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:05/092018 tarih ve 155945 sayth yazlSl.

2018-2019 egitim ogretim Yllmda okul giri~ 91kI~ saati planlamasl yapllrrken kI~ saati
uygulamasma ge~ilmeyecegi goz onUnde bulundurularak, ilimizin ozellikleri dikkate ahnarak
gerek ta~lmab sistemle ta~man ogrencilerin, gerekse ozel ogrenci servisleriyle ta~man
ogrencilerin gUn aydmlanmadan yola 91kmalanna musaade edilmemesi bakImmdan gUn
l~lgmdan daha fazla yararlanmalanru temin edecek ~ekilde ders b~langlclrun belirlenmesi ve
planlamalarm onceden yaptlmasl talimat1andlTIlmI~tIr.
Bu kapsamda, Normal egitim yapacak okullanmlZll (ta~lma merkezi okullar hari~)
ders ba~lama saatleri 08:40 (± 10 Dk.). ikili egitimyapan okullanmIZll ders ba~lama saatleri
07/:20 (± 10 Dk.) olarak uygularunasmm uygun goruldugUne dair Valilikmakammdan alman
05109/2018 tarih ve 15594502 sayth onay ekte gonderilmi~tir.
Bilgi've geregini onemle rica ederim.

Metin iLci
Vali a.
Milli Egitim Mudfuii
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TUm Ortaokul MiidlirlUklerine
Tum il~e Kaymakamhklanna
Okul Oncesi MudlirlUklerine
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VALiLiK MAKAMINA

2018-2019 egitim ogretim yllmda okul giri~ 9I1a~ saati planlamasl yaplbrken kI~

saati uygulamasma ge9ilmeyecegi goz oniinde bulundurularak, ilimizin ozellikleri dikkate
almarak gerek ta~lmab sistemle ta~man ogrencilerin, gerekse ozel ogrenci servisleriyle
ta~man ogrencilerin giin aydmlanmadaIi yola 91kmalanna miisaade edilmemesi bakImmdan
giin l~lgmdan daha fazla yararlanmalanm temin edecek ~ekilde ders ba~langlclmn
belirlenmesi ve planlamalann onceden yapIlmasl talimatlandmlml~tIr.
Bu kapsamda, Okul Oncesi ve ilkogretim Kurumlan YonetIneliginin 6. Maddesinde
belirtilen esaslar da dikkate abnarak tiim okullanmlzda birliktelik saglamak amaclyla normal
egitim yapacak okullanmlzm (ta~lma merkezi okullar hari9) ders ba~lama saatleri 08:40 (± 10
Dk.), ikili egitim yapan okullanmlZ1n ders ba~lama saatleri 07:20 (± 10 Dk.) olarak
uygulanmasl planlanml~tIr.
Soz konusu' diizenlemenin anaokulu, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullannda
uygulanmasl Miidiirliigumiizce uygun goriilmektedir.
Makamlarmlzca da uygun goriilmesi halinde olurlanmza arz ederim.
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