
T.e. 

MUS VALiLiGi 


il MilIl Egitim Miidfuliigii 


Sayl : 32026198-200-E.I1323730 14.10.2016 
Konu : Merkezi Sistern Ortak Smavlannda 

e-Okulda Ogrenci Bilgilerinin 
Gu.ncellenrnesi 

............................................. .iL<;E KA YMAKAMLIdINA 
ilye Milli Egitirn Miidiirliigu 

.................................. ORTA OKULU MODURLUdUNE 


ilgi : Bakanhw.rnlz Ternel Egitirn Genel Miidiirliigfiniin 11110/2016 tarih ve 11157532 sayth yazlSl. 

BakanhglrntZa bagb resrni ve ozel ortaokul, irnarn-hatip ortaokulu ve aytk ogretirn 
ortaokulu 8'inci smlf ogrencilerine 2016-2017 egitirn ogretirn ydmda yapdacak l'inci donern Merkezi 
Sistern Ortak Smavlanmn 23-24 KaSlIll 2016 tarihlerinde geryekle~tirilecegi ilgi yazlda 
beHrtilrnektedir. 

Soz konusu smavlanmn sorunsuz, giivenli ve saghkb bir ~ekilde yiiriltiilrnesini saglamak 
arnaclyla resrn! ve ozel tUrn okul ve kururn rnudiirlUkleri ile rehberlik ve ara~tlrrna rnerkezi 
rnudiirliiklerinin ilgi yaztda yer alan aylklarnalar dogrultusunda yapIlacak giincellernelerin .!2.. Ekim 
2016 <;ar,amba gunu rnesai bitirnine kadar tarnarnlanrnasl gerekrnektedir. 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederirn. 

Cevdet ARSLAN 

VaH a. 


Milli Egitirn Miidiirii 


EKi: 
1- Yazl (3 Sayfa) 

DAGITIM: 

ilye Kaymakamhgma 

Resmi/Ozel Okul ve Kurum Miidfuliiklerine 

Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalamm~nr. bttp:llevraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3f72-8140-3807-998f-ee60 kodu ile teyit edilebilir. 



T.e. 

MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 


Temel Egitim Genel Mfidtirlfigu 


SaYl : 1023022S-200-E.11157532 11.10.2016 
Konu: Merkezi Sistem Ortak Smavlarmda 

e-Okulda Ogrenci Bilgilerinin 
Gtincellenmesi 

DAGITIM YERLERiNE 

Bakanhglmlza bagh resmi ve ozel ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve apk ogretim ortaokulu 
S'inci slmf ogrencilerine 2016-2017 egitim ogretim Ylhnda yapllacak l'inci donem Merkezi Sistem 
Ortak Smavlan, Bakanhglffilz ~ah~ma takviminde belirtildigi tizere 23-24 Kaslm 2016 tarihlerinde 
ger~ekle~tirilecektir. 

Soz konusu smavlanmn sorunsuz, gtivenli ve saghkh bir ~kilde ytirtitUlmesini saglamak 
amaclyla resmi ve ozel tUm okul ve kurum mtidtirltikleri ile rehberlik ve ara~tlrma merkezi 
mtidtirltikleri bilgilendirilerek ~aglda yer alan a~tklamalar dogrultusunda yapdacak gtincellemelerin 
19 Ekim2016 <;ar~amba gtinti mesai bitimine kadar tamamlanmasl gerekmektedir. 

1 Ogrencilerin e-Okul bilgilerinin (T.c. Kimlik numarasl, adl, soyadl, baba adl, cinsiyeti, dogum 
tarihi, engel durumuna gore alacagl smav hizmeti, ozel egitim durumu, yabancl dili, muafiyeti, 
slmfl, ~ubesi, okul tUrti, il~e kodu, devamslzhk durumu, evdelhastanede smav hizmeti alan 
ogrenciler i~in adres alanlan, nakil ve ozel okul ogrencilerinin yabancl dil bilgisi ile muaf 
olduklan derslerin ogrenim gordtikleri okulla uyumlu olmasl gibi) eksiksiz ve hataslz olarak 
gtincellemeleri yapllacaktlr. 

