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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

 

Sayı : E-90757378-821.99-19249964 15.01.2021
Konu : Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri 
               Okullarla Buluşuyor Projesi

BAKANLIK MAKAMINA

İlgi:     a) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
            b) Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği.
            c)13/11/2019 tarih ve 22464286 sayılı Bakanlık Makam Onayı.

    Genel Müdürlüğümüze bağlı Güzel Sanatlar Liselerinde öğrenim gören öğrencilerin 
öğretmenleriyle birlikte, öncelikle okulun bulunduğu ilçede ve ilde bulunan okullarla, kamu 
kurum-kuruluşlarıyla, mahalli idarelerle, yerel yönetimlerle, sivil toplum örgütleriyle, öğrenci velileriyle 
buluşarak; toplumu mutlu edecek sanatsal, kültürel etkinliklerle toplum hizmeti kapsamında belirli bir 
plan ve proje dâhilinde yerel imkânlarla etkinlikler yapılması  için, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında 
ilgi (c) Makam Onayı ile ilk kez "Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Okullarla Buluşuyor Projesi" 
düzenlenmiştir. 

Söz konusu proje ile 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında 75 ilimizde, 87 okulumuz, 770 
öğretmeniz, 3099 öğrencimiz ile birlikte toplam 243 etkinlik yapılmıştır.

Ancak dünyada ve ülkemizde görülmekte olan COVID-19 pandemi nedeniyle okulların uzaktan 
eğitime devam etmesi, sosyal etkinliklerin iptal edilmesi durumları oluştuğundan dolayı mart, nisan, 
mayıs ve haziran 2020 aylarında planlanan etkinlikler tam olarak gerçekleştirilememiştir.  

       2019-2020 eğitim-öğretim yılında proje kapsamında; resim sergisi, müzik dinletisi, konser ve 
çeşitli kurslar düzenlenmiştir. Okullarla ve diğer kurumlarla işbirliğiyle, koro ve solo çalışmaları, 
kimsesiz çocuklara, yetiştirme yurdunda veya sevgi evlerinde kalan çocuklara yönelik sanatsal ve 
kültürel etkinlikler, engelli öğrencilere yönelik enstrüman tanıtımları, belediyelerin veya mahalli 
idarelerin katkısıyla resmi kurum ve kuruluşların duvarları veya eğitim alanlarına resim, huzurevlerinde 
kalan yaşlı ve sakinlere yönelik konserler, etkinlikler, yerel yönetimlerle birlikte belirli gün ve haftalarda 
sanatsal etkinlikler, proje tanıtım faaliyetlerini içeren afiş, broşür gibi materyallerin tasarlanması, 
basılması, dağıtımı yapılmıştır.

 Genel Müdürlüğümüze bağlı okullardan hizmet alan vatandaşların ve okulların beğenisiyle dikkat 
çeken “Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Okullarla Buluşuyor” projesinin önümüzdeki eğitim-öğretim 
yılında da devam etmesinin mesleki ve teknik eğitimi tanıtma, yönlendirme ve rehberlik çalışmalarına 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Uygun görüldüğü takdirde; 2020-2021 eğitim-öğretim yılının yüz yüze eğitimin başlayacağı 
ikinci döneminden itibaren alınacak COVID-19 tedbirleri kapsamında ekte sunulan proje uygulama 
esasları çerçevesinde etkinlik takvimine uygun olacak şekilde daha fazla etkinliğin yapılarak projenin 
devam etmesinin  uygun olacağı düşünülmektedir.
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Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde ilgi (a) ve (b) Yönetmelikler kapsamında hazırlanan 
söz konusu projenin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk 
Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara 
aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından 
gerçekleştirilmek üzere öncelikle ders saatleri dışında, zorunlu hallerde ders saatleri içinde Ek'te yer alan 
"Proje Sosyal Etkinlik Uygulama Esasları" çerçevesinde yapılmasını olurlarınıza arz ederim.

Belma GÜNGÖR
  Daire Başkanı

EK: Proje Sosyal Etkinlik Uygulama Esasları (11 sayfa)

Uygun görüşle arz ederim.
            

Kemal Varın NUMANOĞLU
           Genel Müdür

OLUR

  Mahmut ÖZER
   Bakan Yardımcısı


