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MU~ VALiLiGi 


il Mill! Egitim Miidiirliigu 


Sayl :32026198-200-E.15774105 07.09.2018 
Konu : Sene Ba~n i~ ve i~lemleri 

......................... KA YMAKAMLIGINA 

il<;e Milli Egitim Miidiirliigu 

.................................. MUDDRLUGtrNE 


ilgi: 	 Milli Egitim Bakanhgl Temel Egitim Gene1 Miidiirliigu'niin 05/09/2018 tarih ve 
15593251 saYlh yaZlSl. 

ilgi saYlh yazlda "2018-2019 Egitim Ogretim YIlt <;ah~ma Takvimi" 
dogrultusunda ilkogretim kurumlannda sene ba~mda yapIlmasl gereken hususlar ilgi 
Yonetmelik hiikiimlerinde a<;Ik<;a belirtilmi~ olmakla birlikte; yeni egitim ogretim Ylh 
boyunca dogabilecek aksakhklarm online ge<;ebilmek, daha kaliteli ve sorunsuz bir egitim 
ogretim yIlI ge<;irebilmek adma ekli yazldaki a<;Iklamalann yapllmasma ihtiya<; duyuldugu 
belirtilmektedir. 

Soz konusu yazl ekte gonderilmi~ olup, ekli a<;lklamalar dogrultusunda gerekli 
i~lem1erin titizlikle yapllmasl hususunda; 

Geregini rica ederim. 

Metin iLci 
Vali a. 

Milli Egitim Miidiirli 

EKLER: 

l-Yazl (3 Sayfa) 


DAGITIM: 


Tiim il<;e KaymakamlIklarma 

Okul Oncesi, ilkokul ve Ortaokul Miid. 


Bu evrak gUvenli elektrOliik irnza ile ilIlZalaunu~tJr. https:llevraksorgu.meb.gov.tradresinden 7237-2721-3c93-95d4-34c5 kodu ile teyit edilebilir. 
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T.e. 
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI 


Temel Egitim Genel MiidiirlUgii 


Sayt : 10230228/200115593251 05.09.2018 
Konu: Sene B~l i~ ve i~lemleri 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi: a) 5490 Sayill Niifus Hizmetleri Kanunu, 
b) Milli Egitim Bakanhgt Okul Oncesi Egitim ve ilkogretim Kurwnlan Yonetmeligi, 
c) Milli Egitim Bakanhgl Egitim Kurwnlan Sosyal Etkinlikler Yonetmeligi, 
C) Milli Egitim Bakanhgl Egitim Kurullan ve Zu.mreleri Yonergesi, 
d) 25/1112016 tarihli ve 29899 saYlh Resmi Gazetede yaYlInlanan Milli Egitim Bakanltga Bagh 

Resmi Okullarda Yatlhhk, Burslu1uk, Sosyal Yardtmlar ve Okul Pansiyonlan Yonetmeligi. 

"2018-2019 Egitim Ogretim Ylh <;ah~ma Takvimi" dogrultusunda ilkogretim kurwnlannda sene 
ba~mda yapllmasl gereken hususlar ilgi (b) Yonetmelik hUkiimlerinde aylkca belirtilmi~ olmakla 
birlikte; yeni egitim ogretim yIlI boyunca dogabilecek aksakhklann online geyebilmek, daha kaliteli 
ve sorunsuz bir egitim ogretim yth gec;;irebilmek adma a~agldaki aytklamalann yapllmasma ihtiyac 
duyu1mu~tur. 

Bunagore; 
1- KaYlt i~lemlerinin ilgi (b) Yonetmeligin 11 inci maddesinde belirtilen "Okul oncesi egitim ve 

