
T.C. 

MUS V ALiLiGi 


il Mill! Egitim Miidiirliigii 


SaYl : 32026198-10.03-E. 7018788 24.06.1016 
Konu : Yonetmelik Degi~ikligi 

..........................KAYMAKAMLIGINA 
ilye Milli Egitim Miidiirliigii 

...................................MUDtrRLUGlJNE 


Milli Egitim Bakanhgl Temel Egitim Genel Miidiirliigu'niin 16/06/2016 tarih ve 
6612545 sayIll "Mi1l1 Egitim Bakanhgt Okul Oncesi Egitim ve ilkogretim Kurumlan 
Yonetmeliginde.Degi~iklik YapIlmasma Dair Yonetmelik" ile ilgili yazl ekte gonderi1mi~tir. 

Bi1gi ve geregini rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 
Vali a. 

Milli Egitim Miidiirii 

EKLER: 

1-Yazl ( I Sayfa) 

2- Yonetmelik degi~ikligi (3 sayfa) 

3- Ogrenci Belgesi (EK-17) (1 sayfa) 


DAGITIM: 

iIye Kaymakamhklanna 

Anaokullan, ilkokul ve Ortaokul Miid. 


Bn evrak giivenli elektronik imza He imzalanml~tJl'. http://evraksorgn.meb.gov.tr adresinden a858-bOda-337b-bdOf-46f7 kodu He teyit edilebilir. 

http://evraksorgn.meb.gov.tr


T.e. 

MiLLI EGiTiM BAKANLIGI 


Temel Egitim Genel Miidiirliigu 


SaYI : 45512797-10.03-E.6612545 16.06.2016 
Konu : Yonetmelik degi~ikligi 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi: 26.7.2014 tarihli ve 29072 sayIlI Resmi Gazete'de yaYlmlanan Milli Egitim Bakanhgl 
Okul Oncesi Egitim ve 11kogretim Kurumlan Yonetmeligi 

ilgi Yonetmelikte degi~iklik yapan "Milli Egitim Bakanhgl Okul Oncesi Egitim ve 
ilkogretim Kurumlan Yonetmeliginde Degi~iklik Yapllmasma Dair Yonetmelik" 16.06.2016 
tarihli ve 29744 saYlh Resmi Gazete'de yaYImlanml~ olup bir ornegi ekte gonderilmi~tir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

FatihBA~AK 

Bakan a. 
Daire Ba~kam 

Ekler: 

1- Yonetmelik degi~ik1igi (3 sayfa) 

2- Ogrenci Belgesi (EK-17) (1 sayfa) 


DagltIm: 

B Planl 
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Bu evrak gUvenli elektronik imza He imzalarum~t1r. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden f53d-abea-30c4-8886-1 b5d kodu ile teyit edilebilir. 
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16 Haziran 2016 Resmi Gazete SaYI:29744PERSEMBE 

YONETMELiK 

Mill)' Egitim Bakanhgmdan: 
MiLLI EGiTiM BAKANLIGI OKUL ONCESi EGiTiM VE iLKOGRETiM 

KURUMLARI YONETM~LiGtNDE DEGt~iKLiK 
YAPILMASINA DAIR YONETMELIK 

MADDE 1- 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayth Resmi Gazete'de yaYillllanan Mill)' 
Egitim Bakanhgl Okul Oneesi Egitim ve ilkogretim Kurumlan Yonetmeliginin 12 nei 
maddesinin ikinei ve onuneu fikralan a~agldaki ~ekilde degi~tirilmi~tir. 

"(2) Nakiller eyliil aytnm ilk i~ giinii b~lar ve ders yIlI sonuna 15 i~ giinii 
kahneaya kadar devam eder. Aneak dogal afet, saghk ve ailenin adres degi~ikligi gibi 
nedenlerde bu siire aranmaz." 

"(10) ilkogretim kurumlarmda sllllf meveutlan otuzun altmda kalan okullann bo~ 
kontenjanlarl derslerin ba~ladtgl haftanm ilk i~ giiniinde e-Okul sisteminde Han edilir. Bu 
okullara kaytt alant dl~mdan ogreneisini nakil ettirmek isteyen velilerin ba~vurulan 
derslerin b~ladlgl ilk hafta iyerisinde e-Okul sistemi iizerinden almrr. ikinei haftamn ilk 
i~ giinii yapilan nakil b~vurulanmn bo~ kontenjandan fazla OImasi durumunda, nakil ile I ' geleeek olanlar e-Okul sistemi iizerinden kura yekilerek belirlenir ve ardmdan bu 
ki~ilerin nakilleri yaplhr." 

MADDE 2 - Aym Yonetmeligin 19 uneu maddesinin birinci fikrasmm (e) bendi 
~agldaki ~ekilde degi~tirilmi~tir. 

"e) Meeburi ogrenim yagI dt~ma ytkan ve iki ytl daha ogrenim gormesine imkful 
verilerek 8 inei smlfa geyen ortaokul veya imam-hatip ortaokulu ogreneilerinin 0 egitim 
ve ogretim YIlt ders kesimi son~ kadar okula devamlan saglamr. Ders yth sonunda 
b~anh olanl¥a EK-3'te yer alan Ogrenim Belge~! dtizenlenir. B~anslz olanlar da EK-
3'te yer alan Ogrenim Belgesi diizenlenerek Aytk Ogretim Ortaokuluna yonlendirilir." 

MADDE 3 - Aym Yonetmeligin 22 nei maddesinin iiyUneii ftkrasl a~agldaki 
~ekilde deg!~tirilmi~. 

"(3) Ogreneilere her donemde her bir dersin haftalik ders saati saYIsl 2 ve daha az 
olanlara 2, haftaltk ders saati saYISl 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine 
kattlilll pUant verilir." 

MADDE 4 - Aym Yonetmeligin 33 Uneii maddesinin ikinei fwasl a~agldaki 
~ekilde degi~tirilmi~tir. 

"(2) Ilkogretim kurumlarmda, egitim ve ogretim ytlt iyinde ye~itli nedenlerle bo~ 
geyen dersler ile ihtiyay olmasl hiilinde mevsimlik tarIm i~yileri, goyer ve yan goyer 
ailelerin yoeuklarl ve ilkokullarda bazl derslerden yetersizligi goriilen ogreneiler iyin 
yeti~irme kursu veya programlan uygulamr. 

a) Yeti~tirme programlarmda goreviendirileeek ogretmenler, il/i1ye mim egitim 
miidiirlUklerinee belirlenir. 

b) Bo~ geyen dersler iyin bir dersin yeti~tirme programt siiresi, 0 dersin bo~ geyen 
ders saati toplammm yarIsmdan az olamaz." 

MADDE 5 - Aym Yonetmeligin 43 iineii maddesinin iiyUneii fwas! a~agldaki 
~ekilde degi~irilmi~tir. 

"(3) Ilkokullarda biitiin dersierin smlf ogretmenlerinee okutulmasl esasttr. Aneak 
YabanCl Dil ile Din Kiiltiirti ve Ahlak Bilgisi dersleri okulun kadrolu alan 
ogretmenlerinee okutulur. Okulda kadrolu alan ogretmeni bulunmamasl durumunda; bu 
dersler aym egitim bolge~inde, yoksa diger egitim bolgelerindeki kadrolu alan 
ogretmenlerinee okutulur. Ihtiyaem kadrolu alan ogretmenlerinee kar~tlanamamasl 
durumunda, bu dersleri okutmak iizere, mezun oldugu yiiksekogretim programt itibanyla 
atamaya esas olan alana ogretmen olarak atanabilme ~artlarlID ~lyanlar ek ders kar~lltgI 
gorevlendirilebilir. Bu ~kilde de ihtiyaem k~Ilanamamasi durumunda bu dersler 
yiiksekogrenimlerini soz konusu alanlarda yapan sllllf ogretmenleri veya simf ogretmeni 
olup bu alanda hizmet iyi egitim sertiftkasl almI~ ()gretmenler tarafmdan ders degi~imi 
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yolu He de okutulabilir. Bunun da miimkiin oimadigi durumlarda bu dersler slmf 
ogretmenince okutulur." 

MADDE 6 - Aym Yonetmeligin 44 Uncii maddesi b~hgl ile birlikte ~agldaki 
~ekilde degi~tirilmi~tir. 

"Miidiir yardimcisl ve ogretmenlerin nobet gorevi 
MADDE 44 - (1) Miidiir yardlmCllan, okulda kendilerine verilen nobet gorevini 

yerine getirir, nobetyi ogretmen ve ogrencileri izler, nobet raporlarllll inceler, varsa 
sorunlarl miidiir ba~yardImClsma veya miidiire bildirir. 

(2) Baglmslz anaokulu, ana s1ll1fi ve uygulama slmfi ogretmenleri kendi 
devrelerinde ve etkinlik saatleri dI~mdaki zamanlarda nobet tutarlar. 

(3) Miidiir yardlfficisl ve ogretmen saytSI yeterli olmayan .. okullarda miidiir 
yardlmclsl ve ogretmenlere haftada birden fazla nobet gorevi verilir. Ogretmen saYISl iki 
ve daha az olan uygulama slm:flarmda bolfun ~e:fi de nobet tutar. 

(4) ilkogretim kurumlannda; okulun bina ve tesisleri ile ogrenci mevcudu, yatdl, 
gUndiizlii, normal veya ikili egitim yapma gibi durumlan goz oniinde bulundurularak 
okul miidiirliigiince diizenlenen nobet yizelgesine gore ogretmenler, normal egitim yapan 
okullarda gUn siiresince, ikili ogretim yapan okullarda ise kendi devresinde nobet 
tutarlar. 

(5) Ogretmen, birden fazla okulda ders okutuyorsa ayhg1ll1 aldlgl okulda, ayhk 
aldIgl okulda dersi yoksa en yok ders okuttugu okulda nobet tutar. 

(6) Okuldaki ogretmen saytsmm yeterli Olmasl durumunda, bayanlarda 20, 
erkeklerde 25 hizmet Ylhm dolduran ogretmenlere nobet gorevi verilmez. Ancak ihtiyay 
duyulmasl hiilinde bu ogretmenlere de nobet gorevi verilebilir. 

(7) Hamile ogretmenlere, doguma uy ay kala ve dogumdan itibaren bir ytl siire He 
nobet gorevi verilmez. 

(8) Nobet gorevi, ilk ders b~lamadan 30 dakika once b~lar, son ders bitiminden 
30 dakika soma sona erer. Ancak bu siire, okulun ozelligine gore ogretmenler kurulu 
kararlyla 15 dakikadan az olmamak kaydIyla ktsalttlabilir. 

(9) Nobet gorevine oziirsiiz olarak gelmeyen ogretmen hakkmda, derse oziirsiiz 
olarak gelmeyen ogretmen gibi i~lem yaplhr. 

(10) Nobetlerde uyulmasl gereken esaslar ogretmenler kurulunda gorii~iilerek okul 
yonetimince nobetyi ogretmen gorev talimatnamesi hazulamr. Bu talimatname, 
ogretmenlere yazdI olarak duyurulur. 

(11) Engelli yocugu bulunan ogretmenlerin nobetlerinin belirlenmesinde 
tercihlerine oncelik verilerek dtizenleme yapllu." 

MADDE 7 - Aym Yonetmeligin 45 inci maddesinin UyUncu fikrasl a~awdaki 
~ekilde de~~tirilmi~tir. 

"(3) il/ilye mill! egitim mudiirliiklerince bir grupta bir stajyer ogrenci olmak 
kaydlyla baglffislz anaokulu, ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokullan biinyesindeki 
ana s1ll1flarmda, 5/611986 tarihli ve 3308 sayth Mesleki Egitim Kanunu geregince 
mesleki egitim kapsammda beceri egitimi yaptmlan yocuk geli~imi, yocuk geli~imi ve 
egitimi, yocuk geli~imi ve baklffil ogrencilerinin hizmetlerinden de yararlamlabilir." 

MADDE 8 - Aym Yonetmeligin 47 nci maddesi b~hgl ile birlikte a~agldaki 
~ekilde degi~tirilmi~tir. 

"Okul rehberlik ogretmeni 
MADDE 47 - (1) Okul oncesi egitim ve ilkogretim kurumlarmda ol~turulan 

rehberlik ve psikolojik dam~a servislerinde gorev yapan rehberlik ogretmenleri, ilgili 
mevzuat hukiimleri dogrultusunda gorev ve sommluluklarllll yerine getirir." 

MADDE 9 - Aym Yonetmeligin 73 iincu maddesinin dordiincii flkrasl ~agidaki 
~ekilde degi~tirilmi~tir. 

"(4) Velisinin yazdI talebi iizerine okul oncesi egitim ve ilkogrethp kurumlarmda 
ogrenim goren ogrencilere, e-Okul sistemi tizerinden EK-I7'de yer alan Ogrenci Belgesi 
diizenlenir." 

MADDE lO-Aym Yonetmelige ekteki EK-17 eklenmi~tir. 
MADDE 11 - Bu Yonetmeligin; 
a) 3 iincumaddesi 2016-2017 egitim ve ogretim YIh b~mda, 
b) 6 nCl maddesi 11112016 tarihinden ge<;erli olmak tizere yaYlffil tarihinde, 
c) Diger maddeleri yaYlffil tarihinde, 
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yiiriirliige girer. 

MADDE 12 - Bu Yonetmelik hiikfunlerini Mill! Egitim Bakam yUrutiir. 


I YonetDleligin YaynnlandliI Resmi Gazete'nin 
i Tarihi sa~lsl 

1 i 23110/2014 29154 
2 25/6/2015 29397 
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"EK-17 


ANAOKULU / ANA SINIFI / UYGULAMA SINIFI J 

iLKOKUL / ORTAOKUL I iMAM-H,ATiP ORTAOKULU 

OGRENCi BELGESi 

OKULUN 

iii: 

il~si: 

Adl: 

OGRENCiNiN 

T.C. "K:imlik No: ............ ,," 1'-' • ~ ............. " .... ., .................. . 

Am ve Soyadl: 

BabaAdI: 

Ana Adl: 

DogumYeri: 

DOgllDl Tarihi: .•.. ".1." ......1.. .. 11<' ..... 

Ynkanda ti9tk kimligi yazdI ...................................................:...okulumuzun 

....................' ... slmfmda ..........numara He kaytth olup halen devamb ogrencimizdir. 

Bu beIge ogrenci velisinin istegi uzerine ..... .1..••. .120.. •••• tarihinde verilmi~ir. 

Miidiir YardlmClsl Okul Miidiirii 
Imza Imza ve Resmi MUhiir » 


