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T.C. 

MUS VALiLiGi 


il Milli Egitim Mudiirlugu 


SaYI :32026198-200-E.7698832 29.05.2017 
Konu : ilkogretim Kurumlannda 

Sene Sonu i~ ve i~lemleri 

................................. KAYMAKAMLIGINA 

ilve Milli Egitim Mudurlugu 

...........................................MODDRLUGUNE 


ilgi :MEB Temel Egitim Genel Mudurlugunun 24/05/2017 tarihli ve 7514571 saYIh yazlSl. 

BakanhgImIZCa ilkogretim kurumlannda sene sonunda yapIlacak i~ ve i~lemlere 
i1i~kin ekte sunulan ilgi saYlh yazl ile belirilen avIldamalann yapilmasma ihtiyav 
duyulmu~tur. Bu kapsamda gerek okul yoneticilerimizin ve gerekse de ogretmenlerimizin 
herhangi bir aksakhga meydan vermeden gorev alanlan ile ilgili i~ ve i~lemleri zamamnda ve 
titizIikie yapmasl onem arz etmektedir. 

Bilgilerinizi ve okul mudiirluklerimizce ilgili mevzuat ve yasal dayanaklarla tarif 
edilmi~ olan gorevlere i1i~kin olarak gerekli butiin tedbirlerin almmasml, aksakhga meydan 
veri1meden zamamnda titizlikle yapmalarI hususunda; 

Geregini onemle rica ederim. 

Metin iLCi 


Vali a. 


Milli Egitim Mudfuii 


Eki: 


l-Yazi (3 Sayfa) 


DagitIm: 


ilve Kaymakamhgma 

ResmiiOzel Tum ilkokul ve Ortaokul 


Mudiirluklerine 


Bn evrak giivenli elektronik imza ile il;lJZalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden d337-bd2c-3Sf1-8dSc-0137 kodn ile teyit edilebilir. 
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; 
T.C. 

MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 
Ternel Egitirn Genel Miidiirliigti 

SaYI : 10230228-200-E.7514571 24.05.2017 
Konu : Sene Sonu i~ ve i~lemleri 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi : Milli Egitirn Bakanhgr Okul Oncesi Egitim ve iJkogretim Kururnlan yonetmeligi. 

ilkogretim kurumlannda sene sonunda yapdacak i~ ve i~lemlere ili~kin a~agldaki 
aylklamalann yapilmasllla ihtiyay duyulmu~tur. Bu kapsamda gerek ok:ul yoneticilerimizin ve 
gerekse de ogretmenlerimizin herhangi bir aksakhga meydan vermeden gorev alanlan ile 
ilgili i~ ve i~lemleri zamanlllda ve titizlikle yapmaSI onem arz etmektedir. 
Bilindigi iizere ilgi Yonetmelik'in 31 inci maddesinde ogrenci ba~ansmlll degerlendirilmesi 
diizenlenmi~tir. Buna gore; 

1. ilkok:ullarda ogrencilere simf tekran yaptmirnamasl esastlf. Ancak, 
a) istenilen yeterlik diizeyine ula~arnamI~ ilkokul ogrencilerine~' velisinin 08.06.2017 

tarihine kadar okul miidiirliigtlne yazdI talebi iizerine ilkokul ogrenimleri siiresince bir defaya 
mahsus olmak iizeresllliftekran yaptmlabilir. 

b) Kayna~tIrma egitimlerine devam eden ilkokul ogrencilerine, velisinin 08.06.2017 
tarihine kadar ok:ul miidiirliigtine yazIh talebi ve Bireyselle~tirilmi~ Egitim Programi 
Geli~tirme Birirni'nin karan dogrultusunda, bir defaya mahsus olmak iizere slmf tekrarl 
yaptmlabilir. 

c) e-Okul kaYItlarmda aktif olup okula devaml saglanamayan, e-Okul kaYltlannda pasif 
durumda bulunan, haftahk ders yizelgesindeki derslerin her birinden en az bir puan alamayan, 
bjrinci donemde okula devam edip ikinci donemde ilgi Yonetmeligin 27 nci Maddesinin 
be~inci fikrasmda saYllan mazeretler· ile aym yonetmeligin 32 nci Maddesinin dordiincii 
fikrasllla gore izinli sayllanlar dI~mda devam etmeyen ogrencilere slmftekrarl yaptmbr. 

