
T.C. 


MU~ vALiLiGi 

il Milll Egitim MiidUrliigii 


SaYI :32026198-200-E.10252142 13.10.2015 

Konu : Merkezi Sistem Ortak Smavlannda 
e-okulda Ogrenci Bilgilerinin Giincelenmesi 

................................... KA YMAKAMLIGINA 
ilge Milli Egitim MiidUrlugii 

.......................................... MODOR.LUOlJNE 


BakanhgImIz Temel Egitim Genel MiidUrlugiiniin 09110/2015 tarih ve 
10139011 sayIlI yazISI ekte gonderilmi~ olup, a91klamalar dogrultunda yapllacak i~ ve 
i~lemlerin herhangi bir aksakbga meydan verilmeden yapllmasl ve gereginin yaplldlgl 
konusunda miidUrliigiimiiz Temel Egitim ~ubesine bilgi verilmesi hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 

VaH a. 
Milli Egitim Miidiirii 

Eki: 

l-YazI (2 Sayfa) 


DAGITIM: 


iIge Kaymakamhgma 

ResmiJOzel Tiim OkullKurum Miid. 


Rehberlik ve Ar~tIrma Merkezi Miid. 
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T.e. 
MiLLi EGtriM BAKANLIGI 


Temel Egitim Genel Miidiirliigii 


SSyt : 10230228/20011 0139011 09.10.2015 
Konu: Merkezi Sistem Ortak Smavlannda 

e-Okulda Ogrenci Bilgilerinip. GUncellenmesi 

DAGITIMLI 

Bakanhgmllza bagh resmi ve ozel ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve a<;lk ogretim ortaokulu 8 inci 
slmf ogrencilerine 2015-2016 egitim ogretim ytlmda yapdacak Merkezi Sistern Ortak Smavlan Bakanhglmlz 
<;ah~ma takviminde belirtilen tarihlerde ger<;ekle~tirilecektir. Soz konusu smavlannm sorunsuz, gUvenli ve 
sagIlkh bir ~ekilde yiiriitillmesini saglamak amaclyla a~agldaki hususlarm bir kez daha' hatlrlatllmasma ihtiyay 
duyulmu~tur. 

1- Ogrencilerin e-Okul bilgilerinin (T.C. Kimlik numarasl, adI, soyadl, baba adI, cinsiyeti, dogum tarihi, 
engel durumuna gore alacagi smav hizmeti, ozel egitim durumu, yabancl dili, muafiyeti, SlllIfI, ~ubesi, 
okul tilrii, ilge kodu, devamslzhk durumu, evdelhastanede smav hizmeti alan ogrenciler i9in adres alanlan, 
nakil ve ozel okulogrencilerinin yabancl dil bilgisi He muaf oiduklan derslerin ogrenim gordUkleri okulla 
uytIilllu oimasl gibi) tamlhataslz olarak i~lenmesi ile ilgili gerekli tedbirier almarak soz konusu 
giincellemeler yapllacakbr. 

2- Ogrencilerden Din KUltilrU ve Ahiak Bilgisi dersinden muaf olanlarm bu durumlanm belgelendinnek ~artl 
He muafiyet durumlan ve azmltk ortaokullarmda ogrenim goren ogrencilerin Merkezi Sistem Ortak 
Smavlarmda katiiacagl din dersi bilgisi e-Okul sistemine i~lenecektir. 

3- 8 inci smlf ogrencilerinin e-Okul Yonetim Bilgi Sistemindeki fotograflan, yurtdl~mdan gelme, yeni kaYlt 
gibi nedenlerle fotografI bulunmayan ogrencilerin fotogtaflarl e-Okul duyurular ekramndaki standartlara 
uygun ~ekilde tamamlanarak, mevcut fotograflardan eski olanlar giincellenecektir. 

4- Biinyesinde 8 inci slmfl bulunan okullar smav merkezi olarak belirleneceginden, kaYIth ogrencisi 
kalmayan okullar Devlet Kurumlan ModUlOnden kapatdacak ve nakil i~lemleri tamamlanacaktIr. 

5- 8 inci smlf ogrencileriyle ilgili e-Okul Yonetim Bilgi Sisteminde "Ortak Smav Ogrenci Kontrol Ekram" 
hazlrlanml~tIr. Okul yonetimlerince soz konusu ekran kontrol edilerek, bilgileri dogru olan ogrenciler 
kontrol edildi butonundan dogrulanacak, bilgi eksikligi veya yanh~hgl bulunan ogrencilerin durumu 
dlizelti1ecektir. i11i1<;e mill! egitim mUdiirliigU yetki1ilerince ilgili ekran raporlarl kontrol edilecektir. 

6- Seymeli derslerin de puanla degerlendirilecegi okul idaresi tarafmdan bu dersleri okutan ogretrnenlere 
ozellikle hatIrlatiiacak, ogretrnen goreviendirilmeleri e-Okul Sisteminde tanunlanacakttr. Nakil gelen 
ogrencilerin sevme1i dersleri ile ilgiJi bilgileri zamamnda gUncellenecektir. 

7- Birden fazla yabancl dil dersi alan ogrencilerin merkezi sistem ortak smavmda girecegi zorunlu yabancI 
dil dersi e-okul sistemine i~lenecektir. ~ubesi degi~en ve nakil i~lemi yapiian ogrencilerin yabancl dil 
dersi bilgileri gUncellenecektir. 

8- Smavlara girecek ozel egitim ihtiyacl olan ogrencilerin smav hizmeti He ilgiJi ihtiya<;larmm 
MEBBiS-RAM ModUIO'nde oncelikIi i~lem gonnesi sagianacaktlr. 

