel anlamda cinsiyet ve sosyo-e-
konomik koşullar gibi kişisel ve sosyal du-
rumların eğitimdeki başarıya bir engel oluş-
turmaması gerektiği olarak ifade edilebilir. 
Bu çerçevede, öğrencinin ailesi ve içinde 
yaşadığı yerleşim yerinin sosyo-ekonomik 

ve kültürel koşullarının eğitim başarısı üze-
rindeki etkisinin azaltılması gerekir. Bir di-
ğer deyişle, eğitimde eşitsizliğin azaltılması 
için öğrencinin doğuştan gelen becerileri ve 
başarma isteğinin eğitim hayatındaki başa-
rısını belirleyiciliğinin mümkün olduğunca 
artırılması gerekmektedir. Eğitimde içerme-
nin sağlanması ise günümüz toplumunun 
gerekli kıldığı asgari düzeydeki yeterliklerin 
ve becerilerin toplumun tüm kesimlerine 
kazandırılması gerektiği olarak bilinmekte-
dir. Bu kapsamda, öğrenme kabiliyeti, sos-
yo-ekonomik durumu veya yaşam ortamı 
gibi koşullardan bağımsız olarak temel be-
cerileri ve yeterlikleri kazandıracak eğitim 
imkânının herkese sunulması gerekmekte-
dir. Erişimin tüm bunlardan bağımsız kılına-
rak temel beceri ve yeterliklerin kazandırıl-
ması için eğitim hizmeti, öğrencilerin farklı 
gereksinim ve yeteneklerine uygun içerik, 
yöntem ve araçlarla sunulmalıdır.

Ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş sı-
navları ve diğer ulusal ve uluslararası öğ-
renci başarı değerlendirme çalışmaları in-
celendiğinde öğrencilerimizin yeterlilikleri 
artmakla beraber istenilen düzeyde olma-
dığı bilinmektedir. Özellikle Türkçe, mate-
matik ve fen bilimleri gibi temel alanlardaki 
yeterliliklerin geliştirilmesi eğitim hayatın-
dan sonra bireylerin sosyal ve ekonomik ha-

yata olan uyum düzeyini de artıracaktır. Bu 
durum eğitimde içerme boyutu ile ilgili olup 
temel yeterlilikleri kazanmamış hiçbir çocu-
ğun kalmamasını sağlayacak program ve 
projeleri gerekli kılmaktadır. Diğer yandan 
ulusal ve uluslararası öğrenci başarı ana-
lizlerinde öne çıkan ortalama net sayısı ve 
puanlar kadar gündeme gelmeyen bir diğer 
konu ise söz konusu başarının sağlanma-
sında öğrencilerin sosyo-ekonomik koşulla-
rının ne kadar etki ettiğidir. Bu bakış açısı ise 
eğitimde adalet boyutu ile ilgilidir. Ülkelerin 
ortalama refah düzeyi ve gelir dağılımı gibi 
makroekonomik göstergeleri ile eğitimde 
adalet ve içerme boyutunun geliştirilmesi 
arasında net bir korelasyon bulunmamakla 
beraber sosyal politikalar ile desteklenmiş 
eğitim politikaları esas belirleyicidir.

Her ülkede öğrencilerin doğuştan getirdiği 
özelliklerinin onların eğitim başarısı üze-
rinde etkisi bulunmasına rağmen bu etki 
ülkeden ülkeye önemli derecede farklılaşa-
bilmektedir. Ülkemizde ise söz konusu etki 
ortalamanın üzerinde olup eğitimde başarı 
seviyesinin artırılması kadar bu etkinin azal-
tılması da oldukça önemlidir.

Onuncu Kalkınma Planı’nda ifade edilen 
“Okul türlerinin azaltıldığı, programlar arası 
esnek geçişlerin olduğu, öğrencilerin ruh-

sal ve fiziksel gelişimleri ile becerilerini ar-
tırmaya yönelik sportif, sanatsal ve kültürel 
aktivitelerin daha fazla yer aldığı, bilgi ve 
iletişim teknolojilerine entegre olmuş bir 
müfredatın bulunduğu, sınav odaklı olma-
yan, bireysel farklılıkları gözeten bir dönü-
şüm programı uygulanacaktır” politikası 
Plan döneminde ortaöğretimdeki program 
ve projeler için kritik bir yol haritası konu-
mundadır. Söz konusu politikanın somut 
şekilde uygulamalara yansıtılması hem or-
taöğretime ve yükseköğretime geçişin hem 
de ortaöğretim kademesinin daha verimli 
ve eşitlikçi şekilde gelişmesine katkı sağla-
yacaktır.

Yazının başında da bahsedildiği üzere or-
taöğretimde okullaşma oranlarının zorunlu 
eğitim neticesinde çok hızlı bir artış gös-
tereceğinden bahisle daha farklı başarı 
düzeylerine ve sosyo-ekonomik imkânlara 
sahip bir öğrenci grubuna eğitim hizmeti 
verileceği açıktır. Kapsamın genişletilme-
si ile eğitimde hem adalet hem de içerme 
boyutlarında önemli mesafe alınma şansı 
ortaya çıkmış olup bundan azami düzeyde 
istifade edilebilmesi için her çocuğun kalite-
li eğitim alma imkânını artıracak politikalar 
daha da önem kazanmıştır. 

Eğitimde Fırsat Eşitliği:
“Adalet” ve “İçerme”
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