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MUS VALiLiGi 


il Mill! Egitim Miidfuliigu 


SaYl :32026198-200-E.I0766458 01.06.2018 
Konu : Sene Sonu i~ ve i~lemleri . 

. ........................ K.AYMAKAMLIGINA 
ilye Milli Egitim Miidfuliigii 

................................ MODDRLUGUNE 


ilgi :MEB Temel Egitim Genel Miidiirliigiiniin :H/05/2018 tarih ve 10688834 saylh yazlSl. 

ilkogretim kurumlannda sene sonunda yapIlacak i~ ve i~lemiere ili~kin ekli 
aylklamalarm yapllmasma ihtiyaQ duyuldugu, bu kapsamda gerek okul yoneticilerimizin ve 
gerekse de ogretmenlerimizin herhangi bir aksakhga meydan vermeden gorev alanlan ile 
ilgili i~ ve· i~lemleri zamanlnda ve titizlikle yapmasmm onem arz ettigi ilgi yazlda 
belirtilmektedir. 

Bilgilerinizi ve ekli yazldaki aylklamalarla birlikte, ilgili mevzuat ve yasal dayanaklarla 
tarif edilmi$ 61an gorevlere ili~kin olarak gerekli biitiin' tedbirlerin almmasml, aksakhga 
meydan verilmeden zamamnda yapllmasml rica ederim. 

Metin iLci 

Vali a. 


Milli Egitim Miidiirii 


EKi: 

l-Yazl (3 Sayfa) 


DAGITIM: 
ilye Kaymakamhklanna 
nkokul ve Ortaokul Miidiirliiklerine 

Bu evrak gilvenli elektronik imza ile irnzalanmJ§trr. https:llevraksorgu.rneb.gov.tr adresinden 85ef-30cd-3eff-b2fa-a 0 14 kodu He teyit edHebilir. 

https:llevraksorgu.rneb.gov.tr


T.e. 
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI 

Temel Egitim Genel Miidiirliigii 

SaYl : 10230228/200110688834 31.05.2018 
Konu: Sene Sonu i~ ve i~lem1eri 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi: a) Milli Egitim Bakanhgl Okul Oncesi Egitim ve ilkogretim Kurumlan Yonetmeligi, 
b) 2008/92 saYIh Genelge. 

ilkogretim kurumlannda sene sonunda yapdacak i~ ve i~lemlere ili~n a~agl(Iaki a,,1k1amalann 
yapIlmasma ihtiyay duyulmu~tur. Bu kapsamda gerek okul yoneticilerimizin ve gerekse de 
ogretmenlerimizin herhangi bir aksakhga meydan venneden gorev alanlan ile ilgili i~ ve i~lemleri 
zamanmda ve titizlik1e yapIDaSl onem arz etmektedir. 

Bilindigi iizere ilgi (a) Yonetmeligin 31 inci maddesinde ogrenci ba~ansmm degerlendirilmesi 
dtizenlenmi~tir. Buna gore; 

1-ilkokullarda ogreneilere s1ll1f tekran yaptmimamasl esastrr. Ancak, 
a) istenilen yeterlik diizeyine ul~amaml~ ilkokul ogrencilerine, velisinin 07.06.2018 tarihine 

kadar okul mtidtirltigune yazdI talebi tizerine ilkokul ogrenimleri stiresince bir defaya mahsus olmak 
tizere slmftekran yaptmlabilir. 

b) Ka~tlnna egitimlerine devam eden ilkokul ogrencilerine, velisinin 07.06.2018 tarihine 
kadar okul mtidtirltigune yazdI talebi ve Bireysene~tirilmi~ Egitim PrograIDl Geli~tinne Birimi'nin 
karan dogrultusunda, bir defaya mahsus olmak tizere simf tekran yaptmlabilir. 

c) e-Okul kaYltlannda aktif olup okula devaml saglanamayan, e-Okul kayttlannda pasif 
durumda bulunan, haftahk ders yizelgesindeki derslerin her birinden en az bir puan alamayan, birinci 
donemde okula devam edip OOnd donemde ilgi (a) Yonetmeligin 27 nei maddesinin be~ind flkrasmda 
sayllan mazeretler ile aym yonetmeligin 32 nei maddesinin dOrdtincti fikrasma gore izinli saytlanlar 
dI~mda devam etmeyen ogrencilere smlf tekran yaptmhr. 

