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DAGITIM YERLERiNE 

Bakanhg1m1za bagh resmi ve ozel ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ay1k ogretim ortaokulu 
8'inci sm1f ogrencilerine 2016-2017 egitim ogretim ydmda yapdacak 1 'inci donem Merkezi Sistem 
Ortak Smavlan, Bakanhg1m1z 9ah~ma takviminde belirtildigi i.izere 23-24 Kas1m 20 J 6 tarihlerinde 
ger9ekle~tirilecektir. 

Soz konusu smavlanmn sorunsuz, gi.ivenli ve saghkh bir ~ekilde yi.iri.iti.ilmesini saglamak 
amac1yla resml ve ozel ti.im okul ve kurum mi.idi.irli.ikleri ile rehberlik ve ara~tirma merkezi 
mi.idi.irli.ikleri bilgilendirilerek a~ag1da yer alan ay1klamalar dogrultusunda yapilacak gi.incellemelerin 
19 Ekim 2016 <;ar~amba gi.ini.i mesai bitimine kadar tamamlanmas1 gerekmektedir. 

I - Ogrencilerin e-Okul bilgilerinin (T.C. Kimlik numaras1, ad1, soyad1, baba ad1, cinsiyeti, dogum 
tarihi, engel durumuna gore alacag1 smav hizmeti, ozel egitim durumu, yabanc1 dili, muafiyeti, 
s1mf1, ~ubesi, okul ti.irii, il9e kodu, devams1zhk durumu, evde/hastanede smav hizmeti alan 
ogrenciler i9in adres alanlan, nakil ve ozel okul ogrencilerinin yabanc1 dil bilgisi ile muaf 
olduklan derslerin ogrenim gordi.ikleri okulla uyumlu olmas1 gibi) eksiksiz ve hatas1z olarak 
gi.incellemeleri yapilacakt1r. 

2- Din Ki.ilti.iri.i ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan ogrencilerin bu durumlanm belgelendinnek 
~art1 ile muafi yet durumlan e-Okul sistemine i~lenecektir. Azmhk ortaokullannda ogrenim 
goren ogrenci lerin ise Merkezi Sistem Ortak Smavlannda katdacagt din dersi bilgisi e-Okul 
sisteminde kontrol edilecektir. 

3- 8'inci s1111f ogrencilerinin e-Okul Yonetim Bilgi Sistemindeki mevcut fotogratlardan eski 
olanlar gi.incellenecek; yurtd1~mdan gelme, yeni kay1t gibi nedenlerle fotograft bulunmayan 
ogrenci lerin fotogratlan e-Okul duyurular ekramndaki standartlara uygun ~ekilde 
tamamlanarak e-Okul Yonetim Bilgi Sistemine i ~ lenecektir. 

4- Bi.inyesinde 8'inci sm1f1 bulunan okullar smav merkezi olarak belirleneceginden, kay1tlt 
ogrencisi kalmayan okullar Devlet Kurumlan Modi.ili.inden kapatdacak ve nakil i~lemleri 

tamamlanacaktir. 
5- 8'inci s1111f ogrencileriyle ilgili e-Okul Yonetim Bilgi Sisteminde "Ortak Smav Ogrenci Kontrol 

Ekram" haz1rlanm1~llr. Okul yonetimlerince soz konusu ekran kontrol edilerek, bilgi leri dogru 
olan ogrenciler kontrol edildi butonundan dogrulanacak, bilgi eksikligi veya yanh~hg1 bulunan 
ogrencilerin durumu di.izeltilecektir. il!i19e milli egitim mi.idi.irli.igi.i yetkililerince ilgili ekran 
raporlan kontrol edilecektir. 

6- Se9meli derslerin puanla degerlendirilecegi okul idaresi tarafmdan bu dersleri okutan 
ogretmenlere hatirlatilacak, ogretmen gorevlendirmeleri e-Okul Sisteminde tammlanacakt1r. 
Naki I gelen ogrencilerin se9meli dersleri ile ilgili bilgileri gi.incellenecektir. 

7- Yabanct dil dersi birden fazlan olan ogrencilerin Merkezi Sistem Ortak Smavmda girecegi 
zorunlu yabanc1 dil dersi e-Okul sistemine i~lenecektir. $ubesi degi~en ve nakil i~lemi yapilan 
ogrencilerin yabanc1 dil dersi bilgileri gi.incellenecektir. 
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8- l>zel egitim uygulama okullan (merkezleri) ve bu okullann program1m uygulayan ozel egitim 
sm1flannda ogrenimlerini siirdiiren orta veya ag1r zihinsel engell i ogrenciler ile otizmi ag1r 
diizeyde olan ogrenciler Merkezi Sistem Ortak Smavlardan muaf tutulacakttr. 

9- Merkezi Sistem Ortak Smavlara girecek ozel egitim ihtiyac1 olan ogrencilerin smav hizmeti ile 
ilgili ihtiyaylarmm MEBBiS-RAM Modillil ' nde oncelik li i~lem gormesi saglanacakt1r. 

