
Sayt :32026198-100-E.5672354 
Konu :Okul 6ncesi Egitim 

il9e Genel Tablolan 

T.C. 

MU~ VALiLiGi 
il Milll Egitim Miidiirliigii 

................................. KA YMAKAMLIGINA 
il9e Milli Egitim Miidiirliigii 

02.06.2015 

........................................... MODDRLDGDNE 

ilgi :MEB Temel Egitim Genel Miidiirliigiiniin 28/05/2015 tarihli ve 5511421 sayth yaztsi. 

Okul Oncesi Egitim alanmdaki genel istatistiki verilerin bulundugu i19e tablolanm 
i9eren excel programmm da yer aldtgt ilgi yazt ve ekleri yaztmtz ekindeki gonderilmi~tir. 

Haziran aymm ii9iincii haftasmm ilk i~ giiniinde ba~layacak olan kayttlar oncesinde 
okul oncesi egitim kurumu bulunan her derece ve tiirdeki okul miidiirlerinin okulla~ma 

oniindeki engelleri tespit ederek, 9ag niifusunun okulla~mast i9in gerekli onlemleri almalan 
hususunda; 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Eki: 

1-Yazt (2 Sayfa) 

Dagttim: 
il9e Kaymakamhgma 
Resmi/Ozel Tiim Anaokullanna 
Anastmft bulunan TUm Okul Miid. 

Cevdet ARSLAN 
Valia. 

Milli Egitim Miidiirii 



T.C. 
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 

Temel Egitim Genel MUdUrlUgU 

Sayt : 28219185-100-E.5511421 
Konu: Okul Oncesi Egitim 

ilye Genel Tablolan 

...................... VALiLiGiNE 
(il Milli Egitim MUdUrlUgU) 

28.05.2015 

ilgi :a) 26/07/2014 tarihli ve 290742 sayth Resmi Gazete'de yaymlanan Milli Egitim 
Bakanhgt Okul Oncesi Egitim ve ilkogretim Kurumlan Yonetmeligi. 

b) Temel Egitim Genel MUdUrlUgUnUn 08/08/2014 tarihli ve 3299574 sayth yaztst. 

2014-2018 donemini kapsayan Onuncu Kalkmma Planmda, 4-5 ya~ net okulla~ma 
oram hedefi donem sonu itibari ile %70 olarak belirlenmi~tir. Bu hedefe ula~mak iyin; yartm 
gUn egitim, egitim hizmetlerinin resmi okullarda Ucretsiz olmast, okul oncesi egitim 
kurumlannda beceri egitimi yaptmlmast, Bakanhgtmtza bagh olmayan resmi ve ozel okul 
oncesi egitim kurumlarma devam eden yocuklarm bilgilerinin e-okul sisteminde takip 
edilebilmesi, ozel okul te~vikleri, ~arth Egitim Yardtmlarmdan okul oncesi egitim 
kurumlarma devam eden yocuklann da yararlandmlmast ve okul oncesi egitimde kurum ve 
hizmet standartlan gibi dUzenlemeler yaptlmt~, i1 ve ilye yoneticileri okul oncesi egitim 
konusunda bilgilendirilmi~tir. 

Yaptlan dUzenlemeler ve egitimler sonucunda 2014-2015 egitim ogretim ythnda okul 
oncesi egitime devam eden yocuk saytst 97.166 artt~la 1.156.661 'e ula~mt~, bir onceki egitim 
ogretim ythna gore 5 y~ brUt okull~ma oram %51 artt~la %66,02'ye, 60-66 ay arast olup 
ilkokula ba~layanlar da dahil edildiginde net okulla~ma oram ise %45 artt~la %61,69'a 
yilkselmi~tir. 

Okul oncesi egitim alamndaki genel istatistiki verilerin bulundugu ilye tablolanm 
iyeren excel programt ekte gonderilmi~ olup illilye milli egitim mUdUrlUklerinin mevcut 
verileri de degerlendirerek; 

* Fiziki mekanlardan tam kapasite ile yararlanabilmek iyin ilgi (a) Yonetmeligin 6'nc1 
maddesinin birinci ftkrasmm (a) bendi geregi ikili egitim yaptlmast, normal egitimin; sadece 
yag nUfusundaki tUm yocuklann okul oncesi egitime kazandmldtgt koy ve ktiyUk yerle~im 
yerleri ile ~tma merkezi okullar bUnyesindeki ana smtflan iyin uygulanmast, 

* 2014-2015 egitim ogretim ythnda kapasitesinin altmda ogrencisi olan anaokulu ve 
ana stmflannm tespit edilerek ba~ta Ucret konusu olmak Uzere gerekli onlemlerin ahnmast, 
gerekmesi durumunda bu okul ve ana stmflanmn ktrtasiye ve tUm temizlik malzemelerinin 
merkezi yonetim btityesinden tahsis edilen odeneklerden kar~Ilanmast, 

* TUm yocuklann en az bir ytl okul oncesi egitim alm1~ olarak ilkokul birinci stmfa 
ba~lamalart oncelikli hedefimizdir. Bu nedenle okulun kaytt bolgesinde bulunan ve bir 
sonraki egitim ve ogretim ytlmda zorunlu egitime ba~layacak yocuklarm egitim talebi 
kar~Ilandtktan sonra daha kUyUk ya~ gruplan iyin grup aytlmast, onceligin 54-66 ayhk 
yocuklara verilmesi, 
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* Milli Egitim Bakanhgmm asli i~i egitimdir ve 9ocuklann baktm talebi tUm 
90cuklann egitim talebi kar~llandtktan sonra degerlendirilmelidir. Bu ama9la, tam gUn egitim 
yapmak adma yanm gUn egitim, yanm gUn de kulUp uygulamas1 yapan tUm okullann tespit 
edilip kaytt alanmdaki 9ag nUfusu da dikkate ahnarak kulUp uygulamalarmm gozden 
ge9irilmesi, okulun kaytt alamnda bir sonraki egitim ogretim yllmda zorunlu egitime 
ba~layacak okul oncesi egitime kayd1 yapllmayan grup olu~turacak saytda 9ocuk bulunmas1 
halinde, soz konusu okullardaki derslikler kullamlacak ~ekilde 9ocuk kulUbU a91lmasma onay 
verilmemesi, 

* Okul oncesi 9ag nUfusundaki 9ocuklann yerle~im yeri bazmda ya~ grubuna gore 
listeleri e-okul sisteminde Bakanhk/MEM i~lemleri ba~hg1 altmdaki Okul Oncesi Kayd1 
Olmayan <;ocuk isimleri raporlanndan takip edilebilecektir. Konu ile ilgili daha detayh 
a91klamalar ilgi (b) yaztmtzda yapllm1~ olup gerekli planlamalarm bu bilgiler dahilinde 
yapllmas1, 

* Haziran aymm U9UncU haftasmm ilk i~ gtintinde ba~layacak olan kayttlar oncesinde 
okul oncesi egitim kurumu bulunan her derece ve turdeki okul yoneticilerinin konu hakkmda 
bilgilendirilerek, okull~ma onUndeki engellerin tespit edilmesi ve 9ag nUfusunun 
okulla~mas1 i9in gerekli onlemlerin ahnmas1, onem arz etmektedir. 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

DAGITIM: 
-B Plant 

Ek: i19e Genel Durum Tablolan Program1 
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Tuncay MORKO<; 
Bakan a. 

Daire Ba~kam 

Aynnt1h bilgi i~in: Burcu ERTUGRUL M.E.Uzrn.Yrd. 
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