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T.e. 

MUS VALiLiGi 


il Milli Egitim Ml1diirlugu 


Sa)'l : 32026198-813.99-E.1797769 25.01.2018 
Konu : Okul Sum Progranu tedbirler 

........................................KAYMAKAMLIGINA 
ilye Milli Egitim Mudiirlugune 

...............................MunORLUGUNE 


ilgi: Temel Egitim Gene} MudiirlUguniin 24.01.2018 tarih ve 1707997 saylh yaZlsl. 

ilgi yazl dogrultusunda bilindigi Uzere, Bakanhglmlz ile GIda, TarIm ve Hayvanclhk 
Bakanhgl ve Saghk Bakanhgmca ortakla~a hazlrlanan Okul Slim Programl, Bakanlar Kurulu Karan 
ve Teblig dogrultusunda, lilke genelinde resmi-ozel anaokulu, uygulama smdi, anaslmfl ve ilkokul 
ogrencilerine yonelik 2017-2018 egitim ogretim ydmm ikinci yansmdan itibaren haftada 3 gOn 
(pazartesi, 9a~amba, cuma) uygu]anacaktu. 

Okullara silt teslimatlan yliklenicilalt yUklenici firmalar tarafmdan yapIlacak olup; okullar 
slitlerin ogrencilere daglhmma ikinci yarlytlm ilk haftasl ba~layacak olup, ekli yazl dogrultusunda 
gerekli i~ ve i~lemlerin yapIlmasl hususunda; 

Geregini rica ederim. 

MetinAKSU 

Mlidiir v. 
Milli Egitim Mlidiir Yardlmclsl 

Daglhm : Anaokul Mlidiirlligii, 
ilkokul Mlidlirlligu, ilye Milli Egitim 
Mlidiirlligii 

Ekler: ilgi yazl ve ekleri (6 Sayfa) . 

Bu evrak giivenli elektronik illlza He imzalumlll,JtJr. https:llevraksorgn.meb.gov.lradresinden 75e2-25e8-381 d-b92e-ff39 kodu He teyit ediJebilir. 

https:llevraksorgn.meb.gov.lradresinden
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T.e. 
MiLLI EGtrtM BAKANLIGI 


Temel Egitim Genel Miidiirliigu 


SaYl : 66621367-813.99-E.1707997 24.01.2018 

Konu :Okul Sum ProgramJ Tedbirler 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi : a) 10.07.2015 tarih ve 29412 saYlh Resmi Gazete' de yaYlmlanan 201517837 sa)'lh Okul Sum 
Programl Uygulama Esaslan Hakkmda Bakanlar Kurulu Karan, 

b) 12.08.2017 tarih ve 30152 saYlh Resmi Gazete' de yaYlmlanan Okul Slim Programl 
Uygulama Tebligi ( Teblig No: 2017/28) 

Bilindigi fizere, Bakanhglmlz ile Glda, Tanm ve HayvanClhk Bakanligl ve Sag11k 
Bakanllgmca ortakla~a hazlrlanan Okul Slim Programl, ilgi (a) Bakanlar Kurulu Karan ve ilgi (b) 
Teblig dogrultusunda, iilke genelinde resmi-ozel anaokulu, uygulama smlfl, anasmlfi ve ilkokul 
ogrendlerine yonelik 2017-2018 egitim ogretim Ylhmn ikinci yansmdan itibaren haftada 3 gfin 
(pazartesi, c;:ar~amba, cuma) uygulanacaktlr. 

Okullara slit teslimatlan yiiklenici/alt yiiklenici finnalar tarafindan yapllacak olup; okullar 
sutlerin ogrencilere da~tInllna ikinci yanyllm ilk haftasl itibarlyla ba~layacaktIr. 

Ozel ogretim kurumlan, Program'a e~deger sut veya sut iiriinlerinin tUketilmesini saglamalarl 
hiilinde, velinin istegini de esas alarak kurum yonetiminin karan dogrultusunda Program kapsaml 
dl~mda tutulacaktIr. 