2 Din KtiltUrti ve Ahlak Bilgisi dersinden muafolan ogrencilerin bu durumlarml belgelendirmek 
~artJ ile muafiyet durumlan e-Okul sistemine i~lenecektir. Azmhk ortaokullarmda ogrenim 
goren ogrencilerin ise Merkezi Sistem Ortak Smavlannda kattlacagl din dersi bilgisi e-Okul 
sisteminde kontrol edilecektir. 

3 S'inci slmf ogrencilerinin e-Okul Yonetim Bilgi Sistemindeki mevcut fotograflardan eski 
olanlar gtincellenecek; yurtdt~mdan gelme, yeni kayIt gibi nedenlerle fotografl bulunmayan 
ogrencilerin fotograflan e-Okul duyurular ekranmdaki standartlara u,ygun ~ekilde 

tamamlanarak e-Okul Yonetim Bilgi Sistemine i~lenecektir. 

4 Btinyesinde S'inci smlfl bulunan okullar smav merkezi olarak belirleneceginden, kaYlth 
ogrencisi kalmayan okullar Devlet Kurumlan Modtiltinden kapattlacak ve nakil i~lemleri 

tamamlanacaktlr. 
5 S'inci slmf ogrencileriyle ilgili e-Okul Yonetim Bilgi Sisteminde "Ortak Smav Ogrenci Kontrol 

Ekram" hazlflanml~t1r. Okul yonetimlerince soz konusu ekran kontrol edilerek, bilgileri dogru 
olan ogrenciler kontrol edildi butonundan dogrulanacak, bilgi eksikligi veya yanh~hgl bulunan 
ogrencilerin durumu dtizeltilecektir. illil~e milli egitim mtidtirliigti yetkililerince ilgili ekran 
raporlan kontrol edilecektir. 

6 Se~meli derslerin puanla degerlendirilecegi okul idaresi tarafmdan bu dersleri okutan 
ogretrnenlere hatlrlatIlacak, ogretrnen gorevlendirmeleri e-Okul Sisteminde tammlanacaktlr. 
Nakil gelen ogrencilerin se~meli dersleri He ilgili bilgileri gtincellenecektir. 

7 Yabanci dil dersi birden fazlan olan ogrencilerin Merkezi Sistem Ortak Smavmda girecegi 
zorunlu yabancl dil dersi e-Okul sistemine i~lenecektir. $ubesi degi~en ve nakil i~lemi yapllan 
ogrencilerin yabanci dil dersi bilgileri gtincellenecektir. 
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8- Ozel egitim uygulama okullan (merkezleri) ve bu okullann programml uygulayan ozel egitim 
smtflannda ogrenimlerini siirdiiren orta veya aglr zihinsel engelli ogrenciler He otizmi agtr 
diizeyde olan ogrenciler Merkezi Sistem Ortak Smavlardan muaftutulacakttr. 

9- Merkezi Sistem Ortak Smavlara girecek ozel egitim ihtiyacl olan ogrencilerin smav hizmeti He 
ilgili ihtiyaylanrun MEBBis-RAM Modiilii'nde oncelikli i~lem gormesi saglanacaktlf. 

10- Smavlarda ozel egitim ihtiyacl olan ogrenciler He ilgili gerekli tedbirlerin ahnabilmesi iyin; 
ogrenci velisilvasisi tarafmdan "OziirltilEngelli Sagltk Kurulu Raporu", "OziirltilEngelli 
Kimlik Karu", "Engelli Bilgisinin i~lendigi Nfifus Cfizdaru" veya iVilye ozel egitim hizmetleri 
kurulunca ahnml~ ve geyerli olan yerle~tirme (resmi tedbir) karan belgelerinden biri ile 
siiregen hastaitgl olan ogrenciler iyin ise saghk raporunun ash veya onaylanml~ omegi ile 
rehberlik ve a~ttrma merkezine ba~vuru yaptlmasl gerekmektedir. Belirtilen belgelerin ash, 
noter tasdikli omegi veya belgeyi dfizenleyen ilgili makamca "Ash gibidir" onaYl olanlarm 
dl~mda herhangi bir rapor veya beIge kabul edilmeyecektir. Ancak gorme, i~itme, zihinsel ve 
ortopedik engelliler ortaokullan ile yatIh bOlge ortaokulu miidiirliiklerince resmi yaZlyla engel 
durumunu bildirir "OztlrltilEngelli Sagltk Kurulu Raporu" orneginin rehberlik ve ar~ttrma 
merkezine gonderilmesi halinde, raporun ash istenmeyecektir. Uzerinde tahribat silinti ve 
kazmtI olan raporlar geyersiz saydacaktlr. 

