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KENTLİLİK BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN YEREL OKUL ADLARI PROJESİ 

 
Proje Adı;  Kentlilik Bilincini Geliştirmek İçin Yerel Okul Adları Projesi 
 
Gerekçe; Osmaniye’mizde sokağa çıkıp sorsanız millete, nerelisin diye der ki; Darende’liyim, 
Kahraman Maraş’lıyım, Andırın’lıyım, Urfa’lıyım der de der.  E peki bu insanlara Osmaniye’liyim 
nasıl dedirtirsiniz. Kentin ferdi o kentle gurur duyarsa kentlilik bilinci gelişir. O kentle gurur 
duyduğundan kentin ismini kullanarak ben Osmaniye’liyim der. Demeli, zaten dedesi 
Osmaniye’de doğmuş hala Osmaniye’liyim demiyor, neden mi? Çünkü Osmaniye’nin değeri ve 
değerleri yeni nesillere aktarılmıyor ve öğretilmiyor. 
 
Peki, bu değerler nasıl öğretilecek? Şöyle ki; Osmaniye’nin kültürel varlıkları ve mirası, tarihi 
dokusu ve kent kimliğine uygun kenti anımsatan olaylar ve değerler, kentin yetiştirdiği değerler, 
kahramanlar şairler ve yazarların kentin okullarına adı verilerek yaşatılmalıdır.  
 
Öğrenci okuduğu okulun adı nerden alınmıştır, kimdir bilmeli gurur duymalı, örnek almalı ki 
kentlilik bilinci gelişmelidir. 
 
02.04.1993 tarih ve 21540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı 
Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğine göre Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her 
derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarına ad verilmektedir.  
 
Yönetmeliğin “Öğretim Kurumlarına Verilecek Adlar” başlıklı 9. maddesinde; “Öğretim 
Kurumlarına; a) Kurumun bulunduğu yerleşim biriminin adı, 
b) Tarihimizde ün yapmış kişilerin adları, 
c) Yurt içinde ve yurt dışında önemli zaferlerin kazanıldığı yerlerin adları, 
d) Savaşta veya diğer zamanlarda vatan hizmeti yaparken şehit olanların adları, 
e) Memleket için önemli olan olayların adları, 
f) Bilim ve teknoloji, kültür, eğitim, sanat, spor ve benzeri alanlarda önemli başarılar 
kazanmış kişilerin adları, 
g) Türk Cumhuriyetleri ve Türk toplumlarına ait kişi ve yer adları, 
h) Eski Cumhurbaşkanları, Başbakanlar ve Millî Eğitim Bakanlarının adları, verilebilir.” 
şeklinde öğretim kurumlarına verilecek adların neler olabileceği sıralanmış ve “Öğretim 
Kurumlarına Verilmeyecek Adlar” başlıklı 13. maddesi 1. fırkasında da: “Öğretim 
kurumlarına 9 uncu, 11 inci, 12 nci madde hükümleri dışında; kurumun bina ve 
tesislerinin yapılmasında görevinin gereği olarak hizmet edenler ve hâlen görevine 
devam eden kişilerin adları verilemez.” hükümleri ve yönetmeliğin “Öğretim Kurumlarına 
Verilecek Adlar” başlıklı 9. maddesinin (d) fıkrasında; “Savaşta veya diğer zamanlarda vatan 
hizmeti yaparken şehit olanların adları” hükümleri bulunmaktadır.  
 
Bu bağlamda ilimiz genelinde yönetmeliğe aykırı olarak okullara ad verildiği görülmektedir. 
 
Ayrıca; Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Seçim 2015 programında canlı yayında Habertürk TV 
Ankara temsilcisi Veyis Ateş'in eğitime ilişkin sorularını yanıtlamış ve okullara verilen adlarla ilgili 
aşağıdaki açıklamalarda bulunmuştur. “Okullara verilen adlar "Kadıköy'deki Kenan Evren 
Lisesi, İstanbul Anadolu Lisesi'ne dönüştü benden önce yapılmış bir işlemdi 
zannediyorum. Yani eğer velilerden, okul yönetimlerinden, çevreden bu ad sadece 
Kenan Evren ismiyle ilgili olarak söylemiyorum bazı yerlerde hakikaten o çevrenin 
kültürüne, o çevrenin algısına çok da uygun olmayan birtakım adlar verilmiş olabilir.  
 