Bu baglamda; Valiliginizce ilgili okullara duyurunun yapIlmasl ve onceki Yillarda da 
bildiriidigi fizere, a~aglda yer alan tedbirlerin almmasl onernli ve gerekli gorulmektedir: 

I-il Okul Sum Komisyonu, Glda Tanm ve Hayvanclhk il MUdfirlugii yetkilileri He koordinasyon 
ic;:inde Programdan yararlanacak her okulun depolarma adlen inceleme ba~latarak, gerekli tedbirleri 
alacak ve slitlerin depolanmasma yonelik aynlan ortamlann uygun olup olmadlgma dair tutanak 
dfizenleyecektir. Sutlerin oda slcakllgmda muhafaza edilmesine, giine~ l~ugma maruz blrakllmadan 
saklanmasma dikkat edilecektir. Sut teslimatlannda hava ~artlan dikkate almarak gerekli tedbirler 
almacaktlr. il Okul Slim Komisyonu uyeleri, Okul Sum Programl suresince, ilgili okullara ziyaretlerde 
bulunacaktlr. 
2-il Okul Sum Komisyonu tarafmdan yiiklenid/yukleniciler ve alt yiiklenicilerin okullara slit teslimi 
Slfasmda c;:ah~trrdlklarl kh,;ilerin gfivenlik soru~tunnalan incelenerek; bu ki~ilerin isimleri dagltlm 
yapacaklarl okullara onceden bildirilecek ve yaka kartl ta~lyarak c;:ah~malarl saglanarak, gerekli 
denetimler yaptlacaktlr. . 

4-Yiiklenicil yiikleniciler ve alt yiikleniciler dagttlm yapacaklan sutleri okullara gomnneden once 
okul yoneticileri ile irtibata gec;:erek randevu alacak ve sutler sadece Okul Sum Komisyonu tarafmdan 
belirlenen yetkililerce teslim ahnacaktIr. Zamanmda teslim edilmeyen sUtlerle ilgili karar, okul 
idaresinde oldugundan; gerekli gordugii takdirde, tutanakla teslim alabilecektir. 

5-0kul sum, okul idaresince uygun gorulen depolara, yiikleniciler taraftndan iiriine zarar venneyecek 
~ekilde ta~marak istiflenecektir. Okul personeli ve ogrencilere ta~lma i~lemi yaptInlmayacaktrr. 

6-0kul yetkilisi, sutlerin tesliminden hemen sonra Okul Sum Modulune teslimat giri~ini yaparak, 
Okul Sum Teslim Alma Tutanagml (Ek- 6) sistemden yazdmp; kar~lhkh mutabakat saglayarak, finna 
yetkilisi He birlikte imzalayacaktrr. 

7-0kul yetkililerince; ambalajlan delik, Ylrtlk, ezik ve bombaj yapml~ sutler teslim almmayacaktlr. 
Teslim alman sutlerde depolama ~artlarmdan kaynaklanan ve analiz gerektiren durumlarda, sutler bir 

tutanakla tespit edilip il Okul Sum Komisyonuna bildirilecek; illilc;:e Glda, Tanm ve Hayvanclhk 
Mudiirluklerine teslim edilecektir. 

Ames: Milll Egitim Bakanhgt Atatilrk Bul. No:9 B ilgi ic;in: Hakan ULUSOY 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Tel: 0312 4131614 
e-posta: tegm,.projelcr(ajmeb.gov.tr Faks: 0 (3}2) 417 71 08 

Bu evrak giivenli elektronik irnza ile imzalamTIl~nr. https:/levraksorgu.meb.gov.!r adresinden 2f68-40c2-3c70-ba25-e152 kodu He teyit edilebilir. 

https:/levraksorgu.meb.gov.!r
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8-fl ve ilr;:e Okul Stirn Komisyonlan, Okul Stirn Modtilti' nden Weyi~le ilgili takipleri yaparak, gerekli 
tedbirlerin( agrenci sayIlan, stok, teslimat ve rnketim giri~leri vb.) anceden almmaslm saglayacakhr. 

