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MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 

Temel Egitim Genel MudiirlugU 


SaYl : 10230228-200-E.5553790 29.05.2015 

Konu: ilkogretim Kurumlarmda 
Sene Sonu i~ ve i~lemleri 

..... V ALiLiGiNE 

(il Mill]' Egitim MudiirlUgu) 


iIgi: Milli Egitim Bakanhgl OkulOncesi Egitim ve ilkogretim Kurumlan Yonetmeligi. 

iIgi Yonetmeligin 26 Temruuz2014 tarihli ve 29072 saYlh Resmi Gazete'de yaYlmlamp 
yurUrlUge girmesiyle birlikte ozellikle ogrenci ba~ansmm degerlendirilmesi noktasmda 
onceki ogretim yIllarmdan farkh uygulamalar getirilmi~ olup, Ulke genelinde birlikteligin 
saglanmasl amaclyla ilkogretim kurumlannda sene sonunda yapIlacak i~ ve i~lemler1e ilgili 
~agldaki aC;lkiamalann yaptlmasma ihtiyac; duyulmu~tur. 

1. ilkokullarda ogrencilere simftekran yaptmlmamasl esastrr. Ancak; 
a) istenilen yeterlik duzeyine ula~amaml~ ilkokul ogrencilerinin velisinin 12 Haziran 

2015 tarihine kadar okul mUdUrlUgiine yaztli talebi uzerine, okul mudUrU ve ilgili 
simf ogretmeninin karanyla, 

b) e-Okul kaylt1armda aktif olup, okula devaml saglanamayan, 
c) e-Okul kaYltlarmda pasif durumda bulunan, 
d) Haftahk ders c;izelgesindeki derslerin herbirinden en az birer puan almayan, 
e) Birinci donemde okula devam edip, ikinci donemde saghk sorunu dl1jmda devam 

etmeyen, 
1) Kayna~tIrma egitimlerine devam eden ogrencilere velinin yaztli talebi ve 

Bireyselle~tirilmi~ Egitim Programl Geli~tirme Biriminin karan dogrultusunda, 
ilkokul ogrencilerine simf tekran yaptmlabilecektir. 

2. Ortaokullarda; 
a) ~ube ogretmenler kurulu toplanttlan 08- 12 Haziran 2015 tarihleri arasmda 

yapilacaktir. 
b) ~ube ogretmenler kuruIuna; herhangi bir dersin birinci ve ikinci donem ortalamasl 

45 'ten a1jagl olan, oziirsUz olarak 20 gUn okula devam etmeyen, haftahk ders 
c;izelgesindeki derslerin herbirinden en az birer puan almayan (evde-hastanede 
egitim alanlar ile yabancl dil ve din kUltiirU ve ahlak bilgisi dersinden muaf olan 
ogrenciler haric;) ve aktif siirekli devamslz ogrenciler sistem tarafmdan 
aktanlacaktlr. 

c) Sec;meli dersler diihil tUm dersler puanla degerlendirilecektir. Bu puartlamalar 
dersin ozelligine gore smav, proje, 	urUn dosyasl ve ders etkinliklerine katIltmdan 
verilebilecektir. 
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d) Ozellikle 8. smlf ogreneilerinden 6 ve 7. slmf Ylisonu notlan sisteme zamanmda 
i~lenememi~ ve denklik kaydl olmayanlarm merkezi sistem ortak smavlar 
sonunda ortaogretim kurumlanna (TEOG )yerle~tirmelerinde magdur olmamalan 
aylsmdan, oneeki ogretim ylllarma ait aglfhkh yIlsonu puanlan, e-okullkurum 
i~lemlerilgiri~ ekramleski donem aguhkh not ortalamalan ekranmdan okul 
yonetimi tarafmdan girileeektir. 

e) e-Okullkurum i~lemleri/~OK slmf tekranna kalanlar ekram, okul yonetimi 
tarafmdan giiniibirlik kontrol edilerek ~OK karan ahnmaml~ ve hakkmda i~lem 
tamamlanmamt~ ogrenci blrakllmayaeaktlf. 

f) 	Evde-hastanede egitim alan ogreneiler iIe kayna~tIrma egitimi alan ogreneilerin 
durumu, e-okul ogrenei genel bilgileri ekramndan okul yonetimi tarafmdan 
i~aretlenecektir. 

g) ilgi Yonetmeligin 23 lineU maddesi kapsammda geyerli mazereti olmadan 
smavlara katllmayan, projesini teslim etmeyen ogrencilerin ilgili ders hanesine "G" 
yazdacak, siirekli devamslz olan ogreneiler sistem tarafmdan otomatik olarak 
smlfia blrakIlacagmdan dersler klsmma "G" yazl]mayacaktu. 

3. Tum slmflarm smIf geyme defierleri sayfa sayfa ineelenerek smIf geyen 	ve slmf 
tekrarma kalan ogrencilerde varsa yanh~hklar ders ylh sona ermeden diizeltileeektir. 

4. 	 iIgi YonetIneligin 19 uneu maddesi kapsammda meeburi ogrenim yagl dl~ma ylkan 
ogrenciler ders Ylh sonunda e-okullogrenci aynlma i~lemlerinden pasifle~tirileeek ve 
EK-3 Ogrenim Belgesi verilerek yaygm egitime/Aylk Ogretim Ortaokuluna 
yonlendirilecektir. 

S. 	ilgi YonetIneligin 32 nci maddesinin 3 UneU flkrasl kapsammda ortaokullarda haftzlIk 
egitimi nedeniyle kaydl donan ogreneilerin kaYltlan, OS Haziran 201S tarihine kadar 
aktifle~tirilerek smavlan yapIlaeak ve smavlarda 4S puan altI alan ogrencilerin 
durumlan 08-12 Haziran 2015 tarihleri arasmda ~ube ogretInenler kurulunda 
gorii~iilerek karara baglanaeaktlf. 

Bilgilerinizi ve yukandaki ayIklamalarla ilgili okul miidUrluklerinin bilgilendirilmesini 
ve ogrencilerimizin ders Ylh sonunda kame ve belgelerini tam ve zamanmda almalan iyin 
gerekli tedbirlerin Valiliginizce almmasml rica ederim. 

Zeynep O<:::GUDER 

Bakan a. 


Genel Miidiir V. 


DAGITIM: 
Geregi: 	 Bilgi: 
B Planl 	 Bilgi i~lem Daire Ba~kanh~ 
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