
T.C. 


MUS VALiLiai 


il Milll Egitim Miidiirliigu 


SaYI :32026198-100-E.18382657 04.10.2018 
Konu: ilkokul1arda Y eti~tirme Programi 


(iYEP) Tamttm ve Bilgilendirme 


Cah~malan 

.............................KAYMAKAMLlaIN'A 

(ilye Milli Egitim Miidiirliigu) 

................................ iLKOKULU MUnORLUaUNE 


ilgi: Milli Egitim Bakanhgl Temel Egitim Genel Miidiirliigu'niin 02/10/2018 tarih ve u 
181J1301 saYIh yazlSI. 

ilkokullarda Yeti~tirme Programmm verimli ~ekilde uygulanabilmesi iyin illerde 
gorev yap an 3 ve 4. simf okutan simf ogretmenleri oncelikli olmak uzere simf 
ogretmenlerine, ilkokullarda gorev yapan yonetici ve rehber ogretmenlere iYEP Egiticileri 
tarafindan ilkokullarda Yeti~tirme Programl (iYEP) Tamtlm ve Bilgilendirme Cah~malanmn 
yapilmasl ile iligli Bakanllglmlz Temel Egitim Genel Mudiirliigiinun yazlSl ekte 
gonderi1mi~tir. 

Bilgi ve geregini rica ederim. 

Metin ILCi 

Vali a. 

Milli Egitim Miidiirii 

o Ekler: 

1-01ur (1 Sayfa) 


Da~tIm: 

ilge Kaymakamhklanna 

Tiim ilkokul Mud. 


Bu evrak gilvcnli elektronik im7.a ile imzalannu~l!r. https:llevraksorgu.l1lcb.gov.tr adresinden 5a4d-f45f-33da-8c2f-460a kodu ilc teyit edilcbilir. 

https:llevraksorgu.l1lcb.gov.tr


<t T.e. 

MiLLI EoiTiM BAKANLIOI 


Temel Egitim Genel Miidurlugu 


SaYl : 70297673-774.01.04-E.18131301 02.10.2018 
Konu : ilkokullarda Y eti~tirme Programl 

(iYEP) Tamhm ve Bilgilendirme 
<;ah~malarl 

...........................VALiLioiNE 
(il Mill! Egitim Mudiirlugu) 

ilgi : a) Temel Egitim Genel Mudfuluguniin 18/0912018 tarih ve 16702389 saYlh Makam 
V Oluru. 

b) Temel Egitim Genel Mudurlugllnun 24/09/2018 tarih ve 17158601 saYlh yazlsl. 
c) Persone1 Genel Mudfulugllniin 23/0912018 tarih ve 17114985 sayIll Makam Olum. 
d) Ogretmen Yeti~tirme GeneI Mudiirlugllniin 08110/2017 tarih ve 18792375 saytll 

Makam Olum. 

Bakanhglmlzca herkes iyin kaliteli ve e~iIebilir egitim hizmetinin saglanmasl 
amaclyla ilkokullann 3 ve 4. slmflanna devam eden, daha onceki egitim ogretim ytllan 
igerisinde ye~itli nedenlerle okuma, yazma, okudugunu anlama becerileri, dogal saYllar ve 
dogal sayllarla dort i~lem ogrenme alanlarmda yeterli kazanlln1ara ula~amayan ogrenciler i9in 
yeti~tirme programl hazlflanmI~; ilgi (a) Olur ile ilkokullarda Yeti~tirme Programi Yonergesi 
yaymlanarak program uygulanmaya ba~lanmI~tlf. ilkokullarda Yeti~tirme Programlmn 
2018-2019 egitim ogretim YIh itibariyle yaygmla~tmlmasl ve program a ait tUm i~ ve 
i~lemlerin "iIkokullatda Yeti~tirme Programi Yonergesi" yeryevesinde yiiriitiilmesi ilgi (b) 
yazl ile tUm illere duyurulmu~tur. 

iIgi (c) ve (d) Olurlar ile gef(;ekIe~tirilen merkezi hizmetiyi egitim faaliyetlerinde 
programm amaylan, hedef kitlesi, iyerigi, ogrenci belirleme siireci, progrannn uygulama 
adlmlan, psiko-sosyal destek uygulamalan, ogrencilere yakla~lm, izleme ve degerIendirme 
siireci, okullarda kurulacak kurul ve komisyonlar ile gorevleri, raporlama siireci hakkmda 
egitimler veriJmi~; katlhmcIlarm bulunduklan illerde "iYEP Tanlt1m ve Bilgilendirme 
<;ah~malan"nda iYEP Egiticileri olarak gorev almalan plan1anml~tlr. Bu baglamda 
ilkokullarda Y eti~tirme Programmm verimli ~ekilde uygulanabilmesi i9in illerde gorev yapan 
3 ve 4. simf okutan sImf ogretmenleri oncelikli olmak iizere smIf ogretmenlerine, ilkokullarda 
gorev yapan yonetici ve rehber ogretmenlere jYEP Egiticileri tarafmdan ilkokullarda 
Yeti~tirme Programl (iYEP) Tamtim ve Bilgilendirme <;ah~malarmm yapIbfiasl onem arz 
etmektedir. Bu kapsamda; 