Ve bugüne kadar verilen adların içinde de doğrusu yani ihmal edilenlere baktığımız 
zaman yani adı herhangi bir okula verilmemiş olan bilim adamlarına, sanatçılara, 
tanınmış şahsiyetlere baktığınız zaman ya bunlar dururken bu bürokratik adlar 
nereden çıktı diye şaşıracağınız pek çok ad var.  
 
İşte valilerin adları verilmiş pek çok yerde, hani bir vali tamam yani insanlar valilerine 
iyi duygular duydukları için verir, ama bazen de filanca valinin zamanında yapıldığı 
için onun da... Filanca paşanın ismi, filanca... Evren'le ilgili değil, genel olarak...  
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Şu da olabilir: İlla o addan mevcut addan memnun olmadığı için değil diyelim ki, orada 
mesela biraz da böyle şeylerimiz var Allah vermesin çok yapmak zorunda kalmayalım, 
ama şehidimizin mezun olduğu okul başka bir ismi vardır o okulun diyelim 
Bahçelievler Ortaokuludur o semtten, o mahalleden, o okuldan mezun olmuş bir 
öğretmenimiz şehit olmuştur, bir askerimiz şehit, bir güvenlik görevlimiz şehit 
olmuştur. Genellikle aile der ki, şehidimizin adını mezun olduğu okula verir misin? Biz 
bunlara gene uyarız, yani onları veriyoruz.”  
 
Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı 18.06.2015 tarihinde yayınladığı 6280493 sayılı yazısı ile 
yönetmeliğin yukarıdaki maddesine dikkat edilmesini emretmesine karşılık ilimizde halen bu tür 
okul adları ve ilimiz kültürü ile bağı olmayan yerel olmayan kişilerin okullara ad olarak verildiği 
görülmektedir. 
 
Yine ilimiz ilçelerinde aynı adda birçok okulun bulunduğu, il içi, il dışı ve her türlü yer 
değiştirmelerde bu okulların aynı adlı olmasından dolayı tercih aşamasında hatalı tercihlerin 
yapıldığı, öğrencilerimizin liselere yerleştirme sınavlarında da yine ad benzerliğinden dolayı hatalı 
tercihlerin yapıldığı, ad benzerliğinden dolayı adres ve posta işlemlerinde de hatalı işlemlerin 
yapıldığı gözlenmektedir. 
 
Proje  Özeti; 
 

Projenin Adı Kentlilik Bilincini Geliştirmek İçin Yerel Okul Adları Projesi 

Projenin Süresi Süresiz, 

Projenin Amaçları ve 
Beklenen Sonuçlar 

 
1- Osmaniye’nin kültürel varlıkları ve mirası, tarihi dokusu ve 
kent kimliğine uygun kenti anımsatan olaylar ve degerler, kentin 
yetiştirdiği değerler, kahramanlar şairler ve yazarların kentin 
okullarına adının verilmesinin sağlanması, 
 
2- Kentlilik bilinci geliştilmesi, kentlinin kentiyle gurur 
duymasının sağlanması, 
 

Ortak(lar)  Osmaniye Valiliği, Osmaniye İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, 
İlçe Kaymakamlıkları, İlçe Belediyeleri, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, Korkut Ata Üniversitesi, 

Hedef grup(lar) ve 
Nihai Yararlanıcılar 

Öğrenciler, 

Temel Faaliyetler 1- Okul adlarının güncellenmesi ve değiştirilmesinin talep 
eidlmesi için Osmaniye Valiliği ile gerekli yazışmaların yapılması, 

2- Okul adlarının güncellenmesi ve değiştirilmesi için çok katılımlı 
bir okul adları komsiyonu kurulması, 

3- İlimiz genelinde yönetmeliğe aykırı olarak okullara verilen 
adların tespit edilerek adların değiştirilmesinin teklif edilmesi, 

4- İlimiz ve ilçelerinde aynı addaki okulların tespit edilerek 
adlarının değiştirilmesinin teklif edilmesi, 

