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Gündem Maddeleri; 

1. Açılış ve yoklama, 

2. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılının genel değerlendirmesi, 

3. İş birliği ve planlama, 

4. Yatırım ve onarımlar faaliyetlerinin görüşülmesi, 

5. Sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerin değerlendirilmesi, 

6. İhtiyaç duyulan çalışmalar, 

7. Görüş ve öneriler, 

8. Kapanış 

 

Gündem Maddelerinin Görüşülmesi; 

 Açılış ve yoklama yapıldı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından toplantıya geçildi. 

 İlçede yapılan tüm çalışmaların eğitim öğretimde kaliteyi arttırmaya yönelik olduğu ve 

bu çalışmaların da planlı yapılmasının çok önemli olduğu İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Saygın ATİNKAYA tarafından belirtildi. Ayrıca ekip olabilmenin ve ekip halinde 

çalışmanın da çok önemli olduğu dile getirildi. Saha ziyaretlerinde bireysel yapılan bazı 

çalışmaların İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü zor durumda bırakabildiği, bu sebeple 

yapılan çalışmalardan ilçenin de haberdar edilmesinin önemi ifade edildi. 

 Okullar ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iletişim her zaman en üst seviyede 

tutulması gerektiği, yapılan faaliyetler ve makam ziyaretleri gibi konularda ilçenin 

bundan haberdar edilmesinin gerekliliği dile İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın 

ATİNKAYA tarafından dile getirildi. 

 Milli eğitim camiası olarak herkesin duruşuna dikkat etmesi ve ortak hedeflere ulaşma 

konusunda karşılıklı anlayış ve iş birliğinin önemi tekrar vurgulandı. 

 Okulların hazırladıkları stratejik planların özenle hazırlanması gerektiği ve tüm 

belgelerin bizzat incelendiği, ayrıca hem stratejik plan ve vizyon belgelerinin İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü Özel Büro tarafından karşılaştırmalı olarak incelenerek sonuç 

raporlarının da oluşturulacağı ifade edildi. 

 Tüm idarecilerden bir yıllık planladıkları hedefleri ve bu hedeflerden hangilerine ulaşıp 

ulaşamadıkları konusunda temmuzun ikinci haftasına kadar rapor hazırlayarak İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğüne göndermeleri istendi. 

 Okullarda gölge değil bilge yöneticilere ihtiyaç duyulduğu ve hiçbir zaman 

mükemmelin olmadığı, bu sebeple azimle çalışmanın sürekliliğinin gerekliliği Saygın 

ATİNKAYA tarafından dile getirildi. 

 Okul idarecilerinin çok önemli olduğu ve öz değerlendirme yapılarak eksiklerin gözden 

geçirilmesi, herkesin kişisel gelişimine özen göstermesi istendi. 



 Geleceğin şekillenmesi için okul idarecilerine çok görev düştüğü, bu bağlamda kişilerin 

söylemleriyle değil yaptıklarıyla; eğitim öğretime katkıları, sosyal kültürel faaliyetler 

vb. çalışmalarıyla değerlendirildiği belirtildi. 

 Fatsa’ da öğretmen sorunu olmadığı, mevcut öğretmenlerin motive edilmesine, 

desteklenmesine ihtiyaç duyulduğu İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından ifade edildi. 

 Yapılan okul denetimlerinin sahayı yerinde görebilmek adına çok önemli görüldüğü ve 

yapılan bu ziyaretlerin kimseyi zorda bırakma amacı taşımadığı söylendi. Bu sebeple 

herkesin bu ziyaretlere karşı anlayışla yaklaşması gerektiği ifade edildi. 

 Zümre toplantısının o dersin anayasası olduğu ve orda alınan kararlarında bu nedenle 

çok önemli olduğu belirtildi. İlçede yapılan zümre toplantıları hakkında bilgi veren 

Saygın ATİNKAYA, bu yıl ilçede yapılan zümre toplantılarının amacına uygun 

yapıldığını, gelecek yıl da zümre toplantılarının okul müdürlerinin de takibiyle aynı 

titizlikle yapılması dile getirildi. 