2-0rtaokullar ve imam hatip ortaokullannda ise; 

a) ~ube ogretmenler kurulu toplantIlan 04-07 Haziran 2018 tarihleri arasmda yapllarak 
kurullarda alman kararlar e-Okul ~OK i~lemleri ekramna kaydedilecektir. 

b) Oztirsuz 20 gUn devamslzlIk yapanlar ile herhangi bir dersten yIl sonu puanl 45.00'ten az 
olan ogrencilerin smlfgeymesine veya slmf tekranna ~ube ogretmenler kurulunca karar verilecektir. 

c) Siirekli devamslZ ogrenciler He ~OK'e kalan btitUn ogrencilerin durumlannm e-Okul ~OK 
i~lem1eri ekranma i~lenmesi saglanacaktIr. 

y)"e-OkullKurum i~lemleril~OK Slll1f Tekrarma Kalanlar" ekranl, okul yonetimi tarafmdan 
giinliik kontrol edilerek ~OK karan almmaml~ ve hakkmda i~lem tamamlanmamu,; ogrenci 
brrakdmayacaktIr. 

d) Okula hiy devam etmeyen ogrenciler ve haftahk ders yizelgesindeki tUm derslerden puam 
girilmeyen ogrenciler ile ilgi (a) Yonetmeligin 27/5 inei maddesinde belirtilen mazeretler ile 32/4 
maddesinde belirtilen hususlar dl~mda okula en az bir donem devam etmeyen ogrencilere smlf tekran 
yaptmlacaktIr. 

e) Ogrencilere ait oztirlu-oztirsuz devam devamslzhk bilgilerinin e-Okul Yonetim Bilgi 
Sistemine titizlikle ve zamanmda, gUnliik olarak i~lenmesi onem arz etmektedir. 

Atatiirk Blv. 06648 K=lay/A"N'XARA Aynnn1J bilgi iyin: Dgrenci ~leri ve Sosyal Etkilllikler Daire B~kanhgt 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Tel: (0312) 413 1586-89-94,413 13 25 
e-posta: tegm_ogrenciisleri@meb.gov.tr Faks: (0312) 4177105 

Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzala.mru~. https:llevraksorgu.meb.gov.tradresinden f4ca-203f-312e-ae71-58Of kodu ile teyi! edilebilir. 
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f) Seymeli dersler dahll tUm dersler puanla degerlendirilecektir. ilgi (a) Yonetmeligin 22 nd 
maddesinde yer alan "ilkokul 4 iineii smlf ile' ortaokul ve imam-hatip ortaokullannda ogreneilere; her 
dersten bir donemde iki smav yapllrr." ve "Ogreneilere her donemde her bir dersin haftahk ders saati 
saYlSl 2 ve daha az olanlara 2, haftabk ders saati saylSl 2'den fazla olanlara ise 3 defa ders 
etkinliklerine katlhm puanl verilir." hilkiimleri dogrultusunda herdersin ozelligine gore Slllav, proje 
ve ders etkinliklerine katIhm puanlan e-Okul sistemine i:?Ieneeektir. 

g) Ozellikle 8. SlllIf ogrencilerinden, 6 ve 7. sImf yll sonu notlan sisteme. zamanmda i:?lenmemi:? 
ve denklik kaydI olmayanlann, Merkezi Slllav sonunda ortaogretim kurumlanna yerle~tirmelerinde 
magdur olmamalan aylSlndan, oneeki 6gretim ytl1anna ait agIrhkh yll sonu puanlan, "e-OkuVKurum 
i~lemleri/Giri~ Ekram IEski Donem Agrrhkh Not Ortalamalan" ekramndan okul yonetimi tarafllldan 
girilecektir. 

g) Evde, hastanede egitim alan ogreneiler ile kayn~tlnna egitimi alan ogrencilerin dururnu, 
e-Okul ogrenei genel bilgileri ekramndan okul yonetimi tarafllldan i~aret1enecektir. 

h) ilgi (a) Yonetmeligin 23 iineii maddesi kapsamlllda geyerli mazereti olmadan smavlara 
katIlmayan, projesini teslim etmeyen ogreneilerin ilgili ders hanesine "G" yazIlaeaktIr. Siirekli 
devamsIz olan ogreneiler sistem tarafmdan otomatik olarak sllllfta brrakllaeagmdan bu ogreneilerin 
ders hanelerine "G" yazIlmayaeaktrr. 

3-ilgi (a) Yonetmeligin 21 inci maddesinde, ilkokul 4 iineii sImf ile ortaokul ve imam hatip 
ortaokullannda ogrenei ba~ansmm 100 tam puan tizerinden degerlendirilmesi ve virgtilden soma dort 
basamak ytiriitUlmesi htikmii yer aldlgmdan, smtf geyme defterleri bu htikme gore e-Okul sisteminde 
diizenlenmi~ olup bu dogrultuda i~lem yapIlmasl hususuna gerekli hassasiyet gosterileeektir. Tiim 
sIm:flarm simf geyme defterleri incelenerek, Sllif geyen ve simf tekranna kalan ogreneilerde varsa 
yanh~hklar ders yth sona enneden diizeltilerek gerekli tUm i~lemler tamamlanaeaktrr. 

4-ilgi (a) Yonetmeligin 19 uncu maddesi kapsammda meeburi ogrenim yagi dl~ma ylkan 
ogreneiler, ders Ylh sonunda "e-OkullOgrenei Aynlma i~lemleri" ek:ramndan pasifle~tirileeek ve EK-3 
Ogrenim Belgesi verilerek, Ar;lk Ogretim Ortaokuluna yonlendirileeektir. 

