
T.C.MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 

 

Sayı : 10230228/710/493985 05/04/2013 

Konu: Okula Kayıtsız Çocuklar 

ve YSÖP Uygulaması 

 

......VALİLİĞİNE 

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü) 

İlgi : a) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 

b) Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği, 

c) Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin 

Yönerge, 

d) 09/11/2012 tarihli ve B.08.0.TEG.0.04/710/155716 sayılı yazımız. 

Mecburi öğretim çağındaki tüm çocuklarımızın, Anayasa ve uluslararası 

sözleşmelerden kaynaklanan eğitim ve öğrenim hakkının temini ve bu haklardan mahrum 

bırakılmaması ve tüm öğretim kademelerinde % 100 okullaşma hedefine ulaşılması 

Bakanlığımızın en önemli görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır. 

Bu bağlamda; ilgi (a) Kanun ve ilgi (b) Yönetmelik hükümleri birlikte 

değerlendirildiğinde; “Her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı çocuğunun mecburi 

ilköğretim kurumuna muntazaman devamım sağlamakla ve özrü yüzünden okula gidemeyen 

çocuğun durumunu en geç üç gün içinde okul idaresine bildirmekle; okul yönetimleri, millî 

eğitim müdürlükleri, il eğitim denetmenleri, muhtarlar ve mülkî amirler çocukların okula 

devamını sağlamakla yükümlüdürler”. 

Mecburi öğretim çağmda olup okula kayıtsız çocukların isim ve adres bilgileri 

e-okul sisteminde il/ilçe milli eğitim müdürlükleri okula kayıtsız çocuklar ekranına 

güncellenerek aktarılmıştır. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından okula kayıtsız 

öğrenciler, İlgi (b) Yönetmelik’in 16 ncı maddesi kapsamında ikametlerine uygun okullara 

yönlendirilecektir. Ayrıca; 

1- Okul yönetimleri tarafından oluşturulacak bir ekiple kayıtsız çocukların 

ikametlerinin ziyaret edilerek okula kayıtlan için gerekli ikna çalışmalan ve diğer tedbirlerin 

alınması, 

2- İlgi (a) Kanun’un 52 nci maddesinde belirtilen yetkili ve sorumlu kişi ve 

kurumlar tarafından devamsız öğrencilerin okula kazandırılmasına ilişkin her türlü tedbirlerin 

alınarak çocuğunu okula göndermeyen sorumlular hakkında yasal yaptırımların uygulanması, 

3- Okula kaydı yapılan çocuklardan özel bir şekilde kendini yetiştirmiş olanların, 

ilgi (b) Yönetmelik’in 21 inci maddesine göre smavla tespit edilecek bilgi düzeyine ve 

yaşlanna göre uygun sınıflara kaydedilmesi, diğer çocuklar için ise, ilgi (b) Yönetmelik’in 

17/d maddesi hükmünün uygulanması, 

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli 

elektronik imza ile imzalanmıştır 

Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA  

Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr 

Ayrıntılı bilgi için: Galip GÜLMEZ  

Tel: (0312)413 15 894- Özel eğitim tanısı konulan çocukların kayıtlarının, e-okulda yapılması 

ve 

raporlarına istinaden ilgi (b) Yönetmelik’in 3 l/a maddesi kapsamında durumlarının 

pasifleştirilmesi, 

5- Okula kayıt ve devamı sağlanamayan çocuklara ilişkin okul yönetimi tarafından 

e-okul/kurum işlemleri/okula kayıtsız çocuklar ekranından kayıtsızlık nedenleri arasında yer 



alan 27 gerekçeden birinin işaretlenmesi, 

6- Durumları İlgi (c) Yönerge’ye uygun olan çocuklardan 1999 ve 2000 

doğumluların YSÖP sınıflarına alınarak ilgi (d) yazı doğrultusunda işlemleri manüel olarak 

yapılıp öğrenimleri tamamlandıktan sonra yaş ve seviyelerine uygun sınıflara aktarılması ve 

YSÖP kapsamında ihtiyaç duyulan kitaplarının ve kullanılmayanların tespit edilmesi 

amacıyla yazımız ekinde gönderilen çizelgelerin tegm_ogrenciisleri@meb.gov.tr adresine 

doldurularak gönderilmesi hususunda; 

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim. 

Funda KOCABIYIK 

Bakan a. 

Genel Müdü......VALİLİĞİNE 
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Mecburi öğretim çağında olup okula kayıtsız çocukların isim ve adres bilgileri 

e-okul sisteminde il/ilçe milli eğitim müdürlükleri okula kayıtsız çocuklar ekranına 
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2- İlgi (a) Kanun’un 52 nci maddesinde belirtilen yetkili ve sorumlu kişi ve 

kurumlar tarafından devamsız öğrencilerin okula kazandırılmasına ilişkin her türlü tedbirlerin 
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