
Sayı : 35401977 -|2599-E.6|7068l
konu: kastamonu Gtizel sanatlar Lisesine

Öğrenci Alımı

DAĞITIM YERLERİNE

İıgi :Trabzon Valiliği iı Milli Eğitim Müdürlüğtinün |2106/20|5 tarih ve

65 544067 - |25.99 -E.6050986 sayılı yazısı,

Trabzon valiliği iı vıiııi Eğitim Müdtirlüğtıniirı'kastamonu Gtizel sanatlar Lisesine

Ögrenci Alımı' konulu yzvıst ekte gönderilmiş olup :

Gereğini rica ederim.

Ziya DURMUŞ
İlçe Milli Eğitim Müdürü

T.C.
TONYA KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İüil,.üİ*,
ÇAl\{AKı{*qk-ffi

16.06.2015

Güvenli Elgktronik
İmzalı Aslı İle Aynıdır.

EK:
|- Yazı (2 Sayfa)

Dağıtım:
-Ttim Ortaokul Müdtirlüklerine
-Tüm Lise ve Dengi Okul Müdürlüklerine

Hükiimet Konğı Ek Binası 6l500 Tonya/Trabzon

Elektronik Ağ: tonya.meb. gov.tr

e-posta: tonya6 l @meb.gov.tr

Aynntılı bilgi için: H.ODABAŞ Şb. Mudüriİ

Emre BEKAR MemurTel: (0 462) 88l 24 8l
Faks: (0462) 88l 24 8l

Bu ewak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. htp://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenc4O3-3 l e e-3486,9525-1 a96 toOu ile teYit edilebilir.
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Sayı : 65544067 -|25.99-E.6050986
konu: kastamonu Güzel sanatlar Lisesine

Ögrenci Alımı

T.C.
TRABZON VALiLiĞi

İı ııılııi Eğitim Müdürlüğü

12.06.20|5

DAĞITIM YERLERINE

iıgi : Kastamonu Valiliği iı ıııiııi Eğitim Müdtırlüğünnn10,0620l5 tarihli 24231268l1,25/

E.595487 | sayılı yazısı.

Kastamonu İı ııiıli Eğitim Müdürlüği.inün Kastamonu Güzel Sanatlar Lisesinin
20|5-20|6 eğitim öğretim yılı için yetenek sınavı ile öğrencİ alacağına İlİşkİn yazısı ekte

gönderilmiştir.
Y azının i|çeniz öğrencilerine duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Hızır AKTAŞ
Vali a.

Milli Eğitim Müdürti

Ek:
Yazı ( l sayfa)

Dağıtım:
Kaymakamlıklara
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

AHükümet Konağ 61040 TRAZON Aynntılı bilgi için : G. MEMİŞKAPTANOĞLU Şb.Md., R. BEKTAŞ Şef

Elektronik Ağ:w*ı,v.trabzon.meb.gov.tr Tel : (0462) 2302094,1l09-t 13l Faks :Qa6! 2302096

e-posta ortaogretİm6 l @meb.gov.tr

ffizaileimzalanmışır,http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden0a1c-2fl2.353b-9ee6-03d4ı.oouileteyitedilebitir.



Sayı : 2423|268-|25-E.595487 |

Konu: Güzel Sanatlar Lisesine
Öğrenci Alımı

ua.Ğrrrıvr yBnr,nniNr

ilgi: a)Milli Eğitim Bakanhğı ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.

b)MEB ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 20l5l15 nolu Genelgesi.

c)Gtizel Sanatlar Lisesi Müdilrlüği.lnün 03106120|5 tarİh ve 143 sayılı yazıları.

İıimiz Güzel Sanatlar Lisesine ilgi (a) Yönetmelik, ilgi (b) Genelge doğrultusunda

20|5-20|6 eğitim öğretim yılı için Müzik ve Resİm Bölümlerİne yetenek sınavı İle öğrencİ

alınacaktır.
Konuya ilişkin başvuru şartları ekte gönderilmiş olup, İliniflçeniz/Okulunuz

öğrencilerine gerekli duyurunun y apılmasın ı arzl rica ederi m.

