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Bilindigi uzere, Milli Egitim Bakanhgi ile Gida, Tanm ve Hayvancihk Bakanhgi ve
Saghk bakanligmca ortaklasa hazirlanan Okul Sutu Prograrru, 2014-2015 Egitim- Ogretim
yih 2. Doneminde ulke genelinde baslatilacaktir. Program, bagnnsiz Anaokullan, Resmi/Ozel
anasirufi, ilkokul 1,2,3 ve 4. Simf ogrencilerine yonelik uygulanacak, her hafta Pazartesi,
Carsamba ve Cuma gtlnlerinde ulkemizde uretilen, 200 ml ambalajh, yagli, sade UHT icme
sutu ozel kutulannda verilecektir.

Ilimizde 09/02/2015 tarihinden itibaren okul sutii dagmrru yapilacagmdan, illil<;e
okullanmn 2014-2015 egitim ogretim yilmda alacaklan silt miktarlan Adiyaman duyurular
sayfasmda yayrmlanrmstrr. Bu baglamda Okul Mudurluklerince;

1-0kul Sutu Program IUygulama Rehberi kitapcigmm (Okul Sutu Modulunde Yayimlanmrs
olup, okul idaresince incelenmesi) ve daha once gonderilen resmi yazilann dikkatlice
okunarak, Okullarda Okul Muduru Baskanligmda bir Mudur yardimcrsi, en az bir ogretmen
ve Okul aile birligi baskam veya uyelerinin birinin kanlmuyla, birlestirilmis suufh ilkogretim
okullannda ise mudur yetkili ogretmenin baskanligmda iki ogretmenden, ogretmen saytsi
yetersiz olmasi durumunda muhtar veya azalardan birinin katihrmyla en az 3 kisilik okul sutu
kabul komisyonu olusturulmasim,

2- Okul sutu kabul komisyonlannca gelen siltlerin irsaliye ve Iveya Ek-6 okul sutu teslim
alma tutanagi ile teknik sartnameye gore teslim almmasnu,

3-Silt kutulannda delinmis, yirtilrrus, akma ve sizma olmamasma dikkat edilmesi,

4-0kul sutleri gerektiginde ulasim hava ko~ullan ve diger sebepler dikkate ahnarak 6 gilnltik
ihtiya<;tan fazla miktarlarda da teslim almabilecektir. Saklama ko~ullan uygun olmayan
okullar 6 gilnltik ihtiya<;tan fazla almamaya dikkat etmeleri,

5-Dagltlm oncesi Okul siltil kutulannm ilzerindeki yasal uyanlann okunmasml ve kulamm
tarihinin kontrol edilerek tarihi ge<;mi~siltlerin teslim almmamasl,
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6-Teslim alman okul sutlerinin daha once okul kabul komisyonlannca bildirilen gun ve saate
ogrencilere icirilmesinin saglanmasim, acilmis ve bir ders boyunca bitirilmemis sutlerin
icirilmemesi,

7-Teslim alman okul sutlerinin her bir partisinin farkh kolilerinden toplam 5 adet acilmarms
kutunun numune olarak almarak 72 saat suresince saklanmasi, bu sure sonunda analiz
gerektirmeyen durumlarda, numunelerin program kapsammda dagrtimnu saglamak ve okul
icmallerine dahil etmesi,

8-0kul sutlerinden kaynaklandigi dusunulen sikayetlerin Ek-4 formuna islenerek gununde
e-okul sistemine kaydedilmesini (bir ogrencide bile sorun olursa siit icip icmedigine
bakilmaksizm bu form tiim snuf icin doldurulacaknr.) ve en luzli sekilde il Okul sutu
Komisyonuna (illilf;e Milli Egitim Miidiirliikleri aracihgryla-Il Okul Siitii
Komisyonunun iletisim bilgileri yazumz ekindedir) bildirilmesi hususunda;

Geregini rica ederim.
Seyfi OZKAN
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