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KOlm: Ogrencilere YonelikYanyIl 

Tatili Onerileri 

........................KAYMAKAMUdINA 
ilye Milli Egitim Mudurltigu 

...............................MUnORLOdDNE 


Bakanhgulllz TemelEgitim Genel Mudurlugunun 17101I2018tarih ve 1218060saYlh 
"Ogrencilere Yonelik Yanyll Tatili Onerileri" konulu yazlsl ekte gonderilmi~ olup, yazlda 
belirtilen hususlara ogretmen ve idarecilerimiz tarafmdan dikkat edilerek, ogrencilerin yanytl 
tatillerine yonelik yazlda yapllan aylklamalar dogrultusunda gerekli hazlfhklann ve 
yonlendinnelerin tatil donemine girilmeden once titizlikle tamamlanmasl hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Metin iLCi 
Vali a. 

Milli Egitim MudurU 

EKi: 


1-YaZl (2 Sayfa) 


DAdITIM: 


ilye Kaymakamhgma 


Temel Egitime bagh Okul Mud. 
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T.e. 
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Temel Egitim Genel Mudiirliigu 


SaYI : 10230228-200-E.1218060 17.01.2018 
Konu : Ogrencilere Yonelik 

Yanyll Tatili Onerileri 

DAGITIM YERLERiNE 

Egitimi toplumun her bireyine en ust seviyede ula~tlfmak; ogrencilerimizi dunyadaki 
akranlan ile rekabet edebilecek becerilerle donanml~, problem yozebilen, fuetken, milll ve 
manevi degerlerine sahip ylkan bireyler olarak yeti~tirmek, BakanlIglmlzm oncelikli hedefleri 
arasmdadu. Aynca ogrencilerimizin, "Turk Milll Egitiminin Temel Amaylan" dogru1tusunda 
ki~isel geli~imlerini saglamalan, edindikleri bilgi ve becerileri topluma faydah olacak ~ekilde 
payla~malan amaclyla sosyal etkinlik yah~malanna katIlmalanm te~vik etmek gerekmektedir. 
Bu dogrultuda, ogrencilerimizin akademik ba~anlannm artmlmasma yonelik yah~malann 
yanmda kUltfuel, sanatsal, sportif ve bilimsel etkinlikler ile toplum hizmeti yah~malanna 
katlhmlan onemsenmeli ve desteklenmelidir. Buna gore, ogrencilerimize yone1ik egitim 
ogretim faaliyetleri slrasmda yapilacak yah~malar ile ogrencilerimizin tatil donemlerinde de 
yapacagl faaliyetlerde, Bakanhglmlz politikalan ve oncelikleri dikkate almarak gosterilecek 
ozen ve hassasiyet onem arz etmektedir. 

Bu kapsamda, ogretmen ve idarecilerimiz tarafmdan; 
o Kamenin, ula~llmasl gereken bir amay degil, ba~armm degerlendirilmesi konusunda 

bir aray oldugu, ogrencilerimize ve velilerimize hatIrlatllmahdir. 
oOgrencilerimizin yanYll tatillerini verimli bir ~ekilde geyirmelerini, dinlenmi~ bir 

~ekilde 2017-2018 egitim ogretim YIh ikinci donemine saghkh bir ba~langw yapabilmelerini 
ve ilgi alanlanna da zaman aYIrabilmelerini saglamak iyin ogrencilerimize yarIYII tatilinde 
odev verilmemelidir. 

oOgrencilerin tatil doneminde katllabilecekleri sosyal etkinlik (sportif, kUltiirel, 
sanatsal, bilimsel etkinlikler, toplum hizmeti 9ah~malan) flrsatlan konusunda ogrenci ve 
veliler bilgilendirilme1i, ogrencilerin ilgi ve yetenekleri dogmltusunda, yol gosterici 
yonlendirmeler yapIlmahdrr. 

oOkulun bulundugu yevrede payda~ kumm ve kurulu~lar ile i~birligi iyerisinde, tatil 
doneminde ogrencilerin katlhm saglayabilecegi sosyal etkinlikler planlanmah ve tatile 
girilmeden duyurulmahdlr. 

oOgrencilerin ba~ta teknoloji baglmhlIgl olmak uzere geli~imlerini olumsuz etkileyecek 
her tiirlu zararh faaliyetten uzak durmalanm amac;layan farkmdahk c;ah~malan yapIlmahdir. 

o Aileleri ile kaliteli zaman gec;iren c;ocuklarm c;ok daha mutlu, ba~anh ve ozguvenli 
oldugu geryeginden hareketle ogrencilerimizin aileleri ile birlikte zaman geyirmeleri tavsiye 
edilmelidir. 

oOgrencilerin tatil doneminde aile, aile bUyiikleri ve akrabalar ile vakit 
gec;irebilmelerinin onemi vurgulanmah, somut olmayan kLi1tiirel miras uygulamalanna 
katlhm saglamalan, milli ve manevi degerlerimizi ya~amyoluyla ogrenmeleri saglanmahdlr. 
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-Ogrencilerimizi spor yapmaya ve saghkh beslenmeye yonelterek, Ulkemizde ya~am 
boyu spor yapan ve saghkh beslenen bireylerin saYIsmm artmlmasma yonelik farkmdahk 
yah~malan yapI]mahdlf. 

-Ogrencilerimizin sinema, tiyatro, konser vb. sanatsal faaliyetlere katlhml te~vik 
edilmelidir. 

-Ogrencilerin okuma ah~kanhklanm,tatil doneminde devam ettirmelerinin onemi 
vurgulanmahdlf. 

Ogrencilerin yanyll J tatillerine yonelik yukanda yer alan aylklamalar dogrultusunda 
gerekli hazlrhklann ve I yonlendirmelerin tatil donemine girilmeden once titizlikle 
tamamlanmasl hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

ismet YILMAZ 
Bakan 

Daglt1m: 

Geregi Bilgi: 

BPlam APlam 
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