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KAYMAKAMLIGINA
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Ilgi

:

Milli E[itim Miidtirliigti )
uUnUnrUGtrNe

MEB Temel E[itim GenelMiidiirlii$ti' ntin 13.05.2016 tarihli ve 5416942 saylt
vazNr.

ilk<ifretim kurumlannda yrl sonunda yaprlacak ig ve iglemlerde her hangi bir aksaklt[a
olup,
meydan verilmemesi igin yaprlan agrklamalann yer aldrlr ilgi yazr ekte gdnderilmig
'
6lrlncilerimizin ma[dur olmamalarr igin konuya gerekli hassasiyetin gdsterilmes i ve ilgi
yazr doprultusunda hareket edilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gerelini tinemle rica ederim.

Metin YALQIN
Vali a.
il vtitti EEitim Miidiirii
EKLER:

-ilgiYazr(

3 sayfa )

ondrrm:
-

17 ilge Kaymakamhlrna
Merkez
ve Merkeze BaSh Tiim Resmi ilkokul, Ortaokul Miidiirltiklerine
- Maarif Miifettigleri Bagkanhlrna

- Hukuk $ube Mtidiirlii[.iine
- Din Olretimi $ube Miidtirltiftine

- 6zel Ogretim Kurumlan $ube Mtidiirliiltine
- Ozel Elitimve Rehberlik $ube Mtdtirliiptine
- Bilgi iglem ve Elitim Teknolojileri $ube Miidiirlii!"0ne

Affonkarahisar il Milli Egitim Mudtirlugii
Elektronik A[: affon.meb.gov.tr
E-posta: temelegitim03@meb. gov.tr
Bu evrak gitvenli

"lsktroaik

imza ile imzalanmrgtr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
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kodu ile teyit edilebilir
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Temel E[itim Genel Miidiirlti[ti

t3.05.2016

Sayr : 10230228-200-8.5416942
Konu : Yrl sonu ig ve iglemleri

DAGITIM YERLERINE
itgi: tytitti Efitim Bakanhlr OkulOncesi Elitimve ilk<ifretimKurumlan Y<inetmelifi.
ilk<igretim kurumlannda yrl sonunda yaprlacak ig ve iglemler ilgi Y6netmelikte agrkqa
belirtilmig olup uygulamada aksakhla meydan verilmemesi igin aqa[rdaki agrklamalann
yaprlmasrna ihtiyag duyulmugtur.
Bilindili rizere <igenci bagansmm delerlendirilmesi ilgi Ydnetmelik'in 3 f inci
maddesi ile diizenlenmigtir. Buna gOre;
f . ilkokullarda O!'rencilere srntf tekran yaptrnlmamast esastrr. Ancak;
a) istenilen yeterlikdiizeyine ulagamamrg ilkokul tifrencilerine, velisinin 16.06.2016 tarihine
kadar okul mtidiirltflunden yaz:irr talepte bulunmast iizerine ilkokul <ilrenimleri siiresince bir
defaya mahsus olmak tizere smtf tekran yaptrnlabilir.
b) Kaynagtrrma e[itimlerine devam eden ilkokul <ilrencilerine, velinin 16.06.2016 tadhine
kadar okul m1idiirliifiine yazir talebi ve Bireysellegtirilmiq Elitim Progtamt Geligtirme
Birimi'nin karan do!rultusunda, bir defaya mahsus olmak iizere smtf tekran yaptrnlabilir.
c) E-Okul kayrtlarrnda aktif olup okula devamt saflanamayan, e-Okul kayrtlannda pasif
durumda bulunan, haftahk ders gizelgesindeki derslerin her birinden en az bir puan alamayan,
birinci ddnemde okula devam edip ikinci dcinemde Y0netrnelifin 27'nci maddesinin 5'inci
fikrasrnda sayrlan mazeretler drgrnda devam etmeyen dlrencilere srntf tekrarr yaptntlr.
2. Ortaokullarda ise;

a) gube Olretmenler Kurulu ($OK) toplanhlan 13-16 Haztran 2016 tatlhleri

arasrnda

yaptlarakkurullarda alman kararlar e-Okul $OK iglemleri ekranrna kaydedilecektir.
b) flztirstiz 20 gtin devamsrzhk yapanlar ile herhangi bir dersten yrl sonu puail 45'ten az olan
rllrencilerin srnrf gegmesine veya srntf tekranna gube <isretmenler kurulunca karur
verilecektir.
c) Siirekli devamsrz dlrenciler ile $OK'e kalan d[rencilerin durumlarrnrn e-Okul $OK
iglemleri ekramna iglenmesi sa[lanacaktrr.
q) Okula hig devam etmeyen <i[renciler ve haftahk ders gizelgesindeki ttim derslerden puant
gi.il^"y"o risrenciler ile ilgi Ydnetmelik'in 27'nci maddesinin 5'inci fikrasrnda belirtilen
mazeretler drgrnda okula en az bir ddnem devam etmeyen dlrencilere slntf tekrart
yaptrrrlacaktu.
d) Segmeli dersler dAhil tiim dersler puanla delerlendirilecektir. Her dersin dzellipine g<ire
slnav, proje ve ders etkinliklerine katrhm puanlan e-Okul sistemine iglenecektir.

