
T.C. 

MUS V ALiLiGi 


il Milli Egitim MiidiirlUgu 


SaYl : 12356836-490.05-E.6211452 	 26.03.2018 
Konu : E-irnzah Belgeler 

.............................. KA YMAKAMLIGINA 
ilve Milli Egitim MiidiirIiigu 

........................................ MooORLUGUNE 


ilgi : MEB Hayat Boyu Ogrenme Genel MiidiirIiiguniin 23.03.2018 tarih ve E.6082567 saytll 
yazlSl. 

ilgi yazlda Genel Miidiirliigumiiz Avlk Ogretim Daire Ba1?kanhgl biinyesinde 
.. 	 faaliyetlerini yfuUten Avlk Ogretim Ortaokulunun ilk kaYlt i1? ve i1?lemleri halk egitimi 

merkezi miidiirliikleri tarafindan yapIlmaktadlr. Avlk Ogretim Ortaokuluna kaYlt1ar, 
ogrencinin daha once mezun oldugu ilkokul veya ara smtf1anndan aynldIgl ortaokul veya 
imam hatip ortaokulundan aldIgi ogrenim beIgesine gore yaplhnaktadu. 

ilkokuldan mezun olanlar ile ortaokul veya imam hatip ortaokullarmm ara slmflanndan 
aynlan ogrencilere ilgili kurumlar tarafmdan verilecek ogrenim belgelerinin nasI1 
diizen1enecegi ilgi (a) Yonetmelikte belirtihnektedir. Belgeler diizenlenirken ilgi (a) 
Yonetmeligin ekinde yer alan omeklerin onay kIsmmda imza ve resmi miihiir ibaresi 
buiunmaktadir. 

Av1k Ogretim Ortaokuluna kaYlt yaptrrmak ivin ba1?vuran ilkokuldan mezun olan, 
ortaokul veya imam hatip ortaokullannm ara slmflanndan aynlan ogrencilere, aynldlgl 
okullar tarafindan diizenlenen ogrenim belgelerinin DYS iizerinden resmi yazl 1?eklinde 
diizenlendigi ve e-imza He imzaiandigi ancak miihiirlenmedigi tespit edilmi1?tir. Tereddiitler 
olu1?tugundan, Hukuk Hizmetleri Genel Miidiirliigiine konu ile ilgili gOrll1? sorulmu1?tur. 

~. 	 fIukuk Hizmetleri Gene1 Miidiirliigu ilgi (b) gOrll1? yazlsmda "Giivenli Elektronik imzamn 
eUe atIlan imza yerine kuUamlabilecegi ancak resmi miihiir yerine kullamlmasmm hukuka 
uygun olmayacagl" yoniinde gOrll1? bildirilmi1?tir. 

ilgi (a) Yonetmelik ve ilgi (b) gOrll1? yazlsl dogruItusunda uygulama birliginin 
saglanabihnesi iyin R1?agldaki avlklamalarm yaplhnasma ihtiyav duyuhnu1?tur. 

(1) ilkokul, ortaokul veya imam hatip ortaokulu miidiirliiklerince diizenlenen ogrenim 
belgeleri (Ek-3), diploma kayIt omegi (Ek-14),. kayItlan yok olanlara diizenlecek beIge 
omegi (Ek-15) diizenlendikten soma lslak imza veya e-imza ile imzalandlktan soma resmi 
miihiir ile miihiirlenecektir. 

(2) e- Okul bilgi yonetim sisteminden alman ogrenim belgelerine, okulllarca tutuhnasl 
gereken beIge defterlerinden say! verilerek lslak imza veya e-imza He imzalamp, resmi 
miihiir ile onay i1?lemi yapIlacaktu. 

(3) Halk egitimi merkezi miidiirli.iklerince diizenlenen yeti1?kinler II. kademe egitimi 
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ba~an belgelerini kaybedenlere diizenlenen kaYlt omekleri lslak imza veya e-imza ile 
imzalamp, resmi miihilr ile miihilrlenecektir. 

(4) Mesleki egitim merkezi miidilrluklerinin diizenledigi kalfahk, ustallk ve usta 
ogreticilik belgelerini kaybedenlere diizenlecek kaytt omeklerin de lslak imza veya e-iroza He 
imzalandtktan sonra resmi miihilr ile miihilrlenmesi gerekmektedir. 

(5) il mill! egitim miidilrlUkleri ve Dl~i~leri Bakanhgllllll yurtdl§l te~ki1atlaf1nca 
duzenlenen denklik belgelerinde miihiir ~artl aranmayacaktrr. 

