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


ilgi: 	 Milli Egitim Bakanhgi Temel Egitim Genel Mudurlugli'nun 06/09/2019 tarih ve 
16282098 saYIh yaZlSl. 

ilgi saYlh yazlda "2019-2020 Egitim Ogretim YIlI Cah~ma Takfimi" 
dogrultusunda ilkogretim kurumlannda sene ba~mda yapIlmasi gereken hususla, ilgi 
Yonetmelik hlikumlerinde a91k9a belirtilmi~ olmakla birlikte; yeni egitim ogretim YIlt 
boyunca dogabilecek aksakhklann online gegebilmek, daha kaliteli ve sorunsuz bir ~gitim 
ogretim Ylb ge9irebilmek adma ekli yazidaki a91klamalarm yapllmasma ihtiya9 duyu[dugu 
belirtilmektedir. I 

Soz konusu yazl ekte gonderilmi~ olup, ekli a9Iklamalar dogrultusunda ~erekli 
i~lemlerin titizlikle yapIlmasi hususunda; 

Geregini rica ederim. 

EminENGiN 
VaH a. 

Milli Egitim Mudtirii. 

EKLER: 
l-Yazl ( 4 Sayfa) 

DAGITIM: 
Tum ilge Kaymakamhklanna 
Okul Oncesi, ilkokul ve Ortaokul Mud. 

Bu evrak gOvenli elektronik imza He imzal.rum~llr. htlps:llevraksorgu.meb.gov.tr adresinden 6d8a-f123-34b6-abbc-76f5 kodu He te;,lit edilebilir. 
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T.e. 
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 


Temel Egitim Genel Miidiirliigii 


Say. : 10230228/200116282098 06.09.2019 

Konu: Sene B~l i~ ve i~lemleri 

DAGITIM YERLERiNE 

iIgi: a) 5490 Say1l1 Niifus Hizmetleri Kanunu, 
b) Mim Egitim Bakanligl Okul 0ncesi Egitim ve ilkogretim Kurumian Yonetmeligi, 
c) Milli Egitim Bakanhgl Egitim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yonetmeligi, 

~) Milli Egitim Bakanhgl Egitim Kurullan ve Zilmreleri Yonergesi, 

d) 25/1112016 tarihli ve 29899 saylll Resmi Gazetede yaYlmianan Milli Egitim Bakanhga Bagh 
Resmi Okullarda ~auhhk, BursIuIuk, Sosyal Yardlmlar ve Okul Pansiyonlan yonetmelilJ i. 

"2019-2020 Egitim Ogretim Ylh C;all~ma Takvimi" dogruitusunda ilkogretim kurumlannd sene 
b~mda yapllmasl gereken hususlar ilgi (b) Y onetmelik hilkilmierinde a~tkya belirtilmi~ 0 makla 
birlikte; yeni egitim ogretim Ylh boyunca dogabilecek aksakhklarm online gegebilmek, daha ~aliteli 
ve sorunsuz bir egitim ogretim yIll geyirebilmek adma ~agldaki aylklamalarm yapllmasma i~tiyay 
duyuImu~tur. 

Bunagore; 

1- Kaytt i~lemlerinin ilgi (b) Yonetmeligin 11 inci maddesinde belirtilen "Okul oncesi egi~m ve 
ilkogretim kufumIannda yeni kaYltlar, temmuz aytmn ilk i~ gilnlinde b~lar. KaYlt i~lemi, il~i (a) 
Kanunu hilkUmierince olu~turulan ulusal adres veri tabanmdaki yerle~im yeri adres bilgile esas 
ahnarak, e-Okul Sistemi ilzerinden yaplhr. Kaytt i~lemleri srrasmda veliden herhangi bir belg talep 
edilmez." hilkmil geregince velilerden herhangi bir beIge (fatura, sozle~me vb.) talep edilmeye ektir. 
Okul yonetimlerince mevzuatta yeri olmayan bu tilr belgelerin velilerimizden talep edil mesi; 
ancak kaytt alant i~inde olmadlgl ve adrese ili~kin yilkUmlillilkleri yerine getirmediginden : u~ku 
duyulan durumlarda koy veya mahalle muhtarlan ile koordineli bir ~ekilde gerekli ar~tI amn 
yapllarak, ilgi (a) Kanun hiikilmleri geregince aykm davrananlarla ilgili i~lem yallllmaSl 
gerekmektedir. 