9-Stit dagltlmmdan once velilerin "Stit alerjisi ve/veya laktoz intoleranSl varhgl tespitine yonelik Veli 
izin Formu" doldurmalan talep edilmi~ ve bu formlar okul mudfulukleri araclllgi ile Okul Stirn 
Modtilfine i~lenmi~tir. Hentiz sisteme girilmemi~ formlar tespit edilerek sisteme girrneleri 
saglanacaktIr. Stitle ilgili rahatslzhgl bilinen ve velileri tarafmdan stit ir;:i1mesine izin verilmeyen 
agrenciler, kapsam dl~mda tutulacaktlr. 
10-Veli izni olan her agrenci, aym gUn ve okulun belirledigi stire ir;:inde sadece kendisine verilmi~ 
olan 200 ml ambalajh, yagh, sade UHT ir;:me stitiinil ir;:ecek, yanm kalan siltIer bir sonraki tenefruse 
blrakllmadan atlk olarak degerlendirilecektir. Ambalajlann fiziksel kontrolil yapdacak; delik, Ylrtlk, 
ezik ve bombaj yapm19 ambalajh sutler daglttlmayarak, Okul Stirn Kabul Kornisyonu'na tutanakla 
teslim edilecektir. 
1 'l-SUt ir;:tikten sonra rahatslzlandlgml soyleyen ogrenciye yonelik olarak; okul yonetimi, agrencinin 
en klsa stire ir;:erisinde en yakm saghk kurulu~una ganderilmesini saglayacak ve ailesini 
bilgilendirecektir. Sika,yet Formu rahatslzlanan ogrenciler ir;:in doldurularak, Okul Stirn ModtilU ilgili 
bOliime giri~i yaptlacaktlr. Okul yanetirni, II Okul Silrn Kornisyonu'na durumu bilgilendirecek ve 
analiz sonur;:lamncaya kadar analize konu fuetim partisi sUtlerin dagltlml durdurnlarak, diger Uretim 
partisi sUtlerin dagltlmma devam edilecektir. 
12-il0kul SUrn Komisyonu, Okul Stirn Programl uygulanacak olan okullarda kutu attklanna ili~kin 
tedbirleri onceden alacaktrr.( Yerel yanetirnler, sivil toplumkurnlu~lan vb.) 

13-Ilinizde slit dagltIml yapllan okullann mildilrlilklerine il Halk Saghgl MUdiirlUgtinde gorevli sagltk 
personelinin ileti~im bilgilerinin verilmesi, aynca ilgili personel tarafmdan okullarda konuya ili~kin 
egitirn verilmesi saglanacaktlr. 

14-0kul Stirn Komisyonu tarafmdan r;:e~itli nedenlerle dagItttnl yapdamayan sUtlerin, mahallinde 
degerlendirilmesi hususu onceden belirlenecek ve il Okul SUrn Kornisyonu tarafmdan onaylanacaktlr. 

15- Her okulun, gUn ic;inde slit ic;im zamanl anceden belirlenecek ve Okul SUrn Komisyonu tarafmdan 
onaylanacaktlr. 

16-intemet baglantlSl olmayan kay ilkokullanna ilr;:e Milli Egitim MildfulUkleri tarafmdan gerekli 
kolayhk ve teknik destek saglanacaktir. 


17-0kul Stirn Kabul Kornisyonu, her slmfa dagltllan siltlerin hangi partiden oldugunu tutanakla kaYlt 

alttna ahp, numune almaya dikkat edecektir. 


18-Hakslz Odemelere sebep olan beIge veya belgeleri dtizenleyen gerr;:ek veya ttizel ki9iler geri 

ahnacak tutariarm tahsilinde mti~tereken sorumlu tutuIup, haklannda adli veya idari i~Iem 


ba~latdacagmdan; Okul Stirn Modiiliine veri giri~leri titizIikle ve anmda yapdacak ve bu konuda 

hiC;bir aksakllga meydan verilmeyecektir. 


Bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim. 

YasinVURAL 


Bakan a. 


Genel Mildfu V. 