 İlçede gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetleri de çok önemsediğini dile getiren 

Saygın ATİNKAYA, bu yıl yapılan tüm çalışmalardan dolayı okul müdürlerine 

teşekkür etti. Yapılan faaliyetlere ilişkin bilgi veren ATİNKAYA, değişik kategorilerde 

bölge ve Türkiye derecelerinin alındığı, çim hokeyi gibi branşlarda milli takıma sporcu 

kazandırıldığı ve ilçe genelinde 6.000’ e yakın lisanslı sporcu olmasının çok sevindirici 

olduğu, gelecek yıl da sportif faaliyetlere gerekli desteğin sağlanacağını belirtti.  

 Bu yıl TÜBİTAK bilim fuarlarına katılımın geçen yıla göre oldukça fazla olduğunu 

söyleyen Saygın ATİNKAYA, toplamda 22 okulun başvuru yaptığını, bu alanda emeği 

geçen öğretmen ve idarecilere teşekkür etti. Bilim fuarlarının okul içerisinde 

yapıldığını, fuara mümkün olduğunca fazla projeyle katılım sağlanmasının öğrenciler 

için çok faydalı olduğu belirtildi. Bu fuarların açılması için zümre toplantılarında 

kararlar alınabileceği de ifade edildi.  

 TÜBİTAK, Lise Araştırma Projeleri ve Bu Benim Eserim gibi proje yarışmalarına 

katılımı önemsediklerini söyleyen ATİNKAYA, Fatsa için bu faaliyetlerin çok önemli 

olduğunu ve gelecek yıl da aynı özveri ile katılım sağlanmasını istedi. Özellikle 

liselerimizin daha yoğun katılım sağlamasını beklediklerini ifade etti.  

 YGS sonuç raporlarının takibinin yapıldığı, okulların hazırladıkları raporları zamanında 

ilçeye göndermeleri istendi. 

 Öğretmenlerin müfredatla ilgili güzel tespitler yaptığı dile getirildi. 

 Liselerde öğrenci davranışlarında bazı problemler olduğu ve bu nedenle öğrencilere 

şahsiyet eğimine ilkokuldan itibaren başlanması gerektiği İlçe Milli Eğitim Müdürü 

tarafından dile getirildi.  

 Özellikle DKAB öğretmenlerinin sahada olması ve şahsiyet eğitiminde sorumluluk 

almaları gerektiği ifade edildi. 

 İkili eğitim konusuna da değinen ATİNKAYA, Şehit Zafer Özdeniz İlkokulu’nun 

açılmasıyla Ali Rıza Demircan İlkokulu’nda tekli eğitime geçişin sağlandığını, Fen 

Lisesi’nin yeni binasına taşınmasıyla boşalan eski okul binasına Şehit Sercan Öklük 

Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin taşınacağı ve bu okulun yeni adının da Şehit 

İbrahim Kılıç MTAL oalcağı, bu okulun boşaltmış olduğu binasına da M. Necati 

Çetinkaya İlkokulu’ nun taşınmasıyla o okulda da tekli eğitime geçişin yeni eğitim 

öğretim döneminde sağlanmış olacağı bilgisini verdi.  

 Dumlupınar İlkokulu’nun tekli eğitime geçmesi için yoğun bir çalışma yürütüldüğü, 

mevcut durumda tekli eğitime geçmesi durumunda norm fazlası olabilecek 

öğretmenlerin de ilçede ihtiyaç olan diğer okullarda değerlendirilebileceği belirtildi. Bu 



okullarda kayıtların dolması durumunda gelen öğrencilerin alternatif okullara 

yönlendirilmesi istendi.  

 Kayıt bölgesi dışında öğrenci kaydının yapılmaması gerektiği Saygın ATİNKAYA 

tarafından ifade edildi ve bu hususta okulların prensipli davranması kararı alındı. 

 Kurtuluş mahallesinde yapılması planlanan ve şuan ihale aşamasında olan okulun 

bitilmesiyle Hatice Bahaettin Şener İlkokulu’nun da tekli eğitime geçeceği ifade edildi. 

 M. Akif Ersoy Ortaokulu’nun yıkılıp yeniden yapılması konusunda sürecin devam 

ettiği, inşaatın başladığı ve yüklenici firmayla yapılan görüşmeler sonucunda 300 günde 

teslimin sağlanacağı bilgisi verildi.  

 Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi’nin alt kısmında yapılması planlanan yeni ortaokul ile 

birlikte Sakarya Ortaokulu’nun da tekli eğitime geçişinin sağlanmış olacağı ifade edildi.  

