
T.e. 
MUS V ALiLiGi 


il Milll Egitim Mudilrlugii 


SaYl : 32026198-200-E.13488901 11.09.2017 
Konu : Sene Ba~l i~ ve i~lemleri 

......................... KAYMAKAMLIGINA 
i1ge Milli Egitim Mudilrlugii 

.................................. MDDURl,UG"l'rNE 


ilgi: 	 Milli Egitim Bakanhgl Temel Egitim Genel Mudilrlugii'nun 08109/2017 tarih ve 
13381884 saYlh yazlSl. 

iIgi saYlh yazlda "2017-2018 Egitim Ogretim Y1l1 <;ah:;;ma Takvimi" 
dogrultusunda ilkogretim kurumlannda sene ba~mda yapIlmasl gereken hususlar ilgi 
Yonetmelik hiikiimlerinde a9Ik9a belirtilmi~ olmakla birlikte; yeni egitim ogretim Yill 
boyunca dogabilecek aksakhklann online gegebilmek, daha kaliteli ve sorunsuz bir egitim 
ogretim Yill ge9irebilmek adma ekli yazldaki a91klamalann yapIlmasma ihtiya9 duyuldugu 
belirtilmektedir. 

Soz konusu yazl ekte gonderilmi~ olup. ekli a9lklamalar dogrultusunda gerekli 
i:;;lemlerin titizlik1e yapllmasl hususunda; 

Geregini rica ederim. 

Metin AKSU 
Vali a. 

Milli Egitim MudfuV. 

EKLER: 

l-YaZl (2 Sayfa) 


DAGITIM ; 

Tfun ilge Kaymakamllklanna 

Okul Oncesi, ilkokul ve Ortaokul Mud. 


Bu evrak giivenli elektrouik imza ile imzalal1lTIl1;itrr. https:llevraksorgu.meb.gov.tradresinden 2cb4-079d-34fb-9751-0265 kodu ile teyit edilebilir. 

) 
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T.e. 
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Temel Egitim Genel Miidfuliigfi 


SaYl : 10230228-200-E.13381884 08.09.2017 
Konu : Sene B~I i~ ve i~lemleri 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi: a) 5490 SayIlI Niifus Hizmetleri Kanunu 

b)Milli Egitim Bakanhgl OkulOncesi Egitim ve ilkogretim Kurumlan yonetmeligi. 
c) Milli Egitim Bakanhgi Egitim Kurumlan Sosyal Etkinlikler yonetme1igi. 
y) Milli Egitim Bakanhgl Egitim Kuru1lan ve Ztimreleri yonergesi. 
d) Talim ve Terbiye Kurulu Ba~kanhgmm 20.02.2017 tarihli ve 10 saylli Kurul Kararl 

eki ilkogretim Kurumlan (ilkokul ve Ortaokul) Haftahk Ders <;izelgesi. 

e) iyi~leri Bakanhgmm24/08/2017 tarih ve 23635644.530-7313 saYlh yaziSl. 

"2017-2018 Egitim Ogretim Ylh <;ah~ma Takvimi" dogrultusunda ilkogretim kurumlannda sene 
ba~mda yapllmasl gereken hususlar ilgi Yonetmelik hUkiimlerinde aylkya belirtilmi~ olmakla birlikte; 
yeni egitim ogretim Ylh boyunca dogabilecek aksakhklann oniine geyebilmek, daha kaliteli ve 
sorunsuz bir egitim ogretim YIh geyirebilmek adma a~agidaki aylklamalarm yaptlmasma ihtiyay 
duyulm~tnr. 

Buna gore; 
l.KaYlt i~lemlerinin ilgi (b) Yonetmeligin 11 inci maddesinde belirtilen "Okul oncesi egitim ve 

ilkogretim kurumlarmda yeni kaYlt1ar, temmuz aYlnm ilk i~ giiniinde b~lar. KaYlt i~lemi, ilgi (a) 
Kanunu hUkiimlerince olu~turulan ulusal adres veri tabanmdaki yer1e~im yeri adres bilgileri esas 
almarak, e-Okul sistemi iizerinden yaplhr. KaYlt i~lemleri slrasmda veliden herhangi bir beIge talep 
edilmez." hiikmii geregince velilerden herhangi bir beIge (fatura, sozle~me vb.) talep edilmeyecektir. 
Okul yonetimlerince mevzuatta yeri olmayan bu tUr belgelerin velilerimizden talep edilmemesi; 
ancak kaYlt alam iyinde olmadl~ ve adrese i1i~kin yiikfunliiliikleri yerine getirmediginden ku~ku 
duyulan durumlarda koy veya maha1le muhtarlan ile koordineli bir ~ekilde gerekli ara~tIrmanm 
yapdarak, ilgi (a) kanun hiikfunleri geregince aykm davrananlarla ilgili i~lem yapilmasl 
gerekmektedir. 

