
T.e. 
MU~ VALiLiGi 


il Milli Egitim Mudurlugu 


SaYl : 32026198-315.99-E.7991005 31.05.2017 
Konu : Karde~ Okul Uygulamalan 

..............................................KAYMAKAMLIGINA 
ilye Milli Egitim Mudlirlugu 

............................. ANAOKULUIiLKOKULU/ORTAOKULU MODURLUGUNE 


ilgi :Bakanhglmlz Avrupa Birligi ve Dl~ ili~kiler Genel MudlirlUgunun 29/05/2017 tarih ve 
7803551 saylh yazlSl. 

Ulkemiz okullan ile yabancl Ulke okullarl arasmdaki karde~ okul uygulamalan 
Bakanhglmlz Yurt Dl~l Egitim Ogretim Genel Mudurlugunlin (mUlga) 17 Haziran 2008 
tarihli ve 2090 sayth 2008/48 No'lu Genelgesi. Genelgesi yeryevesinde yUrUtUlmekte iken 
652 saYlh Kanun Hukmlindeki Kararname He soz konusu gorev Avrupa Birligi ve Dl~ 
hi~kiler Genel Mudurluglinun uhdesine verilmi~tir. 

Karde~ Okul Projesi kapsammda yapllan faa1iyetlere ili~kin Bakanhglmlzca gerekli 
degerlendirmenin yapllmasl ve ilgi Genelgenin gUncellenebilmesi amaclyla; 

-ilimiz okullan ile e~le~tirilen yabancl ulke okullanna ait bilgilerin Ek-l, Ek-2 ve Ek-3 
fonnlanmn doldurularak, 

-Karde~ Okul Projesi kapsammda ve ziyaret dl~mda yapllan faaliyetler (yardlmla~ma, 
mektupla~ma, bilgi payla~lml, ortak projeler vb.) ile soz konusu Genelgenin gUncellenmesine 
yonelik gorU~ ve onerilerin 07 Haziran 2017 tarihine kadar mudlirlugumiiz Temel Egitim 
~ubesine gonderilmesi hususunda geregini rica ederim. 

Sebahattin EKE 

VaH a. 


Milli Egitim MudlirV. 


EKLER: 

l-Yazl 

2-Karde~ okullara ili~kin bilgi formu (1 sayfa) 

3-Proje kapsammda e~le~tirilen okullann yah~ma ziyareti formu (l sayfa) 

4-Cah~ma ziyareti raporu (2 sayfa) 


DAGITIM: 

ilye Kaymakamhklanna 

Tum Anaokulu, ilkokul ve Ortaokul 

MiidlirlUklerine 


Bu evrak giivenli elektronik irnza ile imzalamm~t1r. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8fec-f73b-30aS-a 7f9-dS17 kodu He teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr


T.e. 
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI' 


Avrupa Birligi ve Dl~ ili~kiler Genel Miidiirliigii 


SaYl : 43145072/315.9917803551 29.05.2017 
Konu : Karde~ Okul Uygulamalan 

DAGITIM YERLERThTE 

ilgi : Milli Egitim Bakanhgl (Yurt Dl~l Egitim Ogretim Genel MiidUrIiigii)'nm 17 Haziran 
2008 tarihli ve 2090 saYlh 2008/48 No'lu Genelgesi. 

lJlkemiz okullan ile yabancl Ulke okullan arasmdaki karde~ okul uygulamalan 
Bakanhglmlz Yurt Dl~l Egitim Ogretim Gene! Mudurlugiiniin (mUlga) ilgi Genelgesi 
yeryevesinde yiiriitiilmekte iken 652 saylh Kanun Hiikmundeki Kararname ile soz konusu 
gorev Avrupa Birligi ve Dl~ ili~kiler Genel Mudurlugiinii.n uhdesine verilmi~tir. 

Karde~ Okul Projesi kapsammda yapllan faaliyetlere ili~kin Bakanhglmlzca gerekli 
degerlendirmenin yapllmasl ve ilgi Genelgenin gUncellenebilmesi amaclyla; 

-iliniz okullan He e~le~tiri1en yabancl ulke okullanna ait bilgilerin Ek-l, Ek-2 ve Ek-3 
formlanmn doldurularak, 

-Karde~ Okul Projesi kapsammda ve ziyaret dl~mda yapllan faaliyetier (yardlmla~ma, 
mektupla§ma, bilgi payla~lml, ortak projeler vb.) ile soz konusu Genelgenin guncellenmesine 
yonelik gorU~ ve onerilerin, 

10 Haziran 2017 tarihine kadar Bakanhglmlza ve muslimyesilgoz@gmai1.com e-posta 
adresine gonderilmesi hususunda geregini rica ederim. 

