
T.C. 


MU~ vALiLiGi 

il Milll Egitirn MudUrlugti 


SaYl : 32026198-200-E.5589389 18.05.2016 
Konu : Yll Sonu i~ ve i~lern1eri 

............................................. KA YMAKAMLIGINA 
ill(e Milli Egitirn MudUrlugti 

.............................. iLKiORTAOKUL MODORLOGUNE 


Milli Egitirn Bakanhgl Ternel Egitirn Genel Mudiirlugunun ekli 13/05/2016 tarih ve 
5416942 saylh yazllannda; ilkogretim kurumlannda ytl sonunda yapIlacak i~ ve i~lernler ilgi 
Yonetmelikte al(lkl(a belirtilrni~ olup uygulamada aksakbga rneydan verilrnernesi il(in 
al(1klamalar yapllml~t1r. 

Ytl sonu i~ ve i~lemlerinde uygulamada aksakbga meydan verilmemesi amaclyla ekli 
yaZlda belirtilen al(lklamalarla ilgili gerekli tedbirlerin abnmasl hususunda; . 

Geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 

Vali a. 


il Milli Egitim Mudfuii 


Ekler: 

l-YaZl (3 Sayfa) 


Daglt1m: 

ill(e Kaymakamhklarma 


Tum ilkokul ve Ortaokul Mud. 
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T.e. 

MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 


Temel Egitim Genel 'Mudurlugu 


SaYl : 10230228-200-E.5416942 13.05.2016 
Konu : Y tl Sonu i~ ve i~lemleri 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi: Milli Egitim Bakanltgl Okul Oncesi Egitim ve ilkogretim Kurumlan yonetmeligi. 

ilkogretim kurumlannda Yll sonunda yapllacak i~ ve i~lemler ilgi Yonetmelikte aClkca 
belirtiltni~ olup uygulamada aksakltga meydan verilmemesi iCin ~agldaki aClklamalann 
yaplltnasma ihtiyac duyultnu~tur. 

Bilindigi tizere ogrenci b~ansmm degerlendiriltnesi ilgi Yonetmelik'in 31 'inei 
maddesi ile duzenlenmi~tir. Buna gore; 

1. i1kokullarda ogrencilere smlftekran yaptmltnamasl esasttr. Ancak; 
a) istenilen yeterlikduzeyine ula~amaffil~ ilkokul ogrencilerine. velisinin 16.06.2016 tarihine 
kadar okul mudfulugunden yazlh talepte bulunmasl uzerine ilkokul ogrenimleri sfuesince bir 
defaya mahsus olmak uzere slmftekran yaptmlabilir. 
b) Kayna~tlrma egitimlerine devam eden ilkokul ogrencilerine. velinin 16.06.2016 tarihine 
kadar okul mudfulugune yazlh talebi ve Bireysel1e~tiri1mi~ Egitim Programl Geli~tirme 
Birimi'nin karan dogru1tusunda. bir defaya mahsus oltnak tizere slmftekran yaptmiabilir. 
c) E-Okul kaYltlarmda aktif olup okula devaml saglanamayan, e-Okul kaYltlannda pasif 
durumda bulunan, haftabk ders cizelgesindeki derslerin her birinden en az bir puan alamayan, 
birinci donemde okula devam edip ikind donemde Yonetmeligin 27'nci maddesinin Sinci 
ftkrasmda saydan mazeretler dl~mda devam etmeyen ogrencilere slmftekrarl yaptmhr. 

2. Ortaokullarda ise; 
a) $ube Dgretmenler Kurulu ($DK) toplanttlan 13-16 Haziran 2016 tarihleri arasmda 
yapllarak kurullarda alman kararlar e-Okul $DK i~lemleri ekranma kaydedilecektir. 
b) Dzfusuz 20 gUn devamslzhk yapanlar ile herhangi bir dersten yll sonu puam 45'ten az olan 
ogreneilerin smlf gecmesine veya smlf tekranna ~ube ogretmenler kurulunca karar 
verilecektir. 

c) Sfuekli devamslZ ogrenciler ile $DK'e kalan ogrencilerin durumlannm e-Okul $DK 

i~lemleri ekramna i~lenmesi saglanacaktrr. 

