
T.e. 
MUS VALiLiGi 


il Mill'i Egitim Miidiirliigu 


SaYl : 32026198-813.99-E.14529150 21.09.2017 
Konu : Okul Suru Prograllli ve Okullara Kuru 

Uziim Dagluml Prograllli Veli Izin Formian 

.............~........KAYMAKAMLIGINA 
i1ge Milli Egitim Mudiiriilugune 

........................MCIDURLUcrONE 


ilgi: Teme1 Egitim Gene! Mudurluguniin 19.09.2017 tarihli ve 14305714 say1l1 yazlSl. 

Okullara Kuru Uziim DagIUllli Programmlll 08/04/2016 tarih ve 29678 say1l1 Resnll Gazete' 
de yaYlmlanan Bakanlar Kurulu Karan dogru1tusunda 2017-2018 egitim ogretim yth ilk doneminde 
de tekrar uygulanacagl bHdirilmi~tir. 

Aynca 10/07/2015 tarih ve 29412 saYlh Resnll Gazete'de yaynnlanan 201517837 sayth 
Bakan1ar Kurulu Karan dogrultusunda, Okul Suru Prograrru da anaoku1u, uygulama slm:fi, anasllllU ve 
ilkokul ogrencilerine yonelik olarak 2017-2018 egitim ogretim yth ikinci doneminde uygulanacaktlr. 

Bu kapsamda ekte sunulan ilgi saYllI yazl ile bildirilen i~ ve i~lem1erin 29 Eyliil 2017 tarihi 
mesai bitimine kadar gergekle~tirihnesi gerekmektedir. 

Okullarda Kuru Uziim Dagltnm Prograllli kapsamlllda, kuru uziimlerin ogrencilere dagltIllli 
3 Ekim 2017 Sab gilnil ba~1ayacak ve daglt1m 14 hafta boyunca sah ve per~embe gilnleri 
gergekle~tirilecektir. 

Ekli yazl He vurgulanan i~ ve i~1emlerin, onemine binaen ivedilikie ve titizIik1e yaplhnasl 
hususunda bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim. 

MetiniLCi 

Vali a. 

Milli Egitim Mudiiril 

Ekler: 1 Adet 

DagltIm: 
Tum ilye Kaymakamhgl, 
Anaokulu Miid, ilkokul MUd 
Uygularna Anasmlfl bulunan okullar 
Anasmlf1 I}ubesi bulunan tUm okullar 

En evrak gUvenli elektronik imza ile imzaIarunl~tJr. https:llevraksorgu.meb.gov.tr adresinden 1 ae3-0aOd-306b-9be6-814c kodn lie reyit edilebilir. 

https:llevraksorgu.meb.gov.tr


T.e. 
MILL! EGiTiM BAKANLIGI 


Temel Egitim Genel Miidiirliigu 


SaYl : 66621367-813.99-E.143057l4 19.09.2017 
Konu : Okul Sum Programl ve Okullara Kuru 

Uziim DagltlmlPrograml Veli izin Formlan 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi: Temel Egitim Genel Mudiirlugiiniin 07.09.2017 tarihli ve 66621367-813.99-E. 13230808 saYlh 
yazlSl. 

Okullara Kuru UziimDagltlml Progranurun 08/04/2016 tarih ve 29678 saYlh Resmi Gazete' 
de yaytmlanan Bakanlar Kurulu Karan dogrultusunda 2017-2018 egitim ogretim yth ilk doneminde 
de tekrar uygulanaeagl ilgi yazl He bi1diriJmi~tir. 

Aynea 10/07/2015 tarih ve 29412 saYlh Resmi Gazete'de yaYlmlanan 201517837 saYlh 
Bakaniar Kurulu Karan dogrultusunda, Okul Sum Programl da anaokulu, uygulama smlfl, anaslrufl ve 
ilkokul ogrencilerine yonelik olarak 2017-2018 egitim ogretim yIll ikinci doneminde uygulanaeaktlr. 

Bu kapsamda 29 EyliiI 2017 tarihi mesai bitimine kadar a~agtdaki i~ ve i~lemlerin 
ger~ekle~tirilmesi gerekmektedir; 
1- il ve ilye milli egitim miidurliikleri tarafmdan oneelikle "Kurum I~lemleri 1 il~e DagltIm Listesi" 
bOlUmiinde programlara dahil olaeak okullar seyileeektir. Ozel Ogretim Kurumlan, program 
kapsammdaki iiriinlere e~deger iiriin tiiketilmesini saglamasl halinde, veli gorii~u esas ahnarak kurum 
yonetiminin karan dogrultusunda, program kapsaml dl~mda tutulmasml resmi yazl ile bagh 
bulunduklan ilye milli egitim mudiirliiklerine belirtmeleri halinde aym ekrandan pasif hale 
getirileeektir. 
2- Ekte sunulan "Okul Sum DagItlml kin Formu" ve "Okullara Kuru Uziim DagItlml izin Formu" 
yogaltIlarak ilkokul 1. sImf ve anaslrufll anaokuluna yeni kaYIt yaptIran ogrenci velilerine 
daglulaeaktrr. Oneeki ydlardan kaYlth ogrenei velilerinin, okul siitiinden ve kuru iiziimden 
yararlanmaya yonelik izinlerinde degi~iklik talepleri varsa, "Veli izin Formu" nu yeniden 
doldurmalan saglanaeaktIr. Aksi takdirde, oneeki "Veli Izin Formlan" geyerli sayIlaeaktIr. 
3- Programlara dahil ozel ve resmi okullann belirlenmesinin ardmdan, okullar tarafmdan, "Kurum 
I~lemleri IOgrenci Belirleme" bOlumiinden veli izni verilen ya da verilmeyen mm ogreneiler 
kaydedilerek belirsiz ogrenci kalmamasma ozellikle dikkat edileeektir. iVilye komisyonlan "Okul 
Sum DagltlIDl Izin Formu" ve "Okullara Kuru Urum DagltnnI hin Fornm" ile bilgilerin zamanmda 
ve dogru olarak girilmesinden silsile yolu He sorumludur. 

