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MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Temel Egitim Genel Miidtirliigii 


SaYI : 10230228-200-E.5553790 29.05.2015 

Konu: ilkogretim Kurumlannda 


Sene Sonu i~ ve i~lemleri 


..... VALiLiGiNE 

(il Milli Egitim Miidtirliigii) 


iIgi: Milli Egitim Bakanhgi Okul Oncesi Egitim ve ilkogretim Kurumlan Yonetmeligi. 

ilgi Yonetmeligin 26 Temmuz 2014 tarihli ve 29072 sayIlI Resmi Gazete'de yaYImlamp 
yiirtirliige ginnesiyle birlikteozellikle ogrenci ba~anslmn degerlendirilmesi noktasmda 
onceki ogretim ydlanndan farkh uygulamalar getirilmi~ olup, iilke genelinde birlikteligin 
saglanmasl amaclyla ilkogretim kurumlannda sene sonunda yapdacak i~ ve i~lemlerle ilgili 
~awdaki aylklamalann yapIlmasma ihtiyay duyulmu~tur. 

I. iIkokullarda ogrencilere simf tekran yaptmlmamasl esastIr. Ancak; 
a) istenilen yeterlik diizeyine uI~amamI~ iIkokul ogrencilerinin velisinin 12 Haziran 

2015 tarihlne kadar okul miidtirlOgune yazdI talebi iizerine, okul miidtirii ve ilgili 
simf ogretmeninin karanyla, 

b) e-Okul kaYltlannda aktif olup, okula devaml saglanamayan, 
c) e-Okul kaYItlarmda pasif durumda bulunan, 
d) Haftahk ders yizelgesindeki derslerin herbirinden en az birer puan almayan, 
e) Birinci donemde okula devam edip, ikinci donemde saghk sorunu dI~mda devam 

etmeyen, 
f) Kayn~tInna egitimlerine devam eden ogrencilere velinin yazdI talebi ve 

Bireyselle~tirilmi~ Egitim Programi Geli~tinne Biriminin karan dogrultusunda, 
iIkokul ogrencilerine simftekrarl yaptmlabilecektir. 

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

yapdacaktlf. 
b) ~ube ogretmenler kuruluna; herhangi bir dersin birinci ve ikinci donem ortalamasl 

45'ten ~agl olan, oztirsiiz olarak 20 gUn okula devam etmeyen, haftahk ders 
yizelgesindeki derslerin herbirinden en az birer puan aImayan (evde-hastanede 
egitim aIanlar ile yabancl dil ve din kiiltfuii ve ahlak bilgisi dersinden muaf olan 
ogrenciler hariy) ve aktif stirekli devamslz ogrenciler sistem tarafmdan 
aktaniacaktir. 

c) Seymeli dersler dahll tiim dersler puanla degerlendirilecektir. Bu puanlamalar 
dersin ozelligine gore smav, proje, tiriin dOSyasl ve ders etkinliklerine katIllmdan 
verilebilecektir. 
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d) Ozellikle 8. sImf ogreneilerinden 6 ve 7. smlf yllsonu notlan sisteme zamanmda 
i~lenememi~ ve denklik kaydI olmayanlann merkezi sistem ortak smavlar 
sonunda ortaagretim kurumlarma (TEOG )yerle~tirmelerinde magdur olmamalan 
aylSlndan, oneeki ogretim yIllarma ait aglrhkh yIlsonupuanlan, e-okullkurum 
i~lemleri/giri~ ekraru/eski donem agrrhkh not ortalamalan ekramndan okul 
yonetimi tarafindan girileeektir. 

e) e-Okullkurum i~lemleril~OK smlf tekranna kalanlar ekraru, okul yonetimi 
tarafmdan gilnubirlik kontrol edilerek ~OK karan ahnmamI~ ve hakkmda i~lem 
tamamlanmamI~ ogrenei blrakIlmayaeaktlr. 

f) 	Evde-hastanede egitim alan ogrenciler ile kayna~tIrma egitimi alan ogreneilerin 
durum~ e-okul ogrenei gene1 bilgileri ekranmdan okul yonetimi tarafmdan 
i~aretlenecektir. 

g) ilgi YonetIneligin 23 ilneu maddesi kapsammda geyerli mazereti olmadan 
smavlara katIlmayan, projesini teslim etIneyen ogreneilerin ilgili ders hanesine "G" 
YazIlacak, stirekli devamslz olan ogreneiler sistem tarafmdan otomatik olarak 
smrfta brraktlacagmdan dersler klsmma "G" yazIlmayacakttr. 

3. TOm smrflarm slruf geyme defterleri sayfa sayfa ineelenerek sIruf geyen ve slruf 
tekranna kalan ogreneilerde varsa yan1l~bklar ders Ylb sona ermeden dtizeltilecektir. 

4. 	 ilgi YonetIneligin 19 uneu maddesi kapsammda meeburi ogrenim yagl dlf;nna ylkan 
ogrenciler ders YIlt sonunda e-okullogrenei aynlma i~lemlerinden pasi:fle~tirileeek ve 
EK-3 Ogrenim Belgesi verilerek yaygm egitime/AyIk Ogretim Ortaokuluna 
yonlendirilecektir. 

5. iIgi YonetIneligin 32 nei maddesinin 3 uneil fIkrasI kapsammda ortaokullarda hafIzltk 
egitimi nedeniyle kaydI donan ogreneilerin kaYltlan, 05 Haziran 2015 tarihine kadar 
aktifle~tirilerek smavlan yapIlacak ve smavlarda 45 puan altI alan ogreneilerin 
durumlan 08-12 Haziran 2015 tarihleri arasmda ~ube ogretInenier kurulunda 
goril~tilerek karara baglanaeaktIr. 

Bilgilerinizi ve yukandaki aylklamalarla ilgili okul mudtirlilklerinin bilgilendirilmesini 
ve ogrencilerimizin ders Ylb sonunda kame ve belgelerini tam ve zamamnda almalan iyin 
gerekli tedbirlerin Valiliginizce abnmasml rica ederim. 

Zeynep OC;GODER 
Bakan a. 

Genel Mildilr V. 

DAGITIM: 
Geregi: 
B Plaru 

Bilgi: 
Bilgi i~lem Daire B~kanllgl 
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