EKLER: 
l-ilgi Bakanlar Kurulu Kararl 

2-0kul Stirn Programl Uygulama Tebligi 

DAGITIM: 

B Planl 

Adres: Milli Egitim Bakanl1g1 AtatOrk Bui. No:9 Bilgi i,in: Hakan ULUSOY 
E1ektronik Ag: w\vw.meb.gov.tr Tel: 0312 413 1614 
e-posta: tegl11_projeler@meb.gov.tr Fak,: 0(312) 41771 OR 

Bn evrak g!lvenli e1ektronik irnza He imzalannll~. https:llevraksorgu.rneb.gov.tradresinden 2f68-40c2-3c70-ba25-e152 koclu He teyit edilebilir. 

https:llevraksorgu.rneb.gov.tradresinden
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OKULSUTOPROGRAMIUYGULAMAESASLARIHAKE3N~AKARAR 

Ama.. ve kapsam 
MADDE 1- (1) Bu Kararm amacl; Glda, Tarim ve HayvancIltk Bakanhgl, Milli Egitim 

Bakanhgl ve Sagltk Bakanhgl tarafindan ortakla~a ylliiitiilecek Okul Surn Progranu (Program) 
kapsammda baglmslz anaokulu, uygulama simfl, anaslmfi ve ilkokul ogrencilerine sUt i(,:me 
alJJ}kanhguun kazandmlmasl ile yeterli ve dengeli beslenmelerine katklda bu1unarak sagbkh 
biiyfime ve gelilimelerinin saglanmasl amaclyla, 2015-2016 egitim ogretirn ylhndan bafilamak 
iizere 3 egltim llgretim Ylll siiresince URT I(,:me suti! daglhlmasma ili~kin esaslarm 
bc1irlenmesidir. 

(2) Ozel ogretim l..rurumlan (baguuSlZ anaokulu, uygulama slllifi, anaslnlfl ve ilkoku1) 
Programa e~deger sOt veya slit firlinti tiiketilmesini saglamalan halinde velinin iste~i esas 
almarak kurum yonetiminiu karaT! dogrultusunda Programm kapsanu dwmda tutulur. 

Miktar, takvim ve ilretiin 
MADDE 2- (1) Milli Egitim Bakanhgmca belirlenecek okullardaki ogrencilere bu 

maddede belirtilen esaslar <;:en;:evesiude ve veli lznl dogrultusunda 200 ml ambalajh, yagh, sade 
UHT i~me sUtil dagltlhr. 

(2) Program dogrultusunda dagltllacak siltiln dagltlm takvimi, her egitim ogretim Ylh 
i"in ~lkanlacak tebligle belirlenir. 

(3) U1IT stitil; 1711212011 tarihli ve 28145 sayul Resml Gazete'de yaYlmlanarak 
yfirtirliige l"riren L?letmeleriniu KaYlt ve Onay li/lemlerine Dalr Y6netmelik kapsammda, 
like i~inde UIIT i~me surn uretimi yapan gida i~letmelerinden, 4flf2002 tarihli <Ie 4734 saylll 
Karou thale Kanunu Qer(,:evesiude temin edilir. 

Gorev, sorumluluk ve organizasyon 

MADDE 3- (I) Bu Karar kapsammda; 

(a) iUerde; milli egitimden sorumlu vali yardunclsl b~kanlIgmda n gIda, tanm ve 

hayvanclhk mUdtirlugu, il rnilli egitim mudtirlUgu, defterdarhk ve iI balk saghgl miidfirlugti 
tcmsilcilerinden olUl$an ve Programm yiirlitUlmesinden sorumlu il okul stitii komisyonu kurulur. 
11 okw stiru komisyonu, mal rnuaycne ve kabul kornisyonu olam gorev yapar ve sekretaryasl 
il milli egitim mUdtirli.igtince yUrlitiiltir. 

(b) Programm koordiuasyonu i1e okul siitUniin tedariki <Ie illere dagltlmmdan Glda, 
TarIm ve Hayvanclhh. Bakanhgl, 

(c) 11 okul suN kornisyonu tarafmdan kabul editen sUtOn muhafaza edilmesi ve/veya 
ettirilmesi, uygun ;;:artlarda tiiketiminin sag1anmasl ve Okul Stirn ModillOne veri giri:;;leriniu 
takibinden Milli Egitim Bakanhgl, 

((,:) Program uygulama douemindc. ogrencilerin sUt tiiketirn all~kanhklarmdak.i 
degi~ikliklere ve uzun d6nemde geli~elerine i1i9k.in ~u~malann yapIlmasl, incelenmesi <Ie 
sonur,;lann payla:;nlmasmdan Saghk Bakanhgl sorumludur. 

