
T.e. 

MUS VALiLidi 


it Mill! Egitim Miidiirliigu 


SaYl : 32026198-10.03-E.6012481 28.04.2017 
Konu : MEB OkulOncesi Egitim ve ilkogretim 

Kurumlan Yonetmeligi 
................................KAYMAKAMLIGIN"A 


il~e Milli Egitim Miidiirliigu 
.......................................MUnURLUGUNE 


ilgi :Millt Egitim Bakanhgl Temel Egitim Genel Miidiirliiguniin 25/04/2017 tarih ve 5740658 sayIlI 
yazlSl. 
Bakanhglln1Za bagh resmi ve ozel tUm orgiin okul oncesi ve ilkogretim k:urumlannm egitim, 

ogretim, yonetim ve i~leyi~iyle ilgili Milli Egitim Bakanhgt Okul Oncesi Egitim ve ilkogretim 
Kurumlan Yonetmeliginin uygulamaya yanslIDaS1ll1 ve katklslm degerlendirmek amaclyla 
uyguiaYlcdann go~ ve onerilerinin ahmnasl ilgi yazl He talep edilmektedir. 

Bu nedenle, Milli Egitim Bakanhgt Okul Oncesi Egitim ve ilkogretim Kurumlan Yonetmeligi 
iyin yapdacak mevzuat giincelleme ~ah~malanna katkl saglamak iizere ilimiz merkez ve merkeze 
bagh koylerde gorev yapan resmi/ozel tUm Anaokulu, ilkokul ve Ortaokul Miidiirleri ile ilye Milli 
Egitim $ube Miidiirlerinin kahllIDlyla Yonetmeliginin uygulamalan hakkmda gorii~ ve onerilerin 
belirlenmesi amaclyia 10 MaYIs 2017 <;ar~amba giinii saat 13:30'da ilimiz Ogretmenevi ToplantI 
Salonunda toplantl yapdacaktIr. 

Soz konusu topiantIda yapdacak mevzuat giincelleme ~ah~malannda degerlendirilmek iizere 
ilimiz merkez ve merkeze bagh koylerde gorev yapan resmilozel tUm Anaokulu, ilkokul ve Ortaokul 
Miidiirlerinin ekte gonderilen ~izelgeye yonetmelik uygulamalan hakkmda gorii~ ve onerilerini 
doldurarak, ilye Milli Egitim Miidiirliiklerinin ise 27/04/2017 tarih ve 5914847 saydl yazllmzda 
belirtildigi iizere 08/05/2017 tarihine kadar i1~elerdeki resmilozel tUm Anaokulu, ilkokul ve Ortaokul 
Miidiirlerinin gorii~lerinin yer aldtgt Bye bazmdaki yizelgeyle birlikte temel egitim ~ubesinden 
sorumlu il~e Milli Egitim $ube Miidiirlerinin 10 MaYIs 2017 <;ar~amba giinll saat 13:30'da ilimiz 
Ogretmenevi ToplantI Salonunda yapdalacak toplanhya kahlmasl gerekmektedir. 

ilimiz merkez ve merkeze bagh koylerde gorev yapan resmilozel tUm Anaokulu, ilkokul 
ve Ortaokul Mudiirleri ile il~e Milli Egitim $ube Miidiirlerinin toplantIya katdmak iizere gorevli iziItli 
saYllmalan, toplantIya merkez okul miidiirlerinin ve il~e milli egitim ~ube miidiirlerinin ~izelge He 
birlikte katlhnasl, i1yelerden geleceklerin yolluk ve yevmiyelerinin 2017 yIll mali harcama 
kaleminden odenmesiyle ilgili Valilik Makammdan alman 28/04/2017 tarih ve 5952306 saYlh onay 
ekte gonderilmi~tir. 

Bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim. 

Metin iLci 
Vali a. 

Milli'Egitim Mudiirii 
EKi: 
l-Yazl ve eki 
2-Vali1ik Onay Omegi 

DAGITIM: 

jl~e Kaymakamhgma 


Mrk. Resmi/Ozel Tum Anaokulu, ilkokul ve Ortaokul Miid. 


Bu evrak giivenli elektronik imza ile jmzalamm~trr. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden 2a61-b414-320c-a3c9-cl17 kodu He teyit edilebHir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden
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T.C. 
MU$ vALiLiOi 

il Milli Egitim Miidiirliigu 

SaYI :32026198-20-E.5952306 28/04/2017 
Konu: Toplantl 

VALiLiK MAKAMINA 

BakanhgIffilza bagh reSnll ve ozel tUm orgUn okul oncesi ve iIkogretim kurumlanmn 
egitim, ogretim, yonetim ve i§leyi~inin uygulamaya yansImasml ve katktsmI degerlendirmek 
amaclyla uygulaYIctlann gorli~ ve onerilerinin ahnmaSl Bakanhglffilz Temel Egitim Genel 
Miidiirliiguniin 25/0412017 tarih ve 5740658 sayth yazlsmda talep edilmektedir. 

Bu nedenle, Milli Egitim Bakanhgl Okul Oncesi Egitim ve ilkogretim Kurumlan 
Yonetmeligi i9in yaptlacak mevzuat giincelleme 9ah~malanna katkt saglamak iizere ilimiz 
merkez ve merkeze bagh koylerde gorev yapan resmilozel tUm Anaokulu, iIkokul ve 
Ortaokul Miidiirleri He i1ge Milli Egitim $ube Miidiirlerinin katlhmlyla Milli Egitim Miidiirli 
Metin iLCi ba~kanhgmda, Milli Egitim BakanhgI Okul Oncesi Egitim ve ilkogretim 
Kurumlan Yonetmeliginin uygulamalan hakkmda gorli~ ve onerilerin belirlenmesi amaclyla 
10 MaYIs 2017 C;ar~amba gUnu saat 13:30'da ilimiz Ogretmenevi Toplantl Salonunda 
toplantl yapdacaktrr. 