2. Ortaokullar ve imam hatip ortaokullannda ise; 
a) ~ube ogretmen1er kurulu toplantllan 05-08 Haziran 2017 tarihleri araslllda yapllarak 

kurullarda allllan kararlar e-Okul ~OK i~lemleri ekranllla kaydedilecektir. 
b) Oziirsiiz 20 gUn deVaI11S1Zhk yapanlar ile herhangi bir dersten yll sonu puam 

45.00'dan az olan ogrencilerin slmf geymesine veya slmf tekrarma ~ube ogretmenler 
kurulunca karar verilecektir. 

c) Siirekli devamslZ ogrenciler ile ~OK'e kalan biitiin ogrencilerin durumlan e-Okul 
~OK i~lemleri ekramna i~lenmesi saglanacaktlf. 

<;) Ok:ula hi<; devam etmeyen ogrenciler ve haftahk ders <;izelgesindeki tUm derslerden 
puam girilmeyen ogrenciler ile ilgi Yonetmelik' in 27 nci maddesinin 5 inci flkrasmda 
belirtilen mazeretler ile 32/4 maddesinde belirtilen hususlar dI~mda ok:ula en az bir donem 
devam etmeyen ogrencilere Sllllftekrarl yaptmlacaktIr. 

d) Seymeli dersler dahil tUm dersler puanla degerlendirilecektir. Her dersin ozelligine 
gore slllav, proje ve ders etkinliklerine katIhm puanlan e-Okul sistemine i~lenecektir. 

Ayrmtll1 bilgi ic;in: Milli Egt.Uz.Yrd. Faruk TmeiN 
Elektronik Tel: 0312413 15 86 
e-posta: Faks:0312 4177108 
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e) Ozellikle 8 inei smlf ogreneilerinden, 6 ve 7 inei slmf Yll sonu notlan sisteme 
zamanmda i~lenmemi~ ve denklik kaydl olmayanlann, Merkezt Sistem Ortak Smavlan 
sonunda ortaogretim kurumlanna yerle~tirmelerinde magdur olmamalan aylsmdan, oneeki 
ogretim Yillanna ait aglrhkh yll sonu puanlan, "e-Okul/Kurum i~lemleri/Giri~ Ekram IEski 
Donem Agrrhkh Not Ortalamalan" ekramndan okul yonetimi tarafmdan girilecektir. 

f) "e-Okul/Kurum i~lemleril~OK Smlf Tekranna Kalanlar" ekram, okul yonetimi 
tarafmdan glinlfik kontrol edilerek ~OK karan almmaml~ ve hakkmda i~lem tamamlanmaml~ 
ogrenci brrakllmayaeaktrr. 

g) Evde, hastanede egitim alan ogreneiler ile kayna~tlrma egitimi alan ogreneilerin 
durumu, e-Okul ogrenei genel bilgileri ekramrtdan okul yonetimi tarafmdan i~aretieneeektir. 

g) ilgi Yonetmelik'in 23 lineu maddesi kapsammda geyerli mazereti olmadan smavlara 
kat1lmayan, projesini teslim etmeyen ogreneilerin ilgili ders hanesine "G" yazllaeaktlr . 

. Siirekli devamslz olan ogreneiler sistem tarafindan otomatik olarak slmfta brrakIlaeagmdan 
bu ogreneilerin ders hanelerine "G" yazllmayaeaktlr. 

3. ilgi Yonetmelik' in 21 inci maddesinde, ilkoku14 lineii slmf ile ortaokul ve imam hatip 
ortaokullannda ogrenei b~ansmm 100 tam puan uzerinden degedendirilmesi ve virgiilden 
sonra dort basamak yiiriitUlmesi hiikmu yer aldlgmdan, smlf geyme defterleri bu hukme gore 
e-Okul sisteminde dUzenlenmi~ olup bu dogrultuda i~lem yapIlmasl hususuna gerekli 
hassasiyet gosterileeektir. Tiim slmflann slmf geyme defterleri ineelenerek, slmf geyen ve 
slmftekranna kalan ogreneilerde varsa yanh~hklar ders YIlt sona ermeden duzeltilerek gerekli 
tUm i~lemlertamamlanaeaktIr. 

4. ilgi Yonetmelik'in 19 uneu maddesi kapsammda meeburi ogrenim vagi dI~ma yIkan 
ogreneiler, ders Ylh sonunda "e-OkullOgrenei Aynlma i~lemleri" ekranmdan pasifle~tirileeek 
ve EK-3 Ogrenim Belgesi verilerek, AyIk Ogretim Ortaokuluna yoniendirileeektit. 

5. ilgi Yonetmelik' in 32 nei maddesinin 4 lineu fIkrasl kapsammda ortaokullimam hatip 
ortaokullarmda haflzhk egitimi sebebiyle izinli saYllan ogreneilerin kaYltlan aktifle~tirilerek 
02 Haziran 2017 tarihine kadar smavlan yapilaeak ve smavlarda 45.00'm altmda puan alan 
ogreneilerin durumlan, 05-08 Hazitan 2017 tarihleri arasmda ~ube ogretmenler kurulunda 
gorii~ii1erek karara baglanaeaktrr. 

