
T.e. 

MUS V ALiLiGi 


il Milli Egitim Miidiirliigu 


SaYl : 32026198-10.07.01-E.13319775 08.09.2017 
Konu : Okula Uyum Haftasl 

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

ils:e Milli Egitim Miidiirliigu 

" URL"U··""'UNE" .................................. MUD \J 


ilgi: 	 Milli Egitim Bakanhgl Temel Egitim Genel Mfidiirliigu'niln 07/04/2017 tarih ve 
13229961 saYlh yazlSl. 

ilgi saylll yazlda; Dkul oncesi egitim ve ilkokul 1. slmf ogrencilerimizin, ah~km 
oldugu ev ortammdan aynlarak degi~ik ozellikler tal?lyan okul ortamma ges:il?i belli bir uyum 
siirecini gerektirmektedir. Cocuklarmllzm okul kaygllanm gidermek ve onlara okul ortamlm 
sevdirmek, ogrenme ortamlm, ogretmenlerini ve arkadal?lanm tammalanm saglamak 
amaclyia 2006-2007 egitim ogretim Yilmdan itibaren egitim ogretim yth ba~larnadan bir hafta 
once uyum programl uygularnasl yapllmakta olup son yI11arda ortaokul be~inci simf 
ogrencilerini de kapsayacak ~ekilde uygulanacagl belirtilmektedir. 

SOZ konusu yazl ekte gonderilmi~ olup, uyum haftasmm etkili ve verimli bir ~ekilde 
gers:eklel?tirilmesini saglamak amaClyla okullardaki ogrencilerimizin bireysel farkhhklan 
dikkate ahnarak kllavuzun uygulanmasma i1i~kin uyarlarnalarm yapIlmasl konusunda gerekli 
hassasiyetin gosterilmesi, ogretmen ve velilerin bilgilendirilmesi hususunda; 

Geregini rica ederim. 

MetinAKSU 
Vali a. 

Milli Egitim Miidiir V. 

EKLER: 

ilgi Yazl ve Ekleri ( 33 Sayfa) 


DAGITIM : 

TUrn i1s:e Kaymakamhklanna 

Dkul Oncesi, ilkokul ve Drtaokul Miid. 


Bu evrak gUvenli elektronik imza He imzalannll~trr. https:!!evraksorgu.meb,gov.tradresinden 865a-49cd-39f2-bc49-fc84 kodu He teyit edilebilir. 

https:!!evraksorgu.meb,gov.tradresinden


T.e. 
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 


TemeI Egitim Gene! Mudiirliigu 


SaYI : 43769797-10.07.01-E.13229961 07.09.2017 
Konu : Okula Uyum Haftasl 

........................... V ALiLiGiNE 
(il Milli Egitim Mi.idfulugu) 

ilgi: Ortaogretim Genel Mi.idfuluguntin 16.05.2017 tarihli ve 84037561-10.06.01-E.7019461 
sayIll Genelgesi. (Genelge No: 2017/17) 

Okul oncesi egitim ve ilkokul 1. Sllllf ogrencilerimizin, ah§km oldugu ev ortarmndan aynlarak 
degi§ik ozellikler ta§lyan okul ortamma geyi~i belli bir uyum sfuecini gerektinnektedir. 
Cocuklanmlzm okul kaygllanm gidermek ve onlara okul ortarmm sevdirmek, ogrenme ortamllll, 
ogretmenlerini ve arkada~lanm tammalanm saglamak amaclyia 2006-2007 egitim ogretim Yllmdan 
itibaren egitim ogretim Ylh ba§lamadan bir hafta once uyum programl uygulamasl yapllmakta olup 
son yI11arda ortaokul be~inci slmf ogrencilerini de kapsayacak ~ekilde uygulanmaktadu. 

Btma gore ilgi Genelge dogrultustmda 2017-2018 egitim ogretim yIllmn 18 Eylm 2017 tarihinde 
ba§Iayacak olmasl nedeniyle 11-15 Eyim 2017 tarihlerinde Okula Uyum Haftasl 'na yonelik yah~malar 
geryekle§tirilecektir. Btma gore Okula Uyum Haftasl'nda yeni okullanna gel en ogrencilerin daha 
kolay uyum sagiamalarl amaclyla okullarda yocuk-aile-ogretmen tanl§ma etkinlikleri, okul He egitim 
ortamml tamma ve arkada§lanyia oytm oynayarak kayna§maya yonelik bir dizi etkinlikler yaptlacaktrr. 

Okula Uyum Haftasl kapsammda Okul oncesi egitim, ilkokul 1 ve ortaoku15. smlf ogrencilerinin 
okula uyumlarmm saglamnasl sfuecinde yer alan yonetici ve ogretmenlerimize yol gostermek 
amaclyla yOcuklartmlZm sesi olma ozelligi ta~lyan ve ekte yer alan ktlavuz hazlrlanrm~trr. Btma gore 
bir yocugun agzmdan uyum sfuecinin genel amavlannm, temel ilkelerinin ve ilgili sfueyte 
yoneticilerden, ogretmenlerden ve ailelerden beklenenlerinin dile getirildigi bu ktlavuzda yonetici ile 
ogretmenlerin yararlanabilecegi program ve etkinlik omeklerine ve temel egitimde geryekle§tirilen 
yeniliklere yer verilmi§tir. 

Uyum haftasmm etkili ve verimli bir ~ekilde geryekle~tirilmesini saglamak amaclyla okullardaki 
ogrencilerimizin bireysel farkllhklafIDl dikkate almarak ktlavuzun uygulanmasma ili§kin 
uyarlamalann yapllmasl konustmda Valiliginizce gerekli hassasiyetin gosterilmesi ve yonetici, 
ogretmen ve velilerin bilgilendirilmesi husustmda bilgilerinizi ve geregini arzIrica ederim. 

Dr. Cem GENCOGLU 

Bakan a. 


Gene1 Mi.idfu 


EK:KIlavuz 

DAGITIM: 
Geregi Bilgi 

B Planl APlam 

Adres: Atatiirk Bulv. 06648 Klzllay/Al'lKARA BUg] i9in: I1knur ACUN· Milli Egitim Uzm. 

Elektronik Ag; ,vww.tegm.meb.gov.tr Tel:413 1350 

ecposta: tegm ...ogretimmateryalleri@meb.gov.tr Faks: 


Bu evrak glivenli elektronik imza He imzalanml~rr. bttps:llevraksorgu.meb.gov.tr adresinden d3b 7 -3646-3008-913d-ad7d kodu He teyit edilebilir. 


