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Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kanhgt 


SaYI : 67951427-50.01.01-E.3000877 11.02.2020 

Konu : Egitim ve Ahlak Kongresi 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi : a) 24/0611973 tarih ve 14574 sayIll Resmi Gazete'de yaYImianan 1739 Nolu Milli 
Egitim Temel Kanunu. 

b) 10107/2018 tarih ve 30474 say tIl Resmi Gazete'deyaYImianan Cumhurba~kanhgl 
Te~kiiatI Hakkmda 1 Nolu Cumhurb~kanhgl Kararnamesi. 

c) Bakanhk Makannnm 06112/2019 tarih ve 67951427-51.01-E.24338948 saYIh oluru. 

"Evrensel deger ve standartlarl goz onUnde bulundurarak, kalite, e~itlik ve etkililik 
ilkeleri ile milll ve toplumsal degerlere dayah bir egitim sistemi olu~turma" gorevi ilgi (b) 
Cumhurb~kanhgl Te~kilatl Hakkmda 1 Nolu Cumhurba~kanhgi Kararnamesi He 
B~kanhgtmlZa veriImi~tir. 

ilgi (a) Milli Egitim Temel Kanunu'nda belirtildigi gibi " .......ahlak ve milll kiiltfuiin 
bozulup yozla~madan kendimize has ~ekli ile evrensel kUltiir i9inde korunup geli~tirilmesi ve 
ogretilmesi" i~i, miln egitimin temel ilkelerinden biridir. Bu nedenle egitimde b~armm 
ol9iisu olarak sadece smav sonu91an almamaz. Yaptlan bu ttirden degerlendirmelerin sonucu 
olarak toplumun geldigi nokta ortadadlr. Bu nedenle egitim sistemi insam ontolojik ve 
epistemolojik a91dan yeniden ele alarak, milli ve manevi degerlerimize uygun bir ahlak 
anlaYl~1 He ta9landlrIDahdlr. Mevcut egitim anlaYI~I 9ift kanath egitim paradigmamizm 
yogunlukla tek kanadl ile ilgili ara9, gere9 ve bilgiler sagiamaktadrr. Du~Unce, duygu ve 
eylemi insanda birle~tirmeyen, kurarn ve uygulamaYl uzIa~tIrmayari bu tek kanath u9ma 
hevesi en onemli sorunlanmlzdan biridir. 

Yeni bir bakt~ a91sI ile Talim ve Terbiyemizin temel hedefi; daha gU9lu bir Turkiye i9in 
alIlak telakkisine dayah, insani merkeze alan bir varhk ve bilgi an1aYI~ma hayat vermek 
olmalldlr. 

i~te bu ama9la duzenlenen ve ilgi ( c) Makam onaYl ile uygun gorulen, buttin payda~lara 
aytk felsefe, ilalIiyat, psikoloji, sosyoloji ve egitim bilimleri vb. disiplinlerin de i~e 
ko~uldugu, geni~ katIhmh bir egitim ve ahlak kongresi yapIlacaktir. Okul odakh, okulun 
bile~enlerinden hareketle yonetici, ogretmen, veli ve ogrenci alIlakmm sorgulandlgl, bir buttin 
olarak insanl onurlandrran; toplumsal huzuru, ban~l, sayglyl, sevgiyi besleyen ve geli~tiren 
bir ahlak anIaYl~lmn egitim sisteminde nastI tesis edilebilecegi, yeniden nasIl ye~ertilebilecegi 
geryevesinde tartI~malar yapIlacaktrr. 

Adres: Serhat Mah.1290. SokakNo.1 YenimahallefAnkard Bilgi ic;in: N.$ANLI 
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BakanllgImlZ egitim sisteminde ahlak egitimini yeniden yapIlandmna konusunda 
gelecek vizyonu oIu~turmasma yonelik tikir ah~veri~lerine ve disiplinlerarasl tartl~malara 
zemin hazrrlayacak kongreye ait detayh bilgilere ve ba~vuru formuna 
http://egitimahlakkongresi.meb.gov.tr/adresinden u1a~I1maktadrr. 

S6z konusu kongrenin MudtlrlUgiinuze bagh tum okullara duyurulmasl, aynca il/i1ge, 
okullkurum resmi internet sayfalannda kongre duyurusunun yer almasl hususunda, 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Prof. Dr. Babri AT A 

Bakana. 


Kurul Ba~kan V. 


Ek: 
-llgi (c) Makam Oluru (1 sayfa) 

DAGITIM 
Geregi: Bilgi: 
BPlam APlam 

Adres: Serhat Mah.!290. SokakNo.! Yenimahalle/Ankara Bilgi i9in: N.$ANLI 
Elektronik Ag: https:l/ttkb.meb.gov.tr/ Tel; 0 (312)413 43 89 
e-posta: 

Faks 0 (312) 413 4515 

Bu evrak giivenli elektrouik irnza ile imzalarun1~tlf. https:llevraksorgu.meb.gov.tr adresinden Sfb2-Sd64-3d3S-9b9c-1f36 kodu ile leyit edilebilir. 

https:llevraksorgu.meb.gov.tr
https:l/ttkb.meb.gov.tr
http://egitimahlakkongresi.meb.gov.tr/adresinden

