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T.C.
LLÎ E M BAKANLI I

Meslekî ve Teknik E itim Genel Müdürlü ü

 

Say : E-90757378-821.99-19249964 15.01.2021
Konu : Güzel Sanatlar Lisesi Ö rencileri 
               Okullarla Bulu uyor Projesi

BAKANLIK MAKAMINA

lgi:     a) Milli E itim Bakanl  Ortaö retim Kurumlar  Yönetmeli i.
            b) Milli E itim Bakanl  E itim Kurumlar  Sosyal Etkinlikler Yönetmeli i.
            c)13/11/2019 tarih ve 22464286 say  Bakanl k Makam Onay .

    Genel Müdürlü ümüze ba  Güzel Sanatlar Liselerinde ö renim gören ö rencilerin 
retmenleriyle birlikte, öncelikle okulun bulundu u ilçede ve ilde bulunan okullarla, kamu 

kurum-kurulu lar yla, mahalli idarelerle, yerel yönetimlerle, sivil toplum örgütleriyle, ö renci velileriyle 
bulu arak; toplumu mutlu edecek sanatsal, kültürel etkinliklerle toplum hizmeti kapsam nda belirli bir 
plan ve proje dâhilinde yerel imkânlarla etkinlikler yap lmas   için, 2019-2020 e itim ve ö retim y nda 
ilgi (c) Makam Onay  ile ilk kez "Güzel Sanatlar Lisesi Ö rencileri Okullarla Bulu uyor Projesi" 
düzenlenmi tir. 

Söz konusu proje ile 2019-2020 e itim ve ö retim y nda 75 ilimizde, 87 okulumuz, 770 
retmeniz, 3099 ö rencimiz ile birlikte toplam 243 etkinlik yap lm r.

Ancak dünyada ve ülkemizde görülmekte olan COVID-19 pandemi nedeniyle okullar n uzaktan 
itime devam etmesi, sosyal etkinliklerin iptal edilmesi durumlar  olu tu undan dolay  mart, nisan, 

may s ve haziran 2020 aylar nda planlanan etkinlikler tam olarak gerçekle tirilememi tir.  
       2019-2020 e itim-ö retim y nda proje kapsam nda; resim sergisi, müzik dinletisi, konser ve 

çe itli kurslar düzenlenmi tir. Okullarla ve di er kurumlarla i birli iyle, koro ve solo çal malar , 
kimsesiz çocuklara, yeti tirme yurdunda veya sevgi evlerinde kalan çocuklara yönelik sanatsal ve 
kültürel etkinlikler, engelli ö rencilere yönelik enstrüman tan mlar , belediyelerin veya mahalli 
idarelerin katk yla resmi kurum ve kurulu lar n duvarlar  veya e itim alanlar na resim, huzurevlerinde 
kalan ya  ve sakinlere yönelik konserler, etkinlikler, yerel yönetimlerle birlikte belirli gün ve haftalarda 
sanatsal etkinlikler, proje tan m faaliyetlerini içeren afi , bro ür gibi materyallerin tasarlanmas , 
bas lmas , da  yap lm r.

 Genel Müdürlü ümüze ba  okullardan hizmet alan vatanda lar n ve okullar n be enisiyle dikkat 
çeken “Güzel Sanatlar Lisesi Ö rencileri Okullarla Bulu uyor” projesinin önümüzdeki e itim-ö retim 

nda da devam etmesinin mesleki ve teknik e itimi tan tma, yönlendirme ve rehberlik çal malar na 
katk  sa layaca  dü ünülmektedir. 

Uygun görüldü ü takdirde; 2020-2021 e itim-ö retim y n yüz yüze itimin ba layaca  
ikinci döneminden itibaren al nacak COVID-19 tedbirleri kapsam nda ekte sunulan proje uygulama 
esaslar  çerçevesinde etkinlik takvimine uygun olacak ekilde daha fazla etkinli in yap larak projenin 
devam etmesinin  uygun olaca  dü ünülmektedir.
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Makamlar zca da uygun görülmesi halinde ilgi (a) ve (b) Yönetmelikler kapsam nda haz rlanan 
söz konusu projenin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasas , 1739 say  Milli E itim Temel Kanunu ile Türk 
Milli E itiminin genel amaçlar na uygun olarak yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara 
ayk k te kil etmeyecek ekilde, denetimleri ilgili okul, il/ilçe milli e itim müdürlükleri taraf ndan 
gerçekle tirilmek üzere öncelikle ders saatleri d nda, zorunlu hallerde ders saatleri içinde Ek'te yer alan 
"Proje Sosyal Etkinlik Uygulama Esaslar " çerçevesinde yap lmas  olurlar za arz ederim.

Belma GÜNGÖR
  Daire Ba kan

EK: Proje Sosyal Etkinlik Uygulama Esaslar  (11 sayfa)

Uygun görü le arz ederim.
            

Kemal Var n NUMANO LU
           Genel Müdür

OLUR

  Mahmut ÖZER
   Bakan Yard mc


