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DAĞITIM YERLERİNE
İlgi

:a)Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 24.03.2020 tarihli ve 43769797-20-E.5854004 sayılı
Makam Onayı
b)Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 03.04.2020 tarihli ve 65968543-622.01-E. 6156576
sayılı yazısı.
c)Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 20.04.2020 tarihli ve 43769797-115.01-E.
6475687sayılı yazısı.
ç)Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 13.07.2020 tarihli ve 90812931-949-E. 9310835 sayılı
yazısı.

Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'nde yer alan “Birleştirilmiş sınıf uygulaması
yapan okulların ihtiyaçları doğrultusunda öğretmen eğitimi yapılacak ve öğrenciler için ek eğitim
materyali desteği sağlanacaktır.” faaliyeti kapsamında ilkokul Türkçe, fen bilimleri, matematik, hayat
bilgisi ve sosyal bilgiler derslerine yönelik hazırlanan 17 çalışma kitabının, 2020-2021 eğitim öğretim
yılından itibaren 81 ilde bulunan ve birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okullara dağıtılması ilgi (a)
Onay ile uygun görülmüş olup bu hususa ilişkin iş ve işlemler ilgi (c) yazı doğrultusunda ilgi (b) yazı
eki dikkate alınarak Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu çalışma kitaplarının 81 il milli eğitim müdürlüklerine ulaştığı Bakanlığımıza
gönderilen irsaliyelerden anlaşılmış olup kitapların 2020-2021 eğitim öğretim yılında birleştirilmiş
sınıflarda öğrenim gören bütün öğrencilere dağıtımının yapılmasının ardından ilkokullarda öğrenim
görecek olan diğer öğrencilerimize de uzaktan eğitim çalışmalarında yardımcı kaynak sağlamak üzere
dağıtılması uygun olacaktır.
Bu dağıtım sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Destek Hizmetleri Genel
Müdürlüğünce gönderilen bahsi geçen çalışma kitaplarının birleştirilmiş sınıf uygulaması yapacak
olan okullardaki öğrencilere eksiksiz şekilde dağıtımının yapılması, bunun için birleştirilmiş sınıf
uygulaması yapan okullardaki yeni öğrenci kayıtları ve nakil gibi durumların da göz önüne
alınması, birleştirilmiş sınıflarda öğrenim görecek olan her öğrencinin çalışma kitaplarına erişimi
sağlandıktan sonra eğitimde fırsat ve imkan eşitliği sağlamak üzere özellikle dezavantajlılık
durumu gözetilerek yardımcı kaynak ihtiyacını karşılamak üzere diğer ilkokul öğrencilerine
dağıtımının yapılabilmesi üzerinde hassasiyet ile durulması hususunda Valiliğinizce gerekli tedbirlerin
alınması için bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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