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UYGULAMA YÖNERGESİ 

1. Ortaöğretime Uyum Programı kapsamında hazırlanan ve aşağıda isimleri sıralanan 
dokümanlar setler halinde (1 set 3 kitaptan oluşmaktadır.) Genel Müdürlüğümüze bağlı 
ortaöğretim kurumlarının yanı sıra Din Öğretimi ile Meslekî ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğüne bağlı liselere basılı olarak gönderilmiştir. Ayrıca dokümanlara Ortaöğretim 
Genel Müdürlüğü web sitesinden (http://ogm.meb.gov.tr/) erişim sağlanabilmektedir.  

 
a. Ortaöğretime Uyum Programı Uygulama Kılavuzu Uyum Etkinlikleri 
b. Mevzuat 
c. Gençlerde Hijyen ve Cilt Sağlığı, Beslenme ve İlk Yardım El Kitabı 

 
2. Ortaöğretime Uyum Programı’nın 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında uygulanmasına 

yönelik gönderilen resmi yazı, tüm ilçe millî eğitim müdürlükleri ve tüm ortaöğretim 
kurumlarına ivedilikle ulaştırılmalıdır. 
 

3. Ortaöğretime Uyum Programı’nın, 05.06.2018 tarihli ve 2018/2 sayılı Genelge ile 
duyurulan 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi doğrultusunda, tüm 
ortaöğretim kurumlarında 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde en az 3 yarım gün süreyle 
uygulanmalıdır. Bununla birlikte, okullar tarafından gerekli hazırlıkların 
yetiştirilememesi, veli ve öğrencilere ulaşılamaması durumunda program eğitim 
öğretim sürecini aksatmamak kaydıyla okulların açıldığı ilk hafta uygulanabilir. 
 

4. Ortaöğretime Uyum Programı okullarda; okul yöneticileri ve rehberlik öğretmeni 
koordinasyonunda, hazırlık, 9. sınıf sınıf rehber öğretmenleri ve belletici öğretmenler 
tarafından, branş öğretmenlerinin de desteği ile uygulanacaktır. 
 

5. Okul yöneticileri ve öğretmenlerin katılımıyla hazırlık toplantıları gerçekleştirilmeli ve 
görev dağılımı yapılmalıdır. 
 

6. Ortaöğretime Uyum Programı’na yeterli katılımın sağlanması için öğrenci ve velilere 
gerekli duyuru ve bilgilendirmeler okullar tarafından yapılmalıdır. Duyuru ve 
bilgilendirmelerin yapılması için kullanılacak yöntem/yöntemler (okul web sitesi, e-
posta, telefon, davetiye gibi) belirlenmelidir.  
 

7. Ortaöğretime Uyum Programı hazırlıkları kapsamında, Ortaöğretime Uyum Programı 
Tanıtım Videosu Ortaöğretim Genel Müdürlüğü web sitesi üzerinden 
(http://ogm.meb.gov.tr/) okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından izlenmelidir. 

 
8. Programda görev alacak yönetici ve öğretmenlerin 2017-2018 eğitim öğretim yılı 

Ortaöğretime Uyum Programı okul uygulamaları doğrultusunda hazırlanan 
“Ortaöğretime Uyum Programı Uygulama Örnekleri ve Değerlendirme Raporu”nu 
incelemeleri önem arz etmektedir. Söz konusu rapor Ortaöğretim Genel Müdürlüğü web 
sitesi üzerinden (http://ogm.meb.gov.tr/) paylaşılacaktır. 
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9. “Ortaöğretime Uyum Programı Uygulama Kılavuzu Uyum Etkinlikleri”ni incelemeleri 

gerekmektedir. 
 

10. Ortaöğretime Uyum Programı kapsamındaki etkinlikler uygulanırken bu alandaki temel 
rehberlik ilkeleri anımsanmalı ve bunlara uyulmalıdır. 
 

11. Ortaöğretime Uyum Programı 8 tema altında pek çok etkinlik seçeneği sunmaktadır. Bu 
etkinlikler aracılığıyla öğrencilerin rahat bir ortamda ve zevkli bir şekilde okula uyum 
sürecinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Etkinlikler öğrenci düzeyi ve okul/kurum 
koşullarına göre düzenlenebilir. Okullar tarafından oluşturulacak programlarda her 
temadan en az 1 etkinliğin seçilmesine özen gösterilmelidir. 
 

12. Etkinlikler formal bir ders ya da zorunlu bir uygulama olarak değil, özendirici ve rahat 
bir ortamda zevkli bir şekilde gerçekleştirilmelidir. 
 

13. Sınıftaki tüm öğrencilerin etkinliklere aktif katılımı teşvik edilmelidir. 
 

14. Okulda özel gereksinimleri olan öğrenciler varsa, etkinliklerin bu öğrencilerin 
katılımını kolaylaştıracak şekilde uyarlanması için Uygulama Kılavuzu’nun sonunda 
yer alan Öneriler Listesi gözden geçirilmelidir. 
 

15. Okulda pansiyon bulunuyorsa, pansiyonda kalan öğrenciler için de pansiyona uyum 
kapsamında bir plan yapılması gerekmektedir. Pansiyon için yapılacak programın temel 
ilkeleri, Ortaöğretime Uyum Programı ile aynı olsa da programın içeriği pansiyona 
uyum kapsamında değiştirilebilir. Kılavuzda pansiyona uyum için kullanılabilecek 
etkinlikler belirtilmiştir. Pansiyona yönelik Uyum Programı’nı oluştururken Uygulama 
Kılavuzu’nda belirtilen genel ilkeler göz önünde bulundurulmalıdır. 
 

16. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurumlara basılı olarak gönderilen Uygulama 
Kılavuzları’nın sonraki yıllarda gerçekleştirilecek uygulamalarda da kullanılabilmesi 
için okullar tarafından muhafaza edilmesi gerekmektedir. 

 

 