2- ilgi (b) Yonetmeligin 12 nci maddesinin 10 uncu ftkrasl geregi slmf mevcutlan otuzun . tmda 
kalan okullarm bo~ kontenjanlan iyin kaylt alam dl~mdan ogreneisini nakil ettirmek isteyen~vilerin 
ba~vuru1an 09-13 Eyliil2019 tarihleri arasmda e-Okul Sistemi ilzerinden ahnacakttr. 16 Ey}" 2019 
tarihinde ise okullara kaYlt alanl dl~mdan nakil b~vurusu olup olmadlgma bakllmakslzm .-Okul 
Sistemi'nde kura i~leminin ger~ekle~tirilmesi gerekmektedir. 

3- Mevsimlik tanru i~yisi aile yocuklanmn egitime kazandmlmasl amaclyla yaYlf' lanan 
"Mevsimlik'Tanm i~yileri" konulu 201716 nolu Ba~bakanhk Genelgesi ve "Mevsimlik Tanm ~9ileri 
ile G0ger ve' Yan GOyer Ailelerin C;ocuklannm· Egitime Eri~imi" konulu 201615 nolu Genel 
Mildilrlilgilmilz Genelgesi tilm okul yoneticilerine duyurulacak ve genelge hususlarl titlzlikle 
uygulanacaktrr. 

4- ilgi (b) Yonetmeligin 5 inei maddesinin 1 inci fikrasmm (a) bendine gore haZlrlanafak il 
yah~ma takviminin cografi ~art1ar, iklim ve yevre ko~ullarmdaki farkllhklar goz online ahnarak gerek 
ta~lmah sistemle ta~man ogrencilerin, gerekse ozel ogrenei servisiyle ta~man ogrenci1eri giln 
aydmlanmadan yola 9lkmalanna milsaade edilmemesi bakunmdan giln l~lgmdan daha. fazla 
yararianmalanm temin edecek ~ekilde ilk dersin ba~lama saati valiliklerce normal ve ikili egit~m i~in 
ayn ayn belirlenecektir. 

5- ilk6gretim Kurumlannda ilgi (b) Y6netmeligin 6 nCI maddesinin 2 nei ftkrasmm (b) beooinde 
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vb.) 

etkinlik mo<\liilfule 

• .Normal OJ!retim yapuan okullarda yernekve dinlenme i<;in en az 40, en ~k 90 dakika ,1lre vJir. Bu 
siire okul yonetimince okul yevresinin ~artlanna gore diizenlenir, il/ilye milli: egitim miidiir*gune 
bilgi verilir. ikili ogretim yapdan ilkogretim kurumlannda sabahyl ve oglenei grup ogrendlerini, ylkl~ 
ve giri~leri arasmda en fazla 30 dakikaltk siire aynhr." hiikmiine titizlikle uyularak ogle arasl sureleri 
oku1 yonetimlerinee diizenleneeektir. 

6- e-Okul Yonetim Bilgi Sistemi veri giri~leri (devam takibi, not i~lemleri vb.) zamanmua ve 
titizlikle yapllaeak, ortaogretime gec;i~ siirecinde olmalanndan dolaYI ozellikle 8 inei 
ogreneilerinin bilgilerinin eksiksiz olarak girilmesine dikkat edileeektir. 

7- Evde ya da hastanede egitim alan ogreneilerin durum1an e-Oku1 Sistemi'nde yer alan "Ogrenci 
Genel Bilgileri" boliimune eksiksiz bir ~ekilde i~leneeek ve bu ogreneilere ait ders programh~n ile 
ogretmen gorevlendirmeleri ivedilikle yapdacaktlr. 

8-ilgi (b) Yonetmeligin 18 inei maddesi uyarmca yurt dI~ma yikanogreneilerin yurt dI~I a[Sleri 
oku1 yonetimi tarafmdan eksiksiz bir ~ekilde e-Oku1 Sistemi'ndeki ilgili bOliime i~lenecek' okul 
yonetimi tarafmdan yurt dI~l adresleri tespit edilemeyen ogreneiler, illHye milli egitim miidurlii erine 
bildirilerek ogreneilerin yurt dI~1 adreslerinin illilye emniyet mudurlukleri vasltaslyla ara§ larak 
Bakanbgimiza iletilmesi saglanaeaktIr. 

9- ilgi (b) Yonetmeligin 35 ind, 36 nel ve 36/A madde1eri uyarmea sene ba~l ziimre ogre:rpenler 
kurulu ve ~ube ogretmenler kurulu toplantIlarmm ilgi (b) Yonetmelik ve ilgi (C;) Yonerge h~leri 
dogrultusunda. titizlikle yapl1arak bir donem boyunea uygulanmasl planlanan i~ ve i~lemEer He 
ogreneilerin ki~isel geli~im1erine yonelik gerekli takip ve iz1emenin yapIImasI saglanacaktrr. 