Cengiz BAHÇACIOĞl,U
Vali a.

iı ııiııi Eğitim Müdtır V.

Ekler:
Resmi Yazı (l adet)

Başvuru Şartları (1 adet)

Başvuru Dilekçesi (l adet)

Genelge (l adet)

Dağıtım:
80 İl Valiliğine
(İl Milli Eğitim Müdtırlüğü)
l9 İlçe Kaymakamlığına
(ilçe Milli Eğitim Müdiirlüğü)
Merkez İlçe Resmi ve Özel Ortaokul

Ve Lise Müdtirlükleri

Saraçlar Mh. Bayındlr Sk. No:8 37100 KASTAMONU Bilgi için:ortaöğretim Şb. Türkan TUZCU Hüseyin KENDIR

reı: (oıoo; 2|4 15 1,7 Faks: (0 366)21464 94 şef şube Müdürü

._port , ortaogretim37@meb.gov.tr Dahili Tel: l39 Düili Tel: 209

Elektronik Ağ: www.kastamonu.meb. gov.tr

T.C.
KASTAMONU vaı,İı,İĞİ
iı ıvrıııi Eğitim Müdürlüğü

10.06.2015

Bu ewak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindene36b-4Cd3-3f17 -a513-283C kodu ile teYit edilebilir.



T.C.
KASTAMONU VALiLİĞİ

Güzel Sınıtlar Lisesi Midürlüğü

Sayı : 18255l93-160.0l/l43
Konu : Ciize] Sanatlar Lisesine

öğtenci Alınrı

03/06/20l5

MİLLİ EĞİTiM MÜDÜRLÜĞIINE

llgi : MEB ortaöğIeıim (]cnel Müdiirtüğünün 18.05.2015 Hrih ve 2ot5/l4 saydl genelgesi

M1lli Eğitim Bakanhğı fuaöğretiın Genel Müdüılüğılnitn ilgili genelgesi doğrultusunda

okulumuz vtiİik ve Resim-soliimlİrioe öğfenci alııracıktır, Başvuıu şartlırı gerekli bclgeler

ilişike sunulmuştur. Geıekli duyurunun tijın orıaokullara yapılmasınr hususunu;

Biigilerinize arz ederim.

Eki:
l- Başvıınr Şartları
2- Başvuru Dilekçesi
3- İlgili Genelge
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BAşVURU Dil.EKÇnsi

Kı\STi\MoNLl cLiZEI- sAN^TL^R Li sESi Mü DtlR]-tiĞÜNE

KAST^MoN|]

Vetisi bulunduğrn,ıı ve aşağıdakinljkbiJ_uileriyazıiıolan..,......,,.. ..,.........'ıın

oku]uDuz.,,,,,.._.. _ .__... btıliimii yctenek sııravıııa giıııresini
istiyorum,

C,"reğin i arz. edeı,inı_

... , ../, , , .../20 ] 5

Öğruıci VcJisi
Ad Soyatlı

iıızası

EKLERI

l, Öğreıim Belgcsi (8, Sınıfi bjlirdiğj okuldaı alınac.ak)

2 l Adet vesikalık fotoğraf

öğrencininı

Adı Soyadı
T,C. Kiınlik No'su
Baba Adı
Anıe Adı
Doğuın Yeri
Doğum Taİihi
Cinsiyeıi
Mezuı Olduğıı Oku l

Ev Adrosi

llv Telefonıı

Vcli Ccp Telefhnu



20l5-20ı6 EĞiTiM ÖĞRİTiM YI|.I K^ST,AMONıI GÜzEL.§ANATLAR l,isgsİ }larzİK vE
Rİ,sİM ALANL^RI İÇİN iiZf,L YEI.ENEK StNAvı L§^SL.4.RI