I 0- Smavlarda ozel egitim ihtiyac1 olan ogrenciler ile ilgili gerekli tedbirlerin almabilmesi iyin; 
ogrenci velisi/vasisi tarafmdan "Oziirlii/Engell i Saghk Kurulu Raporu'', "Oziirlii/Engelli 
Kimlik Kart1", "Engelli Bilgisinin i~lendigi Nilfus Ciizdam" veya il/il i;:e ozel egitim hizmetleri 
kurulunca al111m1~ ve geyerli olan yerle~tirme (resml tedbir) karan belgelerinden biri ile 
silregen hastahg1 olan ogrenciler iyin ise saghk raporunun asl1 veya onaylanrm~ omegi ile 
rehberlik ve ara~t1rma merkezine ba~vuru yap1lmas1 gerekmektedir. Belirtilen belgelerin ash, 
noter tasdikli omegi veya belgeyi dilzenleyen ilgili makamca "Ash gibidir" onay1 olanlann 
d1~mda herhangi bir rapor veya beige kabul edilmeyecektir. Ancak gOnne, i ~itme, zihinsel ve 
ortopedik engelliler ortaokullan ile yat1h bolge ortaokulu mildilrlilklerince resmi yaz1yla engel 
durumunu bildirir "Ozilrltl/Engelli Sa~ltk Kurulu Raporu" ome~inin rehberlik ve ara~ttrma 
merkezine gonderilmesi halinde, raporun ash istenmeyecektir. Ozerinde tahribat silinti ve 
kazmtt olan raporlar gei;:ersiz saytlacakt1r. 

I I - Okulunda smav hizmeti almas1 gereken ozel egitim ihtiyac1 olan ogrenci varsa, bu ogrencinin 
velisini okulun bulundugu bolgeye hizmet veren rehberlik ve ara~ttrma merkezi miidiirliigiine 
yonlendirerek bu bilgilerinin MEBBiS-RAM Modilliine i~lenip i~ lenmedigi e-Okul 
Sisteminden takip edilecektir. 

12- Okul ve kurum yoneticileri tarafmdan gorme, i ~itme, zihinsel ve ortopedik engelliler 
ortaokullan ile yatt lt bolge ortaokullarmda ogrenim goren engelli ogrenciye ait 
"Oziirlii/Engelli Saghk Kurulu Raporu", "Oziirlii/Engelli Kimlik Kart1" veya "Engel Bilgisinin 
i ~ lenmi~ Oldugu Nilfus Ciizdam" rehberlik ve ara~ttrma merkezlerine topluca gonderilecektir. 

13- i ~itme ve/veya zih insel engeli olan ogrencinin yabanct dil smavma kattlmas1 ile ilgili talebi , 
velisinin/vasisinin dilekyesi ilzerine e-Okul sisteminin not bilgileri boliimiine i ~ l enecektir. 

14- Ozel egitim ihtiyac1 olan ogrencilerin smavlarda ozelliklerine uygun hizmet alabilmeleri iyin; 
orgiln egitime devam edenlerin okul miidtirltigiintin bulundugu bolgeye hizmet veren rehberlik 
ve ara~t1rma merkezi miidilrliigilne, ay1k ogretim ortaokuluna devam edenlerin ise ay1k ogretim 
ortaokulu miidiirliigiine miiracaat etmeleri halinde smav tedbir hizmeti alacak ogrenci ler iyin 
gerekli i ~ lemler yaptlacaktir. 

15- Evde veya hastanede egitim hizmeti alanlar harii;: smav hizmeti ile ilgili yapt!acak i~lemlerde 
ozel egitim ihtiyac1 olan ogrencinin kendisinin de mtiracaatta bulunmas1 saglanacakt1r. 

I 6- Merkezi Sistem Ortak Smavlan kapsammda ozel egitim ihtiyac1 olan ogrenciler ii;:in ogrenci 
yerle~tirme ve nakil komisyonunca yiiriitiilecek i ~ ve i~lemler "Oztirl ii/Engelli Saghk Kurulu 
Raporu" ve kayna~t1rma yoluyla egitime yonlendirildiklerine <lair "Ozel Egitim Degerlendirme 
Kurulu Raporu" esas altnarak yap1Jacakt1r. Rehberlik ve ara~t1rma merkezi miidiirltiklerince 
soz konusu belgelerden eksik ya da geyerli olmayanlan n tamamlanmas1 ya da yenilenmesi 
hususunda veliler bilgilendirilecektir. 

Yukanda yer alan i~ ve i~ lem lerin okul, kurum, ili;:e ve ii miidtirliiklerince titizlikle takip 
edilerek 19 Ekim 2016 <;ar~amba gilnil mesai bitimine kadar tamamlanmas1 hususunda bilgilerinizi ve 
geregini rica ederim. 
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DAOITIM: 
B Plam 
Bilgi i ~ l em Dairesi Ba~kanhg1 
Din Ogretimi Gene) Mi.idi.irl i.igii 
Hayat Boyu Ogrenme Genel Miidi.irli.igi.i 
Olyme, Degerlendirme ve Smav Hizmetleri Genel Miidiirli.igu 
Ozel Egitim ve Rehberl ik Hizmetleri Gene) MiidiirlUgi.i 
Ozel Ogretim Kurumlan Genel Mi.idi.irli.igi.i 
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