10- 2019-2020 egitim ogretim Ylhnda sadeee 3 uneii smIflarda uygu1anacak obnasl se~biYle 
ilkokullarda Y eti~tirme Programl, program iC;in haZIrlanan materyal ve olc;me aray1an gfulcel emni~ 
olup program ve materyaller http://tegm.meb.gov.tr/adresinde yaymlanmI~trr. Program kaps mda 
haZlrlanan Tiirkye Etkinlik Kitabl, Matematik Etkin1ik Kitabl, Tiirkye Etkinlik KIlavuz Ki hI He 
olc;me araylannm il Mim Egitim MiidurlUklerine dagIttm i~lemleri ba~latIbnl~tIr. iYEP kaps 
yapIlaeak i~ ve i~lemlerin sene ba~mda ogretmen kurulu toplantIsmda giindeme almmasl ve ku 
ula~t1rIlaeak yazl dogrultusunda titizlikle yapIlmasi gerekmektedir. 

11- e-Okul Yonetim Bilgi Sistemi He ilgili olarak; kaYlt, nakil, simf yUkseltme, slmf a1jlatma, 
denklik vb. sorunlar oneelikli olarak ilIilc;e miidiirlUkleri araClhglyla c;oziimlenmeye c;ah~I1aeakj varsa 
c;oziimlenemeyen durumlar Valilikler araclbglyla Bakanhglmlza iletileeektir. 

12- Okullara ogrenci kaYltlan esnasmda az saYlda da olsa talep edildigi iddia edilen kay~paraSI 
veya bagl~lann 2709 sayIll Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasl, 222 saYlb ilkogretim ve Egitim unu 
ve 2011140 sayI11 Genelge hiikiimlerine aykm Obnasl sebebiyle, bu tarz uygulamalara dair ~ikAy ,tlerin 
Valilikler tarafmdan ivedilikle degerlendirilerek gerekli i~lem1erin yaplbnasl saglanacaktIr. 

13- Genel Miidiirliigiimiizee hazlrlanml~ olan Okul Oncesi Egitim ve ilkOgretim~.urum 
Standartlan Sistemi'ne veri giri~leri 2018-2019 egitim ogretim yIll ic;in tamamlanml~ olup temm z ayl 
itibarlyla sistem analitikleri almabilmektedir. 2019-2020 egitim ogretim YIlt ba~mda yaplbna a olan 
ogretmenlerin mes1eki c;ah~malannda okul diizeyinde Kurum Standartlan raporlannm gil~deme 
almarak degerlendiribnesi ve sistemden elde edilen verilerin okul kiiltiirii ve ikliminin giic;lendi 'lmesi 
yalt~ma1an ile okul geli~im planlamalarmda (stratejik planlama siireci, eylem planlan, projel 
kullantlmasl saglanacaktrr. 

14- ilgi (c) Yonetmelik hUkiimlerinee ogreneilerin, "Tiirk Milli Egitiminin Temel 
dogrultusunda ki~isel geli~imlerini saglamalan, aynca edindikleri bilgi ve becerileri topluma 
olaeak ~eki1de payla~malan ve ogrencilere milli, manevI, ahlaki, insani ve kiiltiirel 
kazandrrmaya yonelik bilimsel, sosyal, kiiltiirel, sanatsal ve sportif alanlarda ogrend kul 
toplum hizmeti kapsammda etkinliklerinin artmlarak yaygmla~tInnaSl hususunda gerekli 0 
ahnacakttr. Bu kapsamda ilgi (c) Yonetmelik dogrultusunda sene ba~l ~ube ogretmenler 
toplantIsmda, sosyal etkinlikleri planlamak ve yiiriitiilmesini koordine etmek amaclyla 
etkinlik1er kurulu olu~turulacaktrr. e-Okul Sistemi iyerisinde bulunan Sosyal 
ogreneilerin gerc;ekle~tirdikleri sosyal etkinliklerin kaYlt edibuesi ic;in gerekli tedbirlerin alinmasl 
saglanacakhr. 