(2) Teknik '1artnamcye uygun oldugu halde "ellitii nedenlerle dagltimi yapilamayan 
slitler il okul sUtU kornisyonlarmca mahalliudc degerlendirilir. 

Egitim ve tamtnn 
MADDE 4- (1) Progranun tllllltmll, neti~irn stratejisinin belirlenmesi ve Programda yer 

alan k.i:;;i ve kurulu~larm egitimlcri Ulusal Slit Konseyinin katkIslyla Glda, Tanm ve 
Hayvanclhk Bakanhgl, Milli Egitim Bakanh!1,t ve Saghk Bakanhgl taralindan yaplhr. 

Finansman ve odemeler 
MADDE 5- (1) Bu Karar uyannca yapllacak odemeler i~in 

ve Hayvanclhk Bakanltgma genel bti~eden tahsis edilen 6denekten KGl[~ll"-lll["' 
(2) II okul sUm komisyonu tarafmdan llygun goriilerek kabul siitlerin odemeleri, 

muavene ve kabul komisyon raporlanna. istinaden GIda, Tarim ve HayvanClhk Bakanhgmca 

Denetim ve eezai biikiimler 
MADDE 6- (1) Programla ilgili odemeler ve diger hususlarda denetimi saglayacak 

tedbirlcri, Programdaki sorumlulnklanna g6re GIda, Tanm ve HayvancIllk Bakan.itgl, Milli 
Egitim Bakanhgl ve Saghk Bakanh!1,t aliT. 

(2) HakSlZ odemelerin yap11masma sebep olan beige veya diizerUeyen get~ek 
veya tUzel ki9iler geri almacak tutarlann tahsilinde mii:;;tereken tutulur ve haklannda 
adli vefveya idari i~lem ba~latJhr. 

Uygulamaya ilili'kin usnl ve esaslar 
MADDE 7- (1) Bu Karann uygulanrnasma ili:;;kin usul ve esaslar; Milli Egitim 

Bakanhgl ve Sagbk uygun goIii:;;u Uzerine elIda, Tanm ve Hayvanclhk 
Bakanhgmca (,:lkanlacak be1irlenir. 

Yiiriirlilk 

MADDE 8- (1) Bu Karar yaYlml tarihinde yfiri.irliige girer. 

YUriitme 

MADDE 9- (1) Bu Karar hiikfunlerini GIda, Tanm ve Hayvanclhk Bakanl yUrliti.ir. 


http:yUrliti.ir
http:i1i9k.in
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12 Agustos 2017 CUMARTESi Resmi Gazete SaYI:30152 

TEBLiG 

Gula, TarIm ve HavvancIhk Bakanhgmdan:. 

OKUL St'rrU PROGRAMI UYGULAMA TEBLiGi 
(TEBLiG NO: 2017/28) 

BiRiNci BOLUM 

Ama.,:, Kapsam, Dayanak ve Tammlar 


Ama.,: ve kapsam 
MADDE 1- (1) Bu TebHgin amaCI; Gula, TarIm ve Hayvanclllk Bakanhgt, Milli Egitim Bakanhgi ve Sagllk 

Bakanhgmca ortakla~a yiiriitiilen Okul Slitii Program! kapsammda ogrencilere slit iyme ah~kanhgtm kazandmnak, 
yeterli ve dengeli beslenmelerine kafuda bulunarak sagllkh bliyiime ve geli~melerini sagIamak amaclyia 2017-2018 
egitim ogretim YIhmn ikinci doneminde, bagtmslZ anaokulu, uygulama smlfi, anasmlfi ve ilkokul ogrencilerine 
pazartesi, yar~amba ve cuma giinlerinde, haftada 3 gUn siireyle 200 ml ambalajh, yagh, sade UHT iyme slitii 
dagItllmasma ili~kin usul ve esaslarm belirlenmesidir. 