Halk egitimi merkezi miidiirlUkleri, A<;lk Ogretim Ortaokuluna kaYlt yaptrrmak isteyen 
ogrencilerin ilk kaYltlan esnasmda, kayda esas ogrenim belgelerini yukanda belirtilen 
a<;lklamalar dogrultusunda inceleyerek gerekli §artlarl ta§lyan ogrencilerin kayttlarllllll 
yapllmasl konusunda gerekli hassasiyeti gostermeleri ve yazlmlzm ilinizde bulunan halk 
egitimi merkezi, ilkokul, oratokul, imam hatip ortaokulu ve mesleki egitim merkezi 
miidilrlUklerine dUyurulmasl hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Metin iLCi 

VaH a. 
Milli Egitim Mudilrii 

EKLER: 

ilgi Yazl ve Ekleri 


DAGITIM: 

ilye Kaymakamhklarllla 

Halk Eg!. Ve Mes. Egt. Merkezi Miid. 

Tum Okul Mud. 
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T.e. 

MiLL! EGirtM BAKANLIGI 


Hayat Boyu Ogrenme Genel Mudurlugu 


SaYl : 24659360-490.05-E.6082567 	 23.03.2018 
Konu: e-imzah Belgeler 

........................... VALiLiGiNE 
(it Milli Egitim MudfulUgu) 

ilgi : a) Milli Egitim Bakanhgl OkulOncesi Egitim ve ilkogretim Kurumlan Yonetmeligi. 
b)Hukuk Hizmetleri Genel Mudfulugunun 16.03.2018 tarih ve 

14] 68703-45.02/-E. 5547154 sayIh gorU~ yaZlSl. 

Genel Mudurlugumfiz A<;lk Ogretim Daire Ba~kanhgl bfinyesinde faaliyetlerini yfiriiten 
A<;lk Ogretim Ortaokulunun ilk kaYlt i~ ve i~lemleri halk egitimi merkezi mudfuliikleri 

~ 	 farafllldan yapIlmaktadlr. A<;lk Ogretim Ortaokuluna kaYltlar, ogrencinin dahaonce mezun 
oldugu ilkokul veya ara sllltflanndan aynldlgl ortaokul veya imam hatip ortaokulundan aldlgl 
ogrenim belgesine gore yapIlmaktadu. 

ilkokuldan mezun olan1ar ile ortaokul veya imam hatip ortaokullarmlll ara silllf1arllldan 
aynlan ogrencilere ilgili kurumlar tarafllldan verilecek ogrenim belgelerinin nastl 
duzenlenecegi ilgi (a) Yonetmelikte belirtilmektedir. Belgeler duzenlenirken ilgi (a) 
Yonetmeligin ekinde yer alan omeklerin onay klsmmda imza ve resmi muhfu ibaresi 
bulunmaktadrr. 

Apk Ogretim Ortaokuluna kay!t yaptIrmak i<;in ba~vuran ilkokuldan mezun olan, 
ortaokul veya imam hatip ortaokullannm ara sllllf1anndan aynlan ogrencilere, aynldlgl 
oku11ar tarafllldan dfizenlenen ogrenim be1gelerinin DYS fizerinden resrni yazI ~eklinde 

dfizenlendigi ve e-imza ile imzalandlgt ancak muhurlenmedigi tespit edilmi~tir. Tereddutler 
olu~tugundan, Hukuk Hizmetleri Genel MudurlUgfine konu He ilgili gorU~ sorulmu~tur. 

. , Hukuk Hizmetleri Genel Mudfulugu ilgi (b) gorU~ yazlSlnda "Guvenli Elektronik imzamn 
elle atIlan imza yerine kullanllabilecegi ancak resmi muhfu yerine kullanIlmasllllll hukuka 
uygun olmayacagl" yonfinde go~ bildiriIrni~tir. 

itgi (a) Yonetmelik ve ilgi (b) gorU~ yazlSl dogrultusunda uygulama birliginin 
saglanabilmesi i<;in a~agldaki a<;lklamalarlll yapilmasllla ihtiya<; duyu1mu~tur. 

(1) ilkokul, ortaokul veya imam hatip ortaokulu mudfulUklerince duzenlenen ogrenim 
belgeleri (Ek-3), diploma kaYlt omegi (Ek-l4), kaYltIan yok olanlara duzenlecek beIge 
omegi (Ek-15) dfizenlendikten soma lslak imza veya e-imza ile imzalandlktan soma resmi 
moofu ile moourlenecektir. 