6. Mevsimlik tarIm i~yi1eri ile goyer ve yan goyer ailelerin yoeuklannm egitime eri~imine 
dair olarak yaymlanml~ olan 2016/5 sayIll Genelge hfikiimleri dogrultusunda, okul 
yonetimleri, e-Okul Yonetim Bilgi Sistemi'nde "Mevsimlik Tanm i~yi Ogrencisi" geyici nakil 
sebebi ile gelen bu statUdeki ogrencilerin okula devam takip ve not giri~lerini saglayaeaktrr. 
Aym genelgede ifade edilen "illilye Mevsimlik Tanm i~yileri ile GOyer ve Yan GOyer 
Ailelerin Cocuklanm Takip Ekipleri" olu~turulacak ve Genelgenin 3 lineu maddesi hukiimleri 
gereginee i~lemler yapllacaktlr. 

7. ilgi Yonetmelik'in 18 inci maddesi uyannea yurt dl~ma giden ogrencilerin yurt dl~l 
adresleri, okul yonetimi tarafmdan Yllsonuna kadar eksiksiz bir ~ekilde e-Okul Yonetim Bilgi 
Sistem'ine i~lenmi~ olaeaktn. Okul idareleri tarafmdan yurt dl~l adresleri tespit edilemeyen 
ogrenciler, il-ilye milli egitim mUdiirliigiine bildirilecek, ogreneilerin yurt dl~l adresleri iI-iIye 
emniyet miidiirlukleri araclhglyla ara~tlTIlacaktlf. Adresleri tespit edilen ogreneiler her ay 
periyodik olarak Bakanhga bildirileeektir. 

8. ilgi YonetmeIik'in 86 nel maddesi uyannea §ube rehber ogretmenieri tarafmdan 
olu§turulmu~ olan smlf kitaphkIan kontrol edilerek ogrencilerin okuduklarl kitap bilgileri 
eksiksiz bit ~ekilde e-Okul Yonetim Bilgi Sistemi'ne i~lenece'tir. 

Ayrmt1li bilgi iyin: Milli Egt.Uz.Yrd. Faruk TEKiN 
Elektronik Ag: Tel: 0312 41315 86 
e-posta: Faks:0312 41.771 08 
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9. ilkJjgretim kurumlannda ogrenci davram~ puanlannm verilmesi ve degerlendirilmesine 
ili~kin ilgi Yonetmelik' in 29 ncu maddesinde; "ilkogretim kurumlannda; ders ydmm her 
doneminde ogrencilerin davram~lan, Davram~ Puan OlyUtleri Ek-4l te verilen olyiitler 
kullamlarak ilkokullarda smlf ogretmeni, ortaokul ve imam hatip ortaokullannda ise ~ube 
rehber ogretmeni tarafmdan "(1) Geli~tirilmeli", "(2) iyi", "(3) Cok iyi" ~eklinde 
degerlendirilerek e-Okul Yonetim Bilgi Sistemi'ne i~lenecektir. 

10. e-Okul Yonetim Bilgi Sistemi'ndeki veriIer, sadece Bakanhglmlzca yiiriitiilen egitim 
ve ogretim faaliyetlerinde kullamldlgmdan il/ilye ve okul yonetimleri tarafmdan iiyUncti 
~ahlslarla ve resmllozel kurumlarla payl~tlmayacak, bu konuda gerekli hassasiyet 
gosterilecektir . 

Bilgilerinizi, yukandaki aylklamalarla birlikte , ilgili mevzuat ve yasal dayanaklarla tarif 
edilmi~ olan gorevlere i1i~kin olarak gerekli biitiin tedbirlerin almmasml, aksakhga meydan 
verilmeden zamanmda yapllmasml rica ederim. 

Dr. Cem GENCOGLU 

Bakan a. 


Genel Miidfu 


Daglt1m: 

Geregi: 
BPlam 

Bilgi: 
Miiste~ar Yardlmclhgl (Sn.Muhterem KURT) 

Bilgi i~lem Dairesi Ba~kanhgl 
Din Ogretimi Genel Miidfuliigii 
Ozel Ogretim Kurumlarl Genel Miidurliigu 
Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Miidfulugii 

Rehberlik ve Denetim Dairesi Ba~kanhgl 

Ayrmtlh bilgi 19in: Milli,Egt.Uz.Yrd. Panik TEKiN 
TcI:0312 4131586Elektronik Ag: 
Faks:0312 4177108 e-posia: 
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