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Milli Egitim MlldiirHigii 

SaYI : 77453069/870 ~ ~5 24110/2016 
Konu :2016-2017 Egitim Ogretim YUI 

Degerlendirme Toplantlsl 

.......................OKULIKURUM MUnURLlrKLERiNE 


Saym Valimiz Seddar Y A VUZ'un kattbmlarlyla 13 Ekim 2016 tarihinde yapllan 
2016-2017 Egitim Ogretim yth sene bB.§l degerlendirme toplanttsmda alman kararlar ekte 
sunu1mu~tU:r. 

Soz konusu toplanttda alman karalar dogrultusunda okullkurumunuzdaki i~ ve 
i~lemlerin yiiriitUlmesi hususunu; 

Geregini rica ederim. 

cr~ 

Milli Egitim Mlldiirii 

EKLER: 

I-ToplantI Tutanagl (2 Sayfa) 
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iI Yazl i~leri Mudurliigu~. 
Sayl : 44268759-010.00 13.10.2016 
Konu: Toplantt. 

2016-2017 SENE BASI EGiTiM VE OGRETiM YILI DEGERLENDiRME 
, TOPLANTITUTANAGI 

Saym Valimiz Ba~kanhgmda, il Milli Egitim Mudiirli, Milli Egitim Mudur Yardlmcllan, 
Sube Mudiirleri ve Merkez ilgemizdeki tUm Okul Yoneticilerinin katlhmlyIa, 13.10.2016 
gunu saat 13.30'da Ogretmenevinde, egitim-ogretim sorunIanmn ve 90zum yollanmn 
payla~tldlg1, degerlendinne toplantlsmda a~ag.da belirtilen konular gOrU~Ulerek kar~lhkh 
go~ ah~veri~ bulunulmu~tur. 

a. SU9 i~Iemeyi ah~kanhk haline getiren ve okul giivenligini etkileyen ogrenciler ile 
ilgili diger kurum ve kurulu~Iar1a i~birligi igerisinde 9ah~malar yapIlarak, uzmanlar 
tarafmdan yaptlacak degerlendinne iIe gerektiginde psiko-sosyal destek verilmesinin 
sagiamnasl, 

b. Okullann gevresinde bulunan seyyar satlctlann onienmesi ve terk edilmi~ virane 
mekanlann tespit edilmesi amactyla, Milli Egitim Miidiirliigii, kolluk kuvvetleri ve 
yerel yonetimler gerekli onlemlerin almmasl konusunda i~birligi yapmalan, 

c. Ogrencilerin yasa dl~l orgiitlerin ve ideolojik 
tutulmasma kar~l gerekli onlemlerin ahnmasl, 

faaliyetlerin etkilerinden uzak 

d. Okullann yakm gevresinde bulunan umuma a91k yerler, internet salonlan (kafeler), 
elektronik oyun salonlan ile park ve bah9elere yonelik denetimlerin artmlmasl, 

e. Okul yonetimleri tarafmdan uyu~turucu, uyancl ve U9UCU madde kullandlgl bildirilen 
ogrencilerin ailelerinin almalan gereken tedbirler ve baglmhhkla mucadele 
konulannda, bilgilendirilmesi amaclyla ilgili birimlerle irtibat kurulmasl, 

f. Okullarda periyodik olarak veli toplantIlan yapdacak, ogrenci problemleri bu 
toplanhlarda dile getirilecek ve kar~ihkh olarak bunlarla ilgili ahmnasl gerekli 
tedbirlerin gorii~iilmesinin saglamlmasl, 

g. Ogrencilerde olagan dl~mda dikkat gekici davram~lar gozlenmesi durumunda kurum 
idaresince gecikmeksizin ailelerinin bilgilendirilmesi, aynca velilerin ogrencilerle 
daha fazla ilgilemneleri saglanllarak ogrencileri yanh~ ve zararh davram~lardan 
korumalan i9in velilerin de sorumlulugunun bulundugu hissettirilerek, katktlanmn 
istenilmesi, 

