
T.C. 

MUS VALiLiGi 


it Milll Egitim Mudlirlugii 


SaYI :32026198-100-E.15693907 06.09.2018 

Konu : ilk Ders Ba~lama Saatleri 

............................KAYMAKAMLIGmA 
il~e Milli Egitim MudlirlUgii 

... fi'rn. .. •. ~ •• 
............................... lVlUUURI.,UGUNE 


ilgi :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 

Ek: ilgi yazl ve, ekleri (1 sayfa) 

Daglom: . 
TUm ilkokul MudlirlUklerine 
TUm Ortaokul MiidlirlUklerine 
Tum il~e Kaymakamhklanna 
Okul Oncesi MudlirlUklerine 

Bu evrak gUvenli elektrOnik irnza ile imzalanml§tlr. htlps:llevrakso!gu.meb.gov.tr ad:resinden Oe3d-d880-3fa3-a091-b4 7a kodu He leyi! edilebilir. 



T.C. 

MUS V ALiLiGi 


il Milli Egitim MUdiirlUgu 


SaYl : 320261.98-20-E.15594502 05/0912018 
Konu : Okul Ba~lama Saatleri 

V ALiLiK 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. 

Metin iLci 
Milli Egitim Miidiirii 

Uygun gorii~le arz ederim. 

Alper c;iFCi 
Vali Yardlmclsl 

OLUR 
05/09/2018 

Aziz YILDIRIM 

Vali 


Bu evrak glivenii elektronik irnza ile imzalannn~trr. https:llevraksorgu.meb.gov.tr adresioden 241 b-3900-36b9-a635-e774 kodu ile teyit edilebilir. 
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