2.KaYlt1arda bir sonraki egitimve ogretim yllmda zorunluegitime baslay,acak cocqk1ar ile okulun 
bulundugu kaYIt alamndaki cocqk1ara oncelik tanmmaSI esastrr. Okul miidiirliiklerince e-Okul 
Yonetim Bilgi Sistemi iyerisinde aday kaYlt listesinde ogrenci olup olmadlgI kontrol edilecek, varsa 
bu ogrencilerin kesin kaYlt i~lemleri ivedilikle tamamlanacaktrr. $ubeler olu~turulurken, ogrenci saYlSl 
yonetmelikte belirtilen otuz saYlSl dolmadan yeni ~ube ayllarak gereksiz kontenjan ve norm 
olu~turulmayacak, buna ragmen kontenjan bo~lugu olmasl ve kaYIt alam dt~mdan kontenjan bo~lugu 
iyin basvu:nmun mevcut kontenjandan fazla olmasl durumunda, e-okul Yonetim Bilgi Sistemi 
araclhglyla kura cekiJl1i yaptlacaktlr. 

3.Mevsimlik tanm i~yisi aile yocuklannm egitime kazandmlmasl amaclyia yaytmlanan 
"Mevsimlik Tanm i~yileri" konulu 201716 nolu B~bakan1lk Genelgesi ve "Mevsimlik TarIm 4yileri 
ile GOyer ve Yan GOyer Ailelerin <;octlklanmn Egitime Eri~imi" konulu 2016/5 nolu Genel 
Miidfulugumuz Genelgesi tUm okul yoneticilerine duyurulacak ve genelge hususlarl titizlik1e 
uygulanacaktIr. 
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4.ilgi (b) Yonetmeligin 5 inci maddesinin birinci fikrasmm (a) bendine gore hazlrlanacak il 
s:alwma takviminin cografi ;;artlar, iklim ve s:evre ko;;ullarmdaki farkhhklar goz online ahnarak ve ilgi 
(d) yazlda 2017-2018 egitim ogretim Yllmda la~ saati uygulamasma geyilemeyecegi goz onlinde 
bulundurularak ve illerimizin ozellikleri dikkate almarak gerek ta~llllah sistemle ogrencilerin, gerekse 
ozel ogrenci servisiyle ta~man ogrencilerin gUn aydmlanmadan yola ylkmalanna miisaade edilmemesi 
bakllllmdan gUn l~lgmdan daha fazla yararlanmalanm temin edecek ;;ekilde ilk dersin ba;;lama saati 
valiliklerce belirlenecektir. 

5.e-Okul Yonetim Bilgi Sistemi veri giri~leri (devam takibi, not i~lemleri vb.) zamamnda ve 
titizlikle yapllacak, merkezi sistem ortak smav siirecinde olmalanndan dolaYl ozellikle 8 inci sImf 
ogrencilerinin bilgilerinin eksiksiz olarak girilmesine dikkat edilecektir. 

6.0grencilerin okula devamlannm saglanmasl iyin ilgi (b) Yonetmeliginin 18 inci maddesinin 
iiyiincii fikrasmm (b) bendi hiikmii geregince ilk derse girdigi hiilde sonraki bir veya daha fazla derse 
oziirsiiz olarak ginneyen ogrencinin durumu okul yonetimince velisine ivedilikle bildirilecektir. 

7.Evde ya da hastanede egitim alan ogrencilerin durumlan e-Okul Yonetim Bilgi Sisteminde yer 
alan "Ogrenci Genel Bilgileri" bOliimiine eksiksiz bir ;;ekilde i~lenecek ve bu ogrencilere ait ders 
programlarl He ogretmen gorevlendirmeleri ivedilikle yapllacakhr. 

