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....................................... KAYMAKAMLIGINA 
(il~e Mill]' Egitim Mildiirlilgu) 

..............................................MUDURLUGtJNE 

Nitelikli bir egitimin toplumumuzun her bireyine en ilst seviyede ula~tlfllmasl 
amaclyla ogrencilerimizi sadece akademik bilgilerle donanml~ bireyler olarak degil; milli ve 
manevi degerlerine sahip ~lkan, sosyal, killtiirel, sanatsal ve sportif yonleri geli~mi~ bireyler 
olarak da yeti~tirmek BakanlIglffilZm oncelikli hedefleri arasmda yer almaktadrr. Bu nedenle, 
21. yilzytl becerilerine sahip, ele~tirel dil~ilnebilen, problemlere dogru ve etkili yoziimler 
iiretebilen bireyler olmalan yonilnde ogrencilerimiz iyin yapllacak her tiirlil faaliyet ayn bir 
onem arz etmektedir. 

Okullanmlzda geryekle~tirilen egitim ogretim faaliyetlerinin etkili, kalIcl ve verimli 
olabilmesi, ogrenci, ogretmen ve velilerin yll ~ boyunca i~ birligi iverisinde valI~malanna 
baghdIr. Okul dI~l zamanlardaki egitim ogretim ve sosyal faaliyetlerin siirdilriilmesi ve bu 
faaliyetlerin okul ivi ogrenmelerle kopril kurarak bir butiin ol~tunnasl ise oncelikle velilerin 
ogrencilere destegi ile milmkiln kIlmacakt1r. Bu baglamda kazammlann ders dI~l egitim 
ogretim faaliyetlerinden ev odevleri veya sosyal faaliyetler yoluyla ogrencilere 
kazandrrIlmasl ayn bir onem ta~lffiaktadIr. 

Yanytl tatilinde test vozme, ozet yIkarma gibi ogrenciyi tek bir alana yonlendiren ev 
odevleri verilmemesi; bunun yerine, ogrencinin kendini tammasl, geli~tirmesi ve 
sosyalle~mesine katkl saglayacak sanatsal, killtiirel, sportif ve bilimsel faaliyetlere kat11masl 
te~vik edilmelidir. Bu yervevede, kitap okuma, film izleme, milze ve tarihi mekan gezileri ile 
toplumsal yardlm1a~ma ve dayam~maYl destekleyici faaliyetlerin tavsiye edilmesi uygun 
olacaktlr. 

Diger taraftan kamelerin bir amay degil, ba~annm degerlendirilmesi konusunda bir 
aray oldugunun ogrencilerimize ve velilerimize onemle ifade edilmesi' gerektigi, 
BakanhglmlZ Temel Egitim Gene1 Mudiirlugilniln 12/01/2017 tarih ve 486758 say1l1 
yazlsmda belirtilmektedir. 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Ali <;ELiK 
VaH a. 

Milli Egitim Mildiir V. 
EKI: 
l-Yazl (2 Sayfa) 
DAGITIM : 
ilve Kaymakam11klanna 
Tum Okul Mildilrliiklerine 
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DAGITIM YERLERiNE 

Nitelikli bir egitimin toplumumuzun her bireyine en ust seviyede ula~tmlmasl 
amaclyla ogrencilerimizi sadece akademik bilgilerle donanml~ bireyler olarak degil; milll ve 
manevi degerlerine sahip ylkan, sosyal, kiiltiirel, sanatsal ve sportif yonleri geli~mi~ bireyler 
olarak da yeti~tirmek BakanhwmlZln oncelikli hedefleri arasmda yer almaktadrr. Bu nedenle, 
21. yiizyll becerilerine sahip, ele~tirel d~iinebilen, problemlere dogru ve etkili yOziimler 
u.retebilen bireyler olmalan yoniinde ogrencilerimiz iyin yapIlacak her tiirlii faaliyet ayn bir 
onem arz etmektedir. 

0ku11arlmIzda geryekle~tirilen egitim ogretim faaliyetlerinin etkili, kahcl ve verimli 
olabilmesi, ogrenci, ogretmen ve velilerin yll boyunca i~ birligi iyerisinde yah~malarma 
baghdrr. Okul dl~l zamanlardaki egitim ogretim ve sosyal faaliyetlerin siirdiiriilmesi ve bu 
faaliyetlerin okul iyi ogrenmelerle koprii kurarak bir biitiin olu~tuimasl ise oncelikle velilerin 
ogrencilere destegi ile miimkiin klhnacaktrr. Bu baglamda kazarumlarm ders dl~l egitim 
ogretim faaliyetlerinden ev odevleri veya sosyal faaliyetler yoluyla ogrencilere 
kazandmlmasl ayn bir onem t~lmaktadlr. 

Yarlytl tatilinde test yozme, ozet yIkarma gibi ogrenciyi tek bir alana yonlendiren ev 
odevleri verilmemesi; bunun yerine, ogrencinin kendini tarumasl, geli~tirmesi ve 
sosyalle~mesine katkl saglayacak sanatsal, kiiltiirel, sportif ve bilimsel faaliyetlere kanlmasl 
te~vik edilmelidir. Bu yeryevede, kitap okuma, film izleme, miize ve tarihi mekan gezileri ile 
toplumsal yardlml~ma ve dayaru~maYl destekleyici faaliyetlerin tavsiye edilmesi uygun 
olacaktrr. 

Diger taraftan karnelerin bir amay degil, ba~armm degerlendirilmesi konusunda bir aray 
oldugunun ogrencilerimize ve velilerimize onemle ifade edilmesi hususunda geregini rica 
ederlm. 

lsmet YJLMAZ 
Bakan 

DAGITIM 
Geregi Bilgi 

B Plaru APlaru 

Atallirk Blv. 06648 KlZIlaY!i\NKARA Aynntlh bilgii9in: irem UNSALM.E. UZlIu.'m Yrd. 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Tel: (0312) 413 1595 

e-posta: Fales: (0312) 425 40 49 

Bu evrak gUvenli elektroruk irnza He imzalamnt~t1r. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 58e1-30d2-3617-bf73-9247 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr
www.meb.gov.tr