 Tekli eğitime geçiş konusunda herkesin üzerine düşeni yapması ve okullara kayıt 

konusunda gerekli yönlendirmenin yapılması kararı alındı. Özellikle okullara kayıt 

hususunda vatandaştaki iyi öğretmen kötü öğretmen ön yargısının giderilmesi ve her 

öğretmenin iyi öğretmen olduğu gerçeğinin aşılanmasının önemi ifade edildi. 

 Bir buçuk yıldır yoğun uğraş verilen Bilim Sanat Merkezi’nin Fatsa’ ya 

kazandırıldığını, bu kapsamda emeği geçen herkese teşekkür eden ATİNKAYA, 

BİLSEM’ in Fatsa’ya ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.  

 Ayrıca Fatsa’da eksikliği hissedilen Özel Eğitim Anaokulunun da Fatsa MTAL 

bahçesine yapılacağı bilgisini verdi. 

 İlçe Milli Eğitim Müdürü ATİNKAYA, öğretmenlerimizin kendilerini 

geliştirebilmeleri için Ordu Öğretmen Akademisinin Fatsa’da açıldığını belirtti.  

 Lokman Hekim MTAL, Öğretmenevi ve Halk Eğitimi Merkezi gibi kurumlarda önemli 

fiziki iyileştirmelerin yapıldığını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü, geçen yıl toplamda 

1.850.000 TL civarında yatırım ve onarımın gerçekleştirildiğini ifade etti.  

 Okulların mali durumlarının da yakından incelendiği, Okul Aile Birliklerinin bazı 

harcamalarının daha dikkatli yapılması uyarısı Saygın ATİNKAYA tarafından yapıldı. 

 Milli Eğitim Bakanlığı’nın Okul Aile Birliği bağışlarıyla ilgili yazısı Saygın 

ATİNKAYA tarafından okundu ve okulların bakanlığın yazısı doğrultusunda hareket 

etmeleri gerektiği ifade edildi.  

 Okul Aile Birliği bütçesiyle gezi ve hediye alma gibi masrafların yapılmaması hususu 

dile getirildi.  

 Okulların borçları konusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak imkanlar dâhilinde 

gerekli desteğin sağlanacağı belirtildi.  

 Okul kantini, otopark gibi konularda yeni yönetmelik yürürlüğe girene kadar mevcut 

yönetmelikle hareket edilmesi, mevcut yönetmeliğin 15. Maddesi uyarınca eğitim 

öğretim aksatılmadan okul müdürlüklerinin inisiyatif alarak planlama yapmaları istendi. 

 Yapılacak planlamalarda protokol yapılması, faaliyetlerle ilgili Okul Aile Birliğinin 

devrede olması ve emniyet müdürlüğüne gerekli bilgilendirmelerin yapılması kararı 

alındı. 

 Kulak İlk/Ortaokulu müdürü Mustafa ÇOK söz alarak; yeni kayıt yaptıran anaokulu 

velilerinin bazılarının öğrenci giderleri konusunda istenen maddi destek konusunda 

isteksiz oldukları ve serzenişte bulunduklarını ifade etti.  

 İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın ATİNKAYA, yeni kayıt yaptıran velilerle ilk başta 

düzgün bir iletişim kurulmasının, anasınıfı ihtiyaçlarının da doğru bir şekilde ifade 

edilmesinin faydalı olacağı ve bu planlamanın sene başında yapılmasının önemini ifade 

etti. 



 Tüm okulların yaz döneminde “Eylem Planı” yapmaları ve hazırlanan planları da 

temmuzun ikinci haftası İlçe Milli Eğitim Özel Büroya göndermeleri kararı alındı. Bu 

planlarda yapılması planlanan iş ve işlemler ile ihtiyaçlara yer verilebileceği Saygın 

ATİNKAYA tarafından belirtildi. 

 Okul güvenliği konusuna da değinen ATİNKAYA, okul güvenliğinin çok önemli 

olduğunu dile getirdi. Okullarda ihtiyaçlara yönelik güvenlik görevlisi 

görevlendirmelerinin de yapıldığını sözlerine ekledi.  

 Öğle teneffüslerinde okul dışına çıkacak öğrenciler için velilerden muvafakatname 

alınması kararı alındı. Ayrıca öğle yemekleri konusunda düzgün planlamanın sene 

başında yapılması gerektiği ifade edildi. 

