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SaYl :32026198-200-E.I0819049 05.10.2016 
Konu : Okullanmlzda Dikkat Edilmesi 

Gereken Hususlar 

............................ KA YMAKAMLIGINA 
i1ge Milli Egitim Miidiirliigli 

•••• •• ;<. .. 
................. .............................. MUDURLUuUNE 


Bakanhglmlz Temel Egitim Genel Miidiirliigliniin 28/09/2016 tarih ve 10388448 
saYlh okul oncesi ve ilkogretim kurumlarlmlZda sene ba~mda yapllmasl gereken hususlar ile 
ilgili a91klamalarl igerir yazlSI ekte gonderilmi~tir. 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 

VaH a. 


Milli Egitim Miidiirii 


EKi: 

l-Yazl ( 4 Sayfa) 


DAGITIM: 

ilge Kaymakarnhgma 


ilgili Okul Miidiirliiklerine 
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T.e. 
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Temel Egitim Genel Mudiirlugu 


SaYI : 10230228-200-E.I0388448 28.09.2016 
Konu : Okullanmlzda Dikkat Edilmesi 

Gereken Hususlar 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi: a) Milli Egitim Bakanhgl OkulOncesi ve ilkogretim Kurumlan Yonetmeligi 
b) Ortaogretim Genel Mudiirlugtlnfin 2016/12 Say1l1 Genelgesi. 
c)Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kanhgmm 31.08.2016 tarihli ve 

79031618-480-E.9260557 sayIll yazlSI. 
d)Temel Egitim Genel Mudiirlugfinfin 18.01.2015 tarihli ve 

43769797-10.07.01-E.595420 saylh yazlSl. 

ilgi (b) Genelge dogrultusunda 2016-2017 egitim ogretim yIll birinci kanaat donemi 19 
EylUl2016 pazartesi gfinu ba~laml~tlr. 

Okul oncesi ve ilkogretim kurumlanmlzda sene ba~mda yapllmasl gereken hususlar ilgi 
(a) Yonetmelik hukfunlerinde aylkya belirtilmi~ olmakla birlikte; yeni egitim ogretim Ylh 
boyunca dogabilecek aksakhklann onune geyebilmek, daha kaliteli ve sorunsuz bir egitim 
ogretim Ylh geyirebilmek adma a~agldaki aylklamalarm yapllmasma ihtiyay duyulmu~tur. 
Bunagore; 

1. 	 e-Okul Yonetim Bilgi Sistemi iyerisinde aday kaylt listesinde ogrenci olup olmadtgl 
kontrol edilerek, varsa bu ogrencilerin kesin kaYlt i~lemlerinin ivedilikle tamamlanmasl, 

2. 	 Genel MudiirlUgumfizce valiliklere gonderilen 20.06.2016 tarih ve 6739201 saYlh "Okul 
Oncesi Egitim" konulu yazlda belirtildigi fizere okul oncesi egitim iyin gerekli i~ ve 
i~lemlerin titizlikle yapIlmasl, 

3. 	 e-Okul Yonetim Bilgi Sistemi'nde yer alan ogrenci bilgilerinin 24/03/2016 tarihli ve 
6698 saylh Ki~isel Verilerin Korunmasl Kanununda belirtilen hailer dl~mda UyUncu 
~ahlslarla kesinlikle payl~llmamasl; 6284 SayIlI Ailenin Korunmasl ve Kadma K~l 
Siddetin Onlenmesine Dair Kanun geregince, hakkmda gizlilik karan bulunan 
ogrencilere yonelik yazl~malann ivedilikle ve Islak imza ile yapIlmasl, 