Atatiirk
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e) Ozellikle 8. srmf rilrencilerinin Merkezi Sistem Ortak Smavlan sonunda ortaOfretim
kurumlanna yerlegtirilmelerinde herhangi bir aksakh[a yol agtlmamast amacryla dlrenci
puanlanna iligkin e-okula biitiin veri giriglerinintamamlanmasr sa$anacaktrr.
f) "E-Okul / Kurum iglemleri / $OK Srmf Tekranna Kalanlar" ektam, okul y6netimi
tarafindan ggnltik kontrol edilerek $OK karan ahnmam4 ve hakkrnda iglem tamamlanmamtg
ri[,renci brrakrlmayacaktr.

g) Evde ya da hastanede e$itim alan d$renciler ile kaynagtrma elitimi alan 6!'rencilerin
durumu, e-Okul dlrenci genel bilgileri ekranmdan okul ydnetimi tarafindan igaretlenecektir.
g) ilgi Ycinetmelik'in 23'iincii maddesi kapsamrnda gegerli mazereti olmadan smavlara
katrlmayan, projesini teslim etmeyen 6!'rencilerin ilgili ders hanesine "G" yzrlacakttr.
Stirekli devamsrz olan dlrenciler ise sistem tarafindan otomatik olarak stntfta
brrakrlacalmdan dersler ktsmma "G" y azrlmayacaktr.

l. itgi Ydnetmelik'

in 2l'inci

ilkokul 4. srmf ile ortaokul ve imam hatip
ortaokullannda dlrenci bagansmrn 100 tam puan tizerinden delerlendirilmesi ve virgtilden
sonra drirt basamak ytir0tiilmesi htikmii yer aldrfrndan, stntf gegme defterleri bu htikme g6re
e-Okul sisteminde dtizenlenmiq olup bu do!rultuda iglem yaptlmasr hususuna gerekli
hassasiyet gtisterilecektir. Btitiin srmflann srnrf gegme defterleri incelenerek, stntf gegen ve
smf tekranna kalan 6!,rencilerde varsa yanhghklar ders yrh sona ermeden dtizeltilerek gerekli
tiim iglemler tamamlanacaktrr.
maddesinde,

+. ilgi Ydnetmelik'in l9'uncu maddesi kapsamrnda mecburi 0lrenim ga$r drgrna grkan
df,renciler ders yrh sonunda "e-OkuVOlrenci Ayrrlma iglemleri" ekrantndan pasiflegtirilecek
ve EK-3 Olrenim Belgesi verilerek Agrk Opretim Ortaokuluna yrlnlendirilecektir.

ilgi Y0netmelik'in 32'nci maddesinin 3'iincii fikrasr kapsamrnda ortaokul/imam hatip
elitimi sebebiyle kaydr dondurulan d$encilerin kayttlan, 06.06.2016
tarihine kadar aktifle$tirilerek smavlan yaprlacak ve smavlarda 45'in altrnda puan alan
S.

ortaokullannda hafizhk

<ilrencilerin durumlan, 13-16 Haziran 2016 tarihleri arasmda gube dltetmenler kurulunda
gdriiqtilerek karara ballanacaktrr.

6. Mevsimlik tanm iggileri ile griger ve yan g6ger ailelerin gocuklarrmn

epitime
erigimine dair olarak yaynlanmrg olan 201615 sayrh Genelge hiikiimleri doprultusunda, okul
y<inetimleri, e-Okul Ydnetim Bilgi Sistemi' nde "Mevsimlik Tanm iggi Ofrencisi" gegici
nakil sebebi ile gelen bu statiideki rilrencilerin okula devam takip ve not giriglerini
saflayacaktr. Aym Genelgenin 3'iincti maddesi hiikiimleri gerelince iqlemler yaprlacaktrr.

l. ilgi Y0netmelik' in l8'inci maddesi uyarmca yurt drgrna giden 6!,rencilerin yurt drgr
adresleri, okul yrinetimi tarafindan yrl sonuna kadar eksilcsiz bir gekilde e-Okul Ydnetim Bilgi
Sistem'ine iglenmig olacaktrr. Okul idareleri tarafindan yurt drgr adresleri tespit edilemeyen
Olrenciler, il-ilge milli egitim miidiirltipiine bildirilecek, <ilrencilerin yurt drgr adresleri il-ilge
emniyet mtidiirltikleriaracrhlryla aragtrnlacaktu. Adresleritespit edilen rilrencilerBakanhla
bildirilecektir.

S. itgi Ydnetmelik'in 86'ncr maddesi uyannca qube rehber <i$etmenleri tarafindan
olugturulmug olan srnrf kitaphklan kontrol edilerek dlrencilerin okuduklarr kitap bilgileri
eksiksiz bir gekilde e-Okul Ydnetim Bilgi Sistemi'ne igleneceli:tir.
f

.

ittcOgretim kurumlannda
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deferlendirilmesine

iligkin itgi

Ydn

kurumlatrnda; ders yrlmrn her ddneminde

Ek-4'te verilen tilgiitler kullanrlarak ilkokull
ortaokullannda ise gube rehber d[retmeni tara
iyi" geklinde deferlendirilerek e-Okul Ydnetim Bilgi Sistemi'ne iqlenecektir.
Sistemi'ndeki veriler, sadece Bakanh[rmrzca yiiriitiilen
tarafindan
elitim ve 6lretim faaliyetlerin-<le kullamldr[rndan iVilge ve okul ytinetimleri
bu konuda gerekli hassasiyet
iigtincti gahrslada ve resmi/dzel kurumlarla paylagtlmayacak,

10. E-Okul y6netim

Bilgi

gdsterilecektir.

Bilgilerinizi ve yukandaki agrklamalarla ilgili gerekli tedbirlerin ahnmasr
hususunda gere[ini arz| ricaederim'

Dr. Cem GENQOGLU
Bakan a.
Genel Miidiir

Da[tttm:
Gere[i:
B Plant

Bilgi:
Bilgi iglemDairesi Baqkanltft
Din Olretimi Genel Mtidiirlii$i
Ozel Ogetim Kurumlan Genel Mudiirltigti
Ozel E[itimve Rehberlik Hizmetleri Genel Miidiirliif$
Rehberlik ve Denetim Bagkanh[t
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