 Okullarda yapılan merkezi sistem sınavlarda bakanlığın istek ve emirleri doğrultusunda 

hareket edilmesi ve inisiyatif alınmaması kararı alındı. 

 Taşımalı eğitimde denetimin her zaman önemli olduğu ve okulların bu denetimleri 

zamanında yapması kararı alındı. Çocukların bize emanet edildiği ve bu sebeple çok 

dikkatli olunması istendi. 

 Okulların özel taşıma planlamalarını sene başında bakanlığın taşıma yönergesi 

doğrultusunda yapmalarının doğru olacağı ifade edildi.  

 Destekleme ve Yetiştirme Kursları konusunda da okul idarecilerine büyük iş düştüğü 

ve öğrencilerin kurslara devamının takibinin titizlikle yapılması kararı alındı. 

 Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında branş öğretmenlerinin istekli olması durumunda 

önceliğin onlarda olduğu ve bu durumda okul idarecilerinin istekte bulunmaması uyarısı 

yapıldı. 

 Egzersizlerin düzgün planlanması, takibinin titizlikle sağlanması gerektiği ve suiistimal 

olması durumunda gerekli iş ve işlemlerin yapılması kararı alındı. 

 Liselerde okul terklerinin titizlikle takip edilmesi ve terkler için alınacak önlemler 

konusunda rapor hazırlanması kararı alındı. 

 Taşrada ortaokuldan mezun olacak öğrencilerin lise tercih döneminde öncelikle 

pansiyonlara yerleştirilmesi için gerekli planlamanın yapılması eğer bu mümkün 

olmazsa taşımaya yönlendirilmesi kararı alındı.  

 Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi müdürü Yüksel ACAR söz alarak, öğrencilerin 

pansiyonlara nasıl yerleştirileceği konusunda bilgi eksikliği olduğunu dile getirdi. 

 İlçe Milli Eğitim Müdürü bu işlemlerin bakanlık tarafından yürütüldüğünü, planlamanın 

komisyon vasıtasıyla ilçede yapıldığını ve ilk yerleştirmede pansiyon tercihi yapanlara 

öncelik verildiğini belirtti. 

 Mesleki gelişim çalışma dönemlerinde öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine 

gerekli desteğin sağlanması, yol gösterilmesi ve gerekli takibin de sağlanması kararı 

alındı. 

 Okullarda ve ilçede yapılan toplantılara katılmadan önce önceki toplantılarda alınan 

kararların gözden geçirilmesinin faydalı olacağı ifade edildi. 

 Eylül ayında yapılacak olan mesleki çalışmalar döneminde özellikle ölçme ve 

değerlendirme konusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte çalışma yapılacağı 

bilgisi verildi. 

 Öğretmenlerin sınav analizlerini hazırlamalarının çok faydalı olduğu ve okul 

müdürlerinin bu sayede ders başarı oranlarını daha rahat takip edebildikleri dile 

getirildi. 

 Müfredatın sarmal yapıda olması nedeniyle her ünitenin ve her kazanımın önemli 

olduğu ve bir bütün şeklinde kabul edilmesinin gerekli olduğu belirtildi. 



 Öğretmenlerin büyük çoğunluğunun özveriyle çalıştığı ancak yeterli özveriyi 

göstermeyen öğretmenlerin desteklenmesi istendi. 

 Okullarda özellikle de liselerde cep telefonu probleminin olduğu ve sene başında 

velilerle birlikte planlama yapılması ve derslere cep telefonuyla girişin engellenmesi 

kararı alındı.  

 Okullarda anlamlı okumaya önem verilmesi ve öğretmenlerin de sürece dahil edilmesi 

görüşüldü. 

 Gelecek yıl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce okuma halkalarının oluşturulacağı ve 

okullarda münazara etkinliklerinin de düzenlenmesinin önemi ifade edildi. 

 Bu sayede anlamlı okumanın destekleneceği ve okullarda kitap değerlendirme 

gruplarının oluşturulabileceği belirtildi. 

 Okullarda öğrenciler için hedef panolarının oluşturulmasının çok önemli olduğu, 

başarıyı arttırıcı bir etki gösterdiği ve gelecek yıl bu planlamanın yapılması 

kararlaştırıldı. 

 Değerlerimize sahip çıkan, Türkçe’ yi düzgün kullanan öğrencilerin desteklenmesi 

gerektiği ifade edildi.  