20]4-20l5 eğiliin-iiğr€tj»l -vlfırüda oıtiıokullarııı vü ilrıam hatip oııaokuJlarının 8. Sınıfını lıilirerek
20l5-20]6 eğitiııı öğretjın Yı!ında K*stanıonu Gileçl Sanallar lisesine ksvı( yaplırmak i§teyün ögrüncilqrMil]i Eğiıjm Bakııııltğı tarafından yayın:la»an "Giizcl SaııRı]ar Liselerı ile Spor l,iseIerine bgreıci
Al:nnıa-sl" konulu genelge kiıpsalnıııda bçlirtilen esıslara ğöre şllnç,6 tabi ltlnll0cakIaİd::-, Ccnelge
kapsam:nda bşjirlenen esa'larün özeli aşağıya çıltarılınışl]r. Dşıaylı bjlgi ektc srınııJan gcnelge<len
öğrcnilebilir,

. Yetenck Sınev:na kayıı yapiınıak isıeyen öğrenciler Öğrcuiın Belgtsi. Başvuru Dilekçtsi ru bir
fl del fotoğİİf i|e okıl] müdiir]üğün€ başvtıracaklardlr.

. Öı Ksyıt bışvıırııJarr l5_2.1 Haziran 20l5 ıarihlcri aı,asında
lnüdiirlüğüne yapl lacaktlİ,

doğrudtn yeya po§ta yolu ile okııl

No1': .§arı|aı hekk:nda daha deıaylı biJgJleıj <i§tcnmek jçin ekrcki genclgeli ınutla]ia ohı]ytınuz.

' Yctgıek sınavlna başvurtı:ı öğrencilcrin isjm ljstelcri 2.5.26 llaziran 20]5 tarihjndc okı: tıla r,c
oku]un iııterııct sitesinde i]an ed i lecekt jı,.

Yetenek sıniıvı 29 Hııziraı 20l 5 larihjnde yapılacaktır_
Ycııınek sınavı.şonuçları -1 Teıııınıız 20]5 tarihinıesai bjtinılnde ilan cdilecckrjı
sınavda başarıl: olarak asil listedun ka!ıı yaptlrmays hak kazanan öğreııcilerin kayıtlan 6-7
Tçmınuz 20 l 5 rarjhlerindc yapı lacaktır,
konteıran doJmadığı lıaide. boş konacnjan için yapılacak olan ycleıek sınavına başvuııı ıarihieri
]l_|2 Tenımıız 20l5 trih|cridir,
Boş konıcnjan için yapıJtıcak o]an yelcnek .§lnav: tarihi 13Tcnımuz 20 İ 5'tir,
ikincl yetcnek ııııav]]rda başarılı oJao öğrencjlerin kayıılırı l5 Ten)ıltız 10l5 tsrihiJıdc
yapılacaktır.

Öğrenci seÇiıııi, yetcıek .sınav:ndan a]ll)an pualllr,Ln Yo70'i, yüztiik sistenıı; dönaişttirülÇıı
ortaöğretilıığ ),crleştirme puanın:n ynjO'U a]lılarak yOz Pua,l üzeİinduıı yapıliıcaktır-
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T,C,
ıııiı-ı.İ ıiciriv BA K..\NLlii]
()rıaiiğjtı jın Citnel ivliidiiı,lüğii

Sayı : }ij203306-I(),()6.0l.E,:l57(j44
Koııı.ı : (iilzul Sıınıtlıı LiseJcı,i ile Spoı,

l.iscltriııe (İğ:-enci Alın:ııast

1::l|,.jlk I)ly. ni1(14 x (li,l)irj/ı!K,\lti
l| .l]aDik i\ı \l\ç 

^ 
,11,:h İ!,t,ıl

r.)(Jn J: o8nr _nı;!Iv,]lal,jloclJ xov,tf

GENEL(iF:
20]ısül4

iıgi : ü,,liııİ Hğitinı BıkunJığı oııaöğrctim Krıl.lımlaı,ı Yönetıe!iği.

Gıize] sana(liır lise]e:-ı ile §por li§cler:iııiıı 9 tırıcı.ı sıtrılIcııın ögıuırci al:ııınnsıııa i)işkin
iş ve i5lcırılcr, ilgi Yönctıncliğiıı 20 ve 25 inci nıaddc]cri çerçevesindc Bakaılıkçı ilıtıı
,Jdilccğk koı)lenj(ınlnra gi|ıe a.sağııjıi lıe|inilcn usrıl vc csasLar doğrullusunda
gc4ekleştiıiJcccklir.