4. 	 ilgi (a) Yonetmeligin 52 nci maddesinde belirtilen "ogrencilerden beklenen davranl~lar" 
arasmda "kitap okuma aII~kanhgml kazanmalan" hususu da yer almakta olup, bu 
baglamda slmf kitaphklanmn titizlikle olu~turularak e-Okul Yonetim Bilgi Sistemindeki 
"okudugu kitaplar" kIsmma i~lenmesi ve dfizenli olarak kontrollerinin yapdarak 
gfincellenmesi, 
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5. 	 Okul kiitiiphanelerinin, ilgi (a) Yonetmeligin 86 nCl maddesine gore diizenlenmesi ve 
kiitUphanelerde bulunan basth materyallerin, okul miidiir yardtmcIlan ba~kanhgmda 
kurulacak olan bir komisyon tarafmdan incelenerek FETD/PDY ve diger tUm teror 
orgiitlerine ait veya teror orgiitleri ile ili~kili oldugu dii~iiniilen yaymevlerine ait, 
ogrenciler iyin sakmca te~kil edebilecek baslh materyallerin tespit edilerek imha 
edilmesi, 

6. 	 Mevsimlik Tanm i~yileri ile GOyer ve Yart GOyer Ailelerin Cocuklarmm Egitime 
Eri~imi Konulu 2016/5 no'lu Genelge hiikiimleri dogrultusunda gerekli i~ ve i~lemlerin 
titizlikle yerine getirilmesi, 

7. 	 e-Okul Yonetim Bilgi Sistemi veri giri~lerinin (devam takibi, puan i~lemleri ve benzeri.) 
zamanmda ve titizlikle yaptlmast, ozellikle 8. smtf ogrencilerinin merkezi sistem ortak 
smav siirecinde olmalanndan dolaYl bu ogrencilerin bilgilerinde eksiklik olmamasma 
ozen gosterilmesi, 

8. 	 Egitim ogretim donem sonu ve ytl sonlannda, ogrencilerimizin ytl boyunca akademik, 
davram~sal ve sosyal yonden geli~melerini belgeler nitelikte olan birinci ve ikinci yan 
yll sonlannda ogrencilere verilecek karnelerde bulunan "Slmf/$ube Rehber 
Dgretmeninin Ogrenci Hakkmdaki Gorii~ii" ktsmmm ogrencilerimizi geli~imsel yonden 
olumlu olarak etkileyecegi dii~iiniildiigu i9in ogreneilerin bireysel ozelliklerini niteler ve 
destekler ~ekilde yazllmasl, 

9. 	 Evde ya da hastanede egitim alan ogrencilerin durumlanmn e-Okul Yonetim Bilgi 
Sisteminde yer alan "Ogrenci Genet Bilgileri" boliimiine eksiksiz bir ~ekilde i~lenmesi 
ve bu ogrencilere ait ders programlan ve ogretmen gorevlendirmelerinin zamamnda 
yapIlmasl, 

10. 	ilgi (a) Yonetmeligin 18'inci maddesi uyannca yurt dl~ma ylkan ogrencilerin yurt dl~l 
adreslerinin okul yonetimi tarafmdan eksiksiz bir ~ekilde e-Okul Y onetim Bilgi 
Sistemi'ndeki ilgili boliime i~lenmesi; okul idaresi tarafmdan yurt dl~l adresleri tespit 
edilemeyen ogrencilerin, il/ilge milli egitim miidiirliiklerine bildirilerek ogrencilerin yurt 
dl~l adreslerinin iVi1ge emniyet miidiirliikleri vasltaslyla ara~tmlarak adresleri tespit 
edilenlerin Bakanhglffilza bildirilmesi, 

11. 	Biiyiikelyilikler biinyesinde a9Ilml~ olan okullara Milli Egitim Bakanhgl Denklik 
Yonetmeliginin 11 inci maddesine gore "Biiyiikelyilikler biinyesindeki okullar ile 
uluslararasl okullar ve internet ortammda verilen egitimlerin denkligi 
yapIlamamaktadlr." ifadesinden hareketle T.e. vatanda~l velilerin, magduriyet 
ya~amamalan baklmmdan, yocuklanmn kaYltlanmn soz konusu okullara 
yaphrmamalan hususunda bilgilendirilmesi, 

12. 	ilgi (a) Yonetmeligin 14 iincii maddesi geregince mecburi ilkogretim 9agmda olup yurt 
dl~mda bulunmasl, tutuklu olmasl, oturdugu yerde okul bulunmamasl ve saghk durumu 
nedenleri ile hiy okula gidememi~ veya ogrenime ara vermi~ 90cuklardan ozel bir 
~ekilde kendini yeti~tinni~ olanlann bilgi diizeylerinin tespit edilerek uygun slmfa 
yerle~tirme i~lemlerinin yapllmasl, 