 Zümre kararlarının öğrenci ve veliye duyurulmasının fayda sağlayacağı ve sene başında 

bunun yapılması görüşüldü. 

 Okullarda yapılacak onarımlarda görev alacak ekip için komisyon oluşturulacağı ve 

mülakat yapılacağı, bilinen ve çalışkan kişilerin tavsiye edilmesi belirtildi. 

 İlçedeki bazı okullarda kasım ayının başına kadar doğalgaz dönüşümleri konusunda 

çalışmanın yürütüleceği ve imkanlar dahilinde bu geçişlerin gerçekleştirileceği bilgisi 

Saygın ATİNKAYA tarafından verildi. 

 15 Temmuz etkinlikleri için ilgili okulların gerekli planlamayı yapması ve takibinin 

sağlanması kararı alındı. 

 İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından okul müdürlerine söz hakkı verildi. 

 TOKİ İlk/Ortaokulu müdürü Turgay DİLBER, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde farklı 

birimlerden aynı istatistiki bilgilerin istenmesi yerine bu işlemin tek elden 

toplanmasının uygun olacağını dile getirdi. 

 Saygın ATİNKAYA, son üç yıllık verilerin toplanması gerektiği ve bu sayede ilçe 

hafızasının oluşturulmasının öneminden bahsetti.  

 Bolaman İlk/Ortaokulu müdürü Mehmet EKİZ, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde 

kurulan Özel Büronun çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getirdi ve bu yıl ilçe 

genelinde yapılan tüm eğitim faaliyetleri için okulu ve kendi adına emeği geçen herkese 

teşekkür etti. 

 İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın ATİNKAYA da, eğitim planlamasının etkili bir 

iletişim ve işbirliği sayesinde daha iyi gerçekleştirilebileceğini söyledi. 

 Bu eğitim öğretim döneminde faydalı işlerin gerçekleştirildiği ancak hala eksiklerin 

olduğu ve daha fazla çalışmaları gerektiği ATİNKAYA tarafından dile getirildi. 

 Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi müdürü Yüksel ACAR, ilçede kurulan sosyal kültürel 

faaliyet komisyonlarına öğretmen seçiminde sene başında planlamanın yapılmasının 

uygun olacağı, aksi durumda öğretmenlerin komisyon görevleri için derslerden çıkması 

gerekebildiği dile getirildi. 

 Bununla birlikte değerler eğitiminin bir kriteri olmadığı ve verilen eğitimlerin 

karşılığının alınamadığı ACAR tarafından ifade edildi.  

 İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın ATİNKAYA, ilçede kurulacak komisyonlar için 

önceden planlama yapılması ve okulların buna göre ders planı yapabileceklerini dile 

getirdi. Buna göre planlama yapılması kararı alındı. 



 Öğretmenler için ödüllendirme isteğinde bulunurken makul bir gerekçe olmadan teklif 

yapılmaması kararı alındı. 

 Okul gecelerinde organizasyonda milli manevi değerlerimize göre gerekli titizliğin 

gösterilmesi konusu Saygın ATİNKAYA tarafından ifade edildi ve gerekli uyarı 

yapıldı. 

 Sene sonu törenlerinde kep atma gibi etkinlikler yerine farklı faaliyetler yapılabileceği 

söylendi. 

 Değerler eğitimi ve şahsiyet eğitimi kriterinin okullarca vitrine konulan çalışmaların 

olduğu, okula aidiyet bilincinin sağlanmasının da bu kapsamda olduğu İlçe Milli Eğitim 

Müdürü tarafından belirtildi. 

 Şehit Zafer Özdeniz İlkokulu müdürü Gökhan İSLAM, düzenlenen yarışmalarda ilk üç 

yerine ilk dörde hediye verilmesinin daha iyi olacağını dile getirdi.  

 Şehit Birol Yavuz İHO müdürü Muhsin ÇOK, okul müdürleriyle birlikte yemek ve gezi 

organizasyonları yapılmasını istediklerini dile getirdi. Bu konuda bir komisyon 

kurulması kararı alındı. 

 Fatsa Fen Lisesi müdürü Şenol YILMAZ, fen lisesi öğrencilerinin sanılanın aksine 

oldukça sosyal olduklarını dile getirdi. Fatsa ilçesindeki başarılı öğrencilerin öncelikle 

Fatsa Fen Lisesi’ne yönlendirilmesinin Fatsa için bir kazanç olacağını belirtti. 