(2) e- Okul bilgi yonetim sisteminden aIlllan ogrenim belgelerine, okulllarca tutulmasl 
gereken beIge defterlerinden sayl verilerek Islak imza veya e-imza ile imzalamp, resmi 
muhfu ile onay i~lerni yapIlacaktlr. 

(3) Halk egitimi merkezi mudurlUklerince duzenlenen yeti~kinler II. kademe egitimi 
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ba~an belgelerini kaybedenlere diizenlenen kaYlt ornekleri lslak imza veya e-Imza ile 
imzalalllp, resmi muhur He muhtirlenecektir. 

(4) Mesleki egitim merkezi mudurlUklerinin duzenledigi kalfahk, ustahk ve usta 
ogreticilik belgelerini kaybedenlere duzenlecek kaYlt orneklerin de lslak imza veya e-imza ile 
imzalandtktan sonra resmi muhtir ile muhtirlenmesi gerekmektedir. 

(5) II milli egitim mudurlukleri ve Dl~i~Ieri Bakanhgmm yurtdt~l te~ki1atlannca 
duzenlenen denklik belgelerinde mUhur ~art1 aranmayacaktrr. 

Halk egitimi merkezi mudtirlukleri, Aylk Ogretim Ortaokuluna kaYlt yaptlrmak isteyen 
,. 	 QgrenciI~rin ilk kaYltlan esnasmda, kayda esas ogrenim belgelerini yukarlda belirtilen 

aylklamalar dogrultusunda inceleyerek gerekli ~artiarl ta~lyan ogrencilerin kaYltlannm 
yapllmasl konusunda gerekli hassasiyeti gostermeleri ve yazlmlzm ilinizde bulunan halk 
egitimi merkezi, ilkokul, oratokul, imam hatip ortaokulu ve mesleki egitim merkezi 
mudtirluklerine duyurulmasl hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Mehmet Zeki BA~YEMENiCI 

Bakan a. 

Daire Ba~kalll 

Ek : GorU~ Yazlsl ve Ekleri (3 sayfa) 

Dagltlm: 

81 11 Valiligine 

(I1 Mill]' Egitim Mudtirlugu) 

Adres: Emniyet Mal:tallesi Bogazivi sokak No.23 Teknikokullar 
Yeniroal:talle / ANKARA 
Elektronik Ali: http://hbogm.meb.gov.tr/ 
e-posta: mustafasezer@meb,gov.tr 

Bilgi ii(in: Mustafa SEZER Sh.Miirlurii 

Tel: 0 (3 J2) 413 2048 
Faks: 0 (3J2) 2129958 
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T.e. 

MiLLi EGiTiM BAKANLIGI 


Rukuk Hizmetleri Genel Mudiirliigu 

SaYl : 14168703-45.02/-E.5547154 	 16.03.2018 

Konu: 	e-imzah Belgeler 

HA YAT BOYU oaRENME GENEL MOOURLOaUNE 

ilgi 	 a)12.03.2018 tarih ve 58420428/490.02/5199798 saydl yazlmz ile ekleri. 
b) 5070 sayth Elektronik imza Kanunu. 
c) Milli Egitim Bakanhgt OkulOncesi Egitim ve ilkogretim Kurumlan Yonetmeligi 
<;:)Yaygm EgitimKurumlan Yonetmeligi. 
d) Bilgi i91em Grup Ba9kanltgtmn 2012/39 sayIll genelgesi. 

ilgi (a) yazmlz ve ekleri incelenmi9 olup yapllan incelemede; Rayat Boyu 
Ogrenme Gene1 Mudiirliigune bagh A<;:lk Ogretim Daire Ba9kanhgl biinyesinde bulunan A<;:lk 
Ogretim Ortaokulunda ogrencilerin ilk kaYltlan yapllIrken istenilen ogrenim be1gelerinin 
nasll diizenlenecegi ilgili yonetmeliklerle ve ekleri dogrultusunda diizenlendigi, Belgeler 

., 	 diizenlenirken yonetmelik ekinde yer alan omek belgelerin onay klsmmda resmi miihiir ve 
imza ibaresinin bulundugu belirtilerek ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullan tarafmdan 
diizenlenen Ogrenim Belgeleri, Diploma Kaytt Ornekleri ile halk egitimi merkezi 
miidiirliiklerince diizenlenen Yeti9kinler Egitimi II. Kademe Ba9an Belgelerini kaybedenlere 
mahsus belgeler DYS iizerinden resmi yazl geklinde diizenlenerek e- imza ile imzalanmakta 
ve miihiirlenmediginden bahisle e irnza ile imzalanml9 ve miihiirlenmemi9 belgelerin g~erli 
olup olmadlgt, aym zamanda e- imzah belgelerin miihiirlii de saythp saYllmayacagl 
hususunda genel Miidiirliigumiizden gOrU9 talep edildigi anla91lm19tIr. 

