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İlgi:

a) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
b) 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun,
c) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,
d) 60'ıncı Hükümet Programı,
e) Dokuzuncu Kalkınma Plânı (2007-2013) ile 2008 ve 2009Yılı Programlan,
f). Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği,
g) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme
Yönetmeliği.

Millî eğitim sistemimizin geliştirilmesi ve kalitesinin çağdaş standartlara
yükseltilmesi amacıyla gerçekleştirilen Millî Eğitim Şûraları ile panel, sempozyum, çalıştay
vb. toplantılarda ortaöğretimde çok sayıda okul türü bulunduğu dile getirilerek, ortaöğretimin
okul çeşitliliği yerine program çeşitliliğini esas alan bir yapıya kavuşturulması yönünde
tavsiye niteliğinde kararlar alınmıştır.
Eğitim sistemimizin her kademesinde olduğu gibi ortaöğretim kademesinde de kaynak
israfını önlemek, işlevselliği ve eğitim kalitesini artırmak için;
> 60'ıncı Hükümet Programında, kaynak ve insan israfını önlemek amacıyla okul
çeşitliliğinden çok program çeşitliliğini esas alan köklü bir ortaöğretim reformunun
gerçekleştirileceği,
> Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) ile 2008 ve 2009 Yılı Programlarında,
ortaöğretimde okul çeşitliliği yerine program çeşitliliğini esas alan bir yapının oluşturulacağı,
hükümlerine yer verilmiştir.
Konuyla ilgili; yukarıda özetle belirtilen tavsiye niteliğindeki kararlar, emredici
hükümler ve Bakanlığımızca yapılan çalışmalar büyük bir titizlikle incelenmiş ve
değerlendirilmiştir.
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Buna göre;
1. Hâlen eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olan ortaöğretim kurumlarının
amaçlannda, öğrenim sürelerinde ve öğretim programlannda herhangi bir değişiklik
yapılmaksızın;
•

Eğitim ekonomisinin gereği olarak en az kaynak kullanarak en çok yarar
sağlamak,

•

Tek yönetim çok program ilkesini geliştirip yaygınlaştırmak,

•

Eğitim-öğretim ve bununla ilgili hizmetlerde etkinlik ve verimlilik sağlamak,

•

Eğitimin işlevselliğini artırarak kalitesini yükseltmek,

•

Tanıtmayı, anlamayı ve anlatmayı kolaylaştırmak,

•

Ekonomik kalkınmayı ve sosyal gelişmeyi destekleyecek bir yapıyı oluşturmak,

•

AB ülkelerinin eğitim sistemlerine uyum sağlamak,

amacıyla ortaöğretimde okul çeşitliliği yerine program çeşitliliğini esas alan bir sistem
oluşturmak üzere, Bakanlığımız;
a) Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetini sürdüren GENEL
LİSE, FEN LİSESİ, SOSYAL BİLİMLER LİSESİ VE ANADOLU LİSESİNİN mevcut
durumlanyla eğitim öğretimlerini sürdürmeleri, Anadolu güzel sanatlar liseleri ile spor
liselerinin "GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ" adı altında birleştirilerek 6 okul
çeşidinin 5'e indirilmesi,
b) Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 35 ad altında
sürdüren meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlannın "TEKNİK VE ENDÜSTRİ
LİSESİ" adı altında birleştirilerek 1 'e indirilmesi,
c) Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 22 ad altında
sürdüren meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlannın "KIZ TEKNİK VE
LİSESİ" adı altında birleştirilerek 1 'e indirilmesi,

faaliyetini
MESLEK
faaliyetini
MESLEK

d) Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetini
sürdüren Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinin adının "OTELCİLİK VE TURİZM
MESLEK LİSESİ" olarak değiştirilmesi, ticaret meslek lisesi, Anadolu ticaret meslek lisesi,
adalet meslek lisesi ve Anadolu iletişim meslek lisesinin "TİCARET MESLEK LİSESİ" adı
altında birleştirilerek 5 okul çeşidinin 2'ye indirilmesi,
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e) Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğüne bağlı ANADOLU
ÖĞRETMEN LİSELERİNİN mevcut durumları ile eğitim öğretimlerini sürdürmesi,
f) Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetini sürdüren imam hatip
lisesi ve Anadolu imam hatip lisesinin "İMAM HATİP LİSESİ" adı altında birleştirilerek 2
okul çeşidinin 1 'e indirilmesi,
g) Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak
faaliyetini sürdüren ortopedik engelliler meslek lisesi ile işitme engelliler meslek lisesinin
"ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ" adı altında birleştirilerek 2 okul çeşidinin l'e
indirilmesi,
h) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyetini sürdüren 4 ortaöğretim
kurumunun "SAĞLIK MESLEK LİSESİ" adı altında birleştirilerek okul çeşidinin l'e
indirilmesi,
i) Mesleki ve Teknik Öğretim Dairelerine bağlı olarak faaliyetini sürdüren ÇOK
PROGRAMLI LİSELER ile MESLEKÎ ve TEKNİK EĞİTİM MERKEZLERİNİN
mevcut durumları ile eğitim öğretimlerini sürdürmesi,
böylece ortaöğretimdeki 79 olan okul çeşidi sayısının 15'e indirilmesi gerekli ve
uygun görülmüştür.
2. Bu düzenlemelere ilişkin alınan Makam Onayları ile ilgili gerekli iş ve işlemler
Bakanlığımızın ilgili birimleri ve valiliklerce yürütülecektir.
3. Uygulamaya 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren 9'uncu sınıftan başlamak
üzere kademeli olarak geçilecektir.
4. Yeni duruma göre, ortaöğretim kurumlarının tabelaları ilgi (f) Yönetmeliğe ve ilgili
birimlerce alınan Makam Onayı ekinde bulunan örneklere uygun olarak hazırlanacaktır.
5. Okul isimlerindeki kişi ve kuruluşların isimlerine yeni düzenlemede de aynen yer
verilecektir.
6. Yeniden adlandırılan okullarda uygulanan program türlerinin yer aldığı tabelalar,
ilgi (f) Yönetmelik hükümlerine ve ilgili birimlerce alınan Makam Onayı ekinde bulunan
örneklere göre hazırlanarak, okul içinde görülebilecek uygun bir yere asılacaktır.
7. Aynı yerleşim biriminde aynı adı taşıyan birden fazla ortaöğretim kurumunun
oluşması hâlinde ilgi (g) Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Kurum adı
değişiklikleri, İLSİS kayıtlarına işlenmek üzere en geç bir ay içerisinde okulun bağlı olduğu
Bakanlığımızın ilgili öğretim dairesine bildirilecektir.
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8. Bu konuda; yönetici, öğretmen, veli ve öğrencilerimiz ile kamuoyu yeterince
bilgilendirilecektir.
9. Uygulamada karşılaşılan tereddütler ortaöğretim kurumunun bağlı olduğu ilgili
öğretim dairesine iletilerek en kısa sürede giderilecektir.
Ortaöğretim sistemimizin yeniden yapılanmasına yönelik köklü, reform niteliğindeki
çalışmalanmızdan biri olan bu uygulamanın, Bakanlığımız merkez teşkilatı birimleri ve
valiliklerce herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden, başanlı bir şekilde yürütülmesinin
sağlanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

DAĞITIM:
A ve B Planı
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