ilkogretim kurumlannda yeni kaYltlar, temmuz aymm ilk i~ gUnlinde ba~lar. Kaytt i~lemi, ilgi (a) 
Kanunu hUkfunlerince olu~turulan ulusal adres veri tabamndaki yerle~im yeri adres bilgileri esas 
ahnarak, e-Okul sistemi Uzerinden yaplhr. KaYlt i~lemleri SIrasmda veliden herhangi bir beige talep 
edilmez." hUkmu gereginee velilerden herhangi bir beIge (fatura, sozle~me vb.) talep edilmeyeeektir. 
Okul yonetimlerinee mevzuatta yeri olmayan bu tiir belgelerin velilerimizden talep edilmemesi; 
aneak kaYlt alanl icinde olmadtgt ve adrese i1i~kin yUkfunlil1ilkleri yerine getirmediginden ku~ku 
duyulan durumlarda koy veya rriahalle muhtarlan ile koordineli bir ~ekilde gerekli ara~trrmamn 
yapdarak, ilgi (a) kanun hilkilmleri geregince aykm davrananlarla ilgili i~lem yapllmasl 
gerekmektedir. 

2- ilgi (b) Yonetmeligin 12 nei maddesinin 10 uneu masl geregi slmfmeveutlarl otuzun altmda 
kalan okullann bo~ kontenjanlan iyin kaytt alanl dl~mdan ogrencisini nakil ettirmek isteyen velilerin 
ba~vurulan 17-21 EylUl2018 tarihleri arasmda e-Okul Sistemi Uzerinden almaeaktrr. 24 EylUl2018 
tarihinde ise okullara kaYlt alaru dl~mdan nakil b~vurusu olup olmadlgtna baktlmakslzm e-Okul 
Sisteminde kura i~leminin geryekle~tirilmesi gerekmektedir. 

3- Mevsimlik tanm i~yisi aile cocuklannm egitime kazandmlmasl amaclyla yaytmlanan 
"Mevsimlik Tanm i~Cileri" konulu 2017/6 nolu Ba~bakanhkGenelgesi ve ''Mevsimlik Tanm i~cileri 
ile Gocer ve Yan Gocer Ailelerin <;oeuklanmn Egitime Eri~iIni" konulu 2016/5 nolu Genel 
Mfidiirlfigumfiz Genelgesi tum okul yonetieilerine duyurulacak ve genelge hususlarl titizlikle 
uygulanaeakttr. 

4- ilgi (b) Yonetrneligin 5 inci maddesinin birinei fikras1nUl (a) bendine gore hazrrlanacak il 
c;;al~ma takviminin cografi ~artlar, iklim ve c;;evre ko~u11anndaki farkhhklar goz onilne almarak gerek 
ta~lmah sistemle ta~man ogreneilerin, gerekse ozel ogrenci servisiyle ta~man ogrencilerin gUn 
aydtnlanmadan yola c;;tkmalanna mfisaade edilmemesi baktmmdan gUn l~lgmdan daha fazla 
yararlarunalanm temin edecek ~ekilde ilk dersin ba~lama saati valilikleree belirleneeektir. 
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5- ilkOgretim Kurumlarmda ilgi (b) YOnetmeligin 6 nel maddesinin ikinei fikrasmm (b) bendinde 
"Normal ogretim yapllan okullarda yemek ve dinlenme iyin en az 40, en yok 90 dakika sUre verilir. 
Bu siire okul yonetiminee okul yevresinin §artlanna gore dUzen1enir, illilye milli egitim miidiirliigiine 
bilgi verilir. ikili ogretim yapllan ilkogretim kurumlarmda sabah~l ve oglenei grup ogreneilerinin ~lkl§ 
ve giri~leri arasmda en fazla 30 dakikabk sUre aynhr." hiikmiine titizlikle uyularak ogle arasl siireleri 
okul yonetimlerinee diizenlenecektir. 

6- e-Okul Yonetim Bilgi Sistemi veri giri~leri (devam takibi, not i§lemleri vb.) zamanmda ve 
titizlikle yapllaeak, ortaogretime ge~i§ siireeinde olmalanndan dolayt ozellikle 8 inei smlf 
ogreneilerinin bilgilerinin eksiksiz olarak girilmesine dikkat edileeektir. 

7 - Ogreneilerin okula devamlannm saglanmasl i~in ilgi (b) Yonetmeliginin 18 inci maddesinin 
ii~iineii ftkraslmn (b) bendi hiikmii gereginee ilk derse girdigi halde sonraki bir veya daha fazla derse 
oziirsiiz olarak girmeyen ogreneinin durumu okul yonetimince velisine ivedilikle bildirileeektir. 