5-ilgi (a) Yonetmeligin 32 nei maddesinin 4 iineii fIkrasl kapsarmnda ortaokullimam hatip 
ortaokullannda hafizllk egitimi sebebiyle .izinli saYllan ogreneilerin kaYltlan aktifle~tirilerek smavlan 
yapdaeak ve smavlarda 45.00'in altlllda puan alan ogreneilerin durumlarI, 04-07 Haziran 2018 
tarihleri araslllda ~ube ogretmenler kurulunda go~tilerek karara baglanaeakbr. 

6-Mevsimlik tanm i~yileri He goyer ve yan goyer aile1erin yoeuklanmn egitime eri~imine dair 
olarak yaymlamm~ olan 2016/5 saYlh Genelge hiikfunleri dogrultusunda, okul yonetimleri, e-Okul 
Yonetim Bilgi Sistemi'nde "Mevsimlik Tanm i~yi Ogreneisi" geyiei nakil sebebi ile gelen bu 
statUdeki ogreneilerin okula devam takip ve not giri~lerini saglayaeaktrr. Ayni geneigede ifade edilen 
"i1lilye Mevsimlik Tanm i~yileri ile GOyer ve Yan GOyer Ailelerin Cocuklanm Takip Ekipleri" 
ol~turulaeak ve Genelgenin 3 iineii maddesi hilkiimleri gereginee i~Iemler yapIlaeaktrr. 

7-ilkogretim kurumlannda ogrenci davranl~ puanlanmn verilmesi ve degerlendirilmesine ili~kin 
ilgi (a) YonetIneligin 29 neu maddesinde; "ilkogretim kurumlannda; ders yll111m her doneminde 
ogreneilerin davram~Ian, Davram~ Puan 01yutleri Ek-4'te verilen olyiitler kullamlarak ilkokullarda 
simf ogretIneni, ortaokul ve imam hatip ortaokullannda ise ~ube rehber ogretmeni tarafindan "(1) 
Geli~tirilmeli", "(2) iyi", "(3) yok iyi" ~eklinde degerlendirilerek e-Okul Yonetim Bilgi Sistemi'ne 
i~leneeektir. 

8-0kullann kaytt bOlgeleri belirlenirken BakanhglmlZln belirledigi politika ve uygulamalarda 
aksakhklar ya~anmamasl ve dengeli bir dag.hm yapllmasl adma, Yonetmeligin 10 uneu maddesine 
istinaden oIu~turulan kaytt alan1anmn, gerekmedikc;;e her Yll degi~tirilmemesi, yapllan degi~ik1ik1er ve 
gUneellemelerin ilgili komisyonun karan dogrultusunda e-Okul Yonetim Bilgi sisteminde hazrrlanan 
"Kayit B6lgesi Belirleme Komisyon Karar Girl:?" ekranma i~leneeektir. 

9-e-Okul Y6netim Bilgi Sistemi'ndeki veriIer, sadeee Bakanhglffilzea ytiriitUlen egitim ve 
ogretim faaliyetlerinde kullamld1gmdan illilye ve okul yonetimleri tarafmdan iic;;iineii :?ahlslarla ve 
resrrn/ozel kurumlarla payla~I1mayaeak, bu konuda gerekli hassasiyet gosteriIeeektir. 

10-2017-2018 egitim ogretim Ylbndan itibaren uygu1amaya b~lan11an ilkokul ve ortaoku1 
ogretim programlannm 2018-2019 egitim ogretim Yllmda tUm simf seviyelerinde uygulanaeak oimasl 
sebebiyle http://mufredat.meb.gov.trinternet sitesinde yaytmlanan programlarm okul zUlllTe 
ogretmenlerimizee ineelenmesi sagianaeaktrr. 
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11-0kul Oncesi Egitim ve ilkogretim Ku:nunlan Standartlan Sistemine veri giri~ i~lem1erinin, 
veri giri~ tak:vimi dogrultusunda saglJkh bir ~ekilde yiirtitiilmesi saglanacaktrr. 

l2-ilgi (b) Genelge kapsammda iilkemiz kaynaklarmlll daha verimli bir ~ekilde kullamlmasl, 
yevre bilinci ve duyarllhgmm ol~turulmasl amaclyla; kulla111lml~ ders kitaplan, defterler ve attk 
kagttlann toplanarak ekonomiye kazandmlmasl saglanacaktrr. 

Bilgilerinizi, yukandaki ayIklamalarla birlikte, ilgili mevzuat ve yasal dayanaklarla tarif edilmi~ 
olan gorevlere i1i~kin olarak gerekli biitiin tedbirlerin aimmasllll, aksaklIga meydan verilmeden 
zamanmda yapilmasllll'rica ederlm. 

Dr. Cern GEN<;OGLU 

Bakana. 


Genel MUdiir 


Dagtum: 

Geregi: Bilgi: 

BPlam Miiste~ar Yan.hmc1ilgt (Sn. YusufB"OYOK) 
Bilgi ~lemDairesi B~kanhgl 
Din Ogretimi Genel Miidiirliigu 
Ozel Ogretim Kurumlan Genel Miidiirliigu 
Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel MUdiirliigu 

Aynntlh bilgi i9in; Ogrenci i$leri ve sosyal Etkinlikler Daire Ba~kanhgt 
Tel: (0312) 413 1586-89-94,413 1325 
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