(2) Birinci flkra kapsammdaki ozel ogretim kurumlan, programa e~deger slit veya slit iiriinli tiiketihnesini 
saglamalan halinde, velinin gorii~li esas ahnarak kurum yonetiminin karan dogrultusunda programm kapsam! dl~mda 
tutulur, 

Dayanak 
MADDE 2 - (1) Bu TebHg, 3/6/2015 tarilili ve 2015/7837 saylli Bakanlar Kurulu Karan ile yiiriirliige konulan 

Okul Slitii Progratm Uygulama Esaslan Hakkmda Karara dayanllarak hazrrlanml~trr. 
Tammlar 
MADDE 3 - (1) Bu Tebligde geyen; 
a) Bakanllk: GIda, TarIm ve Hayvanclllk Bakanllgllll, 
b) iI okul slitii komisyonu: Milli egitimden sorumlu vaH yardlmcisl ba~kanllgmda il glda, tarIm ve hayvanclllk 

mlidiirlligu, il milli egitim mlidiirliigu, defterdarllk ve il halk saghgt mlidiirliigu temsilcilerinden olu~an, mal muayene 
ve kabul komisyonu olarak gorev yapan, programm yiiriitiihnesinden sorumlu olan ve sekretaryasl il milli egitim 
mlidiir liigiince yiiriitiilen komisyonu, 

c) iIye okul slitii komisyonu: iIye milli egitim m~diirii ba~kanllgmda temel egitimden sorumlu ~ube mlidiirii ve 
temel egitimde gorevli ~eften olu~an komisyonu, 

y) Karar: 3/6/2015 tarillli ve 2015/7837 saYlh Bakanlar Kurulu Karan ile yiiriirliige konulan Okul Slitii 
Program! Uygulama Esaslm Hakkmda Karm, 

d) Okul slitii: Yurt iyinde iiretilen yig slitten 27/12/2011 tarillli ve 28155 saylli Resmi Gazete'de yaYlIDlanan 
Hayvansal Gidalar iyin Ozel Hijyen Kurallan Yonetmeligine uygun olarak elde edilen ve ambalajmm ~ekli Bakanllk, 
Sagllk Bakanhgi ve Mill! Egitim Bakanllgmca belirlenen, 14/2/2000 tarilili ve 23964 sayili Resmi Gazete'de 
yaylmlanan Tiirk Glda Kodeksi <;:ig Slit ve 1sll i~lem Gormli~ iyme Slitleri TebHgi (TebHg No: 2000/6)'nde t=lanan 
200 ml ambalajh, yagh, sade UHT iyme slitiinli, 

e) Okul slitii komisyonu: Okullarda okul miidiirii ba~kaullgmda bir mlidiir yardlmclSl, en az bir ogretmen ve 
okul aile birligi ba~kanl veya okul aile birligi liyelerinden birinin katlllIDIyla, birle~tirilmi~ s11l1fh ilkogretim 
okullarmda ise mlidiir yetkili ogretmenin ba~anhgmda iki ogretmenden, ogretmen saYIsmm yetersiz ohnasl 
durumunda muhtar veya azalardan birinin katlhtmyla olu~an en az liy ki~ilik komisyonu, 

f) Okul Slitii Modiilli: Milli Egitim Bakanhgi tarafmdan hazrrlanan; Bakaullk, Milli Egitim Bakanllgl, Sagllk 
Bakanllgl, il/ilye milli egitim mlidiirliikleri, okullar ve yiikleniciler tarafmdan Okul Slitii PrograIDl iyin kullamlan veri 
tabanml, 

g) Program: Okul Slitii Programun, 

ifade eder, 


iKiNCi BOLUM 

Sorumluluk, Egitim ve Tamtun 


Sorumluluk 

MADDE 4 - (1) Programmkoordinasyonu Bakanllk tarafindan yapllrr. 

(2) Programm uyguianacagi okullar, veli izinleri dogrultusunda Milli Egitim Bakanligi tarafmdan belirlenir ve 

Bakanhga bildirilir. 