8.ilgi (b) Yonetmeligin 18 inci maddesi uyannca yurt ill;;lna ytkan ogrencilerin yurt dl;;1 adresleri 
okul yonetimi tarafmdan eksiksiz bir ;;ekilde e-Okul Yonetim Bilgi Sistemi'ndeki ilgili bOliime 
i~lenecek; okul yonetimi tarafmdan yurt ill;;l adresleri tespit edilemeyen ogrenciler, illilye milli egitim 
miidiirIiiklerine bildirilerek ogrencilerin yurt ill;;l adreslerinin illils:e emniyet miidiirliikleri vasltastyla 
ara;;hnlarak Bakanhglllliza iletilmesi saglanacaktlr. 

9.ilgi (b) Yonehneligin 35 inci maddesi ve 36 nCI maddesi uyannca sene ba;;l ziimre ogrehnenler 
kurulu ve ;;ube ogrehnenier kurulu toplanhlannm ilgi (b) Yonehnelik ve ilgi (c) Yonerge hiikiintleri 
dogrultusunda titizlikle yapllarak bir donem boyunca uygulanmasl planlanan i;; ve i;;lemler ile 
ogrencilerin ki;;isel geli;;imlerine yonelik gerekli takip ve izlemenin yaptlmasl saglanacaktlr. 

10.ilkokul 1 inci smlf ogrencilerinin okuma ve yazmayt ogrenmelerine i1i;;kin olarak okullarda 
degi;;ik aylarda "Okuma BayraIlli" etkinlikleri diizenlenmektedir. OkullanmlZda "Okuma Bayraml" 
yapllacak ise buna i1i;;kin etkinliklerin, slmfiar arasmda rekabete meydan venneyecek ;;ekilde biitiin 
1 'inci slmf ogrencileri icrin ortak olmak suretiyle istenmesi halinde bir kez diizenlenmesi ve okumaya 
yonelik s:ah~malar ogretim programl dogrultusunda yapdacak bu etkinliklerin maYls aylmn ikinci 
haftasmdan once yapllmamasl saglanacaktir. 

II.e-Okul Yonetim Bilgi Sisterni He ilgili olarak; kaytt, nakil, slmf yiikse1tme, slmf atlahna, 
denklik vb. konularm oncelikli olarak il/ilcre MEBBis Yoneticileri araclhglyla croziimlenmeye 
crah;;llacak, varsa yoziimienemeyen durumlar Valilikier araclhglyla Bakanhglmlza iletilecektir. 

12.BakanhgtmlZ Temel Egitim Genel MiidiirIiigii biinyesinde hazrrlanan 19/09/2014 tarihli ve 
4068238 saYlh "Ses:meli derslerin puanla degerlendirilmesi" konulu yazIsmda belirtildigi iizere 
seyme1i dersler is:in de not giri;;leri aksatllmadan yapiiacaktir. 

13.0kullara ogrenci kaYItlan esnasmda az saYlda da olsa talep edildigi iddia edilen kaYlt parasl 
veya bagl;;lann 2709 SayIh Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasl, 222 saYlh ilkogretim ve Egitim Kanunu 
ve 2011/40 sayth Genelge hiikiimlerine aykm oimasl sebebiyle, bu tarz uygulamalara dair ;;ikayetlerin 
Vali1ikler tarafmdan ivedilikle degerlendirilerek gerekli i;;lemlerinyaplhnasl saglanacaktir. 

14.Genel Miidiirliigumiizce hazrrlanrm;; olan Okul Oncesi Egitim ve ilkogretim Kurum 
Standartlan Sisternine veri giri;;leri 2016-2017 egitim ogretim Ylh is:in tamamlanml;; olup soz konusu 
tarih itibanyla sistem analiz raporlan almabilmektedir. 2017-2018 egitim ogretim yill ba~mda 
yaplhnakta olan ogretmenlerin mesleki crah~malarda okul diizeyinde Kurum Standartlan raporlannm 
giindeme ahnarak degerlendirilmesi sagianacaktrr. 

I5.Her s:ocugun en az bir Yll okul oncesi egitim alarak ilkokula ba;;Iamasml sagiamak is:in alan 
taramalanmn yapdarak s:ocuklarm okula eri;;irnleri saglanacaktrr. 

