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............................VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: (a) 10/07/2015 tarih ve 29412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7837 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı.
(b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünün 19.08.2015 tarih
ve 13727 HGM sayılı yazısı.
Okul Sütü Programı 10/07/2015 tarih ve 29412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7837
sayılı ilgi (a) Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda, anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul
öğrencilerine yönelik 2015–2016 eğitim öğretim yılından itibaren 3 yıl süreyle yeniden
uygulanacaktır.
2015-2016 öğretim yılında Okul Sütü Programına esas teşkil eden öğrenci sayıları, sadece süt
içmesine velisi tarafından izin verilen öğrenciler baz alınarak belirlenecek; bu sayılara ve program
kapsamındaki okullara ait bilgiler, ilgi(b) yazı doğrultusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına
iletilecetir.
Bu bağlamda; söz konusu öğrenci sayılarının, 28/08/2015 Cuma günü mesai bitimine kadar,
“Okul Sütü Modülü / Kurum İşlemleri” bölümünde bulunan alana girilmesi zorunlu görülmekte ve
ivedilikle yapılması gereken iş ve işlemler aşağıda belirtilmektedir:
1- İl ve ilçeler öncelikle “Kurum İşlemleri / İlçe Dağıtım Listesi” bölümünde Okul Sütü
Programına dahil olacak okulları seçeceklerdir. Özel Öğretim Kurumları, Programa eşdeğer süt ve süt
ürünü tüketilmesini sağlaması halinde veli görüşü esas alınarak kurum yönetiminin kararı
doğrultusunda program kapsamı dışında tutulmasını resmi yazı ile belirtirlerse aynı ekrandan pasif
hale getirilecektir.
2- Ekte sunulan "Okul Sütü Dağıtımı İzin Formu-Ek:3 " çoğaltılarak ilkokul 1. sınıf ve anasınıfı/
anaokuluna yeni kayıt yaptıran öğrenci velilerine dağıtılacaktır. Önceki yıllardan kayıtlı öğrenci
velilerinin, okul sütünden yararlanmaya yönelik izinlerinde değişiklik talepleri varsa, “Veli İzin
Formu” nu yeniden doldurmaları sağlanacaktır. Aksi takdirde, önceki “Veli izin Formları” geçerli
sayılacaktır.
3- Programa dahil özel ve resmi okulların belirlenmesinin ardından, okullar tarafından, Kurum
İşlemleri /Öğrenci Belirleme bölümünden veli izni verilen yada verilmeyen tüm öğrenciler
kaydedilerek belirsiz öğrenci kalmamasına özellikle dikkat edilecektir. İl/ ilçe, okul sütü komisyonları
"Okul Sütü Dağıtımı İzin Formu" ile bilgilerin zamanında ve doğru olarak girilmesinden silsile yolu
ile sorumludur.
Yukarıda vurgulanan iş ve işlemlerin önemine binaen ivedilikle ve titizlikle yapılması
gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
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