T.C.
MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Sayı : B.08.0.OGM.0.09.01.04-12944
Konu : Ortaöğretimde Okul ÇeĢitliliğinin
Azaltılması
…………………….. VALĠLĠĞĠNE
(Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü)
Ġlgi :

24/12/2008

a) 03.12.2008 tarihli ve B.08.0.OGM.0.09.01.04-12397 sayılı Makam onayı,
b) 04.12.2008 tarihli ve B.08.0.MÜB.0.37.02.00/1608 sayılı, 2008/81 numaralı Genelge.

Ortaöğretimde okul çeĢitliliği yerine program çeĢitliliğini esas alan bir yapıya geçilmesi
çalıĢmaları kapsamında; Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullardan Anadolu Güzel
Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerinin “Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi” adı altında birleĢtirilmesi ilgi
(a) Makam onayı ile uygun görülmüĢtür.
Bakanlığımıza bağlı tüm ortaöğretim okul türleri ile ilgili yayımlanan ilgi (b) Genelge’de;
uygulamaya 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren 9’uncu sınıftan baĢlamak üzere kademeli
olarak geçileceği belirtilerek, konuya iliĢkin yürütülecek iĢlem basamakları açıklanmıĢtır.
Buna göre;
1. Ġlgi (b) Genelge’nin 4 ve 6’ncı maddelerinde bahsi geçen “Güzel Sanatlar ve Spor
Lisesi” ile ilgili Bakanlık Makamından alınan ilgi (a) onayın bir örneği ile ekinde yer alan kurum
tabelası ve okul içinde görülebilecek uygun bir yere asılacak olan program türlerinin yer alacağı
tabelanın örneği iliĢikte gönderilmiĢtir.
2. “Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi” adı altında birleĢtirilen bu okulların aynı yerleĢim
yerinde birden fazla bulunması halinde, fiziki alt yapısının uygunluğuna göre tek yönetim altında
yapılandırılabileceği gibi, aynı türde iki ayrı okul olarak da faaliyetlerine devam edebilecektir.
3. “Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri”nde mevcut Resim, Müzik ve Spor programları aynen
devam edecektir. Ancak, bu programların üçünün de aynı okulda açılma zorunluluğu
bulunmamakta olup, açılacak programlar okulun fiziki alt yapısına göre belirlenecektir. Bu
okullardaki program ilavesi veya değiĢiklikleri Bakanlık izniyle mümkün olabileceğinden, bu
konudaki valilik tekliflerinin gerekçeleri ile birlikte Bakanlığımıza intikal ettirilmesi
gerekmektedir.
4. Bu okulların mevcut statüleri program bazında devam ettirilecek olup yeni
düzenlemeye göre Bakanlığımızca yürütülmekte olan haftalık ders çizelgeleri ve mevzuat
çalıĢmaları sonuçlandığında ayrıca bildirilecektir.
5. Ġlgi (a) Makam onayı gereğince; okullarımızda kalite ve verimliliğinin artırılması
amacıyla, gerekli alt yapı ve öğretmen ihtiyacı ile ilgili tedbirlerin alınması suretiyle uzun vadede
ihtiyaç durumuna göre kademeli bir Ģekilde genel liselerin Anadolu lisesi statüsüne kavuĢturulma
çalıĢmaları sürdürülecektir.
Bilgilerinizi ve gereğinin ilgi (a) Makam onayı ve ilgi (b) Genelge hükümleri ile
yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda yürütülmesini arz/rica ederim.

EK: Makam onayı ve eki tabela örn.
DAĞITIM
Gereği:
B Planı

Bilgi:
A Planı

5. Kat B. Blok Bakanlıklar-06648 ANKARA
Telefon : (0312) 413 14 92 Faks: (0312) 419 2117
e-posta : ogm_program@meb.gov.tr Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için irtibat: M. KARAPINAR ġb. Md.

ÖRNEK

OKUL TABELASI
ANKARA-ÇANKAYA

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LĠSESĠ

PROGRAM TABELASI
Bu okulda;
-Resim
-Müzik
-Spor
programları uygulanmaktadır.

