
T.e. 
MUS VALiLiGi 


il Milli Egitim Miidiirliigu 


SaYI : 32026198-10.07.01-E.15348764 27.08.2019 

Konu : Okula Uyum Progratm 

..................................... KAYMAKAMLIGINA 

ilye Milli Egitim Miidfuliigii 

......................... MOnORLUGUNE 


ilgi: Ortaogretim Gene1 Miidfuliigiiniin 24.06.2019 tarihli ve 84037561-10.06.01-E.12017312 saYIh 
Genelgesi. (Gene1ge No: 2019/9) 

Bakanhglmlz Temel Egitim Genel Miidiirliigiiniin ekli 23/0812019 tarih ve 15205650 saYIh 
yazIlan dogru1tusunda; her,/Yll okullar ayllmadan bir hafta once ba91ayan Uyum Progranll, 2019-2020 
egitim ogretim Yllmda, il~i Genelge dogrultusunda uygulamaya ba9layacaglmlz Kaslm ve Nisan 
aylanndaki ara tatiller nedeniyle, 5-6 Eyliil 2019 tarihlerinde 2 (iki) gUnliik bir program geklinde 
geryekle9tirilecektir. 

Ogretmenlerin mesleklyah9ma donemlerinin 2 Eyliil 2019'da ve ders YIhnm da 9 Eylii12019 
tarihinde ba91ayacak olmasl nedeniyle 5-6 Eyliil 2019 tarihlerinde 2 gUn geklinde b~latllacak olan 
Uyum Programl'mn "2023 Egitim Vizyon Belgesi"nde yer alan tUm hususlarla birlikte 
degerlendirilerek ekli yazl He belirtilen esaslar dogrultusunda ele almmasl gerekmektedir. 

Bu esaslar yeryevesinde geryekle9tirilecek yah9malarda Ek-l, Ek-2 ve Ek-3'te yer alan 
Program ve etkinlik omeklerinin incelenerek ogrencilerin bireysel farkhhklan, oku1 ve yevrenin 
imldln ve 9artlarl i1e ogrettnenlerin yontem ve teknikleri dogrultusunda uyum yah9maSmm 
geryekle9tirilmesi konusunda okullanmlzm, ogrettnenlerirnizin ve velilerimizin bilgilendirilerek 
gerekli her tiirlu tedbirin ahnmasl hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

ErninENGiN 
Vali a. 

Milli Egitim Miidiirii 

Ek: 

1-0kul Oncesi Uyum Program ve Etkinlik Omekleri 
2-ilkokul 1. SmIfUyum Program ve Etkinlik Omekleri 
3-0rtaoku15. SmlfUyum Program ve Etkinlik Ornekleri 

DAGITIM 

Tiim ilye Kaymakamhklanna 
Tum TemelEgitim Kurumlarma 

Elu evrak gilvenli elektronik irnza ite irnzalanml~tJr. htlps:llevraksorgu.meb.gov.tr adresinden la30-92aO-3500-9b79-3990 kodu He teyi! ediJebilir. 



T.e. 

MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Temel Egitim Genel Miidiirliigii 


Sayl : 43769797-10.07.01-E.15205650 23.08.2019 
Konu : Okula Uyum Programl 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi: Ortaogretim Genel Miidiirliigiiniin 24.06.2019 tarihli ve 84037561-10.06.01-E.l2017312 
saYlh Genelgesi. (Genelge No: 2019/9) 

<;ocuklanmlz ie;in okul; bir ogrenme ortaml olmasmm yam Slra yeni ve koklii 
arka~hklar edindigi, ilgi ve yeteneginin fark edildigi, kar~I1a~abilecegi sorunlan e;ozmeyi 
ke~fettigi, hayata hazlr ve mutlu bir birey olmada ailesinin ve oku1un onemini de bilerek 
egitim yolculugunun basamaklanlll keyifle tmnanacagl yepyeni bir sosyal e;evre ve egitim 
ortamldlr. <;ocuklaruruzm ah~tlklan ortamdan e;e9it1i farkhhklan olan okulortamma gee;erken 
kaygl ve endi~e y~adIklanlll hie; ~iiphesizhisseder ve gozlemleriz. 

Bu nedenle, 90cuklanmlzm bu kaygl ve endi~elerini gidennek, onlara okul ortammm 
giizelliklerini ya~atarak tallltIp sevdinnek,· ogretmenleriyle ve yeni arkad~lanyla talll~tlnnak, 
okul-aile ili~kisinin de onemini anlatabilmek amaclyla BakanlIgllllizca 2006-2007 egitim 
ogretim yllmda b~lattlan Uyum Programl uygulallasl devam etmektedir. 

