
T.e. 

MU~ VALiLiGi 


il Milli Egitim MiidiirHigii 


Sayl : 47339225/2001340541 10.01.2017 
Konu: Egitim Ogretim Faaliyetlerinin 

Tamamlanmasl 

........................ KAYMAKAMLIGINA 
Cilve Milli Egitim Mudurlugu) 

................................. MOnORLUGUNE 

ilgi MEB. Ortaogretim Genel MudurlUgunun 06.01.2017 tanh ve 273328 saYlh yazlSl. 

Ortaogretim Genel MudUrlUgllnun degi§ik sebeplerle ve zaman zaman egitime ara 
verilmesi nedeniyle i§ takvimine gore planlandlgl §ekilde gervekle§tirilemeyen egitim ve 
ogretim faaliyetlerinin telafi edilmesi ivin gerekli tedbirlerin almmasl ile ilgili yazlsl ekte 
gonderiImi§tir. 

\ 

I 
Geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 
VaH a. 

il MiIli Egitim Muduru 

Daglt1m: 
ilve Kaymalcamhldan 
TUrn Lise Mud. 

Bu evrak gOvenli elektronik imza ile imzalalllm~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden dadd-cOab-3e75-80a6-7a56 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr


T.e. 
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 

Ortaogretim Genel Mildtirltigti 


SaYl : 840375611200/273328 06.01.2017 
Konu: Egitim ve Ogretim Faaliyetlerinin 

Tamamianmasl 

DAGITIM YERLERiNE 

I', I 

ilgi : Mill! Egitim Bakanilgl Ortaogretim KUfllmlan Yonetmeligi. 

Ulkemizin bazl yerle~im yerlerinde degi~ik sebeplerle egitim ve ogretimle ilgili k:lsmi 
aksamalar ya~andlgl ve soz konusu yerle~im yerlerindeki kUlumlarda zaman zaman egitime ara 
verildigi, valiliklerce idar! izin uygulamasl yapIldlgl bilinmektedir. i~ takvimine gore planlandlgl 
~ekilde gen;ekle~tirilemeyen egitim ve ogretim faaJiyetlerinin telafi edilmesi i((i11 gerekli tedbirlerin 
ahnmasl onem arz etmektedir. 

Bu kapsamda egitim ve ogretimin ger((ekle~tirilemedigi kurumlanmlz ile yurt dl~mdan gelen, 
mill! sporcu olan, hastahk vb. sebeplerle derslerinde eksikligi bulunan ogrencilerin, yapdamayan 
egitim faaliyetlerinin telafisi i((in; valiliklerce ilgiJi mevzuati dogrultusunda gerekli tedbirler almarak 
eksiklikler giderileeek, il/il((e mim egitim ve okul mtidlirliiklerince planlamalar yapllarak ilgi 
Yonetmeligin 61 inci maddesi hlikiimlerine gore, hafta i((inde ders saatleri dl~mda, hafta sonlan ya da 
gerek goriilmesi hiilinde yanyll tatilinde telafi egitimi ger((ekle~tirilecektir. 

Egitim ve ogretimin saghkh bir ~ekilde devam etmesi i((i11 valiliginizee gerekli tedbirlerin 
ahnarak telafi programlan ile egitim ve ogretim slirecinin; ogrenci, ogretmen ve y5neticiler a((lsmdan 
herhangi bir hak kaybl olu~tunnayaeak ~ekilde tamamlanmas) hususunda 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Dagltlm: 

Geregi: 

-B Plam 

Erean TURK 

Bakan a. 


Genel Mlidiir 


Bitgi: 

- Mesleki ve Teknik Egitim Genel Mlidiirlligilne 

- Din Ogretimi Genel Mlidlirliigline 
- Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Miidlirliigilne 
- Hayat Boyu Ogrenme Genel Miidlirlligilne 

- Ozel Ogretim Kurumlan Genel Mtidlirlligline 
- Bilgi i~lem Dairesi Ba~kanhgma 

Atatul'k Blv. 06648 KlZllay/ANKARA Ayrmtlh bilgi i.;in: Dilek SEKOCO Egitim Uzmam 
EleklJ'Onik Ag: www.meb.gov.tr Tel: (0312)4131859 
E-posta: dileksekucu@meb.gov,tr Faks: (0 312) 418 0739 

Bu evrak guvenli eJektronik imza iJe imzalanml~tlr. http://evfaksorgu.meb,gov.tradresinden 05db-2ead-38b l-b5ge-fffa kodu i1e teyit edilebilir. 

http://evfaksorgu.meb,gov.tradresinden