13. 	ilgi (a) Yonetmeligin 32 nci maddesi geregmce, ilkokul 1, 2 ve 3 iineii smlf 
ogrencilerinden bilgi ve beeeri baktmmdan slmf diizeyinin iistiinde olanlann velisinin 
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yaztli talebi, smif ogretmenin onerisi ile egitim ve ogretim ytlmm ilk ayl i~inde simf 
yOkseltme smavma ahnarak, b~anh olanlar hakkmda yonetmelik hUkiimleri geregince 
gerekli i~lemlerin yapllmasl, 

14. 	ilgi (a) Yonetmeligin 35 inci ve 36 nCI maddeleri uyannca sene ba~l zUmre ogretmenler 
kurulu ve ~ube ogretmenler kurulu toplanttiannm yonetmelik hUkiimleri dogrultusunda 
titizlikle yapilarak bir donem boyunca uygulanmasl planlanan i~ ve i~lemler ile 
ogrencilerin ki~isel geli~imlerine yonelik gerekli takip ve izlemenin yapllmasmm 
saglanmasl, 

15. 	Miilki idare ammnm gozetim ve sorumlu1ugunda illi1~elerde olu~turulan kutlama 
komitelerince hazlrlanacak olan prograrnlarda ve okullanmlzda ger~ekle~tirilecek biitiin 
sosyal ve kiiltiirel faaliyetlerde kullanllacak; miizik, ktyafet, dekorlsiis1eme ile adl ge~en 
giinlerde sahnelenecek, tiyatro, piyes, ~iir, konu~ma gibi metinlerde giiniin anlam ve 
onemine, ~ocuk1ann pedagojik geli~imlerine, milli, manevi, kiiltiire1 deger1erimize, 
birlik ve beraberligimize, gelenek, goreneklerimize, tarihimize ve ~anh mazimize vurgu 
yapdarak uygun olanlann se~ilmesi; ifade edilen ozellikler ile ortii~meyen etkinlik ve 
materyallere kutlama programlannda yer verilmemesi, 

16. 	Ogrencilerin geli~imlerini destekleyen ders dl~l faaliyetlerden olan sosyal, kiiltiirel ve 
sportif faaliyetlerin uygulanmasl esnasmda rekabet olgusuna yer verilmeksizin i~birligi 
i~erisinde ortak paydada bulu~malarml saglayacak ~ekilde diizenleme ve taktm ruhunu 
destekler nitelikte uygulamalarda bulunulmasI, 

17. 	ilkokul I inci simf ogrencilerinin okuma ve yazmaYl ogrenmelerine ili~kin olarak 
okullarda degi~ik aylarda "Okuma Bayraml" etkinlikleri diizenlenmektedir. OkuUar ve 
smlflar arasmda rekabete meydan vermeyecek ~ekilde biitiin 1 'inci simf ogrencileri i~in 
ortak olmak suretiyle sadece bir kez "Okuma Bayraml" etkinliklerinin diizenlenmesi ve 
bu etkinliklerin egitim ogretim Ylhnm maYIS aymm ikinci haftasmdan once yaptlmamasl, 

18. 	e-Okul Yonetim Bilgi Sistemi ile ilgili olarak; kaYlt, nakil, simf yOkseltme, denklik ve 
benzeri konulann oncelikli olarak ilIil~e MEBBis Y oneticileri araclhglyla 
~ozUmlenmeye ~ah~llmasl, ~ozUmlenemeyen durumlarda ilgili konunun it aracIllglyla 
BakanhgImlza iletilmesi, 

19. 	Genel Miidiirliigumiizce valiliklere gonderilen 19/09/2014 tarihli ve 4068238 saylh 
"Se~meli derslerin puanla degerlendirilmesi" konulu yazlda belirtildigi iizere se~meli 
dersler i~in de puan giri~lerinin aksahlmadan yapllmasl, 

20. ilgi (a) Yonetmeligin bazl maddelerinde 	16/06/2016 tarihli ve 29744 saYlh Resmi 
Gazete'de yaylmlanml~ degi~ikliklerin okullkurum yoneticilerimiz tarafmdan 
incelenerek gerekli duyuru ve bilgilendiri1me1erin yapllmasl, 

