
T.e. 
MUS VALiLiGi 


il Mill! Egitim Miidiirliigu 


SaYl : 32026198-10.03-E.2323733 05.02.2018 
Konu: Yonetmelik Degi~ikligi 

......................... KAYMAKAMLIGINA 
i1ge Milli Egitim Miid1irliigu 

....................................... MUDURLUGUNE 


ilgi A) Temel Egitim Genel Miidiirliiguniin 31110/2018 tarih ve 2173398 saYlh yazlSl. 
B) 26.7.2014 tarihli ve 29072 saYlh Resml Gazete'de yaymllanarak yUriirliige konulan 
Milll Egitim Bakanhgl Okul Oncesi Egitim ve ilkogretim Kurumlart yonetmeligi. 

ilgi (a) saylh yazl ile ilgi (b) saylh Yonetmelikte degi~ik1ik yapan !!Mill! Egitim 
Bakanhgl Okul Oncesi Egitim ve ilkogretim Kurumlan Yonetmeliginde Degi~iklik 
Yapllmasma Dair Yonetmelik!! 31.01.2018 tarihli ve 30318 sayth Resm! Gazete'de 
yaymllanml~ olup bir omegi ekte g5nderilmi~tir. 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

MetinAKSU 
Vali a. 

Milli Egitim Miid1ir V. 

Ek: 

Yazl ( 1 ad.) 

Yonetmelik degi~ik1igi (1 sayfa) 


Dagltlm: 

TUm i1ge Kaymakamhklarma 

ilkokul ve Ortaokul Miid. 


Bu evrak guvenli e!ektronik illlza ile imzalarum~tlr. https:llevraksorgu.meb.gov,tradresinden cb55-aaeb-321 a-ge21-f9dO kodu He teyit edilebilir. 

https:llevraksorgu.meb.gov,tradresinden


T.e. 
MiLL! EGiTiM BAKANLICa 


Temel Egitim Genel Miidiirliigii 


SaYl : 45512797-1O.03-E.2173398 31.01.2018 
Konu : Y onetmelik Degi~ikligi 

DAGITIM YERLERINE 

ilgi: 26.7.2014 tarihli ve 29072 saYlh Resm! Gazete'de yaytmlanarak yiiriirliigekonulan Milli 
Egitim Bakanhgl Okul Oncesi Egitim ve ilkogretim Kurumlan Yonetmeligi. 

ilgi Yonetmelikte degi~iklik yapan "Milli Egitim Bakanhgl Okul Oncesi Egitim ve 
ilkogretim Kurumlan Yonetmeliginde Degi~ik1ik YapIlmasma Dair Yonetmelik" 31.01.20] 8 
tarihli ve 30318 saYlb Resmi Gazete'de yaYlmlamll1~ olup bir omegi ekte gonderilmi~tir. 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 

Dr. Cem GENCOGLU 
Bakan a. 

Gene1 Miidiir 

Ek: Yonetmelikdegi~ikligi (1 sayfa) 

Daglt1m: 
B Planl 

Adres: Atatilrk Bulvan. Bakanllklar K1Zllay/ At"lKARA Bilgi i;;in: DtLEK DEMIR 
Elektronik Ag: w\vw.meb.gov.tr Tel: 0 (312) 413 1587 
e-posta: tegm_ mevzuat@meb.gov.tr Faks: 0 (312) 425 4049 

Bu evmk gUvenli eJektronik [mza ile imzalarunlJjtlr. https:J/evraksorgu.meb.gov,tr adresinden 6643-3298-3969-8e64-4d27 kodu ile teyit edilebilir. 

https:J/evraksorgu.meb.gov,tr
http:31.01.20


31 Ocak 2018 CARl?,AMBA Resmi Gazete SaYI : 30318 

YONETMELiK 

Mill! Hitim Bakanhlhndan: 
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI OKUL ONCESt EGtTiM VE tLKOGRETiM 

KURUMLARI YONETMELtGiNDE DEGt~iKLiK 
YAPILMASINA DAiR YONETMELiK 

MADDE 1 -261712014 tarihli ve 29072 sayIll Resnll Gazete'de yaYlmlanan Mill! Egitim Bakanh~ Okul 
Oncesi Egitim ve iJkogretim KurunIlan Yonetmeliginin 4 tlncii maddesinin birinci fikrasmm (j) bendi yiirUrliikten 
kaldmlml~trr. 

MADDE 2 -Aym Yonetmeligin 22 nei maddesinin birinci fikrasmm (a) bendi a~agldaki ~ekilde degi~tirilmi~, 
aym fikraya ~agldaki bentler eklemni~ ve be~inci ile altmcl flkralan yiiriirltlkten kaldmlnu:;;tlr. 