C) Okula hic devam etmeyen ogreneiler ve haftahk ders cizelgesindeki tUm derslerden puanl 

girilmeyen ogrenciler He ilgi Yonetmelik'in 27'nci maddesinin 5'inci flkrasmda belirtilen 

mazeretler dl~mda okula en az bir donem devam etmeyen ogreneilere smlf tekran 

yapttnlacaktlr. 

d) Secmeli dersler dahil tUm dersler puanla degerlendirilecektir. Her dersin ozelligine gore 
smav, proje ve ders etkinliklerine katthm puanlarl e-Okul sistemine i~lenecektir. 
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e) Ozellikle 8. smlf ogrencilerinin Merkezi Sistem Ortak Smavlan sonunda ortaogretim 

kurumlanna yerle~tirilmelerinde herhangi bir aksakhga yol a91lmamasl amaclyla ogrenci 

puanlanna i1i~kin e-okula buffin veri giri~lerinin tamamlanmasl saglanacaktrr. 

f) "E-Okul 1 Kurum i~lemleri 1 $OK Slmf Tekranna Kalanlar" ekram, okul yonetimi 

tarafindan giinliik kontrol edilerek $OK karan abnmaml~ ve hakkmda i~lem tamamlanmaml~ 

ogrenci buakllmayacaktrr. 

g) Evde ya da hastanede egitim alan ogrenciler ile kayna~ttrma egitimi alan ogrencilerin 
durumu, e-Okul ogrenci genel bilgileri ekranmdan okul yonetimi tarafmdan i~aretlenecektir. 
g) ilgi Yonetmelik'in 23'iincu maddesi kapsammda gegerli mazereti olmadan smavlara 
kattlmayan, projesini teslim etmeyen ogrencilerin ilgili ders hanesine "G" yazIlacakttr. 
Siirekli devamslz olan ogrenciler ise sistem tarafmdan otomatik olarak slmfta 
brraktlacagmdan dersler ktsmlna "G" yaZllmayacaktrr. 

3. ilgi Yonetmelik' in 21 'inci maddesinde, ilkokul 4. smlf ile ortaokul ve imam hatip 
ortaokullarmda ogrenci ba~anslmn 100 tam puan iizerinden degerlendirilmesi ve virgiilden 
sonra dort basamak yiiriitiilmesi hiikmu yer aldlgmdan, slmf ge9me defterleri bu hiikme gore 
e-Okul sisteminde diizenlenmi~ olup bu dogrultuda i~lem yapllmasl hususuna gerekli 
hassasiyet gosterilecektir. Buffin s1ll1flann slmf ge9me defterleri incelenerek, smlf gegen ve 
slmf tekranna kalan ogrencilerde varsa yanh~hklar ders yIlt sona ermeden diizeltilerek gerekli 
tUm i~lemler tamamlanacaktlr. 

4. ilgi Yonetmelik'in 19'uncu maddesi kapsammda mecburi ogrerum 9agl dl~ma 9tkan 
ogrenciler ders Ylb sonunda "e-OkullOgrenci Aynlma i~lemleri" ekranmdan pasifle~tirilecek 
ve EK-3 Ogrenim Belgesi verilerek A9tk Ogretim Ortaokuluna yonlendirilecektir. 

5. ilgi Yonetmelik'in 32'nci maddesinin 3'iincu fIkrasl kapsammda ortaokullimam hatip 
ortaokullannda haflZhk egitimi sebebiyle kaydl dondurulan ogrencilerin kaYltlan, 06.06.2016 
tarihine kadar aktifle~tirilerek smavlan yapdacak ve smavlarda 45'in altmda puan alan 
ogrencilerin durumlan, 13-16 Haziran 2016 tarihleri arasmda ~ube ogretmenler kurulunda 
gorii~iilerek karara bag~anacaktlr. 