8- Evde yada hastanede egitim alan ogreneilerin durumlan e-Okul Yonetim Bilgi Sistemi'nde yer 
alan "Ogrenci Genel Bilgileri" bOliimiine eksiksiz bir ~ekilde i~leneeek ve bu ogreneilere ait ders 
program Ian ile ogrebnen gorevlendirmeleri ivedilikle yapdaeaktrr. 

9-ilgi(b) Yonetmeligin 18 inci maddesi uyannea yurt dt~ma ~tkan ogreneilerin yurt dt~l adresleri 
okul yonetimi tarafmdan eksiksiz bir §ekilde e-Okul Yonetim Bilgi Sistemi'ndeki ilgili boliime 
i~leneeek; okul yonetimi tarafmdan yurt dl§l adresleri tespit edilemeyen ogreneiler, illi1~e milli egitim 
miidiirliiklerine bildirilerek Ogreneilerin yurt dt§l adreslerinin illilye emniyet miidiirIiikleri VasltaSlyla 
ara~tmlarak Bakanhgtmtza iletilmesi saglanaeaktlr. 

10- ilgi (b) Yonebneligin 35 inci ve 36 nel maddeleri uyannea sene ba~l ziimre ogretmenler 
kuruiu ve ~ube ogretmenler kurulu toplannlannm ilgi (b) Yonetmelik ve ilgi (~) Yonerge hiiki.imleri 
dogrultusunda titizlikle yapdarak bir donem boyunea Uygulanmasl planlanan i~ ve i~lemler ile 
ogreneilerin ki~isel geli~imlerine yonelik gerekli takip ve izlemenin yapllmasl saglanaeaktir. 

ll-ilkokul 1 inei smlf ogreneilerinin okuma ve yazmayt ogrenmelerine i1i~kin olarak okullarda 
degi~ik aylarda "Okuma BayralTIl" etkinlikleri diizenlenmektedir. Okullanmtzda "Okuma Bayraml" 
yapdaeak ise buna i1i~kin etkinliklerin, slmflar arasmda rekabete meydan vermeyeeek §ekilde biitiin 1 
inci slmf ogreneileri iyin ortak olmak suretiyle istenmesi halinde bir kez diizenlenmesi ve okumaya 
yOnelik yah~malar Ogretim prograrm dogrultusunda yapdacak bu etkinliklerin mayts aytnm ikinei 
haftasmdan once yapllmamasl saglanacaktrr. 

12- ilkokullann 3 ve 4 iincii sunflanna devam eden ve oneeki Yillarda okuma-yazma, okudugunu 
anlama beeerileri ile dogal saytlar, dogal saYllarla dort i~lem Ogrenme alanlarmda yer alan ve 
ilkokullarda Y eti~tinne Prograrmnda belirtilen kazammlan edinemeyen ogrencilerin akranlarl ile 
e§deger kazantmlara ula~maslm saglamak iizere, Milll Egitim Bakanhgmca "ilkokullarda Y eti~tirme 
Programl {iYEP)" hazlrlantru~tlr. Soz konusu Programa, iYEP egitim materyalierine, uygulama 
kllavuzuna ve iYEP kapsatrunda haZlrlanan diger dokUmanlara http://tegm.meb.gov.tr/internet 
adresinden ula~tlabilmektedir. iYEP kapsammda yapdacak i~ ve i~lemlerin sene ba~mda ogretmenler 
kurulu toplantIslJlda giindeme abnmasl ve kurumlara ula§tmlacak yazl kapsammda titizlikle yapllmasl 
gerekmektedir. 

13- e-Okul Yonetim Bilgi Sistemi ile ilgili olarak; kaytt, nakil, sunf yiikseltme, smlf atlatma, 
denklik vb. sorunlar oneelikli olarak illilye miidiirliikleri araclhglyla ~oziim1enmeye yah~tlacak, varsa 
yoziimlenemeyen durumlar Valilikler araclhglyla Bakanhglml2;a iletilecektir. 

