
T.C. 


MUS V ALiLiGi 

il Milli Egitim Mudiirlugtl 


Sayl : 32026198-100-E.525021O 17.04.2017 
Konu : Okul Oncesi Egitimde 

Adrese Dayah Kaytt 

.................................FCJ\~AKAMLIG~A 
(ilye Milli Egitim Mudiirlugtl) 

.. .. .. r."
....................................... MUDURLUvUNE 


Bakanhglmlz Temel Egitim Genel Mudiirluglinun ekli yazIlannda 2017-2018 egitim 
ogretim Ylhndan itibaren 54 ay ve uzeri yocuklann %100 okul1a~masl iyin gerekli tedbirlerin 
ahnmasl, Orta Vadeli Program geregi okul oncesi egitim zorunlu hale getirileceginden; 

-Bir yerle~im yerinde bir sonraki egitim ogretim Ylhnda ilkokula ba~layacak olan 54 
ay ve uzeri bullin yocuklann egitim ihtiyacl kar~I1anmadan istege bagh daha kUyuk ya~taki 
yocuklar iyin slmf ayllmamasl, 

-54 ay ve fizeri yocuklann sadece ana smlflanna kaydedilip anaokullanna ise istege 
bagh yagdaki yocuklar ahnarak anaokullanmn sadece belli bir kesme hitap eden okullar 
oldugu alglSlnm oIu~turulmamasl ve ayncahkh bir yontem izlenmemesi, 

-Aym okul bahyesinde bulunan anaokulu ve ana smlflan iyin; yocuklann mumkiin 
oldugunca anaokulunun aday kaydma almmasl, sonradan ana smlfmm kesin kaydma 
yonlendirilmesi, aday kaYltta bekleyen kesin kayda ahnmaml~ <;ocuklann anaokulu 
mudurlerince takip edilmesi gerektigi belirtilmektedir. 

Belirtilen aylklamalar dogrultusunda egitim 6gretim yah~malanmn yUrtillilmesi 
hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Metin iLCi 
Vali a. 

Milli Egitim Mudurti 

EKLER: 

Yazl ( 1 ad.) 


DAGITIM: 

TUm ilye Kaymakamhklanna 

Tum Okul IKurum Mud. 


Bu evrak gilvenJi elektronik imza He imzalanm~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 6b 71-be6d-3gef-8421-a5cO kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr


T.C. 

MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 


Temel Egitim Genel Mudiirliigu 


Sayl :28219185-100-E.5156905 14.04.2017 
Konu: Okul Oncesi Egitimde 

Adrese Dayah Kaylt 

.................................V ALiLiGiNE 
(il Milli Egitim Miidiirliigu) 

ilgi : Temel Egitim Genel Mudilrliiguniin 17/03/2017 tarihli ve 28219185-100-E
3630212 saylll yazlSl. 

ilgi yazlmlz ile ilkokul ve ortaokullarda oldugu gibi okul oncesi egitim kurumlannda 
da okul tespit planlanmasl yapIlmasl ve 2017-2018 egitim ogretim Ylhndan itibaren 54 ay ve 
iizeri yocuklann % 1 00 okulla~masl. iyin gerekli tedbirlerin almmasl istenmi~tir. 

Ancak bazl illerde ana okullanmn adres tespitine dahil edilmemesi, 54 ay ve ilzeri 
biitiln c;ocuklann ana slmfian ile i1i~kilendirilmesi, anaokullanna ise sadece 36-53 aylik istege 
bagh yocuklar ile kuliip talebi olan tam gUn okulda kalmak isteyen yocuklann kaydmm 
ahnmasl yonUnde Genel Miidiirliigiimilze sorular yoneltilmektedir. 

Orta Vadeli Program geregi okul oncesi egitim zorunlu hale getirileceginden; 
-Bir yerle~im yerinde bir sonraki egitim ogretim Yllmda ilkokula ba~layacak olan 54 

ay ve uzeri bilti1n c;ocuklann egitim ihtiyacl kar~llanmadan istege bagh daha kU~uk ya~taki 
yocuklar i~in smlf ayI1mamasl, 

-54 ay ve ilzeri yocuklann sadece ana slmfiarma kaydedi~ip anaokullanna ise istege 
bagh yagdaki yocuklar ahnarak anaokullarmm sadece belli bir kesme hitap eden okullar 
oldugu alglsmm olu~turu1mamasl ve ayncahkb bir yontem izlenmemesi, 

-Aym okul bahyesinde bulunan anaokulu ve. ana slmfiarl iyin; yocuklann miimkiin 
oldugunca anaokulunun aday kaydma ahnmasl, sonradan ana slmfmm kesin kaydma 
yonlendirilmesi, aday kaYltta bekleyen kesin kayda almmaml~ yocuklann anaokulu 
mildiirlerince takip edilmesi gerekmektedir. 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Dr. Cern GEN<;OGLU 
Bakan a. 

Genel Miidfu 
DAGITIM: 
-B Plam 
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Bu e'vTak giivenli elektronik imza He imzalarum~t1r. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 79c7 -8a34-3bf4-8a07 -4929 kodu He teyit edilebilir. 
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