I6.ilgi (c) Milli Egitim Bakanllgl Egitim Kururnlan Sosyal Etkinlikler Yonehneligi 
hiikiintlerince ogrencilerin, "TUrk Milli Egitiminin Teme1 Amas:lan" dogrultusunda ki;;isel 
geli;;irnlerini saglamalarl, aynca edindikleri bilgi ve becerileri topluma faydah olacak ~ekilde 
payla;;malan ve ogrencilere milli, manevi, ahlaki, ins ani ve kiiltiirel degerleri kazandlrmaya yonelik 
bilimseI, sosyal, kiiItiirel, sanatsal ve sportif alanlarda ogrenci kuIUbU ve topium hizmeti kapsammda 
etkinliklerinin artmlarak yayglnl~tlnnaSI hususunda gerekli onlemler ahnacaktlr. Bu kapsamda ilgi 
(c) dogrultusunda sene ba~l ;;ube ogretmenler kuruiu toplannsmda, sosyal etkinlikleri planlamak ve 
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yUriitfilmesini koordine etmek amaclyla sosyal etkinlik kurulu olu~turulacaktrr. 
17.ilkogretim kurumlan haftahk ders yizelgesi uygulamalanna yonelik yapllan nicel ve nitel 

ar89tmna sonuylanyla birlikte egitim y6neticileri, maarif mUfetti~leri, ozel oku! temsilcileri, ye~itli 
sivil toplum kurul~u temsilci1eri, ogretmen,ogrenci ve velilerimizden de alman gorU~ ve oneriler 
dogrultusunda ilkokul ve ortaokullarda uygulanan haftahk ders yizelgesi gUncellenmi~ ve ilgi (d) 
Kuru! Karan ekinde yer alan <;izelge 2017-2018 egitim ogretim yllmdan itibaren uygulanmaya 
b~lanacaktrr. 

18.Yukanda bahsedilen <;izelge'nin zonmlu dersler bOliimiinde yer alan Matematik (1-8. 
Smiflar), Rayat Bilgisi (1-3. simflar), Tiirkye (1-8. smlflar), Fen Bilimleri (3-8. smIflar), Sosyal 
Bilgiler (4-7. simflar), T.e. inkllap Tarihi ve Atatfirkyiiliik (8. sImt), fugilizce (2-8. simflar), Gorsel 
Sanatlar (1-8. smlflar), MUzik (1-8. slIDflar), Oyun ve Fiziki Etkinlikler (1-4. simflar), Beden Egitimi 
ve Spor (5-8. smlflar), Teknoloji ve Tasanm (7-8. simflar), Trafik Giivenligi (4. slmt), Bi1i~im 
Teknolojileri ve YazIltm (5-6. slmflar) ile fusan Raklan, Yurtt~hk ve Demokrasi (4. smlt) dersi 
ogretim programlanmn temel becerileri kapsayan ve degeder egitimine onem veren bir yakl~lm 
iyerisinde sade ve ya~amla ili~kilendiri1ecek ~ekilde gUncellenmesi yall~malan tamamlanml~ o1up 
2017-2018 egitim ogretim Ylhndan itibaren uygulanacaktlr. Bahsi geyen gUncel programlar 
http://muftedat.meb.gov.tr/adresinde yer almaktadrr. GUncel program1ara uygun olarak Genel 
MiidiirliigiimUzce hazrrlanan ders kitaplarma ise http://www.eha.gov.tr/ekitap adresinden 
ul~llabilmektedir. 

19.BakanhglIDlz 2015-2019 Stratejik Plam yiiriirliikte olup hu planda yer alan perfonnans 
gostergelerinin 2019 Ylb hedeflerine ula~mak iyin gerek merkez gerekse de ta~ra te~kilatlmn biitfinciil 
bir yakl~lmla yah~malar yapmasl onem arz etmektedir. ilgili planda yer alan ve Temel Egitim Genel 
Miidiirliigii sorumlulugunda bulunan perfonnans gostergelerinin incelenerek (Plamn 34 ve 41. 
sayfalannda yer alan perfonnans gostergeleri) 2019 ytlt sonu hedeflerine ula~mak iyin gerekli 
yah~malann titizlikle yapl1masl gerekmektedir. 

Egitim ogretim faaliyetlerimizin nitelikli bir ~eki1de yUriitfilmesini saglamak amaclyla yttkarida 
yer alan aytklamalar dogrultusunda Valiliginizce gerekli tedbirlerin ahnmasl hususunda hilgilerinizi 
ve geregini rica ederim. 

Dr. Cern GEN<;OGLU 

Bakana. 


Genel Miidiir 


DAGITIM: 
Geregi: Bilgi: 

BPlam Bilgi Mem Daire Ba~kanhgma 
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