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MU~ vALiLiGi 


it Milli Egitim MiidiirIngii 


Say) :47339225/200/6756026 20.06.2016 
Konu:Bildiri Yaymlamasl 

........................... KA YMAKAMLIOINA 

il<;e Milli Egitim Miidiirii 

............................ MOOORLOOUNE 

ilgi: M.E.B Ortaogretim Genel Miidiirliigii'niin 16.06.2016 tarih ve 6653332 saYlh yazlSl. 

Bakanhglmlzm bazl giizide kurumlanmn isimlerinin yazlh ve g()rsel medyada siyasi 
<;Ikar ama<;h kulamlarak Ylpraulmasl ve imajlannm olumsuz etkilenmesiyle ilgili Ortaogretim 
Genel Miidiirliigiiniin yazlSl ekte gonderilmi~tir. Ekte gonderilen yazl dogrultusunda il<;e 
kaymakamhklan ve okul miidiirliiklerince gerekli onlemlerin almmasl hususunda; 

Bilgilerinize ve geregini rica ederim 

Sebahattin EKE 

Vali a. 
il Milli Egitim Miidiir V. 

Ek: 

1 Yazl 

Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. bttp:llevraksOfl,,'U.meb.gov.tr adresinden 33f4-b989-3fS3-84d8-ee2b kodu ile teyit edilebilir. 



T.C. 


MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 

Ortaogretim Genel Mi.idi.irli.igli 


SaYI : 83203306-10.03-E.6653332 16.06.2016 
Konu : Bildiri Yaymianmasl 

.................... vALiLiGiNE 
(il Milll Egitim Mi.idUriligli) 

Son glinlerde Bakanhglmlzm bazl glizide kurumlannm isimleri yaztll ve gorsel 
medyada siyasi C;:lkar amac;:lt kullanllarak Ylpratdmakta ve dolaYlslyla imajlan olumsuz 
etkilenmektedir. Soz konusu haberlerde okul adl belirtilmekle beraber oi~renci ya da personel 
adl gec;:memektedir. Ogrenci ve veli adl kullanllmadan basmda yer alan bu bildirilerin ogrenci 
ve veli kaynakh olmaktan c;:ok bazl siyasi c;:evreler ve STK'lar tarafmdan organize edildigi 
anla~Jlmaktadlr. izin almmadan ogrenciler ve kurumsal kimligi kullanarak okullar uzerinden 
bu mahiyette siyasi igerikli bildiri yaymianmasl suc;:tur. Okul yonetimi ve ogretmenierin taraf 
oimadlgl bir konuda okul admm ge9mesi, niyetin provakatif ve ogn;ncilerin istismanna 
yoneIik oldugunu a<;lk<;a gostermektedir. 

Ogrenciierimizin bu tarz eylemierin It;me <;ekilmek istenmelerinin iyi niyetli 
giri~imler oimadlgl gorulmektedir. Soz konusu fiil ve davram~lan yapanlar ile bunlara 
katilanlar hakktnda meri mevzuat <;er<;evesinde i~lem yaptlmasl ve buna gore taraflann da 
sorumlu davranmalan gerekmektedir. 

Bilgilerinizi ve valiliginizce konunun lizerinde hassasiyctle duruimasl hususunda 
geregini rica ederim. 

YusufTEKiN 
Bakan a. 
Mliste~ar 

Dagltlm: 

Geregi: Bilgi: 

B Plam APlam 
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