5- İlimiz okullarında adları bulunan yüce şehitlerimizin en yüksek 
makam ve mertebe olan şehitlik makamında bulunmasından 
hareketle okul adından makam ve rütbelerin çıkarılarak 
güncellenmesi ve teklif edilmesi, 

6- İlçelerimiz nufusuna kayıtlı şehitlerimizin tüm ilçelerdeki okul 
ve kurumlara verilmesinin teklif edilmesi, 

7- Yeni açılacak okulara verilecek okul adları için okul adları 
havuzu oluşturulması,  
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KENTLİLİK BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN YEREL OKUL ADLARI İÇİN 
ÖNERİLEN OKUL İSİMLERİ; 

 
 
KADİRLİ 
 
1- Merhum Halk Şairi Abdulvahap KOCAMAN,  
2- Halk Şairi ve araştırmacı İbrahim KARALI,  
3- Tarihçi araştırmacı ve eğitimci yazar Cezmi YURTSEVER, 
4- Türkiye’nin ilk kadın ilçe milli eğitim müdürü merhum Dane CARILLI, 
5- Tarihçi İsmail Sefa VAYISOĞLU, 
6- İlimiz Kadirli ilçesi nüfusuna kayıtlı olup ülkemizin çeşitli yörelerinde öğretmenlik görevlerini 
yaparken şehit edilen meslektaşlarımızdan; Halis ŞİŞMAN, Mehmet Ali DURAK ve Mustafa 
YAĞIZ, 
 
SUMBAS 
 
1- Evi müze yapılan Türkiye’nin saygın Halk Şairlerinden Halil KARABULUT, 
 
TOPRAKKALE  
 
1- Şiir ve çocuk edebiyatı dalında yurt içi ve yurt dışında birçok ödül alan eğitimci şair ve yazar 
Bestami YAZGAN, 
2- Toprakkale’nin düşman işgalinden kurtuluş tarihi 29 Aralık 1921 oldugundan 29 ARALIK, 
 
DÜZİÇİ 
 
1- Büyük Abbasi Halifesi HARUN REŞİT, 
2- Düziçi’nin kurcusu Türkmen beyi FARAÇ BEY, 
3- Haruniye, 
4- Hacılar,  
5- Düldül Dağı, 
6- Düziçi’nin düşman işgalinden kurtuluş tarihi 28 MART 1920 oldugundan 28 MART, 
7- Haruniye’de Fransızlara yapılan baskında şehit düşen Yüzbaşı Abdullah Bey, 
8- Haruniye Kuvayı Milliye Teşkilatının Başkanı Haruniye Bucak Müdürü Hüseyin Hilmi, 
9- Haruniye’de Fransızlara yapılan baskına destek veren Yüzbaşı Selim İnebolu (Yörük Selim),  
10- Mustafa Kemal’in Sivas Kongresinde yaveri olan ve Haruniye Kuvayı Milliye Cemiyetini kuran 
ve yöneten Yüzbaşı Osman Tufan,  
 
BAHÇE 
 
1- Babası Bahçe ilçemizde kaymakamlık yapmış, Çukurova bölgesinin Fransızlar tarafından 
işgali, Ermeni asıllı Fransız askerlerinin zulümleri ve yöre halkının işgale direnişini CEBBAR OĞLU 
MEHEMMED adlı şiirinde destansı bir dille anlatan Türk şair, romancı, deneme yazarı, gazeteci, 
senarist ve eleştirmen Attila İLHAN, 
2- Kurtuluş savaşı kahramanı Cebbar Oğlu MEHEMMED, 
3- Şehit Bahçe Müftüsü İsmail Hakkı EFENDİ, 
4- Şehit Bahçe Belediye Başkanı Yusuf EFENDİ, 
5- Türkmen Ağası AĞCABEY, 
6- Bahçe’nin düşman işgalinden kurtuluş tarihi 6 TEMMUZ1920 oldugundan 6 TEMMUZ, 
 