Okul Oncesi Egitim ve iIkogretim Kurumlan Yonetmeligi'nin "Belgelerin 
diizenlenmesi" ba9hkll 73'fulcu maddesinde; "(1) Okul oncesi egitimi alan 90cuklara egitim 
yzb sonunda Katzlzm Belgesi EK-13 verilir. 

(2) Mecburi ilkogretim 9agz dZ$ma 9zkmadzk9a, ogrencinin okulla ili§igi kesilmez. 
Ogrenci vtrya velisinin istemest htilinde okula devam eden, mecburi ilkOgretimi tamamlayan 
veya ilkogretim 9agl dZ$ma 9lktzgz i9in ogrenimini tamamlayamayan ogrenciye durumunu 
gosterir Ogrenim Belgesi EK-3 di1zenlentr. 

-(3) Ogrenim belgeleri e-Okul sistemindeki kayztlar esas almarak diizenlenir. Her 
ogrenim belgesine, e-Okul sistemi tarafindan giivenlik numaraSl veri/fro Dgrenim belgesini 
ilgili miidiir yardzmczsz ile okul miidiirii imzalar.Miidiir yardzmczsl bulunmayan okullarda ise 
beige okul miidilrilnce gorevlendirilen bir ogretmen tarafindan imzalanzr. 

(4) (Degi§ik:RG-16/6/2016-29744) Velisinin yazzlz talebi i1zerine okuloncesi egitim 
ve ilkogretim kurumlarmda ogrenim goren ogrencilere, e-Okul sistemi ilzerinden EK-17 'de 
yer alan Ogrenci Belgesi diizenlenir. 
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;- . 

(5) YabanCl uyruklu ogrencilerin ogrenim belgesi, nil/us cilzdam yoksa pas aport 
vtya oturma belgesindeki bilgilere gore diizenlenir. 

-(6)(Ek:RG-25/6/20I5-29397) 6grenim belgesi, diploma ve benzeri belgelerin 
diizenlenmesinde sehven yapz/an yanh~hklar, silinti ve kazmtl yapzlmakslZln, yanh~lzk 

okunacak ~ekilde iizeri tek t;izgi ile t;izilip iist kzsmma dogrusu yazzlzr. Mahkeme karan ile 
diploma, ogrenim belgesi ve diger belgelerdeki bilgilerde yapzlan degi$iklikler, mevcut 
bilgiler degi~tirilmeden diploma, ogrenim belgesi ve diger belgenin arkasma yeni ~ekliyle 
yazlhr. Bu duzeltmede; duzeltmenin tarihi, duzeltmtyi yapamn adl, soyadl yazIlzr ve 
imzalanarak onaylamr. ", 

Aym yonetmeligin "Belgesini zamanmda alamayan veya kaybedenler" ba~hkh 

74'iincu maddesinde; "(I) ilkokul, ortaokul, ilkogretim okulunu 2012 Yllmdan once bitiren ve 
zamanmda okuldan diplomasml alamayan vtya kaybedenler, okul mudurliigune bir dilekt;e 
ile ba~vururlar. Okul mudurliigunce, kaYltlara gore dilekr;:e sahibinin aldlgl beige ve diploma 
ile ba~ka bir okula yazzlmadlgz belirlendikten sonra, dilekt;enin altma veya arkasma, onaylz 
Diploma KaYlt 6rnegz' EK-14 verilir. 

Durum, 0 doneme ail diploma defterine veya ogrenci kiitak defterine i$lenir. Aldlgl 
belgtyi kaybedene, aynz yontemle yeniden beige verilir. 

-(2) Sava$, sel, deprem, yangm ve benzeri nedenlerle okul kaYltlarmm yok olmaSI 
hiilinde, belgesini kaybedene ogrenim durumunu kamtlamasl ~artzyla KaYltlarz Yok Olanlara 
Verilecek Beige 6megi EK-15 duzenlenir. 

(3) e-Okul sisteminde kaydl bulunanlardan ogrenim belgesi veya diplomasml 
kaybedene bu madde hiikiimleri r;:err;:evesinde e-Okul sistemi uzerinden onayh beige verilir." 
denilmektedir . 