• 	 Egitim ogretimi aksatmayacak ~ekilde gerekli tedbirlerin almarak ~gitimlerin 
mahalli olarak planlanmasI, 

.. 
Devlet Muh. Atatilrk Blv. No: 98 06648 Klzllay/ANKARA Aynnuh bilgi i9tn: Bahar KO<;:OKTEPE 
Elektranik Ag: www.llleb.gov.tr Tel: (0312) 4132729 
ecposta: tegm_izlemedeegrlednrime@meb.g\w.tr Faks: (0312) 425 40 49 
meb@11s01.kep,tr 

Bu evrak guvenli elektronik imza He imzalaIllm~llr, https:llevraksorgu,meb,gov,tr adresinden fd83-8d30-3cf9-8731-9fd9 kodu He tey;t edilebilir. 

https:llevraksorgu,meb,gov,tr
mailto:meb@11s01.kep,tr
mailto:tegm_izlemedeegrlednrime@meb.g\w.tr
www.llleb.gov.tr


~ 

• 	 Soz konusu egitimlerin iYEP' e kattlacak ogrencilerin belirlenmesinde 
kullamlacak "Ogrenci Belir1eme Araylan"nm uygulanmasmdan once 
tamamlanmaSl, 

• 	 Planianacak egitim1erde onceIikle iIgi (c) Makam 01um ile SandIklI/Afyon'da 
gergekle~tirilen 2018990210 No' Iu "ilkokullarda Y eti~tirme Programl (iYEP) 
Semineri"ne katllan yoneticilere gorev verilmesi; ihtiya9 olmasl dummunda ilgi 
(d) 01ur ile 20 Kaslm - 01 AralIk 2017 tarihIeri araslllda Cunda/Ayvahk'ta 
geryekle~tirilen 20172017000596 No'lu "ilkokullarda Yeti~tirme Program! 
(iYEP) Egitici Egitim Kursu" katlbmctlarmdan istifade edilmesi, ihtiyaclll 
devam etmesi halinde de merkezi olarak planlanan ilkokullarda Y eti~tirme 
Programl (ITEP) Hizmetiyi Egitim Seminerlerine i~tirak eden katlhmcIlara 
gorev verilmesi, 

• 	 i1Jilc;e Milli Egitim Miidiirliiklerince planlanacak "iYEP TamtlID ve 
Bilgilendirme <;ah~malan"nlll yukanda sOzU edilen seminer ve kurslara i~tirak 
eden katlhmcl1ar tarafmdan slmf ogretmenleri (oncelikle 3 ve 4. slmf okutan 
slmfogretmenleri onceIikli olmak iizere) He ilkokullarda gorev yapan yonetici veu 
rehber ogretmenlere 2 ders saatinden az olmamak kaydIyla yapIlmasl, 

• 	 Tanltlm yah~malannda Ek'te yer verilen sunumdan ve http://tegm.meb.gov.tr/ 
adresinde bulunan iYEP materyallerinden yararlanllmasl, 

• 	 Planlamaya uygun olarak tamtlm ve bilgilendirme c;ah~malarlllm yapllacagl 
giinlerde gorev alacak egiticilerin gorevli/izinli saYllmaIarl, gorev alacaklann 
yevmiye ve diger giderlerinin V aliliklerce ka~I1anmasl, 

• 	 Aynca ilkokullarda Yeti~tirme Programml uygulamak isteyen ozel ogretim 
kururnlanmn ve bu kurumlarda "Ogrenci Belirlerne Aracl"mn uygulanacagl tum 
3 ve 4. Sllllf ogrenci sayllannm tegm_izlemedegerlendirme@rneb.gov.tr mail 
adresine 10/10/2018 tarihine kadar gonderiIrnesi ve resmi yazlyla Genel 
Mudiirliigiimiize bildirilmesi hususunda, 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

u 

Dr. Cern GEN<;OGLU 

Bakan a. 


Genel Miidiir 


Ek-l: iYEP Sunumu 

DAGITIM: 

Geregi: 

B Planl 


DevletMah, AtatiirkBlv, No: 98 06648 KlZllayiANK.ARA Ayrmnh bilgi iyin: Bahar KO<;:UKTEPE 
Elektronik Ag: www.meb.goV.lr Tel: (0312) 4132729 
e-posta: teglll_ izlemedeegrlednrime(@meb.gov,tr Faks: (0 312) 425 40 49 
meb@hsOI,kep,tr 

Bu evrak gUvenli elektronik imza ile imzalannll~tlr. https:llevraksorgu,meb.gov,tradresinden fd83-8d30-3cf9-8731-9fd9 kodu ile teyit edilebilir. 
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