
 

 

ALTINORDU İLÇEMİZDE  TEKLİ EĞİTİME GEÇİŞ STRATEJİK HEDEFİNİ 

GERÇEKLEŞTİRME EYLEM PLANI HAKKINDA KAMUOYUNU 

BİLGİLENDİRME AÇIKLAMASIDIR. 

 

      Altınordumuz doğru ve yerinde planlamalarla yüksek miktarda kamu kârı oluşturularak 

tekli eğitim hedefine devletimizin ve bakanlığımızın belirlediği süreden erken zamanda 

ulaşacaktır.  

     Altınordumuzda 2016-2017 eğitim öğretim yılı eylül ayı itibariyle toplamda 10,132 

öğrencimiz ikili eğitim görmekteydi. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında girmeden İl 

Müdürlüğümüz ve İlçe Müdürlüğümüz tarafından yapılan planlamalar, gerekli değişim ve 

dönüşüm sonucunda bir yıl gibi kısa bir zaman içerisinde 3755 öğrencimizin ikili eğitimden 

tekli eğitime geçişi sağlanmıştır. Oransal olarak bakıldığında 1 yıl içinde ikili eğitimde %38 lik 

bir azalış sağlanmıştır. 

     2017-2018 eğitim öğretim yılında da ikili eğitimden normal eğitime geçiş süreci, ilgili şube 

müdürlerinin, okul müdürlerinin ve meslek liseleri alan şeflerinin içinde bulunduğu toplantılar 

ile istişare edilmiştir. Okul türü değişikliği ve okulların taşınması planlaması ile kamu 

kaynakları açısından 50 milyon liralık tasarruf sağlanmış olacaktır. 

    İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Maarif Müfettişlerince de yapılan inceleme raporu 

doğrultusunda planlamalar son şeklini almıştır. Bu planlamalara göre ;  

1- Cumhuriyet Mahallesinde yeni yapılan iki binaya (Meslek Lisesi Kampüsü) mevcut 

Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Zuver Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesinin tamamının tek müdürlük (yeni bir müdürlük) olarak taşınmasının,, ancak ilk etapta 

Zuver Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri ile beraber yeni 

kampüse geçmesi ikinci etapta kısa bir zaman içinde Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi için gerekli olan atölyelerin hazır hale getirilmesiyle bu okulumuzun da kampüse 

taşınması sağlanacaktır. Planlanan atölyelerin, yaz tatili süresinde yapılamaması durumunda 

Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin taşınması işlemi ertelenecektir. 

2- Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin boşaltacağı binanın gerekli tadilat 

ve onarımlarının yapılarak bu binaya  Cumhuriyet Anadolu Lisesinin taşınması, 

3- Zuver Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin boşaltıcağı binaya 100 metre 

mesafede, caddenin karşısında bulunan Hamdullah Suphi Tanrıöver Ortaokulu öğrencilerinin 

ikiye bölünerek müstakil bir ortaokul olarak taşınması, 

4- Cumhuriyet Anadolu Lisesinin boşaltacağı binaya Vilayetler Hizmet birliği Adil 

Karlıbel İlkokulu öğrencilerinin ikiye bölünerek ve Hicabi Çelebi İlkokulunun öğrencileri ile 

birlikte müstakil bir ilkokul olarak taşınması, 
5- Karşıyaka İlkokulu/Ortaokulunun mevcut okul binasına yaklaşık 1100 metre 

uzağında bulunan okul yeri olarak bağışlanan 1968 ada 1-2-3-4 parsel numaralı 1969 ada 1 
parsel numaralı arsaya 32 derslikli yeni bir okul yapılarak tam gün eğitime geçilmesi, 
             6-2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak kapatılması planlanan 

Akyazı Çamsan Ortaokulunun 8. Sınıf öğrencilerinin 2017-2018 eğitim öğretim yılı sonunda 

mezun olduğundan, Akyazı Çamsan Ortaokulu 7. sınıfından 8.sınıfına geçecek 40 öğrencinin 

Durugöl Ortaokulu veya uygun olacak diğer ortaokullara veli muvafakatları  alınarak 

yerleştirilmesi ile tam gün eğitime geçilmesi,  

              7-  Vakıfbank İlkokulu/Ortaokulu çevresinde bulunan arsaya gerekli işlemler yapılmış 

olup, 31 Mayıs 2018 tarihinde, 24 derslikli   okul ihale edilmiştir. Bu okul bittiğinde Vakıfbank 

İlkokulu ve Ortaokulunun normal eğitime geçecektir. 

       2018-2019 eğitim öğretim yılında ikili eğitimden normal eğitime geçilmesi için 

okullarımızın yukarıda belirtildiği şekilde dönüşmesi planlanmıştır. 

 



 