Milli Egitim BakanhglOkul Dncesi Egitim ve ilkogretim Kurumlan Yonetmeliginin 
ekinde yer alan ve yonetmeligin aynlmaz bir paryaSl olan ilgBi kurumlar tarafmdan 
duzenlenecek belgelerin incelenmesi neticesinde hangi belgelerin ne ~ekilde duzenlenecegi 
gosterilmekte olup,soz konusu belgelerin bazIlannda sadece yetkilinin imzasl, baZl belgelerde 
ise hem imza hem de kurumun resrni muhrii ibaresi bulunmaktadlr. 

Bilindigi mere; Elektronik imzamn hukuki ve teknik yon1eri ile kullammma ili~kin 
esaslan duzenleyen ve elektronik imzanm hukukl yaplsml, elektronik sertifIka hizmet 
saglaylCllannm faaliyetlerini ve her alanda elektronik imzanm kullammma ili~kin i~lemleri 
kapsayan 5070 saYlh Elektronik irnza Kanunu 2311/2004 tarih ve 25355 saYlh Resmi 
gazeted€ yaYlIDlanarak yfuiirluge ginni~tir. 

Soz konusu kanunun "Tanlmlar" b~hkh 3 'fincu maddesinde; "Bu Kanunda ger;:en; 

b) Elektronik imza: Ba~ka bir elektronik veriye eklenen veya 
elektronik veriyle mantzksai baglantzsl bulunan ve kimlik dogrulama amaclyla kullamlan 
elektronik veriyi, 

c) imza sahibi: Elektronik imza olu$turmak amaclyla bir imza oiu~turma araClm 
kullanan gerr;:ek ki#yi, ... /fade eder. " denilmekte olup , 

Aynl Kanunun "Guvenli elektronik imza" ba~llklz 4'uncu maddesinde; "Guvenli 
elektronik imza; 

a) Munhaslran imza sahibine bagb olan, 
b) Sadece imza sahibinin tasarru/unda buZunan gUvenli elektronik imza olu~turma 

araCl ile olu$turulan, 
c) Nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliginin tespitini 

saglayan, 
d) imzalanml~ elektronik veride sonradan herhangi bir degi#klik yapzllp 

yapzlmadlgmm tespitini sagZayan, Elektronik imzadzr. " ~eklinde tammlanml~tlf. 
Vine aym Kanunun nGuvenli elektronik imzanm hukuki sonucu ve uygulama alam" 
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ba~hldl 5'inci maddesinde; If Giivenli elektronik imza, elle atdan imza ile aym hukuld sonucu 
dogurur. 

Kanunlarm resmf $ekle v~a ozel bir merasime tabi tuttugu hukukf i$lemler ile banka 
teminat mektuplarz dl$mdaki teminat sozle$meleri, gilvenli elektronik imza ile 
gen;ekle$tirilemez. If hiikmii yer almaktadlr . 

. 5070 sayth Elektronik imza Kanunu'nun yukandaki hiikiimleri birlikte 
degerlendirildiginde; Giivenli elektronik imza, elle ahlan irnza ile aym hukuki sonucu 
doguracagl, anla§Ilmakta olup gUvenli elektronik imzanm resmi miihriin yenne 
kullamlmasmm hukuka uygun olmayacagl dii9iiniilmektedir. 

Bu itibarla ilgi (a) yazmtz ve elderi, yukanda yer verilen mevzuat hiikiimleri ile Milli 
Egitim Bakanhgl Okul Oncesi Egitim ve ilkogretim Kurumlan Yonetrneliginin ekinde yer 
alan ilgili kurumlar tarafindan diizenlenecek belgeler birlikte degerlendirildiginde; Milli 
Egitim Bakanhgl Okul Oncesi Egitim ve ilkogretim Kurumlan Yonetrneliginin ekinde yer 
alan ve yonetrneligin aynlmaz bir par9as1 olan ilgili kurumlar tarafmdan diizenlenecek 
belgelerde "Giivenli Elektronik imzanm" elle atIlan imza yerine kullantlabilecegi ancak resmi 
miihiir yerine kullamlmasmm hukuka uygun olmayacagl dii~iiniilmektedir. 

Uygulamanm takdiri genel Miidiirliigiiniizde olmak iizere bilgilerinize arz ederim. 

Hayati CANKALOGLU 
Genel Miidur 

Aynntlh bilgiiyin : Huk.Mii~v.Aziz QZDEMiRMilli Miidafaa Cad. No: 6 Kat: 7 - 06648 KlZllay/ANKARA 
Tel:(0312)4134244ElektronikAii;: www.meb.gov.tr 

BeIge Geyer: (0312) 417 44 57e-posta : bum@meb.gov.tr 
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