Okullarda Kuru Uziim Dagltl1nl Programl kapsammda, kuru iiziimlerin ogrencilere dagltIml 
3 Ekim 2017 Sail giinu b~layacak ve dagltnn 14 hafta boyunea sah ve peqembe giinleri 
geryekle~tirileeektir. 

Yukanda vurgulanan i~ ve i~lemlerin, onemine binaen ivedilikle ve titizlikle yapdmasl 
hususunda bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim. 

Dr. Cern GEN<;OGLU 
Bakan a. 

Genel Mudur 

Ek: Veli izin Formlan 

Dagltlm: 

81 nValiligine 

BUg! i9in: SerapATA - Hamil ERBULUT 
Tel:0312 413 1605 413 16 14 

Bu evrak gUvenli elektronik imza ile imzalanml.trr. https;/levraksorgu.meb.gt)v.lradresinden d059-4575-3971-bded-ee07 kodu ile teyit edileblllr. 
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KURU OZOM DAGITIMI VELi iziN FORMU OKUL SOTO DAGITIMI VELi iziN FORMU 

SaYIn Veli, SaYIn Veli, 

"Okullarcia Kuru OzOm Dagltlml Programl" Milli Egitim Bakanligl, Glda, Tarim ve Hayvanclilk "Okul Suto Programl" Milli Egitim Bakanllgl, Glda, Tarlm.ve Hayvanclilk Bakanllgl ve 
Bakanllgl ve Sagllk Bakanhgl i§ birligi ic;:inde ogrencilerimize sagllkll ara ogun tOketme Saghk BakanliQI i§birligi h;:inde ogrencilerimize sut it;:me aIJ§kanhgl kazandlrmak, dengeli 
ah§kanliglOi kazandlrmak amaclyla hazlrlanml~tlr. Programla ogrencilerimize haftada 2 gOn beslenme yoluyla sagllkll geli§melerine destek olmak amaclyla hazlrlanml~t1r. Programla 
25 gramhk paketlerde kuru Ozum dagltllacaktlr. Kuru uzOm dagltlm uygulamaslna ili§kin ogrencilerimize haftada 3 gun 200 ml:lik kutularda UHT sot dagltllacaktlr. Sote kar§1 
onaymlzl almak amaclyla a~agldaki form duzenlenmi§tir. Formu doldurduktan sonra hassasiyeti olan ogrencilerimizi tespit etmek ve uygulamaya ili§kin onaYIOlzl almak 
t;:ocugunuzun ogretmenine teslim ediniz. amaclyla a§agldaki form duzenlenmi§tir. Formu doldurciuktan sonra t;:ocugunuzun 

ogretmenine teslim ediniz. 

--------

iLlilCEADI ILlllCEADI 

---------

OKUlUNADI OKUlUN ADI _ ..... 

OGRENCININ ADI SOYADI OGRENCININ ADI SOYADI 

SINIFI 
SINIFI 

-------

YA$I 
-----------

YA$I (Yll) 

o ERKEK oKIZ 
CiNSiYETi o KIZ 0 ERKEK 

....._ ...... -
CINSIYETi 

SOT AlERJISI oVAR oYOK o BilMIYORUM 

o EVET (EVET ise tOketmeden once SOTO SEVEREK leER MI? o EVET oHAYIR 
DiYABET ($EKER) HASTALIGI VAR MI? 

hekime/diyetisyene daOl§llmasl 
gerekmektedir) NE SIKLlKTA ICIYOR? o HERGON o HAFTADA 2-3 GON 
o HAYIR oHAFTADA 1 GON oCOK NADIR 

oHIC 

COCUGUMUN DAGITllACAK OlAN KURU OZOMDEN YARARLANMASINI COCUGUMUN DAGITILACAK OLAN SOTTEN YARARlANMASINI 

o iSTiYORUM o ISTEMIYORUM o ISTIYORUM o ISTEMiYORUM 

Veli Adl Soyadl Veil Adl Soyadl 
(imza) (imza) 

Not: Bu form ogretmen taraflndan tum ogrenciler it;:in (dagltllacak kuru uzumden yararlanmak Not: Bu form ogretmen taraflndan tom ogrenciler it;:in (dagltllacak sotten yararlanmak 
isteyen veya istemeyen) Okul Suto ModOIOne girilecektir. isteyen veya istemeyen) Okul Suto ModulOne girilecektir. 