I3rına görc;

]- Ottaokul ve iman,ı haıip urtaokuluutın 3 i:rı;i sııııiinı bjtircıı iığrencilcr öğreninı
lıelgesi, ı.lilckçe ve hit atlct futuğrul lle birlikle öğreniın gömick istedigi a]anın bu]u»duıiı-ı
okul liırlcıiııden sadccc barisi:]jn okul tıiidiirliiğüıe başvıırudı lrrılunıııkıır.

2- tsaşıııru|ıır 15-24 flazirın 2015 ıarihleri ıirnsınıla doğnııJan v€_r,a postn yo]ı.ı},lıı
ilgili okul nıiiıjiirlük]erine yap:[ııcaknr. Poslaılaki gccikıııclçr nedeniy)c zııııra:,ı:nda
u]aşıı)aiyün baiiytırulır rlcğorlentJinneve altnrnavacaktır.

3- Okııl nıiidi]rliik]grincc, ekıc ömcği bu]ıııan sınav 8iı,iş bğlge§i (EK- L)

dii;zcnleıecek vc iılan!.ıra llöre s]naviı giıecek iiğıcnci Iisıc|cri 25-26 tlazitaıı ?0l5
laı,ihleıindı: oku[da ve oku|ıın intcrneı ııylhsınıiı iliııı edjteccklir.

4- Oğrcnci stçinıhıe ilişkin yeücnck sınav ı, böltimler bız:ntla 29 Haziran_03 Tgırrınrız
20 l5 tarihleri aıa.rındt rck aşama)ı olarak koınis_yonlar ırıarifbtiylc yapı lacoktır,

5_ Okı.rl nıüdiiriiniin başka»Jığındc ö]uşıuIıılacgk koıı:isyonlarda: 2 (iki) ilgili okulun
ulıın öğretnıeni. ] (bir) il veya ilçc nıiLli eğitinı nıiiıJiirliiğiincc goıctloııdirilc.cck tliğı;r
okutlardao alan öğretmeni ile ] (hir) ılg itltır uznıanı ıkıdemisytıı ;-cı alııcakttr, A]tn ıızınatı:
akadcınisycır bıılunaııod:ğı ülurumlaıtla il vcya ilçe u,ıilli cğiıiın ıniidü:,lüğüncc l (bır) alın
öğıelmeııi giırevlcııdirmesi yapılacckıır, Spoı ti.sc)eıi için otuş(unılccak koıııisyo:ılartliı
gcnı;lik hiznıutluri rc spor ıl nıiltliiıliiğii yevı lidcraşytınlırdaı) ayr]ca l lbir) tcırısilui t|e
görevleıd irilcb ilcı.:ckt lı-.

üı- i)_ğrcncı suqtnıi, ,,-ctcı)!,k §lnirvlı-l||) 9'o ?(J'i ile yiizlilk sjst!,rr,ıüj üIöniişıijlü].\ı
orlııöğıetjıııc _verlcşiinııc pııırııınıırr!/o J{)'ıı al:ırarak l0{) (yiiz) [iıt),] püıOır iizct,iıı<lcn yiıpılac_ıkıır.
Yeıeı,ıek s:ırırvıttılı j0 (elli) puııı biıriıjııın iılttnılu kiılın tığreııciltr başansız .ııyıl;ıriık
dcğerlcnttirıncl,c iil]],]lrrtıyacaktı r.

l8.t].5.20 l 5

_ılıııı:ıiı lı:l1ı iç:n: rİ); (j|_:].JiY tlx. 1,7.1
r(,l. |0 jlİi.l l r ,:|, 'l|-|ıll: i(r .\|2:..l |ı(r ]9



7- Değerlendirııt'lçr, lıiijıin'ıler bazıııda cklclti s:nav tlc!ücrltnülinTıt rilçürlcı,i çizelgcsi
(EK-2) uc Sünav dclcrlcnJjrrırc çizclgcsindı; (EK-]i t,cl ılaı csas r,c ölçiillı,ı dıığrultusıııtla
yiıpı lucıktır

