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IX. Kalkinma Planina gore egitim sisteminin temel amac1 du~unme, algtlama ve sorun c;:ozme 
yetenegi geli~mi~, AtatUrk ilkelerine baglt, demokratik, ozgur du~unen, milll ve manevl degerleri 
ozumsemi~, yeni fikirlere ac;:1k, ki~isel sorumluluk duygusuna sahip, c;:agda~ uygarl1ga katk1da 
bulunabilen, bilim ve teknoloji uretimine yatkin, beceri duzeyi yuksek uretken ve yarat1c1 bilgi c;:ag1 
insani yeti~tirmektir. 

Yat1nma aynlan s1nirlt kaynaklann, mahallince elde edilebilecek kaynaklann ve her y1I giderek 
artan butc;:e d1~1 imkanlann daha da art1nlmasina paralel olarak egitim hizmetlerinin etkili bir ~ekilde 
sunulmas1 maksad1yla 2012 y1l1 ic;:erisinde amac;: ve onceliklere uygun olarak mevcut proje stokunu 
azaltacak ~ekilde, devam eden projelerin egitimin hizmetine verilmesi ve onemine gore yeni 
projelerin planlanmas1 suretiyle egitimde istenilen geli~meler saglanacakt1r. 

222 say11t ilkogretim ve Egitim Kanununun 76 nc1 maddesinde, ii ozel idaresi butc;:elerine bu 
Kanun hukumleri geregince saglanacak gelirler haric;: olmak uzere, ytll1k gelirlerinin en az %20'si 
oraninda ilkogretim odenegi aynlmas1 gerektiginin hukme bagland1g1 bilinmektedir. Bu Kanun hukmu 
geregince 76 nc1 maddede saytlan gelirler dogrudan ilkogretim odenegine ilave edilecek, aynca ii Ozel 
idaresi y1lltk gelirinin en az %20'si oraninda odenek aynlacak, bunun artt1nlmas1 ic;:in c;:aba sarf 
edilecektir. 

Kamu yat1nmlanrnn etkili, verimli ve zamarnnda gerc;:ekle~tirilmesinin temini ic;:in 4734 say11t 
Kamu ihale Kanunu ve 4735 say11t Kamu ihale Sozle~meleri Kanununa gore, arsa temin edilmesini 
takiben geoteknik raporlann ve uygulama projelerinin haz1rlanmas1 suretiyle, etkili ve isabetli 
planlama yap1lmas1 saglanacakt1r. Attl durumda kalacak ya da bir ba~ka hizmette kullanmak amac1yla 
hic;:bir yat1nma yer verilmeyecektir. 

Mevcut egitim kurumlanrnn fiziki alt yap1 eksikliklerinin ve bak1m onanmlanrnn yarn s1ra 
afetlerin onlenmesi ve afet hasarlanntn telafisine yonelik olarak, gec;:en y1llarda oldugu gibi, oncelikle 
birinci ve ikinci derecede deprem bolgelerinde yer alan mevcut egitim kurumlarindan ba~lanmak 
uzere ag1rltklt olarak binalann guc;:lendirilmesine devam edilecek, gerekmesi halinde hukuki surec;:le 
birlikte guc;:lendirme uygulamalanna ag1rltk verilecektir. Sonuc;: olarak, oncelikle yat1lt hizmet veren 
egitim kurumlan ve diger binalar arasinda yeni deprem yonetmeligine gore incelenmeyen ve 
gerekmesi halinde guc;:lendirilmeyen egitim kurumunun kalmamas1 ic;:in gerekli tedbirler alinacakt1r. 

Egitimin yayginla~t1r1lmasinda merkezi idarenin yarn s1ra mahalli idareler, gonullu kurulu~lar 
ve ozel sektorun katk1s1 artt1nlacakt1r. Bu amac;:la bag1~ ve yard1mlan te~vik maksad1yla yap1lan yasal 
duzenlemeler ve uygulamaya konulan projeler (Egitime %100 Destek Projesi) dogrultusunda elde 
edilen gelirler, yat1nm programlanyla ili~kilendirilmek suretiyle hedeflere vanlmas1 saglanacakt1r. 

2012 Mall Ytl1 Merkezi Yonetim Butc;:e Kanununda ongorulen odenekler ii baztnda Devlet 
yard1m1 ad1 altinda detay programina bagland1ktan sonra, Maliye Bakanltginin serbest b1rakma oran 
ve ilkeleri dogrultusunda ii Ozel idareleri Butc;:elerine aktanlmak uzere Milli Egitim Mudurlukleri adina 
gonderilecek ve yerel imkanlarla birlikte onaylt ii yap1m program1 dahilinde kullarnlacakt1r. 
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2012 Viii Temel Egitim Vap1m Program1 Haz1rlama esaslan in~aat ve Emlak Grup Ba~kanlig1'n1n 
(http://ytdb.meb.gov.tr) web sayfasinda yer alacagindan bilgi ve belgeler bu yolla temin 
edilebilecektir. 

Valilikler 222 sayil1 Kanunun 76 nc1 maddesine gore olu~turacaklan butc;:e ile bizzat ii Mill! 
Egitim Mi.idi.irli.iklerince yap1lacak programlarda belirlenen ilke ve politikalar "yerindelik, etkinlilik ve 
verimlilik" ile bu Genelge ekindeki program haz1rlama esaslanna gore 2012 y11i temel egitim yap1m 
programlanni en k1sa surede ii Mill! Egitim Mi.idurli.ikleri tarafindan usuli.ine uygun olarak haz1rlanip 4 
ornek ile birlikte ve elektronik ortamda (CD) 15 ~ubat 2012 tarihinden once Bakanlig1m1z in~aat ve 
Emlak Grup Ba~kanligina ii Mill! Egitim Mi.idi.irli.iklerince teslim edilecektir. 

Gereginin yapllmasin1 rica ederim . 
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