15- 2019-2020 Egitim Ogretim Yill itibanyla yatlh bOlge ortaokullannm 5 inci sml~anna 
ogrenci ahnmasl iyin ilgi (d) Yonetmeligin 7 inci maddesi kapsammda olu~turulan "i1 v i1ve 
YatIbhk ve Bursluluk Komisyonu" tarafmdan gerekli tedbirlerin almarak, yatth bOlge ortaokul annm 
pansiyonlannm doluluk oranlannm arttmlmasma oncelik verilmesi; aynca pansiyon hizmetlerinin 
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s~lkh y1l1iltil1ebilmesi iyin belletici ve nObe,!,i belletici Og,cetmen gfuevlendinnelerinin zalwa 
yapllmaSl, e-Ok:ul!Bakanhk MEM i~lemleri/e-Pansiyon modUlundeki tiim verilerin egitim-ogretr·· Ylh 
boyunea giince1 tutulmasmm saglanmasl gerekmektedir. 

16- Bakanhglmlz 2015-2019 Stratejik Plant yUrtirliikte olup bu planda yer alan perfo ans 
gosterge1erinin 2019 YUl hedeflerine u1a~mak i9in gerek merkez gerekse de ta~ra te~kilatlmn bii I"nciil 
bir yak1a~mt1a 9ah~ma1ar yapmasl onem arz etmektedir. ilgili p1anda yer alan ve Temel Egitim renel 
Miidiirliigu sorumlu1ugunda bulunan performans gostergelerinin incelenerek (P1amn 34 ve 4 inci 
sayfalannda yer alan performans gostergeleri) 2019 ytll sonu hedeflerine ula~mak i9in erekli 
yah~malarm titizlikle yapllmasl gerekmektedir. . 

17- ilgi (b) Yonetmeligin 6 nel maddesinin linci flkrasmm (a) bendi 1017/2019 tarih ve 0827 
sayth Resrni Gazetede yaYlmlanan yonetmelik degi~ik1igi He yeniden diizenlenmi~ti. Bu 
diizenlemeyle ozellikle okul oneesi vag nufusu az oldugu iyin ikili egitim yapllmasma gerek 01 ayan 
anaokullannda da nonnal egitim yaplhnasl miimkiin olacakttr. Ancak kaYlt alamnda okuIa kaydl 
yapdmaml~ 5 ya~ yocuklar varken okulda nonnal egitim yapllmast veya meveut slmflann; sabah 
egitim, ogleden soma da kuliip yapIIacak ~ekilde kullamlmasl miimkiin olamayacaktlr. 5 y ~ tUm 
90cuk1ar okula kaydedildikten soma talep varsa 4 ve 3 ya~lar i9in de sImf aytlacak ve ikili gitim 
yapllabilecektir. 

18- rigi (b) Yonetmeligin 11 inci maddesinin 5 inci flkrasmm (a) bendinde yapdan diiz 
kapsammda 2023 Egitim Vizyonu, Cumhurba~kanhgl 2019 Y lIt Programt ve 11 inci Kalkmm 
geregi 5 ya~m zorunlu egitim kapsamma ahnmasl planlandIgmdan mevcut imkanlann onCelikIijOlarak 
5 ya~ yocukianna kullandmlmasl gerekmektedir. Buna gore, bir okulun kaYlt aIanmda okula kaydl 
yaptlmayan 5 y~ 90cuk varken 4 veya 3 y~mdaki yocuklann kaydlmn yaplimasl ve bu yocuk ar iyin 
sImf a9lImasl murnkiin olamayacaktrr. 

19- ilgi (b) Yonetmeligin 11 inci maddesinin 5 inci flkraslmn (c) bendinde yapdan de~'~iklik 
geregi; okul oncesi egitimde 5 ya~ 90cuklarmm kayttlardaki oncelik slrasl; ilkokul kaydt ert lenmi~ 
aneak bir onceki egitim ogretim Yllmda okul oncesi egitim almanIl~ 69, 70, 71 ayhk 90C lar, 5 
ya~mdaki 90cuklar, ilkokul kaydml ertelemi~ ancak bir onceki egitim ogretim ytlmda okul oncesi 
egitim aIml~ 69, 70, 71 ayhk 90cuklar ~ekiide olaeaktIr. 

20- ilgi (b) Yonetmeligin 44 uncu maddesinin 2 inci flkrasmda yapIIan diizenieme He 0fllikle 
ana smlflannda gorev yapan okul oncesi ogretmenlerinin, ana slmflannm oldugu mekanlarda Imak 
iizere sadece ders ba~lamadan once ve ders bitirninde nobet gorevini yerine getirmeleri kon suna 
aylkhk getirilmi~tir. Buna gore, ana smlflarmda gorevli okul oncesi ogretmenlerine ana slfllfl 
bulunmayan alanlarda nobet gorevi verilmesi, ogretmenlerin okulun teneffiis 
91karttlmasl, ana simfl egitirni bittikten soma, okulun diger egitim kademelerindeki dersleri 
kurslann biti~ saati baz ahnarak okul oncesi ogretmenlerine nobet tutturulmasl mUmkiin 
olamayacakttr. 