OSMANİYE MERKEZ 
 
1- Osmaniye Kurtuluş Savaşı Şehidimiz Palalı SÜLEYMAN, 
2- Karatepe ve kilimlerini dünyaya tanıtan adam merhum Ali CEFRE, 
3- Osmaniye Kurtuluş Savaşı Şehidimiz Pehlivan MUSTAFA, 
4- Merhum Eğitimci Edebiyatçı Şair Salih Sefa YAZAR, 
5- Envarülhamit Camii Müezzini ARPACI ALİ, 
6- Kaymakam Ali ARGUVAN, 
7- Yazar Yaşar KEMAL,  
8- Roman Kahramanı İnce MEMED,  
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9- Prof. Dr. Aziz SANCAR, 
10- Cebelibereket Mebusu Mehmet Reşit EFENDİ,  
11- İslâm Hukukçusu Prof. Dr. Zahit AKSU, 
12- Eğitimci yazar Reşat GÜREL, 
13- Eğitim gönüllüsü, Edebiyat sevdalısı merhum Ahmet Neşet DİNÇER, 
14- Osmaniye yakın tarihine ışık tutan Osmaniye’de “Çete Harbi” ve “Gavurdagı Türküleri” adlı 
iki eserin yazarı merhum emekli öğretmen eğitimci yazar Ahmet KILIÇ, 
15- Osmaniye’mizdeki üniversitemizin alt yapısını oluşturan Profesör Doktor Kazım TÜLÜCÜ, 
16- 1517 yılında Toprakkale'nin doğusunda İpek Yolunun da içinden geçtiği yerde önemli bir 
ticaret merkezi ortaya çıkmış bu merkez Osmaniye ilimizin Fakuşağı, Dereobası, Karacalar 
mahalleler ile ve Erzin’i de içerisine almaktaydı o dönemde bu bölgeye Kınık adı verilmiştir.  
Kınık şehri 5 mahalle, 12 köy ve 48 mezradan oluşmaktaydı. Ünlü seyyah Evliya Çelebi 
Seyahatnamesinde de kendine yer bulan bu şehrin adı olan KINIK, 
17- Ermeni terör örgütü Asala tarafından 16 Şubat 1976'da öldürülen Türk diplomat Beyrut 
Büyükelçimiz Şehit Oktar CİRİT, 
18- Kıbrıs Barış Harekatı’nda Kıbrıs´a ilk çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri 50. Piyade Alayı´nın 
komutanı. Harekâtın ikinci gününde (21 Temmuz 1974) bir havan mermisi ile ağır yaralanarak 
hayatını kaybeden Şehit Albay Halil İbrahim KARAOĞLANOĞLU,  
19- Türk Dili üzerine yaptığı çalışmalarla sembol hale gelen Liseyi Osmaniye'de okumuş ve 
asistan olana kadar kısa da olsa Osmaniye'de öğretmenlik de yapan merhum Necmettin 
HACİEMİNOGLU, 
20- İlimiz merkez ilçesi akarsuyu olan KARAÇAY, 
21- 24 Kasım Anadolu Lisesinin yeni bir binaya taşınması ve taşındıkları binayı yaptıran 
bağışlayıcının kendi adını 24 Kasım Anadolu Lisesine vermek istemesi nedeniyle 24 Kasım 
Anadolu Lisesi’nin adı Adnan Oğuz Anadolu Lisesi olarak değiştirilmiş ve “24 Kasım” adıokul 
adından çıkarılmıştır. Bu nedenle 24 KASIM, 
22- Türk Kuvvetlerinin Fransızlara Karşı 10 Ekim 1920 günü tam sekiz saat kahramanca 
savunmaları ve karşı taarruzlarıyla yapılan savaş KOVANBAŞI, 
23- Türk Kuvvetlerinin Fransızlara Karşı 8 Kasım 1920 sabahı kahramanca savunmaları ve karşı 
taarruzlarıyla yapılan savaş KANLIGEÇİT, 
24- Cebelibereket Mıntıka Komutanı Binbaşı Recep Bey,  
 
Osmaniyemiz ve ilçelerimizin kurtuluş savaşında vermiş olduğu mücadelelerde yararlılık 
gösteren ve şehit düşenlerin isimlerinin verilmesine önem verilmelidir. 
 
Şehitlerimizin en yüksek makam ve mertebe olan şehitlik makamında bulunmasından hareketle 
okul adından makam ve rütbelerin çıkarılarak adların güncellenmesi ayrıca ilçelerimiz nufusuna 
kayıtlı şehitlerimizin tüm ilçelerdeki okul ve kurumlara verilmesi gerekmektedir. 
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