8- [o }.ilksük puauJan a5a_ğıya tiogru vıpılan 5ıaüluınu}/a gi)rc tıöliiırılcı hazındı
lre]illeııcu Lou(cujın kadar asiJ r.c v,;dçk lişte j Tcıııını.ız 20l5 rıı,ihi ıııcs;ıi hiti»ıincjc ııkııltla
vc t:kıılıın it,]ternel sOytas]ndiı ilın ctjjlecektir_

g- İİğıenciIcrjıı kiı,vıllu[I, 6-7 Tenınrıız 20]j lırihlcıi iırasında e-Okııi sisreıni
üzeri»den yapıJauaklır_

J0. KiıyıtJar,so:ıucutııiı açık kontcnjın bulunırıası ülüırtlmlinda: yetlck lislttlcıı 1ıuan
slros;na güle açlk ko,]lcıDiıİ kadaı kesjn kıV11 yaPtünıriüya hak kaznnanliıt tespi( edilcrck 8
'itlmmuz 2015 tarihinde nkı.ıttlı vc okııltın i]ılğn)el saylasındn jlan edileıek a.vrıciı ciğrenci
rclilcriııç bıldirj lecekrir.

li- Yerlek lastcdcı] kn_y]1 hakkı kazaunn öğrcncilcrin kayıtJarı 9 ltınınuz 201.1
tıırihinde yapılacıklır. Bunı ıağınen açık konltnj:ın ])ulrııııı]ası rlu::umuntlu v..dck lislcden
öqrcıci kavıt]aıına devanı ctli]ccck vc ll] Tcın)ı]l]z 20]-t tarihindc kı.vıı i,sleuılerJ
lilrrıiırn]tnJcaknI.

lJ- Açık konıenjanı huLunan ancak ycdek listeıjndc ycrcrli §ayıda öğrcncisi
hu[unınayın okııl]ar ile yedck listcsi o|ııııyııı okulLar; l.]- l5 Tçınnırız 2{} l5 tarilı]cri arasınt{a
ıynı usulle §]nav vapiltak aç:k konteı.iau kadar bııyırıl: iiğrencinin kayıt işltn:leı.ıni vapıırak
iiğrenci aIını sürccini ta:nıım lı."., ac ı k Ja rd ı ı,

l3- Bu okulLara kıvıi yaplırıınlaıdn»; tercihlcri ıloğrıılıusunda t'ark]ı liir bir okııla
ycrleşen iiğrencilcr, giiz€l sııniıllır lise.si vcya spirr )iscsiııdeki kayıı hak}ındı» vazgcçıııiş
say] lacskrıİ.

l4- İlgi Yö»el:neLiğiı .i9 ııncu muılılesjnin ]ıı]rjnci fikrası kapsınıınıjıı diğcr
ortaöğrc(im kurumlaııııın 9 uncu sın:flaı,ından bu okıllara niıkil ı,c geçiş yapacak öğr:cncilcliı)
.seçimiıe ilişkın sın;ıy]ar bu üenclgedc bcllnilcD gsiis ve ı.ıstı lle:, çerçevcsinde viiıiitiilcce kıır,

tijlgilcrlnizi vc konıt;/a i]iıkan sü]ccin giizel sınatlaı, |ısclçri ilu spor tısc)ctiııc vu
orlaokııl]ıtr ile i:nam hatip oü,laokuto ın iidiirliik ]erin e bildifilplç5i, nrr,"a },/ere| ba!s:n yc yayıı
organJarı aracı lığıy]a kamıı.ı_yı.uıa tJuyurulınası hıısusuırda

(ieıeğitıi ricı c<ltrim,

Yusuf '|'EK IN

Bıkaıı ı.
hiüsteşar

tjKı- EIt I

|- S,flava (,iiıjş Belgcsi (l sayia1

2-.§lDaV Dee!.tlenıljnıc Ö|çütlcri 1:lzel8esj (2 §ayfİ)
j- §tnav Değcrtcndirmc Çieclgcsi (1 sayfa)
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