21- Uygulamada ya~anan ge~itli sorunlar ve Bakanhglmlza gelen talepler dikkate 
Tiirkge Dersi (1-8 mel Smlflar) Ogretim Programl giincellenmi~ olup BakanltgllTIlZ 
http://mufredat.meb.gov.tr/internet adresinde yaymlanmI~trr. Ogretim programt dogru1tus 
okuma yazlml ogretirni 2019-2020 egitim ogretim Ylhndan itibaren tlrnakslz dik temel h 
geryekle~tirilecektir. 

22- Yabancl dil agIrhkll egitim yapan ortaokullar 5. slmflar iyin kendi belirlemi~ 01 
yabancI dil ders saatini ve ders programlm e-Oku1 Sistemi'nde tanlmlanmt~ olan e-Oku1 
Ortaokul Kurum i~lemleriIDers r~lemleriIYabancl Dil Program Se9imi ekranmda i~leyebi1 
YabancI dil aglrbkh egitim yapIlan ~ubelerde Temel Egitim Genel Miidiirliigu taraflndan haZf,lanan 
programlar ile alternatifli materyaller ve EBA'da yaymlanan igerikler kullanIlabilecektir. Yaba Cl dil 
egitimi uygulamasmm yaplldlgI okul ya da slmflarda egitim gorecek ogrencilere seviye bel rleme 
SlnaVI ya da notlara gore ~ube belirleme gibi uygulamalar yapllmayaeak; ogrencilere 
kayttaklardan materyal aldmlmayacakttr. 6, 7 ve 8 inci s1ll1flarda yabancl dil aglrhkh uy 
yapmak isteyen okullar ilk6gretim Kuruntlan Haftahk Ders C;izelgesi'nin 8. maddesi kaps 
uygulama yapabilecek olup bu uygulama e-Okul Sistemi'ne i~lenememektedir. Aynca Temel ~gitim 
Genel Miidfuliigu tarafmdan hazlrlanan uygulamaya yonelik dikkat edilmesi gereken ve slkya sbrulan 
sorulara i1i~kin bilgilendinne tegm.gov.tr adresinden de payla~tlml~ttr. 

23- Okula kaYlt, seviye/ozel grup sln1flan, yabanci dil ozel slfllflannm olu~turulmasl'l proje 
okulu, ogretmen se9irni, teknolojikifiziki olanaklar vb. ge~it1i hususlar gerekge gosterilerek deviet 
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izin 

oku11annda slnlf aynme>hgma sebep oJacak vo egitimde fus.t zedele Icccke~it1igi ilkesini 
uygulamalardan kaymllacaktIr. r 

24- Bakanhglmlzca iyerigi onaylamm~ ve ticretsiz olarak dagltIlan ders kitaplannm t·~mda 
yardlmcl materyal/kaynak kullanlllll konusunda velilerimizi ve ogrencilerimizi zorunlu kl acak 
uygulamalardan kaylmlmasl konusunda yonetici ve ogretrnenlerimiz uyarllacak, ogrencileri 
2023 Egitim Vizyon Belgesi kapsammda da kitap, haber, gorsel, video, ses, dergi, dokiiman, y 
uygulama vb. modiil ve iyeriklerin bulundugu, ogretim programlarma ve smlf seviyelerine 
gtivenilir ve iyerikleri dogru bir ~ekilde geli~tirilmeye ve zenginle~tirilmeye devam eden E 
(Egitim Bili~im Agmdan) yararlanmalarl saglanacaktlr. 

Egitim ogretim faaliyetlerimizin nitelikli bir ~ekilde yfuiitiilmesini saglamak amactyla yul{.anda 
yer alan aytklamalar dogrultusunda Valiliginizce gerekli tedbirlerin ahnmasl hususunda bilgildrinizi 
ve geregini rica ederim. 

Dr. Cem GEN<;OGlLU 

Bakan a. 


Genel Mtidiir 


Dagttlm: 

Geregi: Bilgi: 
B Plam BUgi i~lem Daire Ba~kanhgma 

Din Ogretimi Genel Mtidiirltigii 

Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Mtidtirltigii 
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