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11 Mill! E~itim MudurlUgu 


SaYl :73383103-200-E.5589367 18.05.2016 
Konu : Haflzhk Egitimi Alan .. 

Ortaokul ve imam Hatip Ortaokulu Ogrencileri 

........................KAYMAKAMLIGINA 
( ilye Milli Egitim MudurlUgu ) 

.................. MODORLOGlTNE 


Bakanhglmlz Din Ogretimi Genel Mudurlugunun, 16.05.2016 tarih ve 5430122 
saYlh yazlsl ekte g5nderilmi~tir. ilgi yazl geregi; i~lem yapIlmasl hususunda; 

Bilgi ve geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 

VaH a. 


Milli Egitim Muduru 


EKI: 
ilgi yazl 

DAGITIM: 
ilye Kaymakamhklan 
Anadolu imam Hatip Lisesi ve 
imam Hatip Ortaokullan 
Tum Ortaokullar 
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T.e. 

MiLL! EGiTiM BAKANLIGI 


Din Ogretimi Genel Miidiirliigii 


Say! : 98403766/200/5430122 16.05.2016 
Konu: Hafizhk Egitimi Alan 

Ortaoku1 ve imam Hatip Ortaokulu Ogrencileri 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi: Milli Egitim BakanhgI Okul Oncesi Egitim ve ilkogretim Kurumlan yonetmeligi. 

ilgi yonetmeligin; 

32 inci maddesinin 4.uncu fIkrasmda; "Ortaokullimam Hatip Ortaoku1u 5.inci, 6.mcI 
ve 7.smIf ogrencilerine velisinin yazIh ba~vurusu iizerine bir egitim ve ogretim Ylh Diyanet 
i§leri Ba§kanhgmm ayml§ oldugu hafIzhk egitimine devam etmelerine izin verilir. HaflZhk 
egitimine devam ettigini belgelendirenlerden 0 egitim ve ogretim YIlt iyin devam zorunlulugu 
aranmaz. Bu surenin bitiminde ogrencilerin okula devamlan saglamr. Bu ogrenciler okula 
donduklerinde, devam edemedikleri egitim ve ogretim yllma ait derslerden okul miiduriinun 
sorumlulugu ve koordinesinde, alan ogretmenlerinden olu§turulacak komisyonca smava 
ahmr. Ba§anh olanlar bir ust slmfa devam ettirilir." denilmektedir. 

31 inci maddesinin (2) inci fIkrasmm (a) bendinde; "ilkogretimde ogrenci, kendi ya~ 
grubu i~inde bir biitiin olarak degerlendirilir. Bu egitim kademesi ogrencilerin derslerdeki 
ba~anslzhgma bakllarak elenecekleri bir donem degil, ogretim programlannda ongoriilen 
derslerin ve sosyal etkinlik yah§malanmn ortak katkIsIyla ilgi ve yetenegi olyusunde 
yeti§tirilecekleri bir donem olarak degerlendirilir." , 

27inci maddesinin (2) inci fikrasmm (a) bendinde; "ortaokul ve imam-hatip 
ortaokullannda bir dersin donem puanl; ogrencinin smavlardan, ders etkinliklerine katthmdan 
ve varsa projeden aldlklan puanlann aritmetik ortalamasl ile belirlenir." denilmektedir. 

Buna gore; 

Ogrencinin ders Ylhndaki ba§ansl; ogrencinin smavlardan aldlgI puanlar ile varsa ders 
etkinliklerine katIhmmdan ve projeden aldlgl puanlann aritmetik ortalamasl He belirlenecek 
ve ba§anh ogrenciler dogrudan bir ust slmfa geyirileceklerdir. 

14uncu maddesinde; 

(1)" Mecburi ilkogretim yagmda olup yurt dl~mda bulunmasl, tutuklu olmasl, 
oturdugu yerde okul bulunmamasl ve saghk durumu nedeniyle hi9 okula gidememi§ veya 
ogrenime ara vermi§ yocuklardan ozel bir ~ekilde kendini yeti~tirmi~ olanlar, smavla tespit 
edilecek bilgi duzeyine ve ya§ma uygun smlfa kaydedilir. 

(2) "Bu smavlar, ilkokullarda oleul mudUriinun ba~kanhgmda en az iki ogretmenin; 
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarmda ise alan ogretmenleri ile okul rehber 

ogretmeninin katIlacagl bir komisyon tarafmdan yaplhr. 
(3) Okulda komisyon olu~turulacak saylda ogretmenin bulunmamasl durumunda 

illi1ye milli egitim mudurliigune ba§vurularak komisyon iiyelerinin tamamlanmaSl saglamr." 
denilmektedir. 
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2015-2016 ogretim yllmda ortaokul ve imam- hatip ortaokulu 5 inci , 6 nCI ve 7 nei 
simf 6grencisi iken ilgi (a) yonetmeligin 32 inci maddesine gore hafIzhk egitimi alan 

!''t:;,,c.ogrenciler en ge<; 23 maYls 2016 tarihine kadar okullanna donecekler ve e-okul sisteminde 
aktif ogrenci durumuna getirilecek1erdir. En ge<; belirtilen tarihte okullanna donen ve aktif 
ogrenci durumuna getirilen soz konusu ogrenciler 23 MaYls - 03 Haziran 2016 tarihleri 
arasmda ilgi yonetmeligin 32 inci maddesine gore smava a1macaklardlr. 

8mav komisyonlan; okul mudfuii veya mudur ba~yard1mc1smm ba~kanhgmda 
ortaokul ve imam- hatip ortaokullanmn 5 inei ,6 nCI ve 7 nei simflannda okutulan rum 
derslerin alan ogretmenleri He okul rehber ogretmeninden olu~acaktIr. Yeterli saYIda 
ogretmen bu1unmamasl durumunda i1 veya i1<;e Milli Egitim MudUrliigune ba~vurularak 
yeterli saYlda ogretmenin gorevlendirilmesi sagianacaktir. 

Smav sonu<;lan tutanak1a tespit edilerek e-okul sistemine i~lenecek ve ba~anh olanlar 
bir ust slmfa ge<;ecektir. 

Smav sonunda ba~ansiz olan ogrencilerin durumu ise ilgi yonetmeligin 36 nCI 
maddesine gore toplanacak olan Sube Ogretmenler Kurulunda (SOK)'te goru~Uleeek ve smif 
ge<;me durumlan Sube Ogretmenler Kurulu (SOK) karanna gore belirlenecektir. Bu 
ogrencilerin ba§an durumlan ise ilgi yonetmeligin 3linci maddesinin (2)inci flkra.smm (c) 
bendine gore degerlendirilecektir 

Bilgi1erinizi ve yazlmlzm ortaokul, imam hatip ortaokulu ve bu.nyesinde imam hatip 
ortaokulu bulunan Anadolu imam hatip lisesi mudu.rluklerine acHen duyurularak gereginin 
suresi i<;inde yapIlmasmm teminini rica ederim. 

YusufBDYDK 
Bakan a. 

Muste§ar YardImClSl 

DAGITIM 
BPlam 
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