Her ytl okullar ae;Ilmadan bir hafta once ba~layan Uyum Programl, 2019-2020 egitim 
ogretim yllmda, ilgi Genelge dogrultusunda uygulamaya b~layacaglllliz Kaslm ve Nisan 
aylanndaki ara tatiller nedeniyle, 5-6 Eyliil 2019 tarihlerinde 2 (iki) giinliik bir program 
~eklinde gerc;ekle~tirilecektir. 

Ogretmenlerin mesleki e;ah~ma donemlerinin 2 Eyliil 2019'da ve ders yIlmm da 9 Eyliil 
2019 tarihinde b~layacak olmasl nedeniyle 5-6 Eyliil 2019 tarihlerinde 2 giin ~eklinde 
ba~latIlacak olan Uyum Programl'llln "2023 Egitim Vizyon Belgesi"nde yer alan tUm 
hususlarla birlikte degerlendirilerek ~agldaki esaslar dogrultusunda ele ahnmasl 
gerekmektedir: 

• Okula uyum anlaYl~mm "ogrenmeye ve birlikte y~amaya uyum" ~eklinde egitim 
ogretim YIh siirecine yaYIlmasl, 

• Okula uyum konusunda okullanmlzda gere;ekle~tirilen etkinliklerin verimliliginin 
artmlmasma yonelik tedbirlerin ahnmasl, 

• Okula uyumun ara smrfiar (nakille gelen e;ocuklar, Suriyeli ogrenciler vb.) ve okuldaki 
gorevlilerin tamamllll kapsayacak ~ekilde geni~leti1erek ogrencilerin birbirleriyle 
kayna~masma yonelik etkinliklerin yapllmasl, 

• Ozel gereksinimli e;ocuklar ie;in gerekli onlemlerin ahnmasl, 

• Okula uyum etkinlikleri konusunda okullanmlza ve ogretmenlerimize esnek uygulama 
imkanlannm saglanmasl, ' . 

• Okula uyumun sadece e;ocuklarl degil oku1 9ah~anlan ve velileri de kapsayan bir 
organizasyon ~ek1inde gere;ekle~tirilmesi, 

• Uyum Programl 9ah~malannm rehber ogretmenlerin destegiyle gergekle~tirilmesi. 

Adres: Atutlirk Blv. 06648 Klzllay/ANKARA Bilgi icin: ~enay KOSE J?ube Mlidilru V. 
Kep:meb@hsOI.kep.lr 
Elektronik Ag: www.meh.gov.tr Tel: 0(312)4131608
e-posla: tegm..ogretimmateryalleri@meb.gov.tr 

Faks: 0 (312) 425 4049 

Bu evrak gUvenH elektronik iU1Za ite iD1Zalanml~hr, https:llevraksorgu.meb.gov.tradresindell lce7-dd4e-3212-b4 73-91dd kodu Be teyit edilebilir. 

https:llevraksorgu.meb.gov.tradresindell
www.meh.gov.tr
mailto:Kep:meb@hsOI.kep.lr


Bu esaslar yeryevesinde geryekle§tirilecek yah§malarda Ek-l, Ek-2 ve Ek-3 'te yer alan 
Program ve etkinlik omeklerinin incelenerek ogrencilerin bireysel farkhhklan, okul ve 
yevrenin imkan ve ~artlan ile ogretmenierin yontem ve teknikleri dogrultusunda uyum 
yah~maslmn geryekle~tirilmesi konusunda okullanrruzm, ogretmenlerimizin ve velilerimizin 
bilgilendirilerek gerekii her tfulii tedbirin Valiliginizce almmasl hususunda bilgilerinizi ve 
geregini arz/rica ederim. 

Dr. Cern GENC:;OGLU 


Bakan a. 

Genel Miidiir 


Ek: 
1-0kul Oncesi Uyum Program ve Etkinlik Omekleri 
2-ilkokul 1. SlmfUyum Program ve Etkinlik Omekleri 
3-0rtaokul 5. SlmfUyum Program ve Etkinlik Omekleri 

DAGITIM 
Geregi Bilgi 
BPlam APlam 

Adres: Atatlirk Blv. 06648 K1zllayiAl'lKARA 
Bilgi i~in: ~enay KOSE :;lube MUdGrli V.Kep:meb@hsOI.kep.tr 

Elektronik Ail: www.meb.gov.tr 
Tel: 0(312)413 1608 e -posta: tegm_ ogretiml11ateryalleri@meb.gov.lr 

Faks: 0 (312) 425 4049 

Bu evrak gUvenli e!ektronik imza ile imzalamru~tlr. https:llevraksorgu.meb.gov.tr arlresinden 1 ce 7 -dd4e-3 212 -b4 73-91 dd kodu ile teyit edilebilir. 
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