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T.C.
ADIYAMAN VALİLİĞİ
İl Millî EğitimMüdürlüğü

Sayı : 36700636-813.99-E.51083 04.01.2016
Konu : Okul Sütü Programı

Tedbirleri.
........................................KAYMAKAMLIĞINA

(İlçeMilli Eğitim Müdürlüğü)
……………………………..MÜDÜRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve
Sağlık bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan Okul Sütü Programı, 2015-2016 Eğitim- Öğretim
yılı 2. Döneminde ülke genelinde başlatılacaktır. Program, bağımsız Anaokulları Resmi/Özel
anasınıfı, ilkokul 1,2,3 ve 4. Sınıf öğrencilerine yönelik uygulanacak, her hafta Pazartesi,
Çarşamba ve Cuma günlerinde ülkemizde üretilen, 200 ml ambalajlı, yağlı, sade UHT içme
sütü özel kutularında verilecektir.

Bu bağlamda İlçeniz/Okulunuz Müdürlüklerince;
1- “Okul Sütü Tedbirleri” İl genelinde Müstakil Müdürlükleri Okullarda Okul Müdürü
Başkanlığında bir Müdür yardımcısı, en az bir öğretmen ve Okul aile birliği başkanı veya
üyelerinden birinin katılımıyla, birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında ise müdür yetkili
öğretmenin başkanlığında iki öğretmenden, öğretmen sayısı yetersiz olması durumunda
muhtar veya azalardan birinin katılımıyla en az 3 kişilik okul sütü kabul komisyonu
oluşturularak muhafaza edilmesi,
2-“Okul Sütü Programı Tedbirleri” “Her okulun süt içim zamanı önceden belirlenecek İl
Okul Sütü Komisyonu tarafından onaylanacaktır.” Denildiğinden, bütün okul
müdürlüklerince okul süt komisyonu tarafından öğrencilerin süt içim gün ve saatinin
belirlenerek (İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Okullarda alacakları listeleri birleştirerek tek
liste halinde göndereceklerdir.) en geç 20/01/2016 günü mesai bitimine kadar elden
Müdürlüğümüze gönderilmesini,
3- (Yüklenici/Yükleniciler ve alt yüklenicilerin okullara süt teslimi sırasında dağıtımcı
kişilerin kimlikleri kontrol edildikten sonra) Okul sütü kabul komisyonlarınca gelen sütlerin
irsaliye ve /veya Ek-6 okul sütü teslim alma tutanağı ile teknik şartnameye göre teslim
alınmasını,
4-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri acilen ilçe komisyonunu oluşturarak okul süt depolarını
inceleyerek tutanak tutulması tutulan tutanakların İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından
dosyalanması.
5-“Okul Sütü Programı Tedbirleri” Her okul, depolarını acilen incelemeye başlayarak
gerekli tedbirlerin alınması, sütlerin depolanmasına yönelik ayrılan mekanların uygun olup
olmadığına dair okul sütü komisyonunca tutanak düzenlenmesi düzenlenen tutanakların İl
Merkezi Okulların en geç 20/01/2016 günü mesai bitimine kadar elden Müdürlüğümüze
gönderilmesi İlçe Okul Müdürlükleri ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi
6-“Okul Sütü Programı Tedbirleri” Süt dağıtımından önce velilerin, süt alerjisi ve/veya
Alerji/Laktoz intoreransı varlığı tespitine yönelik hazırlanan veli izin formu okul
müdürlüklerince e-okul sistemine işlenecektir. ayrıca Alerji/Laktoz intoreransı varlığı tespit
edilen öğrenci sayılarının 4. Maddede belirtilen tutanakla beraber 20/01/2016 günü mesai
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bitimine kadar, (İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Birleştirilerek Gönderecek) Müdürlüğümüzde
gönderilmesi
7- Bu nedenlerle okullar tarafından ay içerisinde teslim alınan 200 ml’lik okul sütü miktarının
en kısa süre içerisinde E-Okula işlenmesinin sağlanması.
8-Süt kutularında delinmiş, yırtılmış, akma ve sızma olmamasına dikkat edilecektir.
9-Okul sütleri gerektiğinde ulaşım, hava koşulları ve diğer sebepler dikkate alınarak 6 günden
fazla miktarlarda da teslim alınabilecektir. Saklama koşulları uygun olmayan okullar 6
günden fazla almayacaktır.
10-Dağıtım öncesi Okul sütü kutularının üzerindeki yasal uyarıların okunmasını ve kulanım
tarihinin kontrol edilerek tarihi geçmiş sütlerin teslim alınmamasını,
11-Teslim alınan okul sütlerinin daha önce okul kabul komisyonlarınca bildirilen gün ve
saate öğrencilere içirilmesinin sağlanmasını, açılmış ve bir ders boyunca bitirilmemiş sütlerin
içirilmemesini,
12-Teslim alınan okul sütlerinin her bir partisinin farklı kolilerinden toplam 5 adet açılmamış
kutunun numune olarak alınarak 72 saat süresince saklanması, bu süre sonunda analiz
gerektirmeyen durumlarda, numunelerin program kapsamında dağıtımını sağlamak ve okul
icmallerine dahil etmek.
13-Okul sütlerinden kaynaklandığı düşünülen şikayetlerin Ek-4 formuna işlenerek gününde
e-okul sistemine kaydedilmesini (bir öğrencide bile sorun olursa süt içip içmediğine
bakılmaksızın bu form tüm sınıf için doldurulacaktır.) ve en hızlı şekilde İl Okul sütü
Komisyonuna (İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla-İl Okul Sütü Komisyonunun
iletişim bilgileri yazımız ekindedir) bildirilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.
Seyfi ÖZKAN

Vali a.
Milli Eğitim Müdürü

Eki: 1 Adet İl Okul Sütü Komisyonu İletişim Bilgileri

DAĞITIM:
Gereği :
Kaymakamlığına (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Merkeze Bağlı tüm İlkokulu ve Bünyesinde Anasınıfı Bulunan Okul Müd.
Özel Okul Müdürlüklerine
Anaokulu Müdürlüklerine.
İl Eğitim Denetmeleri Başkanlığına
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
İl Defterdarlığı


