
T.e. 
MUS V ALiLiGi 


il Milli Egitim Mudiirlugu 


SaYl :32026198-100-E.381908 05.01.2018 
Konu : Belgesini Zamanmda Almayan 

yada Kaybedenlerin i:;;lemleri 

.............................................. MUDURLUGUNE 


ilgi : a) 18/0412017 tarih ve 5350325 saylh yaznmz. 
b)25/0912017 tarih ve 14737754 saYlh yazlmlz. 
Bakanhglmlz Okul Oncesi Egitim ye ilkogretim Kurumlan Yonetmeliginin 74. 

Maddesinin Belgesini zamamnda alamayan veya kaybedenler ba:;;hgmda; 
MADDE 74 - (1) ilkokul, ortaokul, ilkogretim okuhmu 2012 yllmdan once bitiren ye 
zamamnda okuldan diplomasml alamayan yeya kaybedenler, okul mudiirlugune bir dilek<;:e 
ile ba:;;vururlar. Okul miidiirliigiince, kaYltlara gore dilek<;:e sahibinin aldlgl beIge ve 
diploma ile ba:;;ka bir okula yazllmadlgl belirlendikten sonra, dilekgenin altma yeya arkasma, 
onayh Diploma KaYlt Omegi EK-14 verilir. Durum, 0 doneme ait diploma defterine veya 
ogrenci kiitUk defterine i:;;lenir. Aldlgl belgeyikaybedene, aym yontemie yeniden beige verilir. 
(2) Sava:;;, sel, deprem, yangm ye benzeri nedenlerle okul kaYltlannm yok olmasl h§linde, 
belgesini kaybedene ogrenim durumunu kamtlamasl :;;arttyla Kayltlan Yok Olanlara 
Verilecek BeIge Omegi EK-15 duzenlenir. 
(3) E-Okul sisteminde kaydl bulunanlardan ogrenim belgesi veya diplomasml kaybedene bu 
madde hukumleri <;:er<;:evesinde e-okul s,istemi iizerinden onayh beIge yerilir denilmektedir. 

Belgesini zamamnda almayanlar veya kaybeden vatanda:;;lar hakkmda okul 
miidiirliigiince yukanda belirtilen a<;:lklamalar dogrultusunda gerekli i:;; ve i:;;lemler yapllarak, 
muracaatta bulunanlara talep ettigi belgeler verilecektir. 

Ayncaisava:;;, sel, deprem, yangm ye benzeri nedenlerle okul kaYltlanmn yok olmasl 
MHinde; okul :miidiirliigiince ar~iv kayItlarmm kontrol edilerek hangi ylllara ait simf 
gec;me ve diploma defterinin olmadlgmm tespit edilmesi, olmayan yIllara ait eksik 
defterlerin ve belgelerin miidiirliigiimiiz ar~ivinden birer fotokopisinin c;ekilerek 
okulunuz aqivinde muhafaza edilmek iizere teslim ahnmasl ve okula beIge ic;in 
ba~vuruda bulunan vatanda~lara yukanda aC;lklanan beIgeIerden hangisi uygun ise 
diizenienerek verilmesi ilgi (a ye b) yaznllizda belirtilmesine ragmen' okullammzm 
ar:;;iylerinde bulunmayan Ylllann defter omeklerini Milli Egitim Mudurliigu ar:;;iyinden bu 
giine kadar almadlklan tespit edilmi:;;tir. Konuyla ilgili i:;; ye i:;;lemlerin en klsa surede 
mutiaka tamamlanmasl hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim. 

Metin iLCi 
Milli Egitim MudurU 

DAGlTIM: 

ilkokul ve Ortaokul Mudurluklerine 


Bu evrak giivenli elektronik imza ile Imzalanml1tlf. https:llcvraksorgu.meb.gov.tr adresinden 756d-~a6c-3d9c-9359-f2eO kodu lIe lcyit edilebilir. 

https:llcvraksorgu.meb.gov.tr


T.C. 

MUS VALiLiGi 


il Milli Egitim Mudiirlugu 


SaYl :32026198-100-E.14737754 25.09.2017 
Konu : Belgesini Zamanmda Almayan 

yada Kaybedenlerin i~lemleri 

.............................................. MUDURLUGUNE 


ilgi : 18/04/2017 tarih ve 5350325 saYllI yazlmlz. 

Bakanhglmlz Okul Oncesi Egitim ve ilkogretim Kurumlan Yonetmeliginin 74. 
Maddesinin Belgesini zamamnda alamayan veya kaybedenler ba~hgmda; 
MADDE 74 - (1) ilkokul, ortaokul, ilkogretim okulunu 2012 Yllmdan once bitiren ve 
zamanmda okuldan dipiomasim alamayan veya kaybedenler, okul mudurlugune bir dilekve 
ile ba~vururlar. Okul mudurlugunce, kaYltlara gore dilekve sahibinin aldlgl beIge ve diploma 
ile ba~ka bir okula yazllmadlgl belirlendikten sonra, dilekvenin altma veya arkasma, onayh 
Diploma Kayit Omegi EK-14 verilir. Durum, 0 doneme ait diploma defterine veya ogrenci 
kutUk defterine i~lenir. Aldigi belgeyi kaybedene, aym yontemle yeniden beIge verilir. 
(2) Sava~, sel, deprem, yangm ve benzeri nedenlerle okul kayltlanmn yok oimasl hfilinde, 
belgesini kaybedene ogrenim durumunu kamtiamasl ~art1yla KaYltlan Yok Olanlara 
Verilecek Belge Omegi EK-15 duzenlenir. 
(3) e-Okul sisteminde kaydi bulunanlardan ogrenim belgesi veya dipiomasmi kaybedene bu 
madde hlirumleri <;eTgevesinde e-Okul sistemi uzerinden onayh beIge verilir denilmektedir. 