9- Okulunda smav hizmeti almasl gereken ozel egitim ihtiyacl olan ogrenci varsa, bu ogrencinin velisini 
okulun. bagh bulundugu Rehberlik ve A~tInna Merkezi MtidUrItigiine yonlendirerek bu bilgilerinin 
MEBBIS-RAM ModUliine i~lenip i~lenmedigi e-Okul Sisteminden takip edilecektir. 

10- Okul ve kurum yoneticileri tarafmdan gorme, i~itrne, zihinsel ve ortopedik engelIiler ortaokullarl iIe yatlh 
b?lge ortaokulIarmda ogrenim goren engelli ogrenciye ait "OzUrlUlEngelli Saghk Kurulu Raporu", 
"OzUrliilEngelli Kimlik Kartl" veya "Engel biIgisinin i~lenmi~ oldugu ntifus ctizdanI" Rehberlik 
A~tlnnaMerkezlerine topluca gonderilecektir. 
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II- i~itme ve/veya zihinsel engeli olan ogrencinin yabanci dil smavma katdmasl ile ilgili talebi, 
velisininlvasisinin dilekyesi tizerine e-Okul sisteminin not bilgileri boliimtine i~lenecektir. 

12- Ozel egitim ihtiyacl olan ogrencilerin smavlarda ozelliklerine uygun hizmet alabilmeleri iyin; orglin 
egitime devam edenlerin okul mUdiirliiglinlin bagh bulundugu Rehberlik ve Ara~tlrma Merkezi 
Mlidlirlligli'ne, aylk ogretim ortaokuluna devam edenlerin ise aylk ogretim ortaokulu miidiirliigiine 
mliracaat etmeleri gerekmektedir. Smav tedbir hizmeti alacak ogrenciler iyin gerekli i~lemler cyapiiacaktIr. 

13- Ozel egitim uygulama okullan (merkezleri) ve bu okullann programlm uygulayan ozel egitim smtflannda 
ogrenimlerini slirdliren orta veya aglr zihinsel engelli ogrenciler ile aglr otistik olan ogrenciler Ortak 
Smavlardan muaftutulacakttr. 

14- Evde veya hastanede egitim hizmeti alanlar hariy smav hizmeti ile ilgili yapiiacak i~lemlerde ozel egitim 
ihtiyacl olan ogrencinin kendisinin demliracaatta bulunmasl saglanacaktlr. 

15- Smavlarda ozel egitime ihtiyacl olan ogrenciler ile ilgili gerekli tedbirlerin almabilmesi iyin; ogrenci 
velisilvasisi tarafmdan "OzUrlUlEngelli Saghk Kurulu Raporu", "OzUrIU/Engelli Kimlik Karb" veya 
"Engelli bilgisinin i~lendigi nUfus ciizdan"mdan biri, siiregen hasta1igl olan ogrenciler iyin ise saghk 
raporunun ash veya onaylanml~ ornegi ile Rehberlik Ar~tIrma Merkezi'ne b~vuru yapllmasl 
gerekmektedir. Belirtilen belgelerin ash, noter tasdikli ornegi veya belgeyi diizenleyen ilgili makamca 
"Ash gibidir" onaYl olanlarm dl~mda herhangi bir rapor veya beige kabul edilmeyecektir. Ancak gorme, 
i~itme, zihinsel ve ortopedik engelliler ortaokullarl ile yatIiI bOige ortaokulu miidiirltiklerince resmi 
yazlyla engel durumunu bildirir oziirlii saghk kurulu raporunun orneginin Rehberlik ve Ar~tlrma 
Merkezi'ne gonderilmesi halinde, raporun ash istenmeyecektir. Ozerinde tahribat silinti ve kazmtt olan 
raporlar geyersiz sayIiacaktlr. 

16- Resmi ve ozel tUrn okuIlkurum miidUrlllkleri He rehberlik ve ara~tIrma merkezi mildtirlllkleri 
bilgilendirilerek yapiiacak gilncellemelerin ilk 7 madde iyin en gey 13 Ekim 2015 tarihi mesai bitimine, 
diger maddeler iyin ise 16 Ekim 2015 tarihi mesai bitimine kadar tamamlanmasl saglanacaktlr. 

17- Yukanda belirtilen hususlarm tam ve hataslz olarak gereginin yerine getirildiginin teyidi; okul 
miidilrlilgtince ilye mill) egitim mtidilrlilklerine, ilye milli egitim mildilrliiklerince il mill! egitim 
mtidiirliiklerine, il mill! egitim miidtirltiklerince de 16 nCI maddede belirtilen tarihlerin ertesi giinti mesai 
bitimine kadar Bakanhglmlz Temel Egitim Genel Miidtirltigtine resmi yazl ile bildirilecektir. 

Bilgilerinizi ve yukandaki aylklamalar dogrultusunda yapilacak i~ ve i~lemlerin herhangi bir aksakhga 
meydan verilmeden okul, kurum, ilye ve il milli egitim miidiirlilklerince titizlikle takip edilmesi hususunda 
geregini onemle rica ederim. 

YusufTEKiN 

Bakan a. 

Mtiste~ar 

DagltIm: 

Geregi: 

Bplam 

Din Ogretimi Genel MUdtirlilgil 

Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Miidiirliigii 

Ozel Ogretim Kurumlarl Genel Miidilrliigu 
Rayat Boyu Ogrenme Genel Miidiirlllgii 

Olyme, Degerlendirme ve Smav Rizmetleri Genel Mildilrlilgii 

Bilgi i~lem Dairesi B~kanhgl 
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