 Fatsa Fen Lisesi’ nin proje okulu olduğu ve okulun reklamının daha iyi yapılması 

konusunda gerekli çalışmaların yapılmasının gerekliliğini dile getiren ATİNKAYA, 

özellikle Fen Lisesi ve BİLSEM için öğretmen tekliflerinin yapılabileceğini dile getirdi. 

 İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın ATİNKAYA, sportif faaliyetler konusundaki 

çalışmalarından dolayı Halit KOVANCIYA ve ilçede emeği geçen herkese teşekkür etti 

ve gelecek yıl sportif faaliyetler için araç talebinin yapılacağını belirtti. 

 İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın ATİNKAYA herkese teşekkür ederek toplantıyı 

sonlandırdı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FATSA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

SENE SONU MÜDÜRLER KURULU MÜDÜRLER TOPLANTISI 

ALINAN KARARLAR 

 

1) Kayıt bölgesi dışında öğrenci kaydının yapılmaması bu hususta okulların prensipli 

davranması kararlaştırıldı. 

2) Tekli eğitime geçiş konusunda herkesin üzerine düşeni yapması ve okullara kayıt 

konusunda gerekli yönlendirmenin yapılması kararı alındı. 

3) Okullarda yapılmasını planlanan faaliyetler ile ilgili Okul Aile Birliğinin devrede 

olması ve emniyet müdürlüğüne gerekli bilgilendirmelerin yapılması kararlaştırıldı. 

4) Tüm okulların yaz döneminde “Eylem Planı” yapmaları ve hazırlanan planları da 

temmuzun ikinci haftası İlçe Milli Eğitim Özel Büroya göndermeleri kararı alındı. 

5) Öğle teneffüslerinde okul dışına çıkacak öğrenciler için okul idarelerinin velilerden 

muvafakat name alması kararlaştırıldı. 

6) Okullarda yapılan merkezi sistem sınavlarda bakanlığın istek ve emirleri doğrultusunda 

hareket edilmesi ve inisiyatif alınmaması kararı alındı. 

7) Taşımalı eğitimde denetimin her zaman önemli olduğu ve okulların bu denetimleri 

zamanında yapması kararlaştırıldı. 

8) Destekleme ve Yetiştirme Kursları konusunda okul idarecilerinin gerekli önlemleri 

alması ve öğrencilerin kurslara devamının da titizlikle takip edilmesine karar verildi. 

9) Egzersizlerin düzgün planlanması, takibinin titizlikle sağlanması gerektiği ve suiistimal 

olması durumunda gerekli iş ve işlemlerin yapılması kararlaştırıldı. 

10) Liselerde okul terklerinin titizlikle takip edilmesi ve terkler için alınacak önlemler 

konusunda rapor hazırlanmasına karar verildi. 

11) Taşrada ortaokuldan mezun olacak öğrencilerin lise tercih döneminde öncelikle 

pansiyonlara yerleştirilmesi için gerekli planlamanın yapılması, eğer bu mümkün 

olmazsa taşımaya yönlendirilmesi kararı alındı.  

12) Mesleki gelişim çalışma dönemlerinde öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine 

gerekli desteğin sağlanması, yol gösterilmesi ve gerekli takibin de sağlanması kararı 

alındı. 

13) Okullarda özellikle de liselerde cep telefonu konusunda sene başında velilerle birlikte 

planlama yapılması ve derslere cep telefonuyla girişin engellenmesi kararlaştırıldı.  

14) Okullarda öğrenciler için hedef panolarının oluşturulmasının çok önemli olduğu, 

başarıyı arttırıcı bir etki gösterdiği ve gelecek yıl bu planlamanın yapılması 

kararlaştırıldı. 

15) 15 Temmuz etkinlikleri için ilgili okulların gerekli planlamayı yapması ve takibinin 

sağlanması kararı alındı. 

16) İlçede sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler ve komisyonlar için önceden planlama 

yapılması, yaşanabilecek aksaklıklar için gerekli önlemin alınması kararlaştırıldı. 

17) Öğretmenler için ödüllendirme isteğinde bulunurken makul bir gerekçe olmadan teklif 

yapılmaması kararlaştırıldı. 

18) Okul müdürleriyle birlikte yemek ve gezi organizasyonları yapılabilmesi için bir 

komisyon kurulması kararlaştırıldı. 

 

 

  