21. Okul oncesi egitim 	ve ilkogretim kurumlanndaki biimn ogretmenlerimiz tarafmdan 
egitim ve ogretim programlanmn Bakanhglmlz Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kanhgmm 
''http://ttkh.meh.gov.tr/www/ogretim-programlarilicerikl72'' internet adresinden 
incelenmesinin, 2016-2017 egitim ogretim Ylhnda uygulanmaya ilkkez b~lanacak olan 
ogretim programlartmiZ da dikkate almarak giincellemelerin takip edilmesi, 

22. Temel Egitimden Ortaogretime Geyi~ Sistemi kapsammda yapIlan merkezi sistem ortak 
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smavlan i9in ogretim programlannm i~leni~inde iilke genelinde birlikteligi saglamak 
amaclyla konulkazammlann daglllmma yonelik olarak Bakanhglmlz Talim ve Terbiye 
Kurulu Ba~kanhgl tarafmdan hazrrlanan ilgi (c) yazl eki 9izelgelerin dikkate ahnarak 
derslerin i~lenmesinin saglanmasl, 

23. Genel Miidiirliigiimiizce hazrrlanan ve 	internet sayfamlzda yer alan "e-Okul Yonetim 
Bilgi Sistemi Kurum i~lemleri Bilgilendinne Rehberi"nin okul yoneticileri tarafmdan 
incelenmesi ve gerekli gorulen hususlann ilgili personele duyurulmasl, 

24. Ogretmen ve ogrencilerimize iicretsiz dagloml yapllan ders kitapIarmm 	dl~mdaki diger 
yardlmcl materyallerin okullarImIzda reklam ve tamtlmmm yapIlmamasl, satm ahnmasl 
ve kullanlml konusunda ogrencilerimizin zorunlu tutulmamasl; ogretmen ve 
ogrencilerimizin ders kitaplan dl~mda ihtiya9 duyabilecegi egitim ogretim kaynagl ve 
dokiimaniarla ilgili olarak Bakanhglmlzm egitim bili~im agI olan www.eba.gov.tr 
adresine yonIendirilmeIeri; Bakanhglmlzca gonderilen ogretim materyalleri dl~mda 
proje, protokol vb. 9ah~malar kapsammda ge~itli kurum ve kurulu~larca ogrencilerimize 
dagltIlmak iizere okullanmlza bagl~ veya yardtm adl aItmda gonderilen kitap, bro~iir, 
afi~ vb. materyallerle ilgili olarak ilgi (d) yazl dogruItusunda uygulama yaptlmasl; 
ogretmenlerimizin, ogrencilerimizin kullanacaklan klrtasiye malzemeleri konusunda 
belirli markalara yonlendinnede bulunmamasl ve okullanmlzda velilerimizi maddi 
yonden yorabilecek her tiirlii uygulamalardan ka91mlmasl, 

25. Okul Oncesi Egitim ve 11kogretim Kurumlannda yeni kaYlt ve nakiller esnasmda az da 
olsa velilerden kaYlt parasl veya bagl~ adt aItmda para talep edildigi duyumlan 
ahnmaktadu. Soz konusu taleplerin 222 sayth ilkogretim ve Egitim Kanunu, 2011140 
sayth Genelge ve 09.09.2016 tarihli 9742303 saylil Miiste~arhk Makammdan 9lkanlmt~ 
olan "KaYlt Parasl" konulu valilik yazlSI hiikiimlerine aykm olmasl sebebiyle,bu 
husustaki ~ikayetlerin Valilikler tarafmdan ivedilikle degerlendirilerek gerekli i~lemlerin 
yapllmasl gerekmektedir. 

Bilgilerinizi ve yukandaki a9lklamalarla ilgili gerekli tedbirlerin ahnmasl hususunda 
geregini arz/rica ederim. 

Dr. Cern GENCOGLU 

Bakan a. 


Genel Miidiir 


DagltIm: 
Geregi: Bilgi: 

BPlam Bilgi i~lem Dairesi Ba~kanhgl 
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