
PROF. DR. SAMİ GÜÇLÜ ANADOLU MEKTEBİ PROJESİ İÇİN ADIYAMAN’DA 

Adıyaman Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonunda tek oturumluk ‘’Anadolu Mektepleri’’ 

paneli gerçekleştirildi. 

Gerçekleşen panele Eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu 

Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Müdür yardımcıları, şube 

müdürleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. ‘’Anadolu Mektepleri’’ projesiyle öğrenciler, 

yazar okumaları; düşünce, sanat, ve kültür hayatımızda büyük etkileri ve katkıları olan 

yazarlarımızın bütün eserlerinin ve hakkında yazılanların okunması, değerlendirilmesi, 

yorumlanması temeline dayalı, okuma sonuçlarının yazı ve konuşma ile ifade edilmesi, panel 

ve açık oturumlarla topluma aktarılması şeklinde devam etmektedir. Projede hedef kitle, lise 

9-10-11 sınıf öğrencileri ve üniversite öğrencileri şeklindedir. Proje şuanda 33 farklı ilimizde 

faal olarak yürütülmektedir. Projede işbirlikçi kurumlar Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’dır. 

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, şöyle konuştu. 

‘’Burada saygı değer bakanımızın temellerini oluşturduğu Anadolu Mektebinin, ülkemizin 

insanlarının yetiştirdiği değerlerin eserlerini okuyarak, geleceğe ışık tutacak olan gençlerimizi 

dinlemek ve ülkemizin yetiştirdiği, hikayemizin yarım asırlık sesi olan Mustafa  Kutlu’yu 

dinlemek içim buradayız. Anadolu Mektebi yazar okumaları projesi milli ve manevi 

değerlerimize sahip çıkan, Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesine katkı sunmuş yazarların 

tüm eserlerinin ve yazar hakkında yazılmış seçkin eserlerin okumasını, okunan her eser 

hakkında değerlendirme yazısı yazılmasını, eserlerin en az yarısı okunduktan sonra bir konu 

seçilmesini, seçilen konuda bir konuşma metni hazırlanmasını, düzenlenen panel 

programlarında hazırlanan metnin sunulmasını amaçlayan bir yazar okuma faaliyetidir. 

Araştıran, sorgulayan, erdemli, ilkeli, kendisine ve ülkesine aydınlık bir gelecek hazırlamaya 

çalışan, çok yönlü, yüksek vasıflı ve donanımlı nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak 

amacıyla şuan da 32 farklı ilde uygulanan Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesinin 

Adıyaman ilimizde de uygulanması için gerekli çalışmalar yaparak, 2019 Ocak ayında 24 

lisemiz ve 157 öğrencimizin katılımıyla okuma faaliyetlerine başlamış olduk. 9-11 Nisan 2019 

tarihleri arasında Adana’da düzenlenen ve vefatının 26. Yılında anılan ‘’Edebiyat ve sanat 

dünyamızın zarif kalemi Samiha Ayverdi’’ isimli programa görevlendirdiğimiz öğretmen ve 

öğrenciler ile katılım sağladık. Ben tekrardan emeği geçen herkese sayın bakanımızın 

huzurunda teşekkür ediyorum’’ dedi. 


