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GENELGE
2008/ g (

ilgi: a) 1739 saylh Milli Egitim Temel Kanunu,
b) 3797 sayth Milli Egitim Bakanhgmm Te;;kiliit ve Gorevleri Hakkmda Kanun,
c) 3308 sayth Mes1eki Egitim Kanunu,
d) 60'mcI Hiikumet Programl,
e) Dokuzuncu Kalkmma PliillI (2007-2013) ile 2008 ve 2009Ylh Programlan,
f). Milli Egitim Bakanhgl Kurum TallItlm Yonetmeligi,
g) Milli Egitim Bakanhgma Bagh Kurumlara Ait Ayma, Kapatma ve Ad Verme

yonetmeligi.

Milli' egitim sistemlmlzm geli;;tirilmesi ve kalitesinin yagda;; standartlara
yiikseltilmesi amaclyla geryekle;;tiri1en Milli Egitim ~uralan ile panel, sempozyum, yah;;tay
vb. toplantIlarda ortaogretimde yok saYlda okul tiirii bulundugu dile getirilerek, ortaogretimin
okul ye;;itliligi yerine program ye~itliligini esas alan bir yaplya kavu~turulmasl yoniinde
tavsiye niteliginde kararlar almml~tlr.

Egitim sistemimizin her kademesinde oldugu gibi ortaogretim kademesinde de kaynak
israfml onlemek, i~levselligi ve egitim kalitesini artlrmak iyin;

}> 60'mcl Hiikumet Programmda, kaynak ve insan israflllI onlemek amaclyla okul
ye;;itliliginden yok program ye~itliligini esas alan koklii bir ortaogretim reformunun
geryekle~tirilecegi,

}> Dokuzuncu Kalkmma PlallI (2007-2013) ile 2008 ve 2009 Ylh Programlannda,
ortaogretimde okul ye~itliligi yerine program ye~itliligini esas alan bir yapmm olu~turulacagl,

hiikiimlerine yer verilmi;;tir.
Konuyla ilgili; yukanda ozetle belirtilen tavsiye niteligindeki kararlar, emredici

hiikiimler ve Bakanhglmlzca yapllan yah~malar biiyiik bir titizlikle incelenmi~ ve
degerlendirilmi;;tir.
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Buna gore;
1. Hellen egitim-ogretim faaliyetlerini siirdiirmekte olan ortaogretim kurumlannm

amaylannda, ogrenim siirelerinde ve ogretim programlannda herhangi bir degi~iklik
yapl1makslzm;

• Egitim ekonomisinin geregi olaraken az kaynak kullanarak en yok yarar
saglamak,

• Tek yonetim yok program ilkesini geli~tirip yaygmla~ttrmak,

• Egitim-ogretim ve bununla ilgili hizmetlerde etkinlik ve verimlilik saglamak,
• Egitimin i~levselligini artlrarak kalitesini yiikseltmek,
• Tamtmayt, anlamaYl ve anlatmayt kolayla~t1rmak,
• Ekonomik kalkmmayl ve sosyal geli~meyi destekleyecek bir yaplYl olu$tunnak,
• AB iilkelerinin egitim sistemlerine uyum saglamak,
amaclyla ortaogretimde okul ye~itliligi yerine program ye$itliligini esas alan bir sistem

olu~turmak iizere, Bakanh~mlz;
a) Ortaogretim Genel Miidiirliigiine bagh olarak faaliyetini siirdiiren GENEL

LiSE, FEN LisESi, SOSYAL BiLiMLER LisESi VE ANADOLU LisESiNiN mevcut
durumlanyla egitim ogretimlerini siirdiirmeleri, Anadolu giizel sanatlar liseleri ile spar
liselerinin "GUZEL SANATLAR VE SPOR LisEsi" adl altmda birle$tirilerek 6 okul
ye~idinin 5' e indirilmesi,

b) Erkek Teknik Ogretim Genel Miidiirliigiine bagh olarak 35 ad altmda faaliyetini
siirdiiren mesleki ve teknik ortaogretim kurumlanmn "TEKNiK VE ENDUSTRi MESLEK
LisESi" adl altmda birle~tirilerek 1' e indirilmesi,

c) KIZTeknik Ogretim Genel Miidiirliigiine bagh olarak 22 ad altmda faaliyetini
siirdiiren mesleki ve teknik ortaogretim kurumlanmn "KIZ TEKNiK VE MESLEK
LisESi" adl altmda bir1e~tirilerek l'e indirilmesi,