Funda KOCABIYIK 

Bakan a. 


Genel Mudfu 


EKLER: 

l-Karde~ okullara ili~kin bilgi formu (1 sayfa) 

2-Proje kapsamrnda e~le~tirilen okullann yah~ma ziyareti formu (1 sayfa) 

3-(:ah~ma ziyareti raporu (2 sayfa) 


DAGITIM: 

BPlam 


Be~evler MEB KampiistiiANKARA Aynntll! bilgi is:in: Muslim l'E1;lILGOZ Ogretmen 
Elektronik Ag: v.rww.meb.gov.tr Tel: (0 312)4131919 
e-posta: myesilgoz@meb.gov.tr Faks: (0 312) 425 5401- 4188289 

Bu evrak gUvenli elektronik imza ile imzalanml~tJr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden b351-d09d-3b52-ad ba-Obc4 kodu ile teyit edilebilir. 

http://evraksorgu.meb.gov.tr
mailto:muslimyesilgoz@gmai1.com




EK-2 

"KARDES OKUL PROJESi" KAPSAMINDA 


ESLESTiRiLEN OKULLARIN ALI MA zivARETi FORMU 

BiLGiLER YURT i iNDEKi OKUL YURT DI INDAKi OKUL 
Bagh Oldugu Genel 
MiidOrliik 

OkulunAdl 

,iii - ilyesi 

I 
AdresifPosta Kodu 
i 

~~lefOn ve faks 
• umarasl 

E-posta Adresi 

internet Adresi 

Okul Yoneticisinin Adl 
Soyadl 

IZiyaretin Amacl I 

Ziyaret Tarihi ve Siiresi 

Ziyaretyi Grubu 
Sorumlusu (Yonetici 
veya ogretmen) 

IDiger BilgHer 

EKLER: 
1-Ziyarete Kattlacak Yonetici ve Ogretmenler 

2-Ziyarete Katllacak Ogrenciler 
3-Ziyaret Program! 

"Karde~ Okul Genelgesi" esaslarma gore hazrrlanan ziyaret prograrnmm 
geryekle~tirilmesi uygundur. 

. . ./ ...12016 

Karde~ Okul Uygulamasl Koordine Kurulu Adma 

B~kan 



EK-3 
CALISMA ziYARETi RAPORU 

'OkulunAdl 
! 

Adresi 

Telefon ve Faks Numarasl 

E-Posta Adresi 

Okul Yoneticisinin Adl Soyadl 

i 

Ziyaret Tarihi ve Siiresi 

J 


*Ziyaret ettiginiz ogretimkurumunun; 
Ulkesi: 
Adl: 
Adresi: 
Telefon IFaks numaraSl: 
E-posta adresi: 
Okulda baglantl kurulacak ki~iIki~ilerin adl soyadl: 

*Ziyaret srrasmda gergekle~tirilen faaliyetleri ayrmtIlanyla ~lklaYlmZ 

*Ziyaret ettiginiz ogretim kurumunun, kurumunuz veya grubunuzun ilgisini geken en dikkat gekici 
uygulamalarl nelerdir? 

*Ziyaret srrasmda okullar arasmda egitim ogretim ve sosyal etkinlikler konularmda payla~llan iyi 
omekler tespit edildi mi? 

*Ziyaret sHasmda ev sahibi illkede herhangi bir tamtlm ve etkinlik yapIldl ml? 

*Grubunuzun ziyaret edilen ogretim kurumunda TUrkiye'deki egitim ve ogretim sistemi baglammda 



sunum yapma flfsatl oldu mu? Olduysa, bu sunum nasIl kar~Ilandl? 

*Liitfen birkay ciimleyle bu yah~ma ziyaretinin kurumunuz iyin "katma degerini" a91k1aym: 

*Ziyaret edilen kurumun, kurumunuzda da uygulanmaslID yararh gordiiguniiz ve kurumunuza 
uyarlanmaslm istediginiz "iyi Omektl olabilecek yonleri nelerdir. 

*Sizce bu uygulama nasIl daha verimli ve etkili hale getirilebilir? 

*Ziyaretten beklenen ogrenci kazanImlartfhedefve davram~lar nelerdir? 

*Diger dii~Unce ve gorii~ler: 