11- Okulunda smav hizmeti almasl gereken ozel egitim ihtiyacl olan ogrenci varsa, bu ogrencinin 
velisini okulun bulundugu bOigeye hizmet veren rehberlik ve ar~ttrma merkezi mfidiirifigune 
yonlendirerek bu bilgilerinin MEBBis-RAM Modiilfine i~lenip i~lenmedigi e-Okul 
Sisteminden takip edilecektir. 

12- Okul ve kurum yoneticileri tarafmdan gorme, i~itme, zihinsel ve ortopedik engelliler 
ortaokullan ile yatth bOige ortaokullannda ogrenim goren engelli ogrenciye ait 
"OziirltilEngelli Sagltk Kurulu Raporu", "OziirltilEngelli Kimlik Kartl" veya "Engel Bilgisinin 
i~lenmi~ Oldugu Nfifus Ciizdanl" rehberlik ve ara~ttrma merkezlerine topluca gonderilecektir. 

13- i~itme ve/veya zihinsel engeli olan ogrencinin yabanci dil smavma katIlmasl ile ilgHi talebi, 
velisininlvasisinin dilekyesi iizerine e-Okul sisteminin not bilgileri bOlfimfine i~lenecektir. 

14- Ozel egitim ihtiyacI olan ogrencilerin smavlarda ozelliklerine uygun hizmet alabilmeleri iyin; 
orgiin egitime devam edenlerin okul miidiirlfigiinfin bulundugu oolgeye hizmet veren rehberlik 
ve ara~ttrma merkezi miidiirlfigiine, aytk ogretim ortaokuluna devam edenlerin ise aylk ogretim 
ortaokulu miidiirlfigiine miiracaat etmeleri halinde smav tedbir hizmeti alacak ogrenciler iyin 
gerekli i~lemler yapdacaktlr. 

15- Evde veya hastanede egitim hizmeti alanlar hariy smav hizmeti ile ilgili yapdacak i~lemlerde 
ozel egitim ihtiyacI olan ogrencinin kendisinin de mfiracaatta bulunmasl saglanacakttr. 

16- Merkezi Sistem Ortak Smavlarl kapsammda ozel egitim ihtiyacl olan ogrenciler iyin ogrenci 
yerle~tirme ve nakil komisyonunca yUriitfilecek i~ ve i~lemler "OziirltilEngelli Sagltk Kurulu 
Raporu" ve kayn~tlrma yoluyla egitime yonlendirildiklerine dair "Ozel Egitim Degerlendirme 
Kurulu Raporu" esas ahnarak yapdacaktrr. Rehberlik ve ar~ttrma merkezi mfidfirluklerince 
soz konusu belgelerden eksik ya da geyerli olmayanlarm tamamlanmasl ya da yenilenmesi 
hususunda veliler bilgilendirilecektir. 

Yukanda yer alan i~ ve i~lemlerin okuI, kurum, ilye ve il mudiirliiklerince titizlikle takip 
edilerek 19 Ekim 20 16 C:ar~ba giinu mesai bitimine kadar tamamlanmasl hususunda bilgilerinizi ve 
geregini rica ederim. 

YusufTEKiN 

Bakan a. 


Muste~ar 
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DAGITIM: 

BPlam 

Bilgi i~lem Dairesi Ba~kanhgl 
Din Ogretimi Genel Miidiirliigu 

Hayat Boyu Ogremne Genel Miidiirliigu 

Olyme, Degerlendirme ve Smav Hizmetleri Genel Miidiirliigu 

Ozel Egitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Miidiirliigu 

Ozel Ogretim Kurumlan Genel Miidiirliigu 
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