d) Ticaret ve Turizm Ogretimi Genel Miidiirliigiine bagh olarak faaliyetini
siirdiiren Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinin admm "OTELCiLiK VE TURiZM
MESLEK LisESi" olarak degi~tirilmesi, ticaret meslek lisesi, Anadolu ticaret meslek lisesi,
adalet meslek lisesi ve Anadolu ileti~im meslek lisesinin "TicARET MESLEK LisESi" adl
altmda birle~tirilerek 5 okul ye~idinin 2 'ye indirilmesi,
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e) Ogretm,en Yeti~tirme ve Egitimi Genel Miidiirliigiine bagh ANADOLU
OGRETMEN LisELERiNiN mevcut durumlan ile egitim ogretimlerini siirdiirmesi,

f) Din Ogretimi Genel Miidiirliigiine bagh olarak faaliyetini siirdiiren imam hatip
lisesi ve Anadolu imam hatip lisesinin "iMAM HATip LisESi" adl altmda birle~tirilerek 2
okul ye~idinin l' e indirilmesi,

g) Ozel Egitim Rehberlik ve DaDl~ma Hizmetleri Genel Miidiirliigiine bagh olarak
faaliyetini siirdiiren ortopedik engelliler meslek lisesi ile i~itme engelliler meslek lisesinin
"OZEL EGiTiM MESLEK LisESi" adl altmda birle~tirilerek 2 okul ye~idinin l' e
indirilmesi,

h) Saghk i~leri Dairesi Ba~kanhglDa bagh olarak faaliyetini siirdiiren 4 ortaogretim
kurumunun "SAGLIK MESLEK LisESi" adl altmda birle~tirilerek okul ye~idinin l'e
indirilmesi,

i) Mesleki ve Teknik Ogretim Dairelerine bagh olarak faaliyetini siirdiiren (:OK
PROGRAMLI LisELER He MESLEKI ve TEKNiK EGiTiM MERKEZLERiNiN
mevcut durumlan ile egitim ogretimlerini siirdiirmesi,

boylece ortaogretimdeki 79 olan okul ye~idi saylsmm 15'e indirilmesi gerekli ve
uygun goriilmii~tiir.

2. Bu diizenlemelere ili~kin alman Makam Onaylan ile ilgili gerekli i~ ve i~lemler
Bakanhglmlzm ilgili birimleri ve valiliklerce yiiriitiilecektir.

3. Uygulamaya 2009-2010 egitim-ogretim yllmdan itibaren 9'uncu slmftan ba~lamak
iizere kademeli olarak geyilecektir.

4. Yeni duruma gore, ortaogretim kurumlanmn tabelalan ilgi (f) Yonetmelige ve ilgili
birimlerce alman Makam Onay! ekinde bulunan orneklere uygun olarak hazlrlanacaktIr.

5. Okul isimlerindeki ki~i ve kurulu~lann isimlerine yeni diizenlemede de aynen yer
verilecektir.

6. Yeniden adlandmlan okullarda uygulanan program tiirlerinin yer aldlgl tabelalar,
ilgi (f) Yonetmelik hiikiimlerine ve ilgili birimlerce alman Makam Onayl ekinde bulunan
orneklere gore hazlrlanarak, okul iyinde goriilebilecek uygun bir yere asllacaktu.

7. Aym yerle~im biriminde aym adl ta~lyan birden fazla ortaogretim kurumunun
olu~masl halinde ilgi (g) Yonetmelik hiikiimlerine gore i~lem yapllacaktIr. Kurum adl
degi~iklikleri, iLSis kayltlanna i~lenmek iizere en gey bir ay iyerisinde okulun bagh oldugu
Bakanhglmlzm ilgili ogretim dairesine bildirilecektir.
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8. Bu k6nuda; y6netici, 6gretrnen, veli ve 6grencilerirniz ile karnuoyu yeterince
bilgil endirilecektir.

9. Uygularnada kar~lla~tlan tereddlitler orta6gretirn kururnunun baglt oldugu ilgili
6gretirn dairesine iletilerek en klsa surede giderilecektir.

Orta6gretirn sisternirnizin yeniden yapllanrnasma y6nelik k6klu, reform niteligindeki
yalt~rnalanrnlzdan biri olan bu uygularnanm, Bakanhglrnlz rnerkez te~kilatl birirnleri ve
valiliklerce herhangi bir aksakltga rneydan verilrneden, ba~anlt bir ~ekilde yUriitUlrnesinin
saglanrnasl hususunda bilgilerinizi ve geregini 6nernle rica ederirn. I"

o~. Dr. Hiiseyin <;ELi
Milll Egitim' Bakam

DAGITIM:
A veB Plant
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