14- Okullara ogrenci kayttlan esnasmda az saytda da olsa talep edildigi iddia edHen kaYlt parasl 
veya bagl~lann 2709 sayth Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasl, 222 sayth ilkogretim ve Egitim Kanunu 
ve 2011140 sayth Genelge hiikiimlerine aykln ohnasl sebebiyle, bu tarz uygulamalara dair ~ikayetlerin 
Valilikler tarafmdan ivedilikle degerlendirilerek gerekli i~lem1erin yaplhnasl saglanacaktrr. 

15- Genel Miidiirliigiimiizee hazrr1anmt~ olan Okul Oncesi Egitim ve ilkogretim Kurum 
Standartlan Sistemi'ne veri giri~leri 2017-2018 egitim ogretim yth i~in tamamlanmt~ olup temmuz ayt 
itibanyla sistem analitikleri ahnabilmektedir. 2018-2019 egitim ogretim ytlt ba§mda yapllmakta olan 
ogretmenlerin mesleki yah~malarmda okul diizeyinde Kurum Standartlan raporlannm giindeme 
ahnarak degerlendirihnesi saglanacakttr. 

16- Her yOCugun en az bir Yll okul oncesi egitim alarak ilkokula ba~lamasml saglamak iyin alan 
taramalannm yapllarak yocuklann okula eri~im1eri saglanacaktrr. 
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17- ilgi (c) Milli E@tim Bakanlig. E@tim Kurumlan Sosyal Etkinlikler Yonetrneligi 
hUkfu:nlerince ogrencilerin, "Tilrk Mill! Egitiminin Temel Ama~lan" dogrultusunda ki~isel 
geli~imlerini saglamalan, aynca edindikleri bilgi ve becerileri topluma faydah olacak: ~ekilde 
payla~malan ve logrencilere milli, manevl', ahlaki, insanl ve kiiltlirel degerleri kazandmnaya yonelik 
bilimsel, sosyal, kiiltilrel. sanatsal ve sportif alanlarda ogrenci kulUbti ve toplum hizmeti kapsammda 
etkinliklerinin artmlarak: yaygmla~tmnasl hususunda gerekli onlemler almacaktrr. Bu kapsamda ilgi 
(c) dogrultusund,a sene b~l ~ube ogretmenler kurulu toplantlsmda, sosyal etkinlikleri plan1amak ve 
yfuiitUlmesini koordine etmek amaClyla sosyal etkinlikler kurulu ol~turulacak:t1r. 

18- 2018-2019 Egitim Ogretim Ylh itibanyla yanh bOlge ortaokullarmm 5 inci slmflanna 
ogrenci almmasl i~in ilgi (d) Yonetmeligin 7 inci maddesi kapsammda olu~turulan "il ve il~e 
Yatlhhk ve Bursluluk Komisyonu" tarafmdan gerekli tedbirlerin ahnarak:, yatlh bOlge ortaokullarmm 
pansiyonlarmm doluluk oranlanmn arttlnlmasma oncelik verilmesi gerekmektedir. 

19- Bakanhg11ll1z 2015-2019 Stratejik Planl yilrUrliikte olup bu planda yer alan perfonnans 
gostergelerinin 2019 yIll hedeflerine II1~mak i~in gerek merkez gerekse de t~ra teljlkilatmm bUtUnciil 
bir yakla~lmla ~ah~malar yapmasl onem arz etmektedir. ilgili planda yer alan ve Temel Egitim Genel 
MUdilrlUgii sorumlII1ugunda bulunan perfonnans gostergelerinin incelenerek (Plamn 34 ve 41 inci 
sayfalannda yer alan perfonnans gostergeleri) 2019 Ylh sonu hedeflerine u1a~mak: i~in gerekli 
~ah~malann titizlikle yapllmasl gerekmektedir. 

Egitim ogretim faaliyetlerimizin nitelikli bir ~ekilde yfuiitUlmesini saglamak: amaclyla yukanda 
yer alan a~lklamalar dogrultusunda Valiliginizce gerekli tedbirlerin ahnmasl hususunda bilgilerinizi 
ve geregini rica ederim. 

Dr. Cern GENyOGLU 

Bakan a. 


Genel MUdilr 


DagltIm: 
Gere@ : Bilgi: 
B Planl Bilgi i~lern Daire Ba~kanhgma 

Din Ogretimi Genel MiidilrlUgii 
Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel MtldilrlUgii 
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