(3) Okul slitlerinin allIDl, yurt iyinden temin edilen yig slitlerden 17112/2011 tarihli ve 28145 saylli Resmi 
Gazete'de yaYImlanan Gida i~letmelerinin KaYlt ve Onay i~lemlerine Dair Yonetmelik kapsammda onay belgesine 
sahip ve lilke iyinde UHT iyme sutii iiretimi yapan glda i~letmelerinden 4/1/2002 tarihli ve 4734 saYlh Kamu ihale 
Kanunu ve ilgili mevzuata gore Bakanhkya yapIhr. 

(4) Dagttllfll yapllacak olan okul slitii ambalajlarmm ~ekli ve iizerinde yer almasl gereken hususlar Bakauligm 
koordinasyonunda Saghk Bakanligi ve Milli Egitim Bakanhgmca belirlenir. 

(5) illerde il okul slitii komisyonlarmm sekretaryasmm yiiriitiilmesi, okul slitiiniin okullara ula~tlnhnasmm 
kontrolii ile uygun ~artlarda muhafazasl ve Jiiketimlerinin saglanmasmdan, il okul slitii komisyonu ve il milli egitim 
mudiirliikleri sorumludur. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017108/20170812-7.htm 1/2 
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(6) Ogrencilere ait bilgilerin Okul Sum Modiiliine kaydedilmesi ve zamanmda ula~Ilabi1ir olmast Milli Egitim 

Bakanhgmca saglamr. 

(7) Ogrenci velileri, ogretmenler, aile heldmleri ve/veya saghk kurumlarmca sUte ~I duyarWlliI tespit edilen 

ogrenciler, okul yonetimleri tarafindan program dI~mda tutulur. 

(8) Programda uzun donemde ogrencilerin geli~me1erine i1i~lcin .;:ah~ma1ar Milli Egitim BakanhliI ile i~birtigi 

i.;:inde SagIIk Bakanhgrnca yiiriitiiliir. 
(9) DagltIlacak okul siitlerinin iiretiminden tiiketimine kadarki ~amalarmda, Tiirk Gida Mevzuat1 ile male 

teknik ~artnamesine uygunlugImun denetimi, it gulli, tarnu ve hayvancIlIk mudiirliiklerince yapIlrr. 

(10) Okul siim iiretimi yapIlan illerde, il gIda, tarnu ve hayvancIlIk mudiirliiklerince sutlerin her bir partisinden 

numune alnur, numunelere ait analiz sonu.;:lan teslimi yapIlacak illerdeki it gulli, tarnu ve hayvancllIk mudiirlUgooe 

gonderilir. Bu sonu.;:lar Okul Sum Modiiliine yiiklenir. 

(11) Teknik :;;armameye uygIlll olarak teslim alrndIgl halde, okullarm kaYlth ogrenci sayIlanndaki degif?iklik:, 

ogrenci devamslzhgl, resmi taill, hava ko§ullan, mahalli diizeyde egitime ge.;:ici olarak ara verilInesi gibi .;:e§itli 

nedenlerle daliIt1ill1 yapIlamayan sUtler, il okul sUm komisyonlarmca almacak kararla, oncelik aym okulda sill 
daliItIlmayan diger giinlerde olmak iizere veli izni olan ogrencilere ya da diger kurumlardaki veli izni olan ogrencilere 

dagtttlmak suretiyle mahallinde degerlendirilir. 

(12) Okul sum komisyonu, veti izin formlanmn Milli Egitim Bakanllgl tarafindan belirtilen takvim i.;:inde 

Okul Sum Modiiliine girilInesini sagIar. Wil.;:e okul sum komisyonlan bilgilerin zamanrnda ve dogro girilInesinden 

miiteselsilen sorumludur. 
(13) Okul siim komisyonu, yiiklenici He kar:;;llIkh mutabakat saglayarak: siitleri teslim alrr ve teslimattan 

hemen soma Okul Sum Modiiliine veri giri§ini yapar. Wi1.;:e okul sum komisyonlan bu konuda gerekli tedbirleri alrr. 

Ok:ul Siim Modiiliine veri giri:;;lerinin takibinden Miill Egitim Bakanltgl sorumludur. 
(14) Bu Tebligde yer almayan konularda BakanlIk tarafrndan hazrrlanan uygulama rehberi ile BakanlIk, MiDi 

Egitim Bakanltgt ve SaglIk Bakanllgl tarafindan hazrrlanan genelgeler ve talimatlar uygularrrr. 