h. Kurumlann bina ve bahgelerine ilgisiz ki~ilerin giri~i engellenecektir. Uyanya 
rag.nen ilgisiz ki~ilerin ginnekte lsrar etmesi veya izinsiz ginnesi durumunda, 
idarece konu ivedilikle en yakm giivenlik birimiyle payla~llmasl, 

i. Kurumda geyici olarak 9ah~tmlacak i~9i, usta, tamirci, kantinci gibi ki~ilerle ilgili 
gerekli tedbider ahnacak, egitim ortamml bozmamalan ve ogrencilerle kendi 
gorevleri dl~mda temas etniemelerinin saglamlmasl, 

j. Ogrencilerin okula baghhklarml ve aidiyet duygulanm artlnnak amaclyla okulda 
sosyal, kUlturel ve sportif faaliyetler duzenlenmelidir. Okulda bu turden faaliyetler 
diizenlenirken ogrencilerin gorii~, oneri ve talepleri ahmnah, oncelikler ogrencilerin 
gorii~lerine gore belirlenmesi, 

k. Okul Pansiyonlannda kalan ogrencilerimizin giinun gerektirdigi ~artlara uygun 
egitim almasl, giivenliginin yeterince saglanmasl, sosyal ve kiiltiirel etkinlikler 
yoniinden ihtiyaylanna cevap verebilecek ortamlar olarak diizenlenmesi, pansiyon 
kapasitelerinin daha yok ogrenciye hizmet verebilmesi, verimli kullamlmasl, bo~ 
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ii:-
"' birakilmamaSl, temizligi, hijyeni, yemeklerin kalitesi, kullallllan aray-gerecin 

'iF' kontrolii, ogrencilerin beden tel11izligi, banyo, SlCak su vb. hizl11etlerin en giizel 
~eki1de sunulmasl,

"":..... 

g 
 l. 	 Kunnnlarm e1ektrik ve sIhhi tesisatlan, lSltma sistel111eri, baca ve yatIlan, teknik 

~artlar yeryevesinde gerekli periyotlarla kontrol ettirilerek teknik eleman raporuna 
baglanacak; tehlike olu~turabilecek hususlar varsa ivedilikle giderilmesi, 

m. 	Kurul11 binalannda sivil savunma ve koruyucu giivenlik mevzuat111111 uygulanmaS1l11 
saglayarak takibinin onemle yapllmasl, 

n. 	 <;ocuklammzlll ve genylerimizin saghkh ve dengeli bir ~ekilde beslenmelerinin 
saglanabilmesi amaCl ile ozellikle okul kantinlerinde asgari teknik ve hijyenik ~artlar 
ile glda guvenligine ait ~artlann olu~turulmasl ve bunlann surekli olarak gerek okul 
idarelerince veya gerekse ilgili kurumlarca takip edilmesi, 

o. 	 Devletimize teslim edilen ve gelecegimiz olan yocuklanmlzlll can ve mal 
giivenliklerinin mutlak saglanmasl esaSl iyerisinde 2016-2017 egitim ve ogretim 
yIllllda okul servis araylar1ll111 sebep olabilecegi trafik . kazalanllln onlenmesi 
amaclyla gerekli tedbirler uygulanmasl ve kararhhkla takip edilmesi, Ogrenci ta~lma 
hizmetlerinin diizenli ve giivenli olarak surdiiriilmesi iyin kaymakamhklar, kolluk 
kuvvetleri ile ilye milli egitim ve okul mudiirluklerinin takip ve kontrolii altlllda 
tutulmasl, 

Hususlan gorii~iilmii~ olup, toplantIya katIlan kurum yoneticilerine yah~malannda 
b~anlar dilenmi~, 2016-2017 Egitim ve Ogretim Ylh'llln daha verimli geyl11esi temenni 
edilmi~tir. 13.10.2016 

c::--_ 
Seddar Y A VUZ 

Vall 
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