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Talim ve Terbi ye Kurulu Başkanl ı ğı

Sayı

: 67951427-50.0 1.01-E. 3000877
Konu : Eğitim ve Ahlak Kongresi

11.02.2020

DAÔITJM YERLERİNE
İlgi

: a) 24/06/ 1973 tarih ve 14574 say ılı Resmi Gazete'de yayı m lanan 1739 Nolu Millı
Eğ itim Temel Kanunu.
b) 10/07/20 18 tarih ve 30474 say ılı Resmi Gazete'de yay ım l anan Cumhurbaş ka nlığı
Teşkilatı H akkınd a I olu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.
c) Bakanlık Makamının 06/ 12/2019 tarih ve 67951427-51.0 l-E.24338948 say ılı oluru.

"Evrensel değer ve standartları göz önünde bulundurarak, kalite, eş i tl ik ve etki lilik
il keleri ile milli ve toplumsal değe rl ere daya lı bir eğitim sistemi o l uşturma" görevi ilgi (b)
C umhurbaşkanlığı
Teşk i lat ı
Hakkında
I Nolu Cumhurbaşkanl ı ğı Kararnamesi ile
Başkanlığ ımıza verilmiştir.

ilgi (a) Mi llı Eğitim Temel Kanunu ' nda belirtildiği gibi " . ..... .ahlak ve m i llı kültürün
bozulup yoz laşmadan kendimize has şekl i ile evrensel kültür içinde korunup geli şti ril mes i ve
öğret ilmes i " işi , millı eğ itimin temel ilkelerinden biridir. Bu nedenle eğ itimde başarının
ölçüsü olarak sadece sınav sonuç l arı alınamaz. Yapılan bu türden değerlend irmeleri n sonucu
olarak toplumun geld iği nokta ortadadır. Bu neden le eğ i tim sistemi insanı ontolojik ve
epi stemo lojik açıdan yen iden ele alarak, m illı ve manevi değerlerimi ze uygun bir ahlak
an l ay ı ş ı ile taç landırmalıd ı r. Mevcut eğ i tim an l ay ı ş ı çift kanat l ı eğ itim paradi gmamı zın
çoğ unlukl a tek kanadı ile ilgili araç, gereç ve bilgi ler sağ l amaktadır. Düş ü nce, duygu ve
eylem i insanda b irl eşti rmeyen, kuram ve uygulamayı uzl aşt ırmayan bu tek kanatlı uçma
hevesi en önemli sorunlarım ı zdan biridir.
Yeni bi r bakı ş açısı ile Tal im ve Terbiyem izin temel hedefi ; daha güçlü bir Türkiye için
ahlak telakkisine dayalı , insanı merkeze alan bir varlık ve bilgi an layış ına hayat vermek
o l malıdır.

i şte bu amaçla düzenlenen ve ilgi (c) Makam onayı ile uygun gö rülen , bütün paydaşlara
aç ı k

felsefe, ilahiyat, psikoloji, sosyo loj i ve eğitim bi limleri vb. disiplinlerin de i şe
geniş katılımlı bir eğ itim ve ahl ak kongresi yap ılaca kt ı r. Okul odakl ı , okulun
bileşen l erind e n hareketle yönetici , ö ğretmen, veli ve öğrenc i ahlakının sorgulandı ğı , bir bütün
olarak insanı onurl andı ran ; toplumsal huzuru, barı ş ı , sayg ı y ı , sevgiyi besleyen ve ge l iştiren
bir ahlak anlay ışının eğitim sisteminde nas ıl tesis edilebileceğ i , yeniden nas ıl yeşertilebileceği
çerçevesinde tartışmalar yap ı lacaktır.
koşulduğu,
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kodu ile teyit edilebilir.

Bakanlığımız eğitim

sisteminde ahlak eğitimini yeniden yapılandırma konusunda
gelecek vizyonu o luşturmas ına yönelik fikir alışverişlerine ve di siplinleraras ı tartışmalara
zemin
hazırlayacak
kongreye
ait
detay lı
bi lgilere
ve
başvuru
formuna
http://egitimahlakkongresi.meb.gov.tr/ adresinden ulaşılmaktadır.
Söz konusu kongrenin Müdürlüğünüze bağl ı tüm okullara duyurulması, ayrıca il/ilçe,
okul/kurum resmi İnternet sayfalarında kongre duyurusunun yer almas ı hususunda,
Bilgilerinizi ve gereğin i rica ederim.

Prof. Dr. Bahri ATA
Bakana.
Kurul Başkan V.

Ek:
-İl gi (c) Makam Oluru (! sayfa)

DAÔITIM
Gereği:

B

Planı
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kodu ile teyit edi lebilir.
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M İLLİ EÔ İ TİM BAKANLIÔ I

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Say ı

: 6795 I 427-51.0 l-E.24338948
Konu : Eğitim ve Ahlak Kongresi

06.12.20 l 9

BAKANLIK MAKAMI A
ilgi

a) 24/06/1 973 tarih ve I4574 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1739 Nolu Milli
Eğitim Temel Kanunu.
b) 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete' deyayımlanan Cumhurbaşkanlığı
Teşk ilatı Hakkında 1 Nolu C u m h u rbaşkanlığı Kararnamesi.

Türk Milletinin bütün fertlerini , beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlanndan
dengeli ve sağ l ıklı şekilde gelişm i ş bir k i ş iliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne,
gen i ş bi r dünya görüşüne sahi p, insan hak larına saygılı, k i şilik ve teşebbüse değer veren,
topl uma karşı sorumluluk duyan ; yapı cı, yaratıc ı ve verimli kiş il er olarak yet i ştirmek, İlgi (a)
Mill'i Eğit im Temel Kanunu'nun genel am açlarındand ır.
İl gi (b) C um hurbaşkan l ığ ı Teş kilatı Hakkında 1 Nolu Cumhurbaşkanl ı ğı Kararnamesi
ile "Evrensel değer ve standartları göz önünde bulundurarak, kalite, eşitlik ve etkili lik ilkeleri
ile millı ve toplumsal değerlere dayal ı bir eğitim sistemi o luşturma" ve "Eğiti m ve öğretimle
ilgili konularda Bakanlığın d i ğer birimleri ile i şbirliği yapma" görev leri Başkan l ığ ı m ı za
verilm i şt i r.

Bakanl ı ğımız

Vizyonu'nun temel amac ı ; çağın ve ge l eceğin becerileriyle
donanmış ve bu do nanımı i nsanlı k hayrına sarf edeb ilen , bilime sevdalı, kültüre meraklı ve
duyarl ı , nitelikli, ah lak l ı birey ler yet işt i rm ektir. Bundan dolayı ahlak telakkisine dayalı ve
in sanı merkeze ko numl a nd ı ran bi r varlı k ve bilgi an l ayış ına hayat verme temel hedefimizdir.
Bu bağ l amda ilgi (a) Kanun, ilgi (b) Cum hurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2023 Eğitim
Vizyonu kapsam ında B akanl ı ğ ı m ı z birimleri ile koordineli olarak "Eğitim ve Ahlak" konulu
bir kongre yapılması B aşkanl ığımızca uygun görü lmektedir.
Makamlarınızca da uygun görü lmesi hal inde o l urlarınıza arz ederim.
2023

Eğitim

Prof. Dr. Burhanetti n DÖNMEZ
Kurul Başkanı

OLUR
06.12.2019
Ziya SELÇUK
Bakan
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