6. Mevsimlik tanm i~9ileri ile g0ger ve yan g0ger ailelerin 90cuklanmn egitime 
eri~imine dair olarak yaymlanml~ olan 2016/5 saYlh Genelge hukiimleri dogrultusunda, okul 
yonetimleri, e-Okul Yonetim Bilgi Sistemi' nde "Mevsimlik Tanm i~9i Ogrencisi" ge9ici 
nakil sebebi ile gelen bu statiideki ogrencilerin okula devam takip ve not giri~lerini 

saglayacaktlr. Aym Genelgenin 3 'iincu maddesi hiikUmleri geregmce i~lemler yapdacaktrr. 

7. ilgi Yonetmelik' in 18'inci maddesi uyarmca yurt dl~ma giden ogrencilerin yurt dl~l 
adresleri, okul yonetimi tarafmdan yll sonuna kadar eksiksiz bir ~ekilde e-Okul Yonetim Bilgi 
Sistem'ine i~lenmi~ olacaktlr. Okul idareleri tarafmdan yurt dl~l adresleri tespit edilemeyen 
ogrenciler, il-ilge milli egitim mUdiirlugune bildirilecek, ogrencilerin yurt dl~l adresleri il-i1ge 
emniyet mudiirliikleri araclhglyla ar~tmlacaktrr. Adresleri tespit edilen ogrenciler Bakanhga 
bildirilecektir. 

8. ilgi Yonetmelik'in 86'ncl maddesi uyannca ~ube rehber ogretmenleri tarafmdan 
olu~turulm~ olan slmf kitaphklan kontrol edilerek ogrencilerin okuduklan kitap bilgileri 
eksiksiz bir ~ekilde e-Okul Yonetim Bilgi Sistemi'ne i~lenecektir. 

9. ilkogretim kurumlannda ogrenci davram~ puanlarmm verilmesi ve 
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degerlendirilmesine i1i~k:in ilgi Yonetmelik'in 29'uncu maddesinde; "ilkogretim 
kurumlannda; ders YIhmn her doneminde ogrencilerin davram~lan, Davram~ Puan 019iitleri 
Ek-4'te verilen o19iitler kullamlarak ilkokullarda smIf ogretmeni, ortaokul ve imam hatip 
ortaokullarmda ise ~ube rehber ogretmeni tarafmdan n(1) Geli~tirilmeli", "(2) iyi", n(3) Cok 
iyi" ~eklinde degerlendirilerek e-Okul Yonetim Bilgi Sistemi'ne i~lenecektir. 

10. E-Okul Yonetim Bilgi Sistemi'ndeki veriter, sadece Bakanhglmlzca yiiriitiilen 
egitim ve ogretim faaliyetlerinde kullamldlgmdan illilge ve okul yonetirnleri tarafmdan 
ii9Uncii ~ahlslarla ve resmilozel kururnlarla payla~llmayacak, bu konuda gerekli hassasiyet 
gosterilecektir. 

Bilgilerinizi ve yukandaki a9Ik1arnalarla ilgili gerekli tedbirlerin ahnmasl 
hususunda geregini arzl rica ederim. 

Dr. Cern GENCOGLU 
Bakan a. 

Genel Miidiir 

Dagltlm: 
Geregi: Bilgi: 
BPlam Bilgi i~lemDairesi Ba~kanhgl 

Din Ogretimi Genel Miidfuliigu 
Ozel Ogretim Kururnlan Genel Miidiirliigu 
Ozel Egitim ve Rehberlik Hizrnetleri Genel Miidiirliigii 
Rehberlik ve Denetirn B~kanhgl 
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