Egitim ve tamtlm 

MADDE 5 (l) Prograrrrro tamt1illl, ileti~im stratejisinin belirlenmesi ve Programda yer alan ki§i ve 

kurulu~larm egitimleri Ulusal Siit Konseyi katktslyla BakanlIk, Mi11i Egitim Bakanligi ve SaglIk Bakanhgl tarafindan 

yaplhr. 

(2) Program b~lamadan once ailelere sill i.;:inrl somasl olu:;;abilecek basit rahats17lIklar ve bulgularm 

anlatIldIgl, bu bulgularm buyiik bir bOliimiiniin ge.;:ici ve haM oldugImun belirtildigi, sutiin oneminin vurgulandIliI 

egitim programlan Mill1 Egitim Bakanltgl ve SaglIk Bakanllgrnca diizenIenir. 

(3) Programa, Okul Sum Modiiliiniin kullarumma yonelik illil.;:e mi11i egitim miidiirliikleri temsilcileri, okul 

mudiirleri, ogretmenler ile ogrencilerin egitinrl, Milli Egitim Bakanllgmca gorevlendirilen egitimciler tarafrndan 

yapllrr. 

(4) Program i.;:in gerekli egitim ve tanlt1ill materyallerinin temini, yayrrm ve dagtt1illl BakanlIk 

koordinasyonunda, Ulusal Sut Konseyi tarafindan yapllrr. 

(5) Bakanllgm izni olmadan, ger.;:ek veya rozel kii?i1iklerce Program He ilgili egitim ve tanltlm materyali 

yayrrm ve daliItIm1 yapIlamaz. 

UCUNCU BDLUM 
Ce,itli ve Son HiikiimJer 

Finansman ve iidemeJer 

MADDE 6 - (1) Karar uyarmca yaplIacak Odemeler, genel biit.;:eden Bakanllga tahsis edilen Odenekten 
kar:;;llamr. 

(2) BakanlIk tarafindan belirlenen takvime UygIlll olarak; il mi11i egitim mudiirliilderi, teslimatI yapllan okul 

sutiine ili§lcin aylIk i1 okul sum komisyonunca diizenlenecek valilik onayh mal muayene ve kabul komisyonu 

raporunu, yiikleniciye bildirir ve Bakanhga gonderir. Yiiklenicilerin itirazI halinde Kamu Thale Kanunu ve ilgili 
tnevzuatIna gore ii?lem yapllIr. 

(3) BakanlIk, il mal muayene ve kabul komisyonu raporlanm birle:;;tirerek odeme icmalini hazrrlar. 


(4) Odemeler, odeme icmali esas alrnarak Bakanltk tarafmdan yapllrr. 


Denetim ve idari yaptmmJar 


MADDE 7 (1) Program ile ilgili Odemelerde ve diger hususlarda denetimi saglayacak tedbirleri, 

programdaki sorumluluklarma gore Bakanltk, Milli: Egitim Bakanhgt ve Sagltk Bakanltgt alrr. 

(2) HakSlZ Odemelerin yapllmasma sebep olan beIge veya belgeleri diizen1eyen ger.;:ek veya tiizel kii?i1er geri 

almacak tIltarlarm tahsilinde m~tereken sorumlu tIltI1lur ve haklannda adli ve/veya idari i~lem ba!?latllrr. 
Yiiriirliikten kaldmlan teblig 

MADDE 8 - (I) 181812016 tarihli ve 29805 saytlt Resmi Gazete'de yaytmlanan Okul Siitii Progranu 
Uygulama Tebligi (Teblig No: 2016/38) yiiriirliikten kaldInlmI~ttr. 

Y iiriirJiik 

MADDE 9 - (1) Bu Teblig yaYlIDl tarihinde yiiriirlUge girer. 

Yiiriitme 

MADDE 10 - (1) Bu Teblig hiikfunlerini Glda, Tanm ve Hayvanclhk Bakanl yiiriitiir. 

hUp:/Iwww.resmigazete.gov.tr/eskiler12017/08l20170812-7.htm 212 