Belgesini zamamnda almayanlar veya kaybeden vatanda~lar hakkmda okul 
mudiirlugiince yukanda belirtilen avlklamalar dogrultusunda gerekli i~ ve i~lemler yapilarak 
muracaatta bulunanlara talep ettigi belgeler verilecektir. 

Aynca sava~, sel, deprem, yangm ve benzeri nedenlerle okul kaYltlannm yok oimasi 
halinde; okul miidiirliigiince aqiv kaYltlarmm kontrol edilerek hangi yIllara ait smlf 
gec;me ve diploma defterinin olmadlgmm tespit edilmesi, olmayan yIllara ait eksik 
defterlerin ve belgelerin miidiirliigiimiiz ar~ivinden birer fotokopisinin c;ekilerek 
okulunuz ar~ivinde muhafaza edilmek iizere teslim almmaSI ve okula beIge ic;in 
ba~vuruda bulunan vatanda~lara yukanda aC;lklanan belgelerden hangisi uygun ise 
diizenlenerek verilmesi ilgi yazlilllzda belirtilmesine ragmen okullanmlz ar~ivlerinde 
bulunmayan yIllann defter omeklerini MEM ar~ivinden aimalm~lardir. Konuyla ilgili l~ ve 
i~lemlerin en ktsa siirede tamamlanmasl hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim. 

Metin iLCi 
Milli Egitim Mlidiirii 

DAGTTIM: 

ilkokul ve Ortaokul Mudlirluklerine 


Eu evral gOvellli elektronik iUlZa ile lrnZalaIlllll!tlr. https:/lcvraksorh'u.meb.gov.tr adresinden 1170-467c-392e-bcc2-6b70 kodl1 ile teyit edilebilir. 

https:/lcvraksorh'u.meb.gov.tr


T.C. 


MUS VALiLiGi 

il Milll Egitim Mudurlugll 


SaYI : 32026198-198.01.01-E.5350325 18.04.2017 
Konu : Belgesini Zamanmda Almayan 

yada Kaybedenler 

..............................................MUDURLuduNE 


Bakanhgimiz Okul Oncesi Egitim ve ilkogretim Kurumlan Yonetmeliginin 74. 
Maddesinin Belgesini zamanmda alamayan veya kaybedenler ba~hgmda; 
MADDE 74 - (1) ilkokul, ortaokul, ilkogretim okulunu 2012 YIhndan once bitiren ve 
zamal1lnda okuldan diplomaSll1l alamayan veya kaybedenler, okul mudurlugllne bir dilekye 
ile ba~vururlar. Okul mudurltigtince, kaYltlara gore dilekye sahibinin aldigi beIge ve diploma 
ile ba~ka bir okula yazllmadlgl belirlendikten sonra, dilekyenin altma veya arkasma, onayh 
Diploma KaYlt Omegi EK-14 verilir. Durum, 0 doneme ait diploma defterine veya ogrenci 
ktitiik defterine i~lenir. AldIgl belgeyi kaybedene, aym yontemle yeniden beIge veriEr. 

(2) Sava~, seI, deprem, yangm ve benzeri nedenlerle okul kaYltlannm yok oimasl hiilinde, 
belgesini kaybedene ogrenim durumunu kamtlamasl ~artlyla KaYltlan Yok Olanlara 
Verilecek BeIge Omegi EK-15 diizenlenir. 

(3) e-Okul sisteminde kaydl bulunanlardan ogrenim belgesi veya diplomasml kaybedene bu 
madde hukumleri yeryevesinde e-Okul sistemi tizerinden onayh beIge verilir denilmektedir. 

Belgesini zamanmda almayanlar veya kaybeden vatanda~lar hakkmda okul 
rntidurlUgtince yukanda belirtilen aylklama1ar dogrultusunda gerekli i~ ve i~lemler yapllarak 
mfuacaatia bulunanlara talep ettigi belgeler verilecektir. 

Aynca sava~, sel, deprem, yangm ve benzeri nedenlerle okul kaYltlanmn yok olmas] 
hiilinde; okul miidiirliigiince ar~iv kaYltlarmm kontrol edilerek hangi yIllara ait slmf 
gel;me ve diploma defterinin olmadlgmm tespit edilmesi, olmayan ydlara ait eksik 
defterlerin ve belgelerin miidiirliigiimiiz ar~ivinden birer fotokopisinin ~ekilerek 

okulunuz ar~ivinde muhafaza edilmek iizere teslilll ahnmasl ve okula beige i~in 

ba~vuruda bulunan vatanda~lara yukanda aC;lklanan belgelerden hangisi uygun ise 
dilzenlenerek verillllesi hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim. 

Metin iLCi 

Milli Egitim Mtidiiru 


DAGITIM: 

ilkokul ve Ortaokul Mudtirliiklerine 


Bll evrak guvenl i elektronik irnza i10 imzolarunl,tlr. https:llevraksorgu.meb.gov.tr adresinden ffb2 -4 SeO-3e9 3 -9 20 1-3eSd kodu ile tey it edi1ebilir. 

https:llevraksorgu.meb.gov.tr