10 Mayts 2017 C;ar~amba gunu saat 13:30'da ilimiz Ogretmenevi Toplanb 
Salonunda yaptlacak toplantlya ilimiz merkez ve merkeze bagh koylerde gorev yapan 
resmi/ozel tOm Anaokulu, llkokul ve Ortaokul Miidiirleri ile i1ge Milli Egitim $ube 
Miidiirlerinin toplantlya katllmak iizere gorevli izinli saytlmalan, i1ge1erden geleceklerin 
yoUuk ve yevroiyelerinin 2017 YIh mali harcama kaleminden odenrliesi Miidiirliigumiizce \ 

uygun gOrlilmektedir. 

Makamlanmzca da uygun gorlilmesi halinde olurlarlmza arz ederim. 

Metin iLCi 
Milli Egitim Miidiirii 

OLUR 
28104/2017 

Abdulkadir OKA Y 

Vali a. 


Vali YardlIDclsl 


Bu evrak gilvenli elektronik iroza ile imzalanrm~trr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 36dO-6eJJ-3a94-9359-6edJ kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr
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T.e. 
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 

e. 
Temel Egitim Genel MiidiirlUgii 

r 

Sayl : 45512797/10.03/5740658 25.04.2017 

Konu: MEB Okul Oncesi Egitim ve ilkogretim 
Kurumlan Yonetmeligi 

DAGITIM YERLERiNE 
(il Milli Egitim Mudfirlugu) 

ilgi :Milli Egitim Bakanhgt Okul Oncesi Egitim ve ilkogretim Kurumlan Yonetmeligi 

Bakanhglmlza bagb resmi ve ozel tUrn orgfirl okul oncesi ve ilkogretim kurumlannm 
egitim, ogretim, yonetim ve i~leyi~i ilgi yonetmelik hukiimlerine gore yfirUtiilmektedir. 

ilgi yonetmeligin uygulamaya yanslIDasml ve katktslm degerlendirmek amaclyla 
uygulaYlcllann gorii~ ve onerilerinin almmasl Genel Mudurlugumiizce onemli goriinmektedir. 

Bu nedenle, yapdacak mevzuat giincelleme yah~malannda degerlendirmek uzere: iliniz 
milli egitim mudfirlugu hukuk ve mevzuat i~lerinden sorumlu mudfir yardlmcls1/~ube 
mudfirUnun ba~kanhgmda, temel egitimden sorumlu ~ube mudfirleri He ilinizde bulunan resmi 
ve ozel tUrn okul oncesi, ilkok:ul ve ortaokul mudurlerinin katllacagl bir toplantlyla ilgi 
yonetmelik uygulamalan hakkmda gorii~ ve onerilerin belirlenerek mutlak suretle ekte yer 
alan yizelgeye gore duzenlenip 12/05/2017 tarihine kadar Genel MudfirlUgumuze bildirilmesi 
hususunda; 

Geregini rica ederim. 

Dr. Cem GEN~OGLU 


Bakan a. 


GenelMudur 


Ek: ~izelge 

DagltIm: 

Geregi: 

BPlam 

J 
i 

Atarurk Blv. 06648KizJlayiM'KARA AYlllltlil bilgi iyin: Serbay Domvrnz -Set' 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Tel:(0312)4131573 
e-posta: sdollmez@meb.gov.tr Faks:(0312)4177108 

Bu evrak gUvenli elektronik imza He imzalanrru~trr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden ffbb-e6ef-3b56-8ell-2900 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr
www.meb.gov.tr
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Yonetmeligin Geneli Uzerindeki Gorii~ ve Degerlendirme 
Yonetmelik, Mevzuat Hazulama Usul ve Esaslan Hakkmdaki Yonetmelik htikOmlerine gore 
incelenmi~ olup taslakla ilgili gorii~lerimiz tablo metnine yansltllnn~ ve ~agldaki hususlannda 
dikkate ahnmasl; 

\ ! 

Mevcut Yonetmelik Maddesi De~ildik Onerinizin NedenilA.;lkIamasl Mevcut Yonetmelik Maddesine Yonelik TeklifEdilen 
Dei~iklik Veya Eklenmesini istediginiz Yeni Madde Teklifi 

Mevcut Yonetmelik Maddesi: Bu sutuna degi~iklik yapllmasml d~UndugUnUz mevcut yonetmelik maddesini degi~tirmeden yaz1ll1Z. 

Degi~iklik Onerinizin NedenilA.;Iklamasl: Bu sutuna degi~iklik yapllmasl istenen yonetmelik maddesinin neden degi~tiri1mesi gerektigini ~lklamaslyla 
birlikte yazlnIZ. 

Mevcut Yonetmelik Maddesine Yonelik Teklif Edilen Qegi~iklik Veya Eklenmesini istediginiz Yeni Madde Teklifi: Bu sutuna mevcut yonetmelik 
maddesini degi~tirmek istediginiz ~ekliyle ya da mevcut yonetmelikte olmayan yeni madde olarak eklenmesi teklif edilen onerilerinizi yaznnz. 
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