"a) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci snuflarda her dersten bir donemde iki smav yapllrr. Smavlarm zamanl, en az bir hafta 
onceden ogrencilere duyurulur. Bir smlfta/:;;ubede bir giinde yapllacak smav saYlSl ikiyi, her bir smav siiresi ise bir 
ders saatini ge9ernez. Ortak degerlendirme yapIlmasma imkdn vermek iizere; smavlar ilgili ziimre kararl 
dogrultusunda okul mildfirltigtlnce ortak olarak da yapJlabilir. Ortak smavlarm soruiarl ve cevap. analItarlan ztlnrre 

ogretmenlerince hazrrlanIr." 
"d) il veya ilge bazmda ilgiJi ziimre kararlyia ortak smavlar yapIlabilir. 
e) Gerektiginde Bakanbk9a iilke veya bOlge bazh olarak ortak smavlar yapIlabilir. 
f) Ortak smavlarm uygulanmasl ile ilgiJi usul ve esaslar Yonerge ile belirlenir." 
MADDE 3 - Aym Yonetmeligin 23 tlncU maddesinin birinci ve dordtlncii flkralan ~aii,ldaki ~ekilde 

degi~tirilmi~ ve ii9tlncii fikrasl yiirUrlUkten kaldmlnu:;;tlr. 
"(1) Ogretmenler tarafmdan yapIlan smavlara herhangi bir nedenle kaularnayan veya projesini zamanmda 

teslim edemeyen ogrencinin dUfilmu okul yonetimince yazdi, e-posta veya Bakanhk mobil bilgi servisi ile velisine 
bildirilir. Veli, ogrencisinin smava katilamama veya projesini zamanmda teslim edememe gerekgesini, en ge9 be:;; i~ 
giinii i9inde okul yonetimine yazIlI olarak bildirir." 

"(4) Smavlara gegerli ozrii olmadan katllmayan, projesini zamarunda teslim etmeyen ogrencilerin" durunIlan 
puanla degerlendirilmez. e-Okul sistemine "G"(girmedi) ibaresi i:;;lenir. Ancak donem puaru hesaplamalarmda smav 
ve proje adedi tam olarak ahnrr." 

MADDE 4 - Aym Yonetmeligin 25 inci maddesinin birinci fikrasl ~agldaki ~ekilde degi~iriltni~tir. 
"(1) Smav sonu91arl smavlarm yapIldIgI, projelerin degerlendirilmesi ise teslim edildigi tarihten b~layarak en 

ge9 10 i~ gtlnU i9inde e-Okul sistemine i~lenir ve ogrencilere bildirilir. Smav kagltlan, incelenmek iizere ogrencilere 
daii,ltIIrr ve varsa yaptJan ortak hatalar Sffilfta ~Ik!andlktan sonra geri almarak bir egitim ve ogretim Ylb saklanrr. 
Projeler ogretmen tarafindan degerlendirildikten sonra ogrenciye iade edilir ve ogrenei tarafindan deI'S ytb sonuna 
kadar saklamr. Ders etkinliklerine katIhm, smav ve projeye verilen puanlar, e-Okul sisteminin ilgili bOltlniiine i~lenir." 

MADDE 5 - Aym Yonetmeligin 27 nei maddesinin ikinci fikrasmm (a) bendi ~daki ~ekilde 

degi~tirilmi~tir. 

"a) Proje puanlarffiln aritmetik ortalamasl He ders etkinliklerine kattlun puanlartmn aritmetik ortalamasl ayt! 
ayn almarak toplanlp ikiye bOltlnllr. Bulunan sonu9la birinci ve ikinci smav puanlan toplanlp iige bOliinerek elde 
edilir." 

MADDE 6 - Aym Yonetmeligin 33 tlncU maddesine ~agldaki fikra eklenmi~ir. 
"(3) Ortaokul ve imam hatip ortaokullarmda talep eden ogrenciler i9in ilgili mevzuatta belirtilen ko~ullar 

dikkate almarak destekleme ve yeti~rme kursu ~llabilir. Bu kurslarla ilgili usul veesaslar Yonerge He belirlenir." 
MADDE 7 - Bu Yonetmelik yayInu tariliinde yiiriirlUge girer. 
MADDE 8 - Bu Yonetmelik hiiktlnilerini Mill! Egitim Bakaru yiiriltilr. 

I Yonetmeligin YaYlmlandlgl Resmi Gazete'nin 
Tarihi . Sl!Y!SI 

261712014 I 29072 

YBnetmelikte Degi~iklik Yapan Yonetmeliklerin YaYlmlandlgl Resmi Gazete'nin 
Tarihi S~ISI 

1 23/10/2014 J 29154 

2 25/612015 I